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 ބާބ    އެއްވަނަ 
 ފެށ ން 

 

 ދިނ މާއި ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ޯގތިެގދޮރ  ކ ްއޔަށްމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި 

ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ެގ   ،ން ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތާއިޮގތ ކ އްޔަށްހިފ މާ ގ ޅޭ 

ދިރިއ ޅ މަށްޓަކަިއ    ،ބަޔާންކ ރ މާއި  އް އިލްތިޒާމްތަކާއި  ޙައްޤ ތަ

މިންަގނޑ ތަްއ   އަސާސީ  ހ ންނަންޖެހޭނެ  ތަންތަނ ަގއި  ކ އްޔަށްދޭ 

ތަކާ ގ ޅިެގން އ ފެދޭ ދެބަސްވ ންތައް  ތްކ ލީެގ މ ޢާމަލާ  ،ކަނޑައެޅ ާމއި

 ތައް ކަނޑަެއޅ މ ެގ ޤާނޫނެވެ. ސޫލ ޙައްލ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ 

މ ގެ ދިނ "ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ޯގތިެގދޮރ  ކ ްއޔަށް މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ   )ށ(  

 ޤާނޫނ " އެވެ. 

 

 ދ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަ  .2 މަޤްޞަދ    ޤާނޫނ ގެ 

 ؛ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ެގ ޙައްޤ ތަްއ ބަޔާންކ ރ ން )ހ(  

 ؛ބަޔާންކ ރ ންކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ެގ ޙައްޤ ތައް   )ށ(  
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އަސާސީ    ހ ންނަންޖެހޭނެ  އިދިރިއ ޅ މަށްޓަކަިއ ކ ްއޔަށްދޭ ތަންތަނ ަގ )ނ(  

 ؛މިންަގނޑ ތައް ކަނޑައެޅ ން 

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ  ޯގތި ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި   )ރ(   ކ އްޔަށްދިނ މ ަގއި  ެގދޮރ  

 ؛ލ ތައް ކަނޑަެއޅ ންސޫއ 

ތަންތަނާއިދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި   )ބ(   ކ އްޔާއި  އެ  ،ކ ްއޔަށްދޭ    ،ތަންތަނ ެގ 

އެނޫންވެސް ކަމަކާ ގ ޅިެގން    ގ ޅިެގން، ނ ވަތަ  ޙާލަތާއެ ތަންތަނ ެގ  

ފިޔަވަޅ     އިޮގތެއްަގއި ބަލަ   އ ފެދޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކ ާވތައް ައވަސް 

 އިމ ކ ރ ން.ާގއެޅޭނެ ނިޒާމެއް  

 

 ދާިއރާއަށެވެ.  އް(ދޭ) 2މަިއަގނޑ  އަންނަނިވި މި ޤާނޫނ  ހިންޭގނީ   .3 ދާއިރާތައް   ހިންގޭ   ޤާނޫނ  

ެގދޮރ  ކ އްޔަށްދިނ މ ަގއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ެގ  ޯގތިދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި   )ހ(  

 އަދި ؛މެދ ގައި ކ ރެވޭ މ ޢާމަލާތްތަކ ެގ މައްޗަށް

މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ  ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރ ން ހިންާގ   )ށ(  

ފަރާތްތަކާ އެކި  މ ޢާމަލާހަ  ދަށ ން  ތަންތަނާގ ޅޭ  ތަކ ެގ  ތްވާލ ކ ރެވޭ 

 . މައްޗަށް

 

  އިސްތިސްނާވާ   ޤާނޫނ ން 

 ފަރާތްތައް 
މި ޤާނޫނ ަގިއ    ކ ،ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަ  މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން  .4

އ  ހަމަތަކ ން  ސޫލ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތަންތަން ތަކާއި  އަންނަނިވި 

 އިސްތިސްނާވާނެއެެވ. 

ހޮޓާތަކާއި  ޓޫ )ހ(   ޚިދ މަތްދިނ މަށް  ފަތ ރ ވެރިންނަށް  ރިސްޓް 

 ؛ފަިއވާ ެގސްޓްހައ ސްފަދަ ތަންތަންށްޚާއްޞަކޮ

ެގސްޓްހައ ސްތަކ ެގޓ ޒޯރި )ށ(   ހޮޓާތަކާއި  ނ ވަތަ  ޚިދ ަމތ ަގިއ    ތަކ ަގއި 

އެފަރާތ ެގ މ ވައްޒަފ ން    ތިބ މަށާއި،  ންއ ޅޭ މީހ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތ ން 

 ؛ޑޭޝަންފަދަ ތަންތަންކޮށްފައިވާ ސްޓާފް އެކޮމަޞަތިބ މަށް ޚާއް
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ތަންތަނ ެގ ދަރިވަރ ން   ރސިޓީފަދަ ތަންތަނ ން އެތަކާއި ޔ ނިވަޖ ކޮލެ )ނ(  

 ؛ކޮށްފައިވާ ދަނާލ ފަދަ ތަންތަންޞަތިބ މަށް ޚާއް

 ؛ކ އްޔަށްދޭ ތަންތަންދ ވަހ  ކ ްއޔަށް ކޮޓަރި  )ރ(  

 މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަންތަނ ެގ އިތ ރަށް ދިރިއ ޅ ން ނޫން )ބ(  

ކ އްޔަށް އެހެނިހެން    އިޢިމާރާތްތަކާ  ިއ، ބިމާ  ދޭބޭނ މަކަށް  އެފަދަ 

 ތަންތަން.

 

 ވަނަ ބާބ  ދެ 
 ޤާނޫނ  ހިންގ ން 

 
ޤާނޫނ ެގ    .5 ތަންފީޛ ކ ރ ން   ޤާނޫނ   މި  ޤާނޫނާއި  ތަންފީޛ ކ ރާނީ މި  ގަވާއިދ ތަްއ  ހަދާ  ދަށ ން 

 މިނިސްޓަރެވެ. 

 

  މިނިސްޓަރ ގެ 

 ބާރ ތައް   މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި 
މަިއަގނޑ    )ހ(  .6 އަދާކ ރަންޖެހޭ  މިނިސްޓަރ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެެއެވ.

ޤާނޫނ     (1)    މި މި  ޮގތަކަށް  ވަކި  ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި، 

ޤާނޫނ ަގއި ކަނޑައަޅާފައިނ ވާ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ މ ެގ  

 ؛ހަމަޖެއްސ ން އިންތިޒާމް

ކަންކަން   (2)    ކ ްއޔަށްދިނ މ ެގ  ޯގތިެގދޮރ   ދިރިއ ޅ މަށްޓަކަިއ 

  1ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރިނެތްޮގތ ެގ މައްޗަށް ކޮންމެ އަހަރަކ   

 ؛ންމ ކ ރ ންޢާ)އެކެއް( ފަހަރ  ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރ ކޮށް، 

ކ އްޔަށްދޭ  (3)    ހ ންނަންޖެހޭނެ    ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ތަންތަނ ަގއި 

 ؛އަސާސީ މިންަގނޑ ތައް ކަނޑައެޅ ން
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ކ ްއޔަށްދޭ  (4)    އަކަފޫޓ ެގ    ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ތަނެއްަގއި  ކޮންމެ 

ދަދ  ޢަދިރިއ ޅެވޭނެ މީހ ންެގ  ވެެގން  ނިސްބަތ ން އެންމެ ިގނަ 

 ؛ކަނޑައެޅ ން 

ކ އްޔަށްދޭ    (5)    ހ ންނަންޖެހޭ ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ތަންތަނ ަގއި 

ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކަިއ   ހިފަހައްޓަމ ންދާކަން  މިންަގނޑ ތައް 

ޮގތް  އިންސްޕެކްޓްކ ރާނެ  ތަންތަން  ެއ  ަގާވއިދ ން 

 ؛ކަނޑައެޅ ން 

ހ ންނަންޖެހޭ   (6)    ތަންތަނ ަގއި  ކ އްޔަށްދޭ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި 

ހ ންނަ   ޚިލާފަށް  ޢަމަލ ކ ރާނެ މިންަގނޑ ތަކާ  ތަންތަނާމެދ  

 ؛ޮގތް ކަނޑައެޅ ން

ހ ށަހެޅޭ   (7)    ގ ޅިެގން  ތަންތަނާ  ކ އްޔަށްދޭ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި 

 ؛ޝަކ ވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅ  ައޅާނެ ނިޒާމެއް ެއކ ލަވާލ ން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ކ އްޔަށްދޭ ތަންތަނާއި އެ   (8)   

 ؛އަންނަ ބަދަލ ތައް ދިރާސާކ ރ ންތަންތަނ ެގ ކ ްއޔަށް 

ކ އްޔަށްހިފާ   (9)    ފަރާތްތަކާއި  ކ އްޔަށްދޭ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި 

ގ ޅޭޮގތ ން  ރައްކާތެރިކ ރ މާ  މަޞްލަޙަތ ތައް  ފަރާތްތަކ ެގ 

ންމ  ރައްޔިތ ން ހޭލ ންތެރިކ ރ މަށް ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކާ  ޢާ

 ؛ގ ޅިެގން ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގ ން

ދަށ ން    (10)    ޤާނޫނ ެގ  ހަވާލ ކ ރާ  މި  ކައ ންސިލްތަކާ 

 ؛މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތަންފީޛ ކ ރާޮގތް ބަލަިއ އިރ ޝާދ ދިނ ން

ޮގތ ން ދޭ ޚިދ މަތްތަކާ ގ ޅިެގން    މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  (11)   

 ފީ ނަާގނެ އ ސޫލ  ކަނޑައެޅ ން.
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ަގއި  )ށ(   )ހ(  ާމއްދާެގ  މި  ތަންފީޛ ކ ރ މަށާއި  ހިންަގއި  ޤާނޫނ    މި 

ކ ރަންޖެހޭ   އަދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 .ކަންތައްތައް ކ ރ މ ެގ ބާރ  މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ އެންމެހައި

 

  އ ސޫލ ން   ލާމަރ ކަޒީ 

 ޚިދ މަތްދިނ ން 
މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކޮށް، ކައ ންސިލްތަކާ ގ ޅިެގން ވިލަރެސްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ    .7

ތަންފީޛ   ހ ރިހާ   ޤާނޫނ   މި  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ސަރަޙައްދެއްަގއި 

އެކަންކަމ ެގ   ހިމަނައި  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކ ރެވޭނެޮގތް، 

 އިންތިޒާމް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

 

 ވަނަ ބާބ  ތިން 

 ހޯދ ން   ހ އްދަ   ދަފ ތަރ ކ ރ މާއި ކ އްޔަށްދޭ ތަންތަން  

 
ތަނެއް  )ހ(  .8 ހ އްދަ ހޯދ ން ދިނ މ ގެ  ކ އްޔަށް  އެްއވެސް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ދާއިރާެގ  ހިނާގ  ޤާނޫނ   މި 

ކ އްޔަށްދެވޭނީ ބަޔާންކ ރާ    ،ދިރިއ ޅ މަށްޓަކަިއ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

އެދި   ޮގތ ެގމަތިން ކ އްޔަށްދިނ މ ެގ ހ އްދައަށް  ތަކާ  އެްއޮގތްވާސޫލ އ 

ސިޓީއެްއެގ  ސިޓީއެްއަގއިނަމަ   ކައ ންސިލަށް އެ  އަދި    ، ސިޓީ 

ރަށެއްެގ  ރަށެއްަގއިނަމަ   ހ ށަހަޅައިއެ  ކައ ންސިލަށް    ، ރަށ  

ހޯދަިއ،   ހ އްދަ  އެ ކ އްޔަށްދިނ މ ެގ  ޮގތ ަގއި  ތަނެއްެގ    ކ އްޔަށްދޭ 

 ފަހ ގައެވެ.  ކ ރ މަށްދަފ ތަރ  އްތަނެ

އެްއވެސްކ އްޔަށްދިނ މ ެގ   )ށ(   ދިރިއ ޅ ަމށްޓަކަިއ    ހ އްދަނެތި  ތަނެއް 

 ކ އްޔަށްދިނ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
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  ދިނ މ ގައި   ހ އްދަ   ކ އްޔަށްދިނ މ ގެ 

 ކަންތައްތައް   ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހޭ 
  ށް އަ ކ އްޔަށްދިނ މ ެގ ހ އްދަ)ހ( ެގ ދަށ ން    ގެ ވަނަ މާއްދާ  8މި ޤާނޫނ ެގ    .9

އަންނަނިިވ ކައ ންސިލްތަކ ން    ދިނ މ ގައިހ އްދަ    އެ  ،ޅ މ ންހ ށަހެ  އެދި

 ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެއެވެ.   ތައްތައްކަން

ހ އްދައަށް )ހ(   ހ ށަހަޅާ  ކ އްޔަށްދިނ މ ެގ  ކ އްޔަށްދިނ މ ެގ   ،ނީފައިވަެއދި 

ހ ށަހަޅާފައިާވ   އެދި  ވެރިފަރާތ ންކަންހ އްދައަށް  އެ ތަނ ެގ    ނ ވަތަ 

 ؛ކަންކ ންފަރާތައެހެން ެގ ވެރިފަރާތ ން ހ އްދަ ދީފައިވާ  ތަނ 

ހ ށަހަޅާ )ށ(   ެއދި  ހ އްދައަށް  ކ ްއޔަށްދޭ   ފައިވާކ އްޔަށްދިނ މ ެގ  ތަނަކީ 

ތަންތަނ ަގއި ހ ންނަންޖެހޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  

އެންމެހަ  ގަވާއިދ ަގއިހަދާ     ތައްތައް ކަން   އިބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ފ ރިހަމަވެފައިވާ ތަނެްއކަން.

 

ން  ޮގތ ެގމަތި  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދާ އެްއޮގތްވާ  އިމި ޤާނޫނާ )ހ(  .10 ދަފ ތަރ    ތަންތަނ ގެ   ކ އްޔަށްދޭ 

ހ އްދަދޭ  ކ ްއޔަށްދިނ މަށް  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ދަފ   އިހައެންމެ ޮގތ ެގމަތިން    ،ތަރެއްތަންތަނ ެގ  އަންނަނިވި 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ކައ ންސިލ ން އަދި  ނަމަ އެ ސިޓީއެްއެގ ސިޓީ  ސިޓީއެްއަގއި  (1)   

އެ ކައ ންސިލ ން   ރަށެއްަގއިނަމަ  ރަށ   ރަށެއްެގ 

ހ އްދަ ދިނ މަށްފަހ ، އެ ސިޓީއެްއަގއި ނ ވަތަ    ގެ ކ އްޔަށްދިނ މ 

 އިހ އްދަ ދޫކޮށްފަިއވާ އެންމެހައެ ރަށެްއަގއި ކ އްޔަށްދިނ މަށް  

ތަރެއް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ތަންތަނ ެގ ދަފ 

ޮގތ ެގމަތިން  ަގާވއިދ ަގއި  ކައ ންސިލްތަކ ން  ވާ  އެ 

 ؛ބެލެހެއްޓ ން

ގަވާއިދ ަގިއވާ   (2)    ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ،  ޮގތ ެގމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މ ޅި 
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ދަފ  ތަންތަނ ެގ  ދޫކޮށްފައިވާ  ހ އްދަ    ރެއްތަކ އްޔަށްދިނ މަށް 

 ބެލެހެއްޓ ން.މިނިސްޓްރީން 

ހ އްދަ  )ށ(   ކ އްޔަށްދިނ މ ެގ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

)ތިނެއް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    3ހ އްދަދޭތާ މަދ ވެެގން    އެ  ދިނ މަށްފަހ ،

ކައ ންސިލަކ ން   ހ އްދަދޫކ ރި  ށް  މިނިސްޓްރީއައެކަން  އެ 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

ރެވިފަިއާވ  ދަފ ތަރ ކ ކ އްޔަށްދޭ ތަންތަނ ެގ ޮގތ ަގއި  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކަިއ   )ނ(  

ޛަރީޢާއިން   އިންޓަރނެޓްެގތަންތަން ބެލ މަށް ބޭނ ންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް  

ޤާނޫނަށް   މި  އިންތިޒާމެއް  ބެލޭނެ  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ފަސޭހަކަމާއެކ  

 ންސްޓްރީމިނި)ހައެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި    6ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

ޮގތ ަގއި   )ރ(   ތަނެއްެގ  ކ އްޔަށްދޭ  ޢިމާރާތަކީ    ދަފ ތަރ ވެފަިއވާ މ ޅި 

ނ ވާނަމަ ވަކި    ،ތަނެއްކަމ ަގއި  ކ އްޔަށްދެވެނީ  ޢިމާރާތ ން  ައދި 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ،ވާނަމަށްބައިތަކެއް ނ ވަތަ ވަކިވަކި ފަންިގފިލާތަކެްއކަމަ

ތަންތަނ ެގ   ކ އްޔަށްދޭ  ކީތަންތަނަ  އެ  ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން  8

 ކ ރަންވާނެެއވެ. ރ ތަދަފ ޮގތ ަގއި ަވކިވަކިން 

 

  ތަންތަނ ގައި   ކ އްޔަށްދޭ 

  އަސާސީ   ހ ންނަންޖެހޭނެ 

 މިންގަނޑ ތައް 

ތަންތަނ ަގއި އަންނަނިވި   އިމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކ އްޔަށްދޭ އެންމެހަ )ހ(  .11

 އަސާސީ މިންަގނޑ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 

ލިބ މ ެގ   (1)    ޚިދ މަތް  ކަރަންޓ ެގ  ނަރ ދަމާއާއި  ފެނާއި، 

އިދާރާތަކ ން ސީވަ ކަމާގ ޅޭ  ދައ ލަތ ެގ  ލަތްތައް 

 ؛އިމ ވެފަިއވ ންާގ  މިންަގނޑަށްކަނޑައަޅާފަިއވާ 
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  ، ކ އްޔަށްދޭ ތަނަކީ ޢިމާރާތެްއ ނ ވަތަ ޢިމާރާތެްއެގ ބައެއްނަމަ  (2)   

އަދި   ބޭނ ންކ ރ މެއްނެތި  ބައެްއ  ޢިމާރާތެއްެގ  އެހެން 

އެ ވަދެނިކ މެވޭފަދަ   އ ނދަޫގކަެމއްނެތި  ވަކިން  ތަނަށް 

 ؛އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވ ން

 4/2017ޤާނޫނ  ނަންބަރ     ،ތަނަކީ ޢިމާރާތެއްނަމަ  ކ އްޔަށްދޭ  (3)   

ޤާނޫނ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ))ޢިމާރާތްކ ރ މ ެގ  ަގއި 

ޢިމާރާތެއް ފެތޭ  ޢިމާރާތެްއެގ   މިންަގނޑ ތަކަށް  ނ ވަތަ 

 ؛ބަޔަކަށްވ ން 

ނިދަ  އެ  (4)    ހެދޭތަނެްއަގިއ  ކައިބޮިއ  ފަރ މާކ ރެވިފައި  ޮގތައި  ށް 

 ހ ރ ން. 

އެންމެހަ )ށ(   ކ އްޔަށްދޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ތަންތަނ ަގިއ    އިމި 

ފ ރިހަމަވާންޖެހޭނެ އަސާސީ މިންަގނޑ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ތަފ ސީލ ކޮށް ަގާވއިދ ަގއި 

 

 ވަނަ ބާބ  ހަތަރ  

 ކ ލީގެ އެއްބަސްވ ން   ، ދިނ މާއި ކ އްޔަށް 

 
ފަރާތަކީ، ޢިމާރާތ ެގ ެވރިފަރާތް މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ކ ްއޔަށްދޭ   )ހ(  .12 ފަރާތް   ކ އްޔަށްދޭ 

ނ ވަތަ ޢިމާރާތ ެގ ވެރިފަރާތ ން ކ އްޔަށްދިނ މ ެގ ހ އްދަދީފަިއވާ ކޮންމެ 

 ފަރާތެކެވެ. 

އެއް ފަރާތަށްވ ރެ ިގނަ ފަރާތް ގ ޅިެގން ކ ްއޔަށްދޭ ތަން ކ އްޔަށްދޭ   )ށ(  

ފަރާތްތައް އެކ ަގިއ  ލަތ ގައި، މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި އެ ހ ރިހާ  ޙާ

 ބެލެވޭނީ ކ ްއޔަށްދޭ ފަރާތްކަމ ަގެއވެ. 
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ކ ލީެގ   )ހ(  .13 ފަރާތް   ކ އްޔަށްހިފާ  ފަރާތަކީ،  ކ ްއޔަށްހިފާ  ބޭނ މަށްޓަކަިއ  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ތަނެއް  ކ އްޔަށްދޭ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މެްއެގ 

 ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތެވެ. 

އެއް ފަރާތަށްވ ރެ ިގނަ ފަރާތް ގ ޅިެގން ކ އްޔަށްހިފާ ތަން ކ ްއޔަށްހިފާ  )ށ(  

ލަތ ގައި، މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި އެ ހ ރިހާ ފަރާތްތައް އެކ ަގިއ  ޙާ

 ބެލެވޭނީ ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތްކަމ ަގެއވެ. 

 

  އެއްބަސްވ މ ގައި   ކ ލީގެ 

 ސޮއިކ ރ ން 
ޤާނޫނަށް   )ހ(  .14 ެއއްެވސް  މި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފެށ މަށްފަހ ،  ޢަމަލ ކ ރަން 

މ ްއދަތަކަށް   6ސަރަޙައްދެްއަގއި   ދިގ   މަސްދ ވަހަށްވ ރެ  )ހައެއް( 

މި ޤާނޫނ ަގިއ   ކ ްއޔަށްދެވޭނީ،  ތަނެއް  އެްއވެސް  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތާއި ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތާ  

ފަރާތާއި ދެމެދ    ކ ްއޔަށްދޭ  ެއްއބަސްވ މެްއަގިއ،  ވެޭވ  ލިޔ މ ން 

ފަރާތ ން   ހާޒިރ ަގިއ     2ކ އްޔަށްހިފާ  ހެކިންެގ  )ދޭއް( 

 ސޮއިކ ރ މަށްފަހ ަގއެވެ. 

ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ މ ަގއި ފ ރިހަމަކ ރ މަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  

ގަވާއިދ ަގިއ   ހަދާ  ެއ ދަށ ން  ކަންކަން  ލާޒިމ ކޮށްފައިވާ 

 އެއްބަސްވ މ ަގއި ފ ރިހަމަވާންާވނެއެވެ. 

ެއ   )ނ(   އެކ ލަާވލައި  ެއއްބަސްވ ން  ކ ލީެގ  ޮގތ ެގމަތިން  މާއްދާަގިއވާ  މި 

ދެ ސޮއިކ ރާތާ  އެއްބަސްވ މ ަގއި  ދ ވަހ ެގ    10ފަރާތ ން  )ދިހައެއް( 

ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ތަނެއް ތެރޭަގިއ، ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ މ ަގއި ސޮއިކޮށް  

ސިޓީ  ސިޓީެއްއެގ  އެ  ސިޓީެއްއގައިނަމަ  ކ އްޔަށްދީފައިާވކަން 

ކައ ންސިލަށް ނ ވަތަ ރަށެްއަގިއނަމަ އެ ރަށެްއެގ ރަށ  ކައ ންސިލަށް 

 ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ން އަންަގންާވނެއެވެ. 
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އެއްބަސްވ މ ަގިއ   )ރ(   ކ ލީެގ  ޮގތ ެގމަތިން  ގައިވާ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ކ އްޔަށްދީފައިާވކަން  ތަނެްއ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ސޮއިކޮށް، 

ެއ   އ ސޫލ ،  ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ  އެންގ މ ަގިއ  ކައ ންސިލްތަކަށް 

 ންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. ޢާކައ ންސިލްތަކ ން އެކ ލަވާލައި  

ތަނެްއ މި   )ބ(   ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ޮގތ ެގމަތިން  ގައިވާ  )ނ(  މާއްދާެގ 

)ފަނަރަ(   15ކ އްޔަށްދީފައިާވކަން ކައ ންސިލަށް އަންާގތާ މަދ ވެެގން  

މިނިސްޓްރީއަށް  އެކަން  ކައ ންސިލ ން  ތެރޭަގއި،  ދ ވަހ ެގ 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

އެްއވެސް ޚަރަދެއް ހިނާގނަަމ ކ ލީެގ އެއްބަސްވ ން އެކ ލަވާލ މ ަގއި   )ޅ(  

 އެ ޚަރަދަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ންނެވެ. 

ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ މ ަގއި ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތ ން ސޮއިކ ރ މ ެގ ކ ރިން  )ކ(   

އެްއެވސް   އިދާރާެއްއަގއި  އެްއވެސް  ގ ޅިެގން  ތަނާ  ކ އްޔަށްހިފާ 

ހ ށަހެޅިފައިވާކަން ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތަށް އެނިގފައިވާނަަމ  މައްސަލަެއއް  

އެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ މަޢ ލޫމާތ  ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ން ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް 

 ދޭންވާނެއެެވ. 

 

  އެއްބަސްވ މ ގައި   ކ ލީގެ 

 ކަންކަން   ހިމަނަންޖެހޭ 
ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .15 ކ ލީެގ    14މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ކަންކަން  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީަގއި  އެއްބަސްވ މ ަގއި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ެއޑްރެހާިއ،   (1)    ދާއިމީ  ނަމާއި،  ފ ރިހަމަ  ފަރާތ ެގ  ކ އްޔަށްދޭ 

ދިރިއ ޅޭ ެއޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންގައިދޭ ކާޑ  

ނަންބަރ ، އަދި  ގ ޅޭނެ ފޯނ  ނަންބަރ  )ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތަކީ 

 ؛ޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ (ވިޔަފާރިެއއްނަމަ ިވޔަފާރީެގ ރެ 



 

 

 

 

 

 

 15 

ކ އްޔަށްދޭ ތަނ ެގ ވެރިފަރާތަކީ ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތްނޫން އެހެން   (2)   

 ؛ފަރާތެއްނަމަ، ވެރިފަރާތ ެގ މަޢ ލޫމާތ 

ތަނަކީ    (3)    ރެކ އްޔަށްދޭ  ޯގތީެގ  ޖިސްޓްރޭޝަން ބިމެއްނަމަ، 

 ؛ނަންބަރ 

ތަން   (4)    އެ  ޢިމާރާތެއްނަމަ  ތަނަކީ  ކ އްޔަށްދޭ 

 ؛ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތ ެގ މަޢ ލޫމާތ 

ނަންބަރާއި،   (5)    ހ އްދަ  ކ އްޔަށްދިނ މ ެގ  ތަނ ެގ  ކ އްޔަށްދޭ 

 ؛ހ އްދަދީފައިވާ ތާރީޚ 

 ؛ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ނަންބަރ މާރާތް ޢިކ އްޔަށްދޭ ތަނ ެގ   (6)   

ފ ރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާިއ،   (7)    ފަރާތ ެގ  ކ އްޔަށްހިފާ 

ދިރިއ ޅޭ ެއޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންގައިދޭ ކާޑ  

ފޯނ   ގ ޅޭނެ  އަދި  ނަންބަރ ،  ޕާސްޕޯޓް  ނ ވަތަ  ނަންބަރ  

ިވޔަފާރީެގ    ، ވިޔަފާރިއެއްނަމަނަންބަރ  )ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތަކީ  

 ؛ޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ (ރެ

އެފަރާތ   (8)    ބިދޭސީއެއްނަމަ،  ފަރާތަކީ  ވިސާ  ކ އްޔަށްހިފާ  ެގ 

 ؛ނަންބަރ 

ލިޔ ންތައް    (9)    ފަރާތަށް  ކ ްއޔަށްދޭ  ފަރާތަށާިއ  ކ އްޔަށްހިފާ 

 ؛ފޮނ ވަންޖެހޭ އެޑްރެސް، ނ ވަތަ އީމެއިލް ެއޑްރެސް

 ؛ފޫޓ ން(ކ އްޔަށްދޭ ތަނ ެގ ބޮޑ މިން )ައކަ  (10)   

 ؛ކ އްޔަށްދޭ ތަނ ެގ ކ ލި  (11)   

 ؛ކ އްޔަށްދޭ ތަނ ެގ ކ ލި ދައްކާނެ ޮގތް  (12)   

ބޭންކް   (13)    ޖަމާކ ރަންޖެހެނީ  ކ ލި  ތަނ ެގ  ކ އްޔަށްދޭ 

އެކައ ންޓަކަށްނަމަ، އެ އެކައ ންޓ ެގ ނަމާއި ނަންބަރ ، އަދި 

 ؛ހ ޅ ވާފަިއވާ ބޭންކ ެގ މަޢ ލޫމާތ އެކައ ންޓް 
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ކ ލީެގ އެއްބަސްވ ން ފެށޭ ތާރީޚާއި ނިމޭ ތާރީޚ ، އަދި އެ   (14)   

 ؛އެއްބަސްވ މ ެގ މ އްދަތ 

 ؛އެއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން ނޯޓިސް ފޮނ ވަންޖެހޭ މ އްދަތ ތައް  (15)   

 ؛ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ މ ަގއި ސޮިއކ ރާ ތާރީޚ   (16)   

ޤާނޫނާ    (17)    އެއްބަސްވ މ ެގ މި  ކ ލީެގ  ޮގތ ެގމަތިން  އެއްޮގތްވާ 

 ؛ދަށ ން ސެކިއ ރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް ނެގ މަށް އެއްބަސްވާ ޮގތް

މީޓަރ    (18)    ޚިދ މަތްތަކ ެގ  އަސާސީ  ތަނ ެގ  ކ އްޔަށްދޭ 

 ؛ނަންބަރ ތަކާއި އެފަދަ ޚިދ މަތްތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ 

ދަށ ން    (19)    އެއްބަސްވ މ ެގ  ފަރާތ ެގ  ކ ލީެގ  ކ އްޔަށްހިފާ 

 ؛ޙައްޤ ތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް 

ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ެގ ޙައްޤ ތަކާިއ    (20)   

 ؛މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް

އެހެން    (21)    ތަން  ކ ްއޔަށްހިފާ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މ ެގ  ކ ލީެގ 

ޙައްޤ    ކ އްޔަށްދިނ މ ެގ  ފަރާތަށް ފަރާތަކަށް  ކ ްއޔަށްހިފާ 

 ؛ލިބިެގންވާކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން

ޮގތްތަކާއި   (22)    ެގނެވޭނެ  ބަދަލ   އެއްބަސްވ މަށް  ކ ލީެގ 

 ؛އެއްބަސްވ ން ާއކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތް

 ؛ކ ލީެގ އެއްބަސްވ މާމެދ  ޚިލާފ  އ ފެދ މ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތް  (23)   

 ؛އ ވާލެވޭނެ ޙާލަތްތައްކ ލީެގ ެއއްބަސްވ ން   (24)   

ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ ން ނިމ މަކަށް ެގނައ މަށް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ    (25)   

 ؛މ އްދަތާއި ނޯޓިހާ ގ ޅިެގން ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތް

ކ ލީެގ އެއްބަސްވ ން އ ވާލެވ މ ން ނ ވަތަ ނިމ މަކަށް ައއ މ ން   (26)   

 ؛ކ އްޔަށްދޭ ތަން ހ ސްކ ރ މ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތް
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ތަން   (27)    އެ  ހަވާލ ކ ރާއިރ   ހ ސްކޮށް  ތަން  ކ އްޔަށްދޭ 

 ؛ލަތ ޙާހ ންނަންވާނެ 

ެއ   (28)    އަދި  އެކަން،  ރަހ ނ ކ ރެވިފައިވާނަމަ  ތަން  ކ އްޔަށްދޭ 

 ؛ތަނާގ ޅޭ މައްސަލައެއް ހިނަގމ ންދާނަމަ އެކަން

އެއްބަސްވ މ ެގ   (29)    އެ  މ ްއދަތ ަގއި  ެއއްބަސްވ މ ެގ  ކ ލީެގ 

ބައިވެރިއަކ  މަރ ެވއްޖެނަމަ އެ އެއްބަސްވ މާމެދ  ޢަމަލ ކ ރާނެ 

 ޮގތް. 

އިތ ރ ން  )ށ(   މަޢ ލޫމާތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އަންނަނިވި ލިޔ ންތައް، ކ ލީެގ އެއްބަސްވ މާެއކ  އެ ެއއްބަސްވ މ ެގ  

 ބައެްއެގޮގތ ަގއި ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

ކޮޕީއާިއ    (1)    ހ އްދައިެގ  ކ އްޔަށްދިނ މ ެގ  ތަނ ެގ  ކ އްޔަށްދޭ 

 ؛ކ އްޔަށްދިނ މަށްޓަކައި ދަފ ތަރ ކޮށްފައިާވކަމ ެގ ލިޔ ން 

ދިވެހި   (2)    ފަރާތ ެގ  ކ ްއޔަށްހިފާ  ފަރާތާއި  ކ އްޔަށްދޭ 

ޕާސްޕޯޓ ެގ  ނ ވަތަ  ކޮޕީ  ކާޑ ެގ  އަންަގއިދޭ  ރައްޔިތެްއކަން 

)އެފަރާތަކީ   ިވޔަފާރި    ،ިވޔަފާރިއެއްނަމަކޮޕީ. 

 ؛ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވކަމ ެގ ލިޔ ން(

އެފަރާތަކަށް   (3)    ބިދޭސީއެއްނަމަ  ފަރާތަކީ  ކ އްޔަށްހިފާ 

ދޫކޮށްފައިވާ މ އްދަތ ހަމަނ ވާ ވިސާެގ ކޮޕީ، އަދި އެފަރާތަކީ 

އ ޅޭކަމ ެގ   ވަޒީފާަގއި  ފަރާތެްއނަމަ  އ ޅޭ  ވަޒީފާއެްއަގިއ 

 ؛ލިޔ ން

ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތަކީ ޢިމާރާތ ެގ ވެރިފަރާތްކަމ ަގއި ނ ވާނަމަ،   (4)   

ޢިމާރާތް  ފަރާތަށް  ކ އްޔަށްދޭ  ވެރިފަރާތ ން  ޢިމާރާތ ެގ 

 ؛ކ އްޔަށްދިނ މަށް ހ އްދަދީފަިއާވކަމ ެގ ލިޔ ން

 ކ އްޔަށްދޭ ތަނ ެގ ތަކެތީެގ ިއންވެންޓްރީ ލިސްޓ .   (5)   
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  ހިމެނ ން   އެއްބަސްވ މ ގައި   ކ ލީގެ 

 ކަންތައްތައް   މަނާ 
 ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ މެްއަގއި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމަނައިެގން ނ ވާނެއެވެ.   .16

ކ އްޔަށްދޭ ތަނ ަގއި ވަކި ޤައ މަކަށް، ނ ވަތަ ވަކި ސަރަޙަްއދަކަށް،  )ހ(  

ވަކި   ނ ަވތަ  ޖިންސަކަށް،  ވަކި  ނ ވަތަ  ނަސްލަކަށް،  ވަކި  ނ ވަތަ 

ފަރާތެްއ، ނ ވަތަ ޚާްއޞަ އެހީއަށް ބޭނ ންާވ ފިކ ރަކަށް ނިސްބަތްވާ  

 ؛ފަރާތެއް ބެހެއްޓ ން މަނާކ ރާ މާއްދާއެއް 

މަނާކ ރާ  )ށ(   ތިބ ން  ބަޔަކ   ޢ މ ރެއްެގ  ވަކި  ތަނ ަގއި  ކ އްޔަށްދޭ 

 ؛މާއްދާއެއް 

ޢިމާރާތަށް  )ނ(   ވަގ ތެްއަގިއ  ވަކި  މީހ ން  ދިރިއ ޅޭ  ތަނ ަގއި  ކ އްޔަށްދޭ 

 ؛ވަދެނިކ މެހެދ ން މަނާކ ރާ މާއްދާއެއް

އ ވާލާ   )ރ(   ެއއްބަސްވ ން  ކ ރަންޖެހޭ  ޙާކ ލީެގ  ކޮންމެހެން  ލަތ ަގއި 

ތަނ ެގ   ކ އްޔަށްދޭ  ޚަރަދ ތަކާއި  ހިނާގ  ކ ރ މަށް  މަރާމާތ ތައް 

ކ އްޔަށްދޭ   ފިޔަަވއި  ކަންކަން  ދެްއކ ންފަދަ  ބިލ ތައް  ޚިދ މަތްތަކ ެގ 

ސެކިއ ރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްެގ އިތ ރަށް، އިތ ރ  އެްއވެސް  ތަނ ެގ ކ އްޔާއި  

ކަނޑައަޅާ   ދައްކަންޖެހޭޮގތަށް  ފަރާތ ން  ކ ްއޔަށްހިފާ  ފައިސާެއއް 

 ؛މާއްދާއެއް 

 ؛ސެކިއ ރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް އަނބ ރާ ދިނ ން މަނާކ ރާ މާއްދާއެއް )ބ(  

 ؛ލާޒިމ ވާފަދަ މާްއދާއެއްއިޖްތިމާޢީ އަދަބ ތަކާ ޚިލާފ  ކަމެއްކ ރ މަށް  )ޅ(  

ބާޠިލ ކ ރާ  )ކ(    ެއއްބަސްވ ން  ކ ލީެގ  ރ ހ މެްއނެތި  ފަރާތ ެގ  ކ އްޔަށްހިފާ 

ނޯޓިޙާ ދޭންޖެހޭ  ބަޔާންކ ރާ  ހ ލަތ ަގއި  ޤާނޫނ ަގއި  މި  މ އްދަތ   ެގ 

 މިންވަރަށްވ ރެ ކ ޑަކ ރާ މާއްދާއެއް. 

 

  ދިރިއ ޅެވޭނެ   ތަނ ގައި   ކ އްޔަށްދޭ 

 ކަނޑައެޅ ން   ދަދ  ޢަ   މީހ ންގެ 
( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ކ އްޔަށްދޭ  4ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ )  6މި ޤާނޫނ ެގ    .17

ބޮޑ މިނަށް   ކ ޑަ  ތަނެއްެގ  އެ  ިގންތިކ ރެވި،  ނިސްބަތ ން  އަކަފޫޓ ެގ  ތަނ ެގ 
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ކަނޑައަޅާފަިއާވ   ދިރިއ ޅެވޭނެކަމަށް  ިގނައިން  އެންމެ  ތަނެްއަގއި  އެ  ބަލައި 

ތަނެއްަގއި ދިރިއ ޅެވޭނެ މީހ ންެގ    ޢަދަދަށްވ ރެ ިގނަ ނ ވާނެހެން، އެމީހ ންެގ  

 ޢަދަދ  ކަނޑައެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

ޑިޕޮޒިޓްެގ )ހ(  .18 ނެގ ން   ޑިޕޮޒިޓް   ސެކިއ ރިޓީ  ކ ލީެގ   2ޮގތ ަގއި    ސެކިއ ރިޓީ  މަސްދ ވަހ ެގ  )ދޭއް( 

ނޫން ޢަދަދެއްެގ ފައިސާ ކަނޑައެޅ މ ެގ ިއޚްތިޔާރ  ފައިސާއަށްވ ރެ ބޮޑ 

 ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެކިއ ރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްެގ ފައިސާ  )ށ(  

ދައްކާނީ،   ފަރާތ ން  ކަނޑަައޅާ  ކ އްޔަށްހިފާ  ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްދޭ 

ފަރާތާ  ކ އްޔަށްދޭ  ނ ވަތަ  ޖަމާކޮށްެގން،  އެކައ ންޓަކަށް 

 ހަވާލ ކޮށްެގންނެވެ. 

މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ސެކިއ ރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްެގ ފަިއސާ ލިބ ނ ކަމ ެގ   )ނ(  

 ލިޔ މެއް ކ ްއޔަށްދޭ ފަރާތ ން ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ނިމ މަކަށް  )ރ(   އެއްބަސްވ ން  ކ ލީެގ  ސަބަބަކާހ ރެ  އެްއވެސް 

ކަންކަމަށް  ަގއިވާ  )ބ(  މާއްދާެގ  މި  ެގނެިވއްޖެނަމަ، 

ިގނަެވެގން   ތެރޭަގިއ    15ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ ،  ދ ވަހ ެގ  )ފަނަރަ( 

ޮގތ ަގިއ ހަވާލ ކޮށްފަިއވާ ފައިސާ ކ ްއޔަށްދޭ  ސެކިއ ރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްެގ 

 ރާތަށް އަނބ ރާ ދޭންވާނެެއވެ. ފަރާތ ން ކ އްޔަށްހިފާ ފަ

ސެކިއ ރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްެގ ޮގތ ަގއި ނަާގ ފައިސާ މި ާމއްދާެގ )ރ( ަގިއާވ   )ބ(  

ކ އްޔަށްދޭ   ދިނ މ ަގއި  އަނބ ރާ  ފަރާތަށް  ކ ްއޔަށްހިފާ  ޮގތ ެގމަތިން 

 ފަރާތ ން ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނީ ައންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ. 

ދޫކޮށްލާއިރ ،    (1)    ތަން  ކ ްއޔަށްހިފާ  ފަރާތ ން  އެ  ކ އްޔަށްހިފާ 

ތަނ ެގ ެއއްެވސް ޚިދ މަތެއްެގ ބިލެއް ނ ދައްކާ ހ ރިނަމަ ެއ  
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ފަިއސާއިން   ޑިޕޮޒިޓްެގ  ސެކިއ ރިޓީ  ދެއްކ މަށް  ބިލެއް 

 ؛އ ނިކ ރ ން

އިހ މާލ ން    (2)    ފަރާތ ެގ  ތަނ ަގިއ  ކ އްޔަށްހިފާ  ކ އްޔަށްހިފާ 

އެ  ލިބިފަިއވާނަމަ  ެގއްލ މެްއ  ތަކެއްޗަށް  ހަރ ކ ރެވިފަިއވާ 

ތަކެތި އާކ ރ މަށް ނ ވަތަ މަރާމާތ ކ ރ މަށް ކ ްއޔަށްދޭ ފަރާތ ން 

ޮގތ ަގިއ   ޑިޕޮޒިޓްެގ  ސެކިއ ރިޓީ  ޚަރަދ   ކ ރަންޖެހޭ 

 ؛ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން އ ނިކ ރ ން

ފަރާތަށް    (3)    ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި    ހިފާކ ްއޔަށް ކ އްޔަށްހިފާ  ތަން 

މ ދަލަކަށް   އ ފ ލޭ  ިގނަ  ޢާހަވާލ ކޮށްފަިއވާ  ންމ ކޮށް 

އިތ ރ   ފިޔަވައި  ހަލާކ ވ ން  ހަލާކ ވާ  ދ ވަސްެވެގން 

މަރާމާތަކަށް   އެ  މަރާމާތ ކ ރަންޖެހޭނަމަ  ެގއްލ މެއްލިބި 

ޖަމާކޮށްފައިވާ   ޮގތ ަގއި  ޑިޕޮޒިޓްެގ  ފައިސާއިން ސެކިއ ރިޓީ 

 ؛އ ނިކ ރ ން

ދޫކޮށްލާއިރ ،   (4)    ތަން  ކ ްއޔަށްހިފާ  ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްހިފާ 

ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ން ކ ލި ނ ދައްކާ ހ ރިނަމަ، ސެކިއ ރިޓީ  

ކ ްއޔަށްާވ   ފައިސާއިން  ޖަމާކޮށްފައިވާ  ޮގތ ަގއި  ޑިޕޮޒިޓްެގ 

 ފައިސާ އ ނިކ ރ ން. 

ޑިޕޮޒިޓްެގ   )ޅ(   ަގިއ ސެކިއ ރިޓީ  )ބ(  ާމއްދާެގ  މި  ތެރެއިން  ފައިސާެގ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ފަިއސާ އ ނިކ ރަން ނ ޖެހޭނަމަ މި މާއްދާެގ  

)ރ( ަގިއވާ މ އްދަތ ަގއި ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ން ސެކިއ ރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްެގ  

ޮގތ ަގއި ބަހަްއޓާފަިއވާ އެންމެހައި ފައިސާ ެއކީ އެއްފަހަރާ ކ ްއޔަށްހިފާ 

 ރައްދ  ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. ފަރާތަށް 
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ެއ   )ހ(  .19 ކަނޑައެޅ ން   ކ ލި  ކ ްއޔަށްދޭއިރ   ކޮންމެ ތަނެއްވެސް  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ކ އްޔަށްދޭ 

ެއއްބަސްވ މ ަގިއ   ކ ލީެގ  އ ސޫލ   ދައްކާނެ  ކ ލި  ކ ްއޔާިއ  ތަނެއްެގ 

 ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެެއެވ.

ކ އްޔަށްހިފާ  )ށ(   ދަށ ން  އެއްބަސްވ މ ެގ  ކ ލީެގ  ކ އްޔަކީ،  ކަނޑައެޅޭ 

ފަރާތަށް ކ އްޔަށްހިފާ ތަން ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިދީފަިއވާތީ، ެއ  

އެ  ނ ަވތަ  އެއްފަހަރ ،  މަހަކ   ކޮންެމ  މ ޤާބިލ ަގއި  ޙައްޤ ެގ 

އެއްބަސްވ މ ެގ ޖ މްލަ މ އްދަތަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކ މަށް، ނ ވަތަ  

ކ ްއޔަށްހިފާ  ޮގތެްއެގމަތިން  އެނޫންވެސް  އެއްބަސްވާ  ދެފަރާތ ން 

ނ ވަތަ އެނޫންވެސް    ،ފަރާތ ން ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތަށް ފައިސާެގ ޮގތ ަގއި

 ޮގތަކަށް ދެވޭ އެްއޗެކެވެ. 

ފިޔަވަިއ   )ނ(   ފައިސާ  ކ ްއޔަކީ  ކަނޑައަޅާ  ޮގތ ެގމަތިން  މާއްދާގައިވާ  މި 

އެކަން  އެހެން   ެއއްބަސްވ މ ަގއި  ކ ލީެގ  މ ޤާބިލެއްކަމ ަގއިވާނަަމ، 

 ސާފ ކޮށް ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ މ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކ އްޔަށް އެ ެއއްބަސްވ މ ެގ   )ހ(  .20 ނ ގެނައ ން   ބަދަލ    ކ އްޔަށް 

 މ އްދަތ ގައި ބަދަލެއް ނ ެގނެޭވނެއެވެ. 

ެއއްބަސްވ މ ެގ  ކ ލީެގ   )ށ(   އެ  ފަށާއިރ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  އެއްބަސްވ މަށް 

ދެ މ އްދަތ ތަކަށް  ވަކިަވކި  ތެރެއިން  މ އްދަތ ެގ  ފަރާތ ން  ޖ މްލަ 

އެއްބަސްވާ ޮގތެްއެގމަތިން ތަފާތ  ކ އްޔެއް ކަނޑައެޅ މަށް ިމ މާއްދާ 

 .  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ

 

ދައްކަމ ންދާޮގތް  )ހ(  .21 ބެލެހެއްޓ ން   ރިކޯޑް   ކ ލީގެ  ކ ލި  ފަރާތަށް  ކ އްޔަށްދޭ  ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްހިފާ 

ފަރާތ ންނާއި  ކ އްޔަށްހިފާ  ނިމެންދެން  މ އްދަތ   އެއްބަސްވ މ ެގ 

 ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ން ލިޔ މ ން ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
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ފައިސާ  )ށ(   އެ  ފައިސާއިންކަމ ަގއިވާނަމަ  ނަގ ދ   އަދާކ ރަނީ  ކ ލި 

ފަރާތަށް  ކ އްޔަށްހިފާ  ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްދޭ  ލިޔ މެއް  ދިންކަމ ެގ 

 ދޭންވާނެއެެވ. 

ބޭންކ   )ނ(   ކަނޑައަޅާފައިާވ  ފަރާތ ން  ކ ްއޔަށްދޭ  އަދާކ ރަނީ  ކ ލި 

ކ ްއޔަށްހިފާ  ލިޔެކިޔ ން  ޖަމާކ ރިކަމ ެގ  ކ ލި  އެކައ ންޓަކަށްނަމަ، 

ލަތ ަގިއ ެއ ފައިސާ  ޙާފަރާތ ެގ އަތ ަގއި ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި އެ  

ރާތ ން  ޖަމާކ ރިކަމ ެގ ލިޔ މެއް ނ ވަތަ ލިޔ މ ެގ ކޮޕީެއއް ކ އްޔަށްހިފާ ފަ

 ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތަށް ފޮނ ވަންާވނެއެވެ. 

 

މ އްދަތަށް  )ހ(  .22 ކ ލިނެގ ން   އެޑްވާންސްކޮށް  ޖ މްލަ  ކ ްއޔަށްދިނ މ ެގ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ ެމއްެގ  ކ ލީެގ 

ލަތ ، ނ ަވތަ ދެފަރާތ ން އެއްބަސްވާ މ އްދަތަކަށް ޙާއެކ ަގއި ކ ލި ނަާގ  

ލަތ  ފިޔަވައި، ކ އްޔަށްދީފަިއވާ ތަނަކ ން ޙާއެޑްވާންސްކޮށް ކ ލި ނަާގ  

އަތ ން  ފަރާތ ެގ  ކ ްއޔަށްހިފާ  ފަިއސާއެއް  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ކ ލި 

 . އެޑްވާންސްކޮށް ނަަގިއެގންނ ާވނެއެވެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސްކޮށް މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   )ށ(  

ާމއްދާެއއް  ެއއްެވސް  ެއްއބަސްވ މެްއަގިއ  ކ ލީެގ  ނެގ މަށް  ކ ލި 

ބޭރ ން   އެއްބަސްވ މ ެގ  އެ  އަދި،  ނ ވާނެެއވެ.  ހިމަނައިެގން 

އެޑްވާންސްކޮށް އެްއވެސް ފަިއސާއެްއ ދެއްކ މަށް ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތ ެގ 

 ން އެދިެގންނ ވާނެެއވެ. ކިބައިން ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ 

 

  ބަދަލ    އެއްބަސްވ މަށް   ކ ލީގެ 

 ގެނައ ން 
ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތާއި ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތާ ދެމެދ  ވެވޭ ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ މަށް ިމ    .23

ޤާނޫނ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ބަދަލ  ެގނެވޭނީ ދެފަރާތ ން އެކަމަށް އެއްބަސްެވ،  

 ެގނައ މ ންނެވެ. ލިޔ މ ން އެ އެއްބަސްވ މަށް ބަދަލ  
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  ޙައްޤ ތައް   އެއްބަސްވ މ ގެ   ކ ލީގެ 

 ބަދަލ ކ ރ ން 
ލިބިފައިާވ   )ހ(  .24 ފަރާތަށް  ކ ްއޔަށްހިފާ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މ ެގ  ކ ލީެގ 

ޙައްޤ ތައް، ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ން ލިޔ މ ންދޭ ހ އްދައަކާެއކ  ތިންވަނަ 

 ފަރާތަކަށް ބަދަލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ލިބިފައިާވ   )ށ(   ފަރާތަށް  ކ ްއޔަށްހިފާ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މ ެގ  ކ ލީެގ 

ޙައްޤ ތައް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބަދަލ ކ ރ މާއެކ  ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް 

އެ ެއއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން ލިބިފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤ ތައް ތިންވަނަ 

އެން ފަރާތ ެގ  ކ ްއޔަށްހިފާ  އިތ ރަށް،  ބަދަލ ވ މ ެގ  މެހަިއ ފަރާތަށް 

ފަރާތަށް  ތިންވަނަ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައްވެސް  ޒިންމާތަކާއި 

 ބަދަލ ވެެގންދާނެެއވެ. 

ލިބިފައިާވ   )ނ(   ފަރާތަށް  ކ ްއޔަށްހިފާ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މ ެގ  ކ ލީެގ 

ޙައްޤ ތައް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ން  

ފަރާތަށް   ސަބަބަކަށްޓަކަިއ  ކ އްޔަށްދޭ  އެކަށީެގންވާ  ހ ށަހަޅަިއފިނަމަ 

 މެނ ވީ އެ ހ އްދަ ނ ދީ ހިފަހައްޓައިެގންނ ވާނެެއވެ. 

ލިބިފައިާވ   )ރ(   ފަރާތަށް  ކ ްއޔަށްހިފާ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މ ެގ  ކ ލީެގ 

ޙައްޤ ތައް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ން  

ފަރާތަށް ހ ށަހަޅައިފިނަމަ އެ ހ އްދަ ދިނ މަށް ކ ްއޔަށްހިފާ ކ އްޔަށްދޭ  

ނަގައިެގން   ފަރާތ ން  ކ ްއޔަށްދޭ  އަެގއް  އިތ ރ   އަތ ން  ފަރާތ ެގ 

 ނ ވާނެެއވެ. 

 

  ކ އްޔަށްހިފާ   ފަރާތ ން   ކ އްޔަށްހިފާ 

  ފަރާތަކަށް   އިތ ރ    ތަން 

 ކ އްޔަށްދިނ ން 

ފަރާތ ން   )ހ(  .25 ފަރާތަކަށް ކ އްޔަށްހިފާ  އިތ ރ   ތަން  ކ ްއޔަށްހިފާ 

ދެމެދ    ފަރާތާ  ކ އްޔަށްދޭ  ފަރާތާއި  ކ ްއޔަށްހިފާ  ކ އްޔަށްދޭންވާނީ، 

 ލިޔ މ ން އެއްބަސްވެވޭ ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ.

ކ ލީެގ   )ށ(   ޮގތ ެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތ ން ކ އްޔަށްހިފާ ތަން އިތ ރ  
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ކ އްޔަށްދޭ   ދަށ ން  ޙާފަރާތަކަށް  ޤާނޫނ ެގ  މި  ލަތ ަގިއވެސް، 

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ކ އްޔަށްދިނ މ ަގއި  ތަނެްއ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި 

 އި އ ސޫލ ތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ. އެންމެހަ

 

  ނިމ މަކަށް   އެއްބަސްވ ން   ކ ލީގެ 

 އައ ން 
 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ ން ނިމ މަކަށް އަންނާނެއެވެ.   .26

ވާހަކަދައްކައިެގން   )ހ(   ދެމެދ   ފަރާތާ  ކ އްޔަށްހިފާ  ފަރާތާއި  ކ އްޔަށްދޭ 

 ؛ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ ން ނިމ މަކަށް ެގނައ މަށް ލިޔ މ ން އެއްބަސްވ ން

ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ މ ެގ މ އްދަތ  އާކ ރ މަށް އެއްބަސްވެފައި ނ ވަނީސް   )ށ(  

 ؛އެ ެއއްބަސްވ މ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ ން

އެ  )ނ(   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ެއއްބަސްވ މ ަގއި  ކ ލީެގ 

އެއްބަސްވ މ ެގ އެއް ބަިއވެރިޔަކ  އަނެއް ބަިއވެރިޔަކަށް ެއއްބަސްވ ން  

 ؛ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ ންހ އ ވާލ މަށް ނޯޓިސް ފޮނ ަވއި ެއ ނޯޓި

ނެތް   )ރ(   ޢަމަލ ކ ރެވެން  ެއއްބަސްވ މަކީ  ެއއްބަސްވ ެމއްކަމަށް  ކ ލީެގ 

 ؛ކޯޓަކ ން ކަނޑައެޅ ން

ރަހ ނ    )ބ(   ތަނަކަށްވެފައި،  ރަހ ނ ކ ރެވިފަިއވާ  ތަނަކީ  ކ އްޔަށްދޭ 

 ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގޮގތ ން އެ ރަހ ނ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ކޯޓ ން ނިންމ ން.

 

  ކ ލީގެ   ފަރާތ ން   ކ އްޔަށްދޭ 

 ބާޠިލ ކ ރ ން   އެއްބަސްވ ން 
މާއްދާަގއި  ކ އްޔަށްދޭ    .27 މި  ބާޠިލ ކ ރެވޭނީ  އެއްބަސްވ ން  ކ ލީެގ  ފަރާތަށް 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އ ސޫލ ތަކ ެގ މަތިންނެވެ.

މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ން ކ ލީެގ އެއްބަސްވ ާމ  )ހ(  

ބާޠިލ ކ ރާ  އެއްބަސްވ ން  އެ  ފަރާތ ން  ކ ްއޔަށްދޭ  ޚިލާފ ވެެގން 

ެއއްބަސްވ ން  ޙާ ފ ރިހަމަކ ރ މާއެކ   ކަންކަން  އަންނަނިިވ  ލަތ ަގއި 

 ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. ބާޠިލ ކ ރ މަށް ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ނޯޓިސް 
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ެއއްބަސްވ މާ   (1)    ކ ލީެގ  ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްހިފާ 

އެއްބަސްވ ން   އެ  ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްދޭ  ޚިލާފ ވެއްޖެކަމަށާއި 

ބާޠިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާކަން ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތަށް އަންގައި، ެއ 

 ؛އެއްބަސްވ މ ަގިއވާ ޮގތަށް ލިޔ މ ން ނޯޓިސް ފޮނ ވ ން

ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ން ފޮނ ވާ ނޯޓިހ ގައި، ކ ލީެގ އެއްބަސްވ ން   (2)   

ބާޠިލ ކ ރާ ސަބަބާއި، ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތ ން އެ އެއްބަސްވ މާ  

ފާހަަގކ ރާ   ފަރާތ ން  ކ ްއޔަށްދޭ  ކޮށްފައިާވކަމަށް  ޚިލާފަށް 

 ؛ކަންތައްތައް ތަފ ސީލ ކޮށްދީފަިއވ ން

ބާޠިލ ކ ރ މަށް ފޮނ ވާ ނޯޓިހ ެގ މ އްދަތާ ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ ން    (3)   

ފަރާތަށް   ކ އްޔަށްދޭ  ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްހިފާ  ހަމައަށް 

ެއ   ފައިސާެއއްވާނަމަ  އެްއވެސް  ދައްކަންޖެހިފައިވާ 

 ؛ފައިސާެއއްެގ ތަފ ސީލ  ނޯޓިހ ގައި ބަޔާންކ ރ ން

ހަމަވ މ ން    (4)    މ އްދަތ   ނޯޓިހ ެގ  ފޮނ ވާ  ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްދޭ 

 ؛ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ ން ބާޠިލ ވާނެކަން ނޯޓިހ ަގއި ބަޔާންކ ރ ން

ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ ން ބާޠިލ ކ ރ މަށް ފޮނ ވާ ނޯޓިހ ެގ މ އްދަތ    (5)   

ހަމަވާ ދ ވަހ ، އެ އެއްބަސްވ މ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ކ ްއޔަށްދޭ 

ނޯޓިހ ަގއި  ހަވާލ ކ ރަންވާނެކަން  ތަން  ކ އްޔަށްހިފާ  ފަރާތާ 

 ؛ބަޔާންކ ރ ން

ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ ން ބާޠިލ ކ ރ މަށް ފޮނ ވާ ނޯޓިހާ ގ ޅިެގން    (6)   

އި ކަންކަން  ފަރާތ ން  އެ ޞްކ އްޔަށްހިފާ  ލާޙ ކޮށް 

އޮތްކަން  ފ ރ ޞަތ   ެގންދިޔ މ ެގ  ކ ރިއަށް  އެއްބަސްވ ން 

 ނ ވަތަ ނޫންކަން ނޯޓިހ ގައި ބަޔާންކ ރ ން. 

ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވ   )ށ(   ޮގތަކަށް  އެހެން  ެއއްބަސްވ މ ަގއި  ކ ލީެގ 

ލަތ ގައި، ެއ ެއއްބަސްވ މ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ މ ެގ ކ ރިން ކ ްއޔަށްދޭ ޙާ
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ތަން  ކ ްއޔަށްދީފައިާވ  ބޭނ މަކަށް  އަިމއްލަ  އެފަރާތ ެގ  ފަރާތ ން 

ބާޠިލ ކ ރެވޭނީ ައންނަނިިވ ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ ން  

 ޙާލަތްތަކ ަގެއވެ. 

ކ އްޔަށްދޭ ތަނ ަގއި ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތްތައް ބައިތިއްބައިެގން   (1)   

ތަން  އެ  ކ ރ މަށްޓަކައި  މަރާމާތ ތަކެއް  ބޮޑެތި  ނ ކ ރެވޭފަދަ 

 ؛ހ ސްކ ރަންޖެހ ން

ތަނ ަގއި    (2)    ކ ްއޔަށްދޭ  ފަރާތ ން  އ ޅެން  ދިރިކ އްޔަށްދޭ 

 ؛ބޭނ ންވ ން

ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ެގ މައިންބަފައިން ނ ވަތަ އަނބިމީހާ ނ ވަތަ   (3)   

ފިރިމީހާ ނ ވަތަ ދަރިން ނ ވަތަ ދޮންދަރިން ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  

 ؛ކ އްޔަށްދޭ ތަން ބޭނ ންވ ން

 ފަރާތަކަށް ވިްއކާލަންޖެހ ން.ކ އްޔަށްދޭ ތަން އެހެން   (4)   

ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ން އަމިއްލަ ބޭނ މަކަށް ކ އްޔަށްދޭ ތަން ހ ސްކ ރަން  )ނ(  

މަދ ވެެގން   ބާޠިލ ކ ރެވޭނީ  އެއްބަސްވ ން  ކ ލީެގ    3ބޭނ ންވާނަމަ 

 )ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ނޯޓިހެއް ދިނ މަށްފަހ ގައެވެ. 

ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ެގ އަމިއްލަ ބޭނ މަކަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކ އްޔަށްދޭ   )ރ(  

ބާޠިލ ކ ރ މަށްފަހ ،   އެއްބަސްވ ން  ކ ލީެގ  )އެކެއް(    1ފަރާތ ން 

ފަރާތަކަށް  އެހެން  ތަން  ކ އްޔަށްދޭ  ތެރޭަގއި  އަހަރ ދ ވަހ ެގ 

ބޭނ ންކޮށްފިކަމ ެގ  ބޭނ މަކަށް  ެއނޫން  ނ ވަތަ  ކ އްޔަށްދީފިކަމަށް 

ބެލ ަމށްފަހ ، ޝަކ ވާ   އެކަމެއް  ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަ  ކައ ންސިލަށް 

ބޮޑ )ފަންސާސް  -/50,000 ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  ޢަދަދަކ ން ހާސް(  ނޫން 

 ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާކ ރެވޭނެެއވެ. 

ކ ްއޔަށްދީފައިާވ    ،މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ބ(  

)ެއކެއް( ފަރާތަށްވ ރެ ިގނަ ފަރާތ ެގ ނަމ ަގިއވާ ތަނެއްނަމަ   1ތަނަކީ  
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ނ ވަތަ ކ ްއޔަށްދޭ ފަރާތަކީ ެއްއފަރާތަށްވ ރެ ިގނަ ފަރާތްތަކެްއނަމަ އެ 

ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަކ ންވެސް މި ޤާނޫނާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން ކ ލީެގ  

ބޭނ ންވާ ބާޠިލ ކ ރ މަށް  މެނ ވީ،  އެއްބަސްވ ން  ހިނދެއްަގއި   

ބާޠިލެއް  އެއްބަސްވ ން  ރ ހ މެއްނެތި  ފަރާތ ެގ  ކ އްޔަށްހިފާ 

 ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ން ކ ލީެގ އެއްބަސްވ މާ ޚިލާފ ެވެގން، ކ އްޔަށްދޭ   )ޅ(  

މަދ ވެެގން   ބާޠިލ ކ ރާނަމަ  އެއްބަސްވ ން  އެ  )ދޭއް(   2ފަރާތ ން 

ފަރާތަށް މަސްދ ވަހ ެގ   ކ އްޔަށްހިފާ  ފަރާތ ން  ކ ްއޔަށްދޭ  ނޯޓިހެއް 

 ދޭންވާނެއެެވ. 

އެއްބަސްވ ން   )ކ(    ކ ލީެގ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި  މި 

ބާޠިލ ކ ރ މަށްފަހ  އެ އެއްބަސްވ ން ބާޠިލ ކ ރިކަން، ސިޓީއެްއގައިނަަމ  

ރަށެއްގައިނަމަ އެ ރަށެއްެގ  އެ ސިޓީެއއްެގ ސިޓީ ކައ ންސިލަށް އަދި  

 ރަށ  ކައ ންސިލަށް ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ން އަންަގންވާނެެއވެ. 

 

  ކ އްޔަށްދޭ   ނެތި   ސަބަބެއް 

  އެއްބަސްވ ން   ކ ލީގެ   ފަރާތ ން 

 މަނާކ ރ ން   ބާޠިލ ކ ރ ން 

ކ ލީެގ އެއްބަސްވ ން ބާޠިލ ކ ރާ ސަބަބ  ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް އެންގ ެމއްނެތި،    .28

ބާޠިލެއް ެއއްބަސްވ ން  އެ  ފަރާތަށް  އަދި،    ކ އްޔަށްދޭ  ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް އަންާގ ސަބަބަކީ، މި ޤާނޫނާއި ކ ލީެގ އެއްބަސްވ މ ަގިއ  

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ސަބަބެއްެގޮގތ ަގއި  ބާޠިލ ކ ރެވިދާނެ  ެއއްބަސްވ ން  އެ 

 ސަބަބަކަށްވާންވާނެެއވެ. 

 

  ކ ލީގެ   ފަރާތ ން   ކ އްޔަށްހިފާ 

 ބާޠިލ ކ ރ ން   އެއްބަސްވ ން 
ލަތ ަގިއ  ޙާ ކ ލީެގ ެއއްބަސްވ މ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާ   )ހ(  .29

ނ ވަތަ   ޚިލާފ ެވެގން،  އެއްބަސްވ މާ  އެ  ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްދޭ 

ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ން ކ އްޔަށްހިފާފައިވާ ތަން ދޫކޮށްލަން ބޭނ ންވެެގން  

އެ ެއއްބަސްވ މ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ މ ެގ ކ ރިން ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ން  
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މަދ ވެ  ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ،  ބާޠިލ ކ ރަން  ެއއްބަސްވ ން    1ެގން  އެ 

އެއްބަސްވ ން   ދިނ މަށްފަހ   ނޯޓިހެއް  މަސްދ ވަހ ެގ  )އެކެއް( 

 . ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެވެ

ބޭނ ންާވ  )ށ(   ބާޠިލ ކ ރަން  އެއްބަސްވ ން  ކ ލީެގ  ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްހިފާ 

ލަތ ަގއި އެ އެއްބަސްވ ން ބާޠިލ ކ ރ މަށް ފޮނ ވާ ނޯޓިހ ެގ މ އްދަތަށް ޙާ

ތަން   ކ ްއޔަށްހިފާ  ބާޠިލ ކޮށް،  އެއްބަސްވ ން  ދެއްކ މަށްފަހ   ކ ލި 

 ވެ. ހ ސްކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެ

 

  ކ އްޔަށްދެވޭނެ   ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި 

 މ އްދަތ  
ނަމަވެސް،   )ހ(  .30 ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ެއްއބަސްާވ   ދެފަރާތ ން  ބައެއް،  ޢިމާރާތަކ ން  ނ ވަތަ  ޢިމާރާތެއް 

ކަނޑައެޅޭ   މ އްދަތަކަށް،  އެއްބަސްވާ  ދެފަރާތ ން  ޮގތެްއެގމަތިން 

 ކ އްޔަކަށް ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ބޭނ ންކ ރ މަށް ކ އްޔަށްދެވިދާނެެއވެ. 

ވެޭވ   )ށ(   ކ އްޔަށްދިނ ަމށް  ޮގތ ެގމަތިން  ގައިާވ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ދަށ ން   އެއްބަސްވ މެްއެގ  އާ  ހަމަވ މ ން  މ އްދަތ   އެއްބަސްވ މ ެގ 

 ކ އްޔަށްދެވިދާނެއެވެ. ކ އްޔަށްދޭ ތަން އަލ ން 

 

  މ އްދަތ    އެއްބަސްވ މ ގެ   ކ ލީގެ 

 އިތ ރ ކ ރ ން 
ކ އްޔަށްދޭ ތަނެްއެގ ކ ލީެގ ެއްއބަސްވ މ ެގ މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާނަމަ    .31

އެއްބަސްާވ   ދެފަރާތ ން  ކ ރިން،  ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ   ެއއްބަސްވ މ ެގ  އެ 

 ެއއްބަސްވ މ ެގ މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރެވިދާނެެއވެ. ޮގތެްއެގމަތިން އެ 
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 ވަނަ ބާބ  ފަސް 
 އެއްބަސްވ މާ ގ ޅިގެން އ ފެދޭ ޙައްޤ ތަކާއި އިލްތިޒާމްތައް ކ ލީގެ  

 
ޮގތަކަށް   .32 ނަތީޖާ   އެއްބަސްވ މ ގެ   ކ ލީގެ  އެހެން  ގަވާއިދ ަގިއ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ    41މި ޤާނޫނ ެގ  ކަނޑަނާޅާހައި ހިނދަކ ،  

  މ ން، އެއްބަސްވ ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތާއި ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތާ ދެމެދ     ޮގތ ެގމަތިން

ކ  ތަނަކީ  އެއްބަސްވ ެމއްެގ  ލީކ އްޔަށްދެވޭ  ފަރާތެއް ެގ  އިތ ރ   ދަށ ން 

ތަނެްއކަން  ލިބިދީފައިވާ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ފަރާތް  ކ އްޔަށްހިފާ  ނ ހިމެނޭޮގތަށް 

 ޤާނޫނީޮގތ ން ކަނޑައެޅ ނީެއވެ. 

 

 ނިިވ ކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެެއވެ. ނަކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ން އަން   .33 ޒިންމާތައް   ފަރާތ ގެ   ކ އްޔަށްދޭ 

ހ ރަހެއްށްކ އްޔަ  ،ތަނަކީ  ކ އްޔަށްދޭ )ހ(   ޤާނޫނީޮގތ ން    ނެތް   ދިނ މަށް 

ފަރާތަށް   ތަން ކ އްޔަށްދިނ މ ެގ ކ ރިން ކ ްއޔަށްހިފާއެ    ،ތަނެއްކަން

 ؛ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ން ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން

  އެ އި، ތަނަކީ ރަހ ނ ކ ރެިވފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެ މަޢ ލޫމާތާ  ކ އްޔަށްދޭ )ށ(  

އިދާރާއެްއަގއި ނ ވަތަ ކޯޓެްއަގއި އެްއވެސް  ތަނާ ގ ޅިެގން އެްއވެސް  

ހިނަގމ ންދާ އަދި  މައްސަލަެއއް  މަޢ ލޫމާތ ،  އެ  އެފަދަ ނަމަ 

މަސައްކަތްކ ރާ ހ ށަހެޅ މަށް  އެމައްސަލަެއއް  މަޢ ލޫމާތ   ނަމަ  ކަމ ެގ 

ލިބިފައިވާނަމަ ފަރާތަށް  ެއއްބަސްވ މ ަގއި  ކ ލީެގ    ،ކ އްޔަށްދޭ 

ފަރާތަށް އެ މަޢ ލޫމާތ  ލިޔ މ ން ސޮއިކ ރ މ ެގ ކ ރިން ކ އްޔަށްހިފާ  

 ؛ދިނ ން

ފަރާތާ  )ނ(   ފަރާތާ  އިކ އްޔަށްދޭ  ވެފައިާވ    ކ އްޔަށްހިފާ  ކ ލީެގ  ދެމެދ  

ތަން ކ އްޔަށްހިފާ  ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ން    ، އެއްބަސްވ މ ެގ މ އްދަތ ަގއި
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ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި އެްއވެސް ބާވަތެްއެގ ހ ރަހެއް ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ން  

 ؛ކ ރިމަތިނ ކ ރ ން

ބޭނ ންވާނެ   ކ އްޔަށްހިފާ ތަން ބޭނ ންކ ރ މ ގައި  ންކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ  )ރ(  

ޚިދ މަތެއް   އެފަރާތަށްމ ަގއިލިބިަގތ އެްއވެސް  ހ ރަހެއް   ، 

 ؛ކ ރިމަތިނ ކ ރ ން

ވަދެނި )ބ(   ތަނަށް  ކ ްއޔަށްހިފާ  ފަރާތަށް   ހ ރަހެއް  ކ ތ މަށްކ އްޔަށްހިފާ 

 ؛ހަމަޖެއްސ ން އިންތިޒާމް ޮގތަށްކ ރިމަތިނ ވާނެ

ކ ރަންޖެހޭ   )ޅ(   ޢިމާރާތ ަގިއ  މ އްދަތ ަގއި  ކ އްޔަށްދީފަިއވާ  ޢިމާރާތް 

ެއއްބަސްވ މ ަގިއ  މަރާމާތ ތަ ކ ލީެގ  އ ސޫލެްއ  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ކާމެދ  

 ؛ބަޔާންކ ރ ން

އެ )ކ(    އަދި  ޓީވީ  ކޭބަލް  އެފަދަ  އިންޓަރނެޓް،  ޚިދ މަތެްއ ނޫންވެސް 

ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތ ެގ   ،ކ އްޔަށްދޭ ތަނ ަގއި ގ ޅ މަށްޓަކައި ހ ށަހެޅ މަށް

ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތ ން ބޭނ ންވާ ޙާލަތްތަކ ަގއި   ،ހ އްދަ ނ ވަތަ ސޮއި

 ؛އެކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށްދިނ ން

ފަރާތ ން  ކ ލީެގ   )އ(    ކ ްއޔަށްހިފާ  މ ްއދަތ ަގއި  އެ ެއއްބަސްވ މ ެގ 
އެއްބަސްވ މ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އެ  އެއްބަސްވ މާ ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ  

  ވާ ގަވާިއދ ަގއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ    އިމި ޤާނޫނާ  ،އިތަކާ އ ސޫލ 
 ؛ޢަމަލ ކ ރ ން ެގމަތިންޮގތ 

ކ އްޔާމެދ   ލީކ  )ވ(    ވާސިލ ވ މަށްޓަކައި  ެއއްބަސްވ މަކަށް  ެގ 

 . ފަރާތަށް ލިބިދިނ ން ތ  ކ އްޔަށްހިފާޞަކ ރ މ ެގ ފ ރ މަޝްވަރާ

 

 ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ން އަންނަނިވި ކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ.   .34 ޒިންމާތައް   ފަރާތ ގެ   ކ އްޔަށްހިފާ 

ފަރާތަށް ކ ލީެގ   )ހ(   ކ ްއޔަށްދޭ  ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށް  ެއއްބަސްވ މ ަގއި 

 ؛ންްއކ ަގާވއިދ ން ކ ލި ދެ
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ކ އްޔަށްހިފާ ން  ދިރިއ ޅ  )ށ(   ބޭނ މަކަށް  އެހެން  ތަން   ފިޔަަވއި 

 ؛ބޭނ ންނ ކ ރ ން

 ؛ތަން ސާފ ތާހިރ ކޮށް ބެލެހެއްޓ ން ކ އްޔަށްހިފާ )ނ(  

އެތަނ ަގއި    ކ އްޔަށްހިފާ )ރ(   ކ ނި  ހަމަ  އ ފެދޭ  ފައިާވ  ހިޖެ ތަނެއްަގއި 

 ؛ތަކ ެގ ދަށ ން އ ކާލ ން ނ ވަތަ ނައްތާލ ންމްއިންތިޒާ

ނެތި   )ބ(   ހ އްދަ  ފަރާތ ެގ  ބަދަލ    ތަނަށް  ކ ްއޔަށްހިފާކ އްޔަށްދޭ 

 ؛ނ ެގނައ ން

ެގއްލ މެއް  ކ އްޔަށްހިފާ )ޅ(   އެްއވެސް  ކ އްޔަށްދޭ ލިބިއް  ތަނަށް    ޖެނަމަ 

ެއންގ މާއެކ    ަވގ ތ ން  އެކަން  ތަންފަރާތަށް   ، މަރާމާތ ކ ރ މަށް  ެއ 

 ؛ެއއްބަސްވ މ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ ންކ ލީެގ 

 ؛ތަން ބޭނ ންނ ކ ރ ން  ޤާނޫނާ ޚިލާފ  އެއްވެސް ބޭނ ަމކަށް ކ ްއޔަށްހިފާ )ކ(   

ެގ އެއްބަސްވ މ ަގއި  ލީކ   ކަނޑައަޅާފައިވާ، އަދިމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   )އ(   

ތަނ ަގއި މީހ ން    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނިސްބަތަށްވ ރެ ިގނައިން ކ ްއޔަށްދޭ

 ނ ބޭތިއްބ ން.

 

  ގިނަ   ފަރާތަށްވ ރެ   އެއް 

  ކ އްޔަށްދިނ ން   ފަރާތްތަކަށް 

 މަނާވ ން 

ކ އްޔަށްދީފައިވާ ތަނެްއ  ތ  ހިނަގމ ން ދަނިކޮށް،  މ އްދަ  މ ެގެއއްބަސްވ   ކ ލީެގ  .35

ފަރާތަކަށް   އިތ ރ   ފިޔަވައި  ފަރާތް  ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްހިފާފަިއވާ  ކ ްއޔަށްދޭ 

 ކ އްޔަށްދީެގން ނ ވާނެއެވެ. 

 

ތަން  ފަރާތާ  ކ އްޔަށްހިފާ  .36 ހަވާލ ކ ރ ން   ތަން   ކ އްޔަށްދޭ  ތަން  ހަވާލ ކ ރަންވާނީ،    ކ އްޔަށްދޭ  އެ  ެއފަރާތާ 

ހަވާލ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ކ ލީެގ އެއްބަސްވ މ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއާވ 

 . ކަންތައްތައް ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ފަހ ގައެވެ 
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  ތަން   ކ އްޔަށްހިފާ   އ ނދަގ ލެއްނެތި 

 ޙައްޤ    ބޭނ ންކ ރ މ ގެ 
ހިޔާަވއްސެއް )ހ(  .37 އަމިއްލަ  މ އްދަތ ަގިއ  ފަދައިން   ކ އްޔަށްހިފާފަިއވާ 

ފާ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ކ އްޔަށްހި  ތަންކ އްޔަށްހިފާ  އ ނދަގ ލެއްނެތި  

 ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ކަމެްއ ނ ވަތަ   މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ ޙައްޤަށް އ ނިކަމެއް އަންނަފަދަ  މި )ށ(  

މަންދޫބަކ ެވސް  ފަރާތ ން ނ ވަތަ އެފަރާތ ެގ    އ ނދަގ ލެއް ކ އްޔަށްދޭ

 ވެ. ކެކ ރ މަކީ މަނާކަމެ

 އިއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ގަ   ،މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ނ(  

ފަރާތް ވަނ މ ެގ  ފައިވާ  ކ ްއޔަށްދީ  ކ އްޔަށްދޭ  ފ ރ ޞަތ  ތަނަށް 

 ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ން ފަހިކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ކ އްޔަށްދީފަިއާވ   6ކޮންމެ    (1)    އެއްފަހަރ ،  މަހަކ ން  )ހައެއް( 

ހިނދެްއަގއިޙާެގ  ތަނ  ބޭނ ންވެއްޖެ  ދެނެަގންނަން   ލަތ  

ަގޑިއިރ   24މަދ ވެެގން   ކ ރިން ކ އްޔަށްހިފާ   )ސައ ީވސް( 

 ؛ކ އްޔަށްދޭ ތަނަށް ވަނ ން ،ފަހ ފަރާތަށް އެންގ މަށް

ކ ްއޔަށްދޭ   ހިނގައިފި ހިނދެްއގައިދިސާެއއް  ހާނ ރައްކާތެރި    (2)   

 ؛ތަނަށް ވަނ ން

މަރާމާތެއް   (3)    ތަނ ެގ  ހިނދެއްަގއި، ކ ރަންޖެހި  ކ އްޔަށްދޭ   އްޖެ 

ފެށ މ ެގ   ފަރާތަށް    ންކ ރި މަސައްކަތް  ކ އްޔަށްހިފާ 

ބޭނ މަށް މަރާމާތެއްކ ރ މ ެގ  އެ  ކ އްޔަށްދޭ   އެންގ މަށްފަހ  

 .ތަނަށް ވަނ ން

ފަރާތ ން  )ރ(   ކ އްޔަށްދޭ  ޢިމާރާތ ގައި،  ހިމެނޭ  ތަން  ކ އްޔަށްދޭ 

އ ނދަގ ލެްއވާފަދަ  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  މަރާމާތެއް  ސްޓްރަކްޗަރަލް 

އެ   ކ ރާނަމަ،  ވީސް( )ސައ   24މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ  މަސައްކަތެއް 

 ަގޑިއިރ  ކ ރިން ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް އެކަން އަންަގންވާނެެއވެ. 
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  ޔ ޓިލިޓީ   ފައިސާއާއި   ދައްކަންޖެހޭ 

 ދެއްކ ން   ބިލ ތައް 
އިރ   ވާލ ކ ރާހަ  ތަންކ އްޔަށްދޭ  ފަރާތ ން ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތާ    ކ އްޔަށްދޭ )ހ(  .38

  ހ ރިދައްކަންޖެހި ނ ދައްކާނާ ގ ޅިެގން ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް  ތައެ  

ޔ ޓިލިޓީ   ފައިސާެއއްވާނަމަ އެ ފަިއސާެއއް، އަދި ކ އްޔަށްދޭ ތަނ ެގ

 ކ ރެވިފަެއވެ. ޞްދައްކާ ޚަލާ  ހ ންނަންވާނީ  ތަކާއި އެފަދަ ޚަރަދ ތައްބިލ 

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ކ ްއޔަށްދޭ ތަނާ ނ ވަތަ   )ށ(  

ޢިމާރާތާ ގ ޅިެގން ކ ްއޔަށްދޭ ފަރާތ ން ދިގ  މ އްދަތަކަށް ބަހާލައިެގން  

ފައިސާއެްއވާނަމަ،   ޖެހޭ  ދައްކަން  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް 

ކ އްޔަށްހިފާފަިއވާ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި އެ ފައިސާ ދެްއކ މަކީ ކ އްޔަށްދޭ  

 ތ ެގ ޒިންމާއެކެވެ. ފަރާ

ެގ ެއއްބަސްވ މ ެގ މ އްދަތ ަގއި ކ އްޔަށްހިފާ ތަނ ަގއި ކ ްއޔަށްހިފާ ލީކ  )ނ(  

އެންމެހަ ބޭނ ންކ ރާ  ފައިސާ ބިލ ތަކަށް  ޚިދ މަތްތަކ ެގ    އިފަރާތ ން 

 ފަރާތ ެގ ޒިންމާއެކެވެ.  ދެއްކ މަކީ ކ އްޔަށްހިފާ

 

  އައ މާެއކ    ނިމ މަކަށް  ެއއްބަސްވ މ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން އެ ެއއްބަސްވ ންކ ލީެގ    .39 ހަވާލ ކ ރ ން   ހ ސްކ ރ މާއި   ތަން 

ފަރާތ ން ފަރާތާ  ކ އްޔަށްހިފާ  ތަން   ކ އްޔަށްދޭ   ކ އްޔަށްހިފާފައިވާ 

 .  ހަވާލ ކ ރަންވާނެއެވެ

 

 ވަނަ ބާބ  ހަ 
 ޝަކ ވާއާބެހޭ ނިޒާމް ކަނޑައެޅ ން 

 
ނ ވަތަ ކ އްޔަށްދޭ    ގ ޅިެގން  ެގ އެއްބަސްވ މަކާލީ ކ ވެވޭ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން    .40 ހ ށަހެޅ ން   ޝަކ ވާ 

ގ ޅިެގން    ކާތަނަ ކަމަކާ  އެނޫންވެސް  މ ޢާމަލާތާގ ޅޭ  ކ ލީެގ  ނ ވަތަ  ގ ޅިެގން 

ރަށެއްަގއިނަމަ އެ ރަށެއްެގ ރަށ  ކައ ންސިލަށް ނ ވަތަ ސިޓީއެްއގައިނަމަ ެއ  
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ކައ ންސިލަށް   ސިޓީ  ހ ށަސިޓީއެްއެގ  ކ ްއޔަށްހިފާ ހެޅ މ ެގ  ޝަކ ވާ  ޙަްއޤ  

 ލިބިެގންެވއެވެ.  ކ ްއޔަށްދޭ ފަރާތަށް އިފަރާތާ

 

  ޝަކ ވާ   މަރ ޙަލާގައި   ފ ރަތަމަ 

 ހ ށަހެޅ ން 
މާއްދާ  40ޤާނޫނ ެގ  މި   )ހ(  .41 ޝަކ ވާތަްއ   ެގވަނަ  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން 

އަދި   ކައ ންސިލަށެވެ.  ސިޓީ  ހ ށަހަޅާނީ  ސިޓީއެްއަގއިނަމަ 

 ރަށެއްަގއިނަމަ ހ ށަހަޅާނީ އެ ރަށެއްެގ ރަށ  ކައ ންސިލަށެވެ. 

) )ށ(   މާއްދާެގ  ޝަކ ާވއެްއ  ހމި  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި   )

)ހަތެއް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    7ލިބޭތާ  ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ ޝަކ ާވެއއް  

އެ ޝަކ ާވއާމެދ  ކައ ންސިލ ން ޮގތެްއ ނިންމައި، ޝަކ ވާ ހ ށަހަޅާ 

 ފަރާތަށް އަންަގންވާނެއެވެ. 

ދަށ ން   )ނ(   މާއްދާެގ  ބެލ މ ަގިއ    ތައްޝަކ ވާ  ކައ ންސިލްތަކ ންމި 

އިޖ ރާނެޢަމަލ ކ ރާ ހަދާ  އް  ތ ތައަޮގތ ެގ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

  ކޯޓަށް   ނިންމ ން   ކައ ންސިލްގެ 

 ހ ށަހެޅ ން 
ދަށ ން   )ހ(  .42 ޤާނޫނ ެގ  ޝަކ ވާއަކާ   ކައ ންސިލަށްމި    ގ ޅިެގން   ހ ށަހަޅާ 

ނިންމާ ނިންމ މަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފ  ނ ވަތަ އިންސާފ ވެރި ނިންމ މެއް 

ނ ވަތަ    ޝަކ ވާނޫންކަމަށް   ފަރާތަށް  ރައްދ ިވ  ޝަކ ވާ  ހ ށަހެޅި 

ނިންމ ން ލިބޭތާ ރަސްމީ   ކައ ންސިލްެގ  ،ނަމައްޖެފަރާތަށް ޤަބޫލ ކ ރެވި

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ ނިންމ ން ކޯޓަށް   ތިރީސް()  30ބަންދ  ނޫން  

ަގިއ  އިމައްސަލަހ ށަހަޅާފައިާވ ޝަކ ވާަގިއވާ  ޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ   ހ ށަހެ

 ލަޙަތ  ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެ ލިބިެގންވެެއވެ. ޞްމަ

 ތިރީސް( )   30ނިންމ ން ނިންމާތާ ރަސްމީ ބަންދ  ނޫން    ކައ ންސިލްެގ )ށ(  

ގ ޅިެގން ކޯޓަށް   ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެްއވެސް ފަރާތަކ ން އެ ނިންމ މާ 
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އެ ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ  ޝަކ ާވ    މައްސަލަެއއް  ނިންމ މާމެދ  

 ހ ށަހެޅ މ ެގ ޙައްޤ  ދޫކޮށްލީކަމ ަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 

 

  ނިންމ ން   ކައ ންސިލްގެ 

 ތަންފީޛ ކ ރ ން 
ގ ޅިެގން    ށްކައ ންސިލަ )ހ(  .43 ނިންމާ    ކައ ންސިލ ންހ ށަހެޅޭ ޝަކ ާވއަކާ 

ލަތ ަގިއ  ޙާ ނިންމ މެއް އެއްވެސް ފަރާތަކ ން ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާފައިނ ވާ  

ނިންމާތާ   ނިންމ ން  ެއ    ތިރީސް()  30އެ  ހަމަވ މާެއކ ،  ދ ވަސް 

ބަލައި  ތަންފީޛ ކޮށްފައިވޭތޯ  ނިންމ ން    ،ނިންމ ން  އެ 

ތަންފީޛ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ އެ ނިންމ ން ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި ކޯޓަށް 

 މައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މައްސަލައެްއަގިއ    މި )ށ(   ހ ށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 

މައ ޟޫ ކޯޓ ން ޢާ މައްސަލަިއެގ  ކަެމއް  އެްއވެސް  ގ ޅޭ 

 ބަލައިެގންނ ވާނެެއވެ. 

 

މައްސަލަތަްއ   ންކައ ންސިލ  )ހ(  .44 ބެލ ން   މައްސަލަ   ކޯޓ ން  ހ ށަހަޅާ  ގ ޅިެގން  ނިންމ މަކާ  ނިންމާ 

ތަން ނިސްބަތްވާ ސިޓީަގއި ނ ވަތަ ރަށ ަގިއ    ހ ށަހަޅަންވާނީ ކ އްޔަށްދޭ

 މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލ މ ެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ ކޯޓަށެވެ. 

ހިންަގންާވނީ  މި   )ށ(   މައްސަލަތައް  ބަޔާންކ ރާފަދަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

 އަވަސްނިޔާ މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ަގެއވެ. 

ކޮންެމ   ންކައ ންސިލ  )ނ(   ހ ށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ނިންމ މަކާމެދ   ނިންމާ 

ބަލަންވާނީ  އްަގއިެވސް  މައްސަލައެ  ބަލާފައިާވ    ންކައ ންސިލ ކޯޓ ން 

 ކ ރ މަށެވެ.ޢާމ ރާޖަކަންކަން 

 

  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ   އާބިޓްރޭޝަނަށް 

 އިސްތިސްނާވ ން   މައްސަލަތައް 
ޤާނޫނ ަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތާއި   މި  .45

ފަރާތާ ެވޭވ    ކ އްޔަށްދޭ  ެއއްބަސްވ ާމ  ކ ލީެގ  ދެމެދ   އެ  ެއއްބަސްވ މ ަގއި، 
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އާބިޓްރޭޝަނަށްކަމަށް  ހ ށަހަޅަންވާނީ  މައްސަލައެއް  އ ފެދޭ  ގ ޅިެގން 

ަގިއ   ެގ ޤާނޫނ (ޓްރޭޝަނ  )އާބި  10/2013ބ ނެފައިވާނަމަ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

ކޯޓ ަގއި    ޮގތ ެގމަތިންބަޔާންކޮށްފަިއވާ     ެއއް މައްސަލައެފަދަ  މެނ ވީ 

 ނ ބެލޭނެއެވެ. 

 

 ހަތްވަނަ ބާބ  
 ލ ތައް ސޫ އ    ޞަ ޚާއް 

 
  މަޝްރޫޢ ގެ   ބޯހިޔާވަހިކަމ ގެ 

 ތަންތަނާގ ޅޭ   ދޫކޮށްފައިވާ   ދަށ ން 
އިޖްތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ދަށ ން    ހިންާގސަރ ކާރ ން   )ހ(  .46

ރޯހައ ސްތަކާއި  ތަންތަން    ، ދޫކޮށްފައިވާ  ޯގތިފަދަ  ފްލެޓްތަކާއި 

ޤާނޫނ ެގ   އ ސޫލ ތަކެއް މި  ޞަޚާއް  ކ އްޔަށްދިނ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ

 ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

އިޖްތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ދަށ ން    ހިންާގސަރ ކާރ ން   )ށ(  

ފްލެޓްތަކާއި ޯގތިފަދަ ތަންތަނާ ގ ޅިެގން    ،ދޫކޮށްފައިވާ ރޯހައ ސްތަކާއި 

ޚާއް ަގއި   އ ސޫލ ތައް  ޞަޢަމަލ ކ ރާނެ  )ހ(  މާއްދާެގ    މި 

ކ ނަމަވެ  ކަނޑައެޅިަގިއ  ަގާވއިދ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެގ ލީސް، 

މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ކަމަށް  އެއްބަސްވ މ ަގއި ހިމަނަންޖެހޭ

ގ ޅޭޮގތ ން ކައ ންސިލަށް އެންގ މާިއ،  ެއއްބަސްވ އެ  ކަންކަމާއި،   މާ 

ކަންކަމާ ހ ށަހެޅ ންފަދަ  ޤާނޫނ ަގިއ    ޝަކ ވާ  މި  ގ ޅޭޮގތ ން 

މައްޗަށްވެސް    އެ  އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ތަންތަނ ެގ 

 ހިނާގނެއެވެ. 

ކަންކަން   ަގއި ބަޔާންކ ރާ ަގާވއިދ ަގއި ތިރީަގިއވާ  މި މާއްދާެގ )ހ( )ނ(  

 ންވާނެއެވެ. ނަހިމަ

 ؛މ އްދަތ  ދެވޭނެކ އްޔަށް  (1)   
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 ؛މ ޅި ތަން އެއްކޮށް ކ އްޔަށްދިނ ން މަނާވ ން  (2)   

ތަން  (3)    މިލްކ ވެރިކަން  ނަމަށް   ތަނ ެގ  ފަރާތ ެގ  ދޫކ ރެވ ނ  

މިރަޖިސްޓަރީބަދަލ ވެ   މާއްދާަގިއވާ    ކ ރެވިފައިވާނަމަ 

 . އ ސޫލ ތައް ނ ހިނގ ން

 

މި )ހ(  .47 އ ސޫލ ތައް   ހައ ސްއާގ ޅޭ   ބޯޑިންގ  ހިންޭގނީ  ތަންތަން  ހައ ސްެގޮގތ ަގއި  ދަށ ން    ބޯޑިންގ  ޤާނޫނ ެގ 

 ނެވެ. ންކ ރެވިގެ ރަޖިސްޓަރީޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި

ބޯޑިންގ   )ށ(   އެކަމަށްޓަކައި  ބެހެއްޓޭނީ  މީހަކ   ހައ ސްެއއްަގއި  ބޯޑިންގ 

ފަރާތާ ދެމެދ ަގިއ    ހ ންނަ  ބޯޑިން ހައ ސްގައި  ފަރާތާއި  ހައ ސް ހިންާގ

 ވެވޭ އެއްބަސްވ މެްއެގ ދަށ ންނެވެ. 

އޮތްނަމަވެސް، ކ ޑަކ ދިން ބައިތިއްބާ ބޯޑިންގ  މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން   )ނ(  

ހައ ސްެއއްަގއި ކ ޑަކ އްޖަކ  ބެހެއްޓޭނީ ެއކަމަށްޓަކަިއ ބޯޑިންގ ހައ ސް 

ހިންާގ ފަރާތާއި، ބޯޑިންގ ހައ ސްަގއި ހ ންނަ ކ އްޖާެގ ބެލެނިވެރިޔާާއ  

 ދެމެދ  އެއްބަސްވ ެމއް ހަދައި، އެ ެއއްބަސްވ މާ އެްއޮގތަށެވެ. 

 

  ތްކ ރ މާއެކ  ޢިމާރާ 

 ކ އްޔަށްދިނ ން   ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި 
  ދަށ ން،   ެއއްބަސްވ މެްއެގ  ވެވޭ  ދެމެދ   ކ ްއޔަށްހިފާ ފަރާތާ ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތާއި  .48

ފަރާތ ން މ އްދަތަކަށް   ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ކ އްޔަށްހިފާ    ކ އްޔަށް   ޯގތި  ދިގ  

 . ނާޅަެއވެ ހ ރަހެއް މި ޤާނޫނ  ކ އްޔަށްދިނ މަށް  ޢިމާރާތްކ ރ މަށް ނެގ މަށްފަހ 

 

 އަށްވަނަ ބާބ  
 މ  މާއްދާތައް ން ޢާ 

 
ސަރ ކާރ ެގ  ދިވެހި  ،މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އަންނަނިވި ަގާވއިދ ތައް ހަދައި  )ހ(  .49 ހިންގ ން   ހަދައި   ގަވާއިދ  

 ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ. ެގޒެޓ  
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ޯގ  (1)     ންމ  ޢާކ އްޔަށްދިނ މާބެހޭ    ދޮރ  ތިެގދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި 

 ؛ަގާވއިދ 

ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ    (2)    ބެލ މ ަގއި  ޝަކ ާވ  ކައ ންސިލްތަކ ން 

 ؛ދ ަގާވއި

ކ އްޔަށް  (3)    ހ ންނަންޖެހޭނެ  ދޭ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ތަންތަނ ަގއި 

 ؛ތަފ ސީލ ކޮށް ބަޔާންކ ރާ ަގާވއިދ  އަސާސީ މިންަގނޑ ތައް

ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ކ ްއޔަށްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކ ރ މ ަގިއ    (4)   

 ؛ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ ަގާވއިދ 

ސަރ ކާރ ން ހިންާގ ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ދަށ ން   (5)   

ފްލެޓް ރޯހައ ސްތަކާިއ  ތަންތަން ތައްދޫކޮށްފައިވާ  ފަދަ 

ޚާއް  ކ އްޔަށްދިނ މ ަގއި ތަކާބެހޭ ސޫލ އ   ޞަޢަމަލ ކ ރާނެ 

 ؛ދ ަގާވއި

ތަންތަން  (6)    ހައ ސްެގޮގތ ަގއި   ކ އްޔަށްދިނ މ ަގއި  ބޯޑިންގ 

 . ތަކާބެހޭ ަގާވއިދ ސޫލ އ  ޞަޢަމަލ ކ ރާނެ ޚާއް

ޮގތަކަށް   )ށ(   އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި  ިމ މި  ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ 

އެންމެހައި ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ހަދާނީ    ޤާނޫނ ެގ  ަގާވއިދ ތަްއ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ިމ  )ނ(   ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

މި   ގަވާއިދ ތައް،  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނަށް ޤާނޫނ ެގ 

ހަދައި، ( ދ ވަސް ހަމަވ މ ެގ ކ ރިން  ނ ވަދިހަ)  90  ފަށާތާޢަމަލ ކ ރަން

 ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ދިވެހި

 

ޤާނޫނ     .50 ފެށ ން   ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް  މި  ފަށާނީ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް   ، ދީޤ ކޮށްޞްތަފާސްވެ،  މި 

 ން ފެށިެގންނެވެ. ތާރީޚ  ޝާއިޢ ކ ރާަގއި  ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ދިވެހި
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ޤާނޫނެއްަގއި    .51 އިސްކަންދިނ ން   ޤާނޫނަށް   މި  ބަޔާންކޮށްފަިއ    ނ ވަތަ އެހެން  އެހެންޮގތަކަށް  ަގާވއިދެްއަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   ފެށ މަށްފަހ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  އޮތްނަމަވެސް 

އެންމެހަ ކ ްއޔަށްދޭ  ކ އްޔަށްދިނ މ ަގިއ  އި  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ތަންތަން 

 އިސްކަންދޭންވާނީ މި ޤާނޫނަށެވެ. 

 

  އަދަބ    ޖޫރިމަނާކ ރ މާއި 

 ކަނޑައެޅ ން 
އެހެން )ހ(  .52 ޤާނޫނ ަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ    މި  ިމ ހިނދަކ ،  ޮގތަކަށް 

 ،ދަށ ން  ސޫލ ތަކ ެގލ ކ ރާ އ  ސީޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ތަފ 

 ކާމެދ ފަރާތްތަ   ޚިލާފ ވާ  އި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދާޤާނޫނާ  މި

 ތަރ ތީބ ންއަންނަނިވި    ރިޢާޔަތްކޮށް،މިންވަރަށް    ފައިވާޤާނޫނާ ޚިލާފ ވެ

 ލިބިެގންވެެއވެ.  ކައ ންސިލްތަކަށްފިޔަވަޅ  އެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  

ފަހަރ     (1)    ފ ރަތަމަ  ޚިލާފ ވި    (ހާސްެއއް)  1,000/-ޤާނޫނާ 

 ؛ޖޫރިމަނާކ ރ ން އިންރ ފިޔާ

ޚިލާފ ވާތަކ ރާރ ކޮށް    (2)    ފަހަރަކ ޤާނޫނާ  ކޮންމެ   3,000/-  

 .ޖޫރިމަނާކ ރ ން ންރ ފިޔާއި (ހާސްތިން)

ޖޫރިމަނާ )ށ(   ކަނޑައަޅާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޚިލާފ ވެެގން  ޤާނޫނާ    މި 

)ހަތެއް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫނ ެގ   7ލަސްެވެގން      ކ ރާތާ

ޖޫރިމަނާ   އެ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން 

 ދައްކަންވާނެއެެވ. 

 

  ކ ލީގެ   ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ   މިހާރ  

 އެއްބަސްވ ންތަކާގ ޅޭ 
  ދީފައިވާ ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ކ އްޔަށް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ    )ހ(  .53

 ތަންތަނ ެގ އެއްބަސްވ ންތައް ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެއެވެ. 

ޢަމަލ ކ ރަ )ށ(   ޤާނޫނަށް  ފެށިެގންމި  ތާރީޚ ން  ފަށާ  (  ހައެއް)  6  ން 

ތެރޭަގއިމަސް ފަށާއިރ    ،ދ ވަހ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ކ ްއޔަށް ެއއްބަސްވ ންތަ  ދީފައިވާދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި  ކ ެގ  ތަންތަނ ެގ 
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ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ވަނަ މާއްދާާއއި މި    14ޤާނޫނ ެގ  މި    މަޢ ލޫމާތ 

ބަޔާންކ ރާ   ގަވާއިދ ަގއި  ކައ ންސިލަށް ދަށ ން  އ ސޫލ ެގ  ހަދާ 

 ންވާނެެއވެ. އަންަގ

ކ އްޔަށްދީފައިާވ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި   )ނ(  

ގ ޅޭޮގތ ންތަންތަނާ އެއްބަސްވ ންތަކ ަގއި     ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ 

  ންތަކާ އެއްބަސްވ އެ    ،އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދެއްަގއި 

ގ ޅިެގން އ ފެދޭ މައްސަލަތަްއ ޙައްލ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ މި 

ަގާވއިދ ޤާނޫނާ ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި    ރާ ބަޔާންކ ަގއި  އި 

 ންނެވެ.ޮގތ ެގމަތި  އިޖ ރާއަތ ތަކާ އެްއޮގތްވާ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ކ އްޔަށްދީފައިާވ   )ރ(  

ކ ލީެގ  ތަންތަނ ެގ ތެރެއިން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މަށްފަހ   

ހަމަވެެގން   މ އްދަތ   ާއކ ރަންޖެހޭ އެ  އެއްބަސްވ މ ެގ    ެއއްބަސްވ ން 

ެއއްބަސްވ މެްއަގއި މި ޤާނޫނ ަގިއ  ކ ލީެގ  އަލ ން ެއކ ލަވާލާ    ލަތ ގައިޙާ

 ކަންކަން ފ ރިހަމަވާންވާނެއެވެ.  އިބަޔާންކ ރާ އެންމެހަ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ކ އްޔަށްދީފައިާވ   )ބ(  

ޚާއް ޢަމަލ ކ ރާނެ  ގ ޅިެގން  ޤާނޫނ ެގ   އ ސޫލ ތައް  ޞަތަންތަނާ  މި 

 ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

  މާއްދާތަކާއި   ޤާނޫނ ގެ   އ ވާލެވޭ 

 ގަވާއިދ ތައް 
ބަޔާންކ ރާ    .54 ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ބައިތަްއ  ޤާނޫނ ެގ މާއްދާތަކާިއ، މި މާްއދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ަގވާއިދ ެގ  

 އ ވ ނީއެވެ. 

 28)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ    2002/1ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ހ(  

 ވަނަ މާއްދާ. 
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މާރާތް ކ ްއޔަށް ދިނ މާބެހޭ ަގވާއިދ " ަގިއ  ޢި"ޯގްއޗާއި ޯގތީަގއި ހަދާ   )ށ(  

ެއންމެހައި  ހިމަނާފައިވާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ކ ްއޔަށްދިނ މާ  ދިރިއ ޅ މަށް 

 . މާއްދާތައް

 

ޒެއް ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން ކަނޑައެޅިެގން ފ މި ޤާނޫނ ަގއި ޢިބާރާތެއް ނ ވަތަ ލަ  .55 މާނަކ ރ ން 

ޒ ތަކަށް  ފ އެހެން މާނައެއް ދޭހަނ ވާހާ ހިނދަކ ، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

ލަ ޢިބާރާތްތަކާއި  އެ  އެވަނީ،  ދީފައި ފ ދީފައި  ތިރީަގއި  ާވ  ޒ ތަކަށް 

 ވެ. ންތަކެމާނަކ ރ 

ދިރިއ ޅ މަށްޓަކަިއ  ދިނ "ކ ްއޔަށް )ހ(   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ން" 

ފަރާތ ން  ކ އްޔަށްހިފާ  ފަރާތާއި  ކ އްޔަށްދޭ  ތަނެއް  ކ އްޔަށްދޭ 

ކ އްޔަށްދޭ މ އްދަތަކަށް  އެއްބަސްެވވޭ  އަަގކަށް  ތަން    އެއްބަސްެވވޭ 

ތި ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ނަޤ ލ ވ މެއްނެވެރިކަން  ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް މިލްކ 

 ޙައްޤ  ލިބިދިނ މަށެވެ.

ބ ނެފައި ެއވަނީ، ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތާިއ   އެއްބަސްވ ން" ކަމަށްކ ލީެގ  " )ށ(  

ެއ   އެއްބަސްވ މާިއ،  ވެވޭ  މެދ ަގއި  ފަރާތާ  ކ އްޔަށްހިފާ 

އެހެން  ޖަދ ވަލ ތަކާއި،  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  އެއްބަސްވ މ ަގއި 

ެއއްބަސްވ މަށް   ވެޭވ  ކ ްއޔަށްދިނ މަށް   ބަދަލެއް އެއްބަސްވ މަކ ން 

ެއ   އެއްބަސްވ ންތަކާއި،  ެވވޭ  ެގނައ މަށް  އިތ ރެއް  އ ނި  ނ ވަތަ 

ހިމެނޭ އެންމެހައި ލިޔެކި ޖަދ ވަލ ތަކ ަގއި  ން  ޔ އެއްބަސްވ ންތަކާގ ޅޭ 

 ންނެވެ. ހިމެނޭ ޮގތ ެގމަތި

ެގދޮރާިއ،   )ނ(   ޯގތި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓަރ " 

ބެލެހެއްޓ މ    ބޯހިޔާވަހިކަމާގ ޅޭކާއި،  ތަޢިމާރާތް   ގެ ކަންކަން 

ވ ޒާރާގެ ހަލިއްޔަތ ތައް  އޫމަސް ސަރ ކާރ ެގ    ވާލ ކ ރެވިފަިއވާ 

 ވަޒީރަށެވެ. 



 

 

 

 

 

 

 42 

ެގދޮރާިއ،   )ރ(   ޯގތި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓްރީ" 

ބޯހިޔާވަހިކަމާގ ޅޭތަޢިމާރާތް ބެލެހެއްޓ މ    ކާއި،    ގެ ކަންކަން 

 ވާލ ކ ރެިވފައިވާ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާއަށެެވ.ހަލިއްޔަތ ތައް އޫމަސް

ވަނަ   12"ކ ްއޔަށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ   )ބ(  

 ފަރާތަށެވެ.  ޔާންކޮށްފަިއވާމާއްދާގައި ބަ 

ޤާނޫނ ެގ   )ޅ(   މި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"   13"ކ ްއޔަށްހިފާ 

 ފަިއވާ ފަރާތަށެވެ. ޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާަގއި ބަ

ެގ އެއްބަސްވ މެްއެގ  ލީ"ކ ްއޔަށްދޭ ތަން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ކ  )ކ(   

ފަރާތ ން   ކ ްއޔަށްހިފާ  މ ްއދަތަކަށް  ކަނޑައެޅޭ  ދަށ ން 

 ށެވެ. ކަބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި ލިބިދެވޭ ތަނަ

އެވަނީ،  )އ(    ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކ އްޔަށްދިނ ން"  "ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި 

އެ  ބިމެއް  ނ ވަތަ  ބައެއް  ޢިމާރާތަކ ން  ނ ވަތަ  ތަނ ެގ   ޢިމާރާތެއް 

ވަކި   ކަނޑައެޅޭ  ނ ހިމެނޭޮގތަށް  ބަދަލ ވ ން  މިލްކ ވެރިކަން 

އެ މ އްދަތަކަށް،   ބަދަލ ަގއި  އެްއޗެއްެގ  ކަނޑައެޅޭ    ކ ލީެގޮގތ ަގއި 

ބޭނ  ދިރިއ ޅ މ    ަގއިތަނެއް އެހެންފަރާތަކަށް މަެގ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ށް 

 ދިނ މަށެވެ.

 2010/7 ކައ ންސިލްތަްއ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  )ވ(   

ލާމަރ ކަޒީ  ) ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ހިންގ މ ެގ   އ ސޫލ ންދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކައ ންސިލްތަކާިއ،   (ޤާނޫނ  ރަށ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އަތޮޅ   ަގއި 

 .ކައ ންސިލްތަކާއި، ސިޓީ ކައ ންސިލްތައް ހިމެނޭ ޮގތ ންނެވެ

"ބޯޑިންގ ހައ ސް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަވކި   )މ(  

ޭގެގ   މ އްދަތަކަށް،  ކަނޑަެއޅިފަިއވާ  ތަންތަން ޢާއަަގކަށް،  ންމ  

ބ އިމާއި ދިރިއ ޅ މަށް ބޭނ ންވާ ބޭނ ންކ ރެވޭޮގތަށް، ހ ރ މާއި، ކެއިން

 އެހެނިހެން އަސާސީ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ެގއަކަށެވެ. 
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 އިންބަފައިންނާއި، ޝަރ ޢީ"ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނީ، މަ )ފ(  

ޤާނޫނީ  ފަރާތާއި  ލިބިފައިވާ  ޙަޟާނަތ   ބަލަދ ވެރިންނާއި، 

ވާލ ވެ ތިބޭ  ހަަވގ ތަކ     ކ އްޖާެގ ބެލެނިވެރިކަމާ އެ ބެލެނިވެރިންނާއި

ޝަރ ޢީ ލިބިފައިާވ   މީހ ންނަށެވެ.  ޙަޟާނަތ   ބަލަދ ވެރިންނާއި، 

ބެލެނިވެރިން ޤާނޫނީ  ނަންބަރ    ފަރާތާއި  ޤާނޫނ   މާނަކ ރާނީ، 

ޤާނޫނ )  2000/4 ހަދާ   އާއި  (ޢާއިލާއާބެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  އެ 

 .ަގާވއިދ ތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ
 

 
 

 


