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 33/ 2021  ނަންބަރ    ބިލ  
 
 

 ބިލ  މާރާތ ގެ  ޢި އެއްމެދ   
 

 ބާބ    އެއްވަނަ 
 ފެށ ން 

 

 މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިނާކ ރާ ޢިމާރާތްތައް އެއްމެދ  ޢިމާރާތްތަކެްއެގ )ހ(  .1 ތަޢާރ ފާއި ނަން 

ހިމެނޭ ޮގތ ަގއި   ޢިމާރާތްތަކ ަގިއ  އެއްމެދ   ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި، 

ބަޔާންކ ރ މާއި،   ހަމަތައް  ިމލްކ ކ ރ މ ެގ  ަގނެވިްއކ މާއި  ޔ ނިޓ ތައް 

އ ސޫލ ތައް  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ބެލެހެއްޓ މާއި  ޢިމާރާތްތައް  އެއްމެދ  

 ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނެވެ. 

 ޤާނޫނ " އެވެ.  ޢިމާރާތ ެގޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "އެއްމެދ    މި )ށ(  

 

 މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.   .2 މަޤްޞަދ  

ޢިމާރާތްތަކެްއެގ  )ހ(   ެއއްމެދ   ޢިމާރާތްތައް،  ބިނާކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ؛ޮގތ ަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް ކަނޑައެޅ ން 

ޔ ނިޓ ތައްއެއްމެދ    )ށ(   ހިމެނޭ  ފަރ ދ ންނަށް ، ޢިމާރާތެއްަގއި  ަވކިަވކި 

ެއ   މަގ ފަހިކޮށްދީ،  ޮގތް  މިލްކ ކ ރެވޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  ަވކި  ނ ވަތަ 

ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ، ޔ ނިޓ ތައް މިލްކ ވާނެ ޮގތްތަްއ ކަނޑަެއޅ މާއި
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ބައިތަކ ަގއި ދިރިއ ޅެ، އެ ތަންތަން ަގނެވިްއކަިއ، ކ އްޔަށްދީ، އަދި  

 ؛ންވެސް މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރެވޭނެ ޮގތް މަގ ފަހިކޮށްދިނ ންއެނޫ

ޢިމާރާތެއްެގ )ނ(   ބިމާއި   އެއްމެދ   ޢިމާރާތ ގެ  ރަޖިސްޓަރީކ ރާ  ޮގތ ަގިއ 

އ ސޫލ ތަްއ  ބޭނ ންކ ރާނެ  ބަލަހައްޓައި  ސަރަޙައްދ ތައް  ޢާންމ  

ވަކިވަކި  ، ކަނޑައެޅ ާމއި ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގއި  ޔ ނިޓ ތަްއ  ބިމާއި 

މިލްކ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤ ތަކާިއ، އެފަރާތްތަކ ެގ ޒިންމާތައް 

 ؛ކަނޑައެޅ ން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރިއަލްއެސްޓޭޓް ވިޔަފާރިތައް ފ ޅާކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   )ރ(  

އ ސޫލ ތަކާިއ   ހަރ ދަނާ  ހޯދައިދިނ މާއި،  ޑިވެލޮޕަރ ންނަށް 

މ ޢާމަލާތްތައްކޮށް،   ޢިމާރާތްތަކާގ ޅޭ  ެއއްމެދ   ހަމަތަކެއްެގމަތިން 

 އެއްމެދ  ޢިމާރާތްތައް ހިންަގިއ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ ން.

 

 ދެވަނަ ބާބ  

 މަފްހޫމްތަކ ގެ ރަދީފ  

 
ޢިބާރާތްތަކަކީ، މި ޤާނޫނ  މި ބާބ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލަފްޒ ތަކާއި   )ހ(  .3 މަފްހޫމްތަކ ގެ އަސާސް 

 ތަކެވެ.އޭެގ މަްއޗަށް ބިނާެވެގންވާ ަމއިަގނޑ  މަފްހޫމް

ތައް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަފްހޫމް )ށ(  

ޤާނޫނ ެގ  މި  ދެމެހެއްޓ މަށާިއ،  އެޮގތ ަގއި  އަސްލ   ޤާނޫނ ެގ  މި 

ފ ޅާމިނ ަގއި   އެންމެ  މަގ ފަހިކ ރ މ ެގ ހާސިލ މަޤްޞަދ ތައް  ކ ރ މަށް 

މާއްދާއެްއވެސް   ކޮންމެ  ޤާނޫނ ެގ  ިމ  އެޮގތ ން،  ބޭނ މ ގައެެވ. 

 ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.ތަކަށް  ކިޔަންވާނީ، ެއ މަފްހޫމް
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"ހިއްސާެގ ޢަދަދ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނާއެކ  ތަްއޔާރ ކ ރާ    .4 ހިއްސާގެ ޢަދަދ  

ޝެޑިއ ލް އޮފް ސްޓްރާޓާ ޔ ނިޓްސްަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓ  ނ ވަތަ ޔ ނިޓ ތަކަށް  

 ކަނޑައެޅިފަިއވާ ހިއްސާެގ މިންވަރަށެވެ. 

 

ޢިމާރާތެއް   .5 އަސްލ  ވެރިފަރާތް ބިމ ގެ   އެްއމެދ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ވެރިފަރާތް"  އަސްލ   "ބިމ ެގ 

ހ ށަހަޅާއިރ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  ކ ރިން  ބިމ ެގ  ، ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ެގ 

 ރަޖިސްޓަރީަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަރާތް ނ ވަތަ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 

ޢިމާރާތެއް    .6 ހިންގައި ބެލެހެއްޓ ން  ެއްއމެދ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ބެލެހެއްޓ ން"  "ހިންަގއި 

މަރާމާތ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މަށާއި، އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޢާންމ  ތަންތަނާއި، 

އ ސޫލ ތަކާިއ   ކަނޑަައޅާ  ކޯޕަރޭޝަނ ން  މެނޭޖްމަންޓް  ވަސީލަތްތައް  ޢާންމ  

މަ ވެރިފަރާތ ެގ  ޔ ނިޓ ެގ  ލާބައަށްޓަކަިއ  ހަމަތަކ ެގމަތިން  ންފާއަށާއި 

 ބެލެހެއްޓ މަށެވެ. 

 

"އެއްމެދ  ޢިމާރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ޮގތ ެގމަތިން ބިނާކ ރާ   .7 އެއްމެދ  ޢިމާރާތް 

 ނ ވަތަ ބިނާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތަށެވެ. 

ވަކިަވކި   )ހ(   ތަންތަން  ޢާންމ   ޔ ނިޓ ތަކާއި   ބަިއތަކެްއެގޢިމާރާތ ގައިވާ 

ކަނޑައެޅިެގން ބ ރީެގ   ،ޮގތ ަގއި  ިގނަ  އެއަށްވ ރެ  ނ ވަތަ  އެްއބ ރި 

މައްޗަށް އެކ ލެވިެގން، އެހެން ޢިމާރާތަކާ ގ ޅ މެއްނެތި، ޭއެގ ޒާތ ަގިއ  

 ؛ވަކިން ެއއް އޮނިަގނޑެއްެގ ދަށ ން

އެ )ށ(   ބައިކ ރެވި  ޢިމާރާތްތައް  ނ ވަތަ  ހިމެނޭ    ޢިމާރާތް  ބައިތަކ ަގިއ 

ޔ ނިޓ ތައް ވަކިވަކި ފަރ ދ ންނަށް މިލްކ ކ ރެޭވޮގތަށް ހަދާފަިއވ މާއެކ ،  

ހ ރިހާ   ތަންތަނ ަގއި  ޢާންމ   ކަނޑައަޅާފައިާވ  ޢިމާރާތ ަގއި  އެ 

 މިލްކ ވެރިންެގ ހިްއސާ ހަމަހަމައަށް ހިމެނޭޮގތަށް.
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ކަމަށް    .8 ޢާންމ  ތަންތަން  ތަންތަން"  ހިމެނޭ "ޢާންމ   ޕްލޭންަގއި  ސްޓްރާޓާ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި 

ނަމަވެސް،   ތަންތަނަށެވެ.  ހިމެނޭ  ބޭރ ަގއި  އިމ ން  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  ވަކިވަކި 

ނ ވަތަ  ޑަކްޓެއް  ގ ޅިެގން  ޔ ނިޓަކާ  އެހެން  އެތެރޭަގިއ  އިމ ެގ  ޔ ނިޓެްއެގ 

މ   ވަިއޮގޅިއެއް ހިމެނޭނަމަ، އެތަނެއް ބަލާނީ ޢާންމ  ތަނެއްެގ ޮގތ ަގެއވެ. ޢާން

ތަންތަނަކީ ޢިމާރާތ ެގ ހ ރިހާ މިލްކ ވެރިންެގ ހަމަހަމަ ހިްއސާ އެކ ލެިވެގންާވ  

ތަންތަން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  ތެރޭަގއި  ތަންތަނ ެގ  އެ  ތަންތަނެވެ. 

 ހިމެނެއެވެ. 

ޢާންމ  ސަރަޙައްދ ތައް )ޢާންމ  ސަރަޙައްދ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ، ސްޓްރާޓާ  )ހ(  

ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅާ ތަންތަނ ެގ   ސަރަޙައްދ ތަކ ެގޕްލޭންަގއި ޢާންމ   

ކޮރިޑޯ ވޯކްވޭ،  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގއި  ލިފްޓްޮގޅި  ، އިތ ރ ން،  ސިޑި، 

 އަދި ަވއިޮގޅިފަދަ ތަންތަން ހިމެނެއެވެ.( 

ތެރޭަގިއ، ސްޓްރާޓާ  )ށ(   )ޢާންމ  ވަސީލަތްތަކ ެގ  ޢާންމ  ވަސީލަތްތައް. 

ނ ވަތަ ޕްލޭންަގއި   ހ ންނަ،  ތަންތަނ ަގއި  ޢާންމ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

މިލްކ ވެރިން   ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ   ގ ޅިފައިވާ،  ތަންތަނާ  ޢާންމ  

 ހިއްސާވާ ވަސީލަތްތައް ހިމެނެއެވެ.( 

 

ޢިމާރާތ ެގ  .9 އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގެ ބިން  "އެއްމެދ   ބޭނ މަށްޓަކައި،  ޤާނޫނ ެގ  ބ ނެފައި   މި  ކަމަށް  ބިން" 

 އެވަނީ، ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޯގތިކަމ ަގއި ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ބިމަށެވެ. 

 

މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، "ޢިމާރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، އަންނަނިިވ    .10 ޢިމާރާތް 

 ކަންކަން ފ ރިހަމަވާ ޢިމާރާތްތަކަށެވެ. 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތެްއެގ އޮނިަގނޑ  ހިމެނޭޮގތަށް، އެ ޢިމާރާތ ެގ ބަެއްއ   )ހ(  

 ؛ނިމިފައިވ ން
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އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއް ބިނާކ ރ މަށާއި ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ   )ށ(  

 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންަގއި ޢިމާރާތް ހިމެނިފައިވ ން.

 

ބ ނެފައި އެވަނީ، ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ "އެކްސެސަރީ ޔ ނިޓ " ކަމަށް    .11 އެކްސެސަރީ ޔ ނިޓ  

ެއއްމެދ   ހިމެނޭޮގތ ން،  ޖާަގ  ދެވޭ  ޕާކްކ ރ މަށް  އ ޅަނދ   ަގތ މ ން  ޔ ނިޓެއް 

ޢިމާރާތ ެގ ޕްލޭންަގއި ހިމެނޭ ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓާ ގ ޅިެގން ިއތ ރ  ބޭނ ންތަކަށް 

 ކަށެވެ. އެ ޔ ނިޓ ެގ ވެރިފަރާތަށް، ބިމ ން ނ ވަތަ ޢިމާރާތ ން ލިބޭ ޖަާގތަ

 

އަންނަނިިވ ، "އިންފާރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނެއްަގއި ހިމެނޭ  .12 އިންފާރ  

 އިންތައް ަވކިކ ރާ ފާރަށެވެ. 

ޔ ނިޓެްއެގ ވެރިފަރާތަށް ޙައްޤ  އޮންނަ އެ ޔ ނިޓ ެގ ބައި ކަނޑައަޅާ   )ހ(  

 ؛އިން

 ؛އެއް ޔ ނިޓާއި އަނެއް ޔ ނިޓ  ވަކިކ ރާ އިން )ށ(  

 ޔ ނިޓ ތަކާއި ޢާންމ  ތަންތަން ވަކިކ ރާ އިން.  )ނ(  

 

"ޑިވެލޮޕަރ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ެއ ހިނދަކ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ޤާނޫނާއި   .13 ޑިވެލޮޕަރ 

 ަގާވއިދ ެގ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެއްމެދ  ޢިމާރާތް ތަރައްޤީކ ރާ ފަރާތަށެވެ. 

 

ޢިމާރާތްކ ރ މ ެގ   .14 ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓީ މ އްދަތ   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  މ އްދަތ "  ލައިބިލިޓީ  "ޑިފެކްޓް 

އެއްބަސްވ މެްއެގ ދަށ ން ޢިމާރާތެއް ނިމޭ ތާރީޚ ން ފެށިެގން، އެ ޢިމާރާތ ަގިއ  

ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ ނ ވަތަ މަރާމާތ ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ހ ރިނަމަ ޑިވެލޮޕަރެގ  

ރަނަގޅ ކޮށްދި ެއކަންކަން  އެއްބަސްވ މ ަގއި  ޚަރަދ ަގއި  ެއ  ނ މަށް 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ މ އްދަތަށެވެ. 
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ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއަގއި ބަޔާންކ ރާ "އިނީޝަލް ޕީރިައޑް" ކަމަށް ބ ނެފައި   .15 އިނީޝަލް ޕީރިއަޑް 

ސްޓްރާޓާ   ފެށެިގން،  ދ ވަހ ން  ދޫކ ރާ  ހ އްދަ  ޕްލޭނަށް  ސްޓްރާޓާ  އެވަނީ، 

ޕްލޭންަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓ ތަކަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މ ޅި ޖ މްލަ ހިއްސާެގ ޢަދަދ ެގ  

އެއްބައި  3/1މަދ ވެެގން   ހިނގާ  )ތިންބައިކ ޅަ  ދެމެދ   ިވކ ާމ  ހިއްސާ   )

ވ މާއެކ  ބާްއވާ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ  ހާސިލ މ އްދަތަށެވެ. އަދި، ެއކަން 

 ފ ރަތަމަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މާ ހަމައަށް އިނީޝަލް ޕީރިއަޑް ދެިމއޮންނާނެއެވެ. 

 

ވަނަ    95ބ ނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  "މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން" ކަމަށް    .16 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

މާއްދާެގ ދަށ ން ެއއްމެދ  ޢިމާރާތެއްެގ ޢާންމ  ތަންތަނާއި ޢާންމ  ވަސީލަތްތަްއ  

އެ ޢިމާރާތެްއެގ ހ ރިހާ ޔ ނިޓ ތަކ ެގ މިލްކ ެވރިންެގ މެދ ަގިއ    ،ބެލެހެއްޓ މަށް

 އ ފައްދާ ކޯޕަރޭޝަނަކަށެވެ. 

 

"މެއިންޓެނެންސް ފަންޑ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ެއއްމެދ  ޢިމާރާތް ނ ވަތަ   .17 މެއިންޓެނެންސް ފަންޑ  

ބޭނ ންކ ރ މަށާިއ  ޢިމާރާތް  ވެރިފަރާތްތަކ ން  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  ޢިމާރާތްތަކ ެގ 

 ބެލެހެއްޓ މަށް ހިނާގ ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ތައް ބެލެހެއްޓ މަށް އ ފައްދާ ފަންޑަށެވެ. 

 

ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގިއ   ،"ލިމިޓެޑް ކޮމަން ޕްރޮޕަރޓީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ  .18 ޕްރޮޕަރޓީ ލިމިޓެޑް ކޮމަން  

ހިމެނޭ ވަކިވަކި ޔ ނިޓ ތަކަށް ޚާއްޞަކ ރެވޭ ޢާންމ  ތަންތަނަށެވެ. އެ ތަންތަން 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ން، އެ ތަނަކަށް   ،ހިންާގ ބަލަހައްޓާނީ

 ޓ ތަކެއްެގ ވެރިފަރާތްތަކ ންނެވެ. ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޔ ނި

 

"ަގންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ފަރ ދ ންނާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞ ތަްއ   .19 ގަންނަ ފަރާތް 

 ހިމެނޭޮގތ ން އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއްެގ ޔ ނިޓެއް ަގތ މަށް އެދޭ ފަރާތަށެވެ. 
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ެއވަނީ، ބިެމއްަގއި ބިނާކޮށްފައިާވ ނ ވަތަ  "ސްޓްރާޓާ އ ސޫލ " ކަމަށް ބ ނެފައި    .20 ސްޓްރާޓާ އ ސޫލ  

ބިނާކ ރަން ަގސްތ ކ ރާ ޢިމާރާތެއް ނ ވަތަ ޢިމާރާތްތަކެއްަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓ ތައް 

ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް މިލްކ ކ ރ މ ެގ އިތ ރ ން، ހ ރިހާ މިލްކ ވެރިންެގ މެދ ަގިއ  

ނ ންކ ރ މަށާިއ ބިމާއި ޢިމާރާތ ެގ ޢާންމ  ތަންތަން ވަކި ހަމަތަކެއްެގމަތިން ބޭ

 ބެލެހެއްޓ މަށް ކަނޑައެޅޭ އ ސޫލަށެވެ. 

 

ބ ނެފައި  .21 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން  ކަމަށް  ޕްލޭން"  ޯގތި އެ "ސްޓްރާޓާ  އ ސޫލ ން  ސްޓްރާޓާ  ވަނީ، 

ަގސްތ ކ ރާ   ކ ރަން  ނ ވަތަ  ކޮށްފަިއވާ  ބިމެއްަގއި  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށްޓަކަިއ، 

ޢިމާރާތެއްެގ ޔ ނިޓ ތަްއ ބަހަން ބޭނ ންވާ  އެއްބ ރި ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ ިގނަ ބ ރީެގ  

ޮގތާިއ، ކޮންމެ ޔ ނިޓެއްެގ ވެރިފަރާތަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ހިްއސާެގ މިންވަރާިއ،  

އެ ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޢާންމ  ތަންތަންކަމ ަގއި ކަނޑަައޅާ ބައި އަންގައިދޭ  

 ޕްލޭނަށެވެ.

 

ޝެޑިއ ލް އޮފް ސްޓްރާޓާ  

 ޔ ނިޓްސް 
އޮފް    .22 ެއވަނީ، ސްޓްރާޓާ "ޝެޑިއ ލް  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޔ ނިޓްސް"  ސްޓްރާޓާ 

ތަފްޞީލ  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  އެ  ޔ ނިޓ ތަކާއި  ހިމެނޭ  ެއ  ޕްލޭންަގއި  ތަކާއި، 

އަދި އެ ޔ ނިޓ ތަކ ެގ މިނާ ގ ޅިެގން އެ ޔ ނިޓ ތަކަށް ، ޔ ނިޓ ތަކ ެގ މިންތައް

 ހިއްސާެގ ޢަދަދ  އަންގައިދޭ ތާވަލަށެވެ.  ވާކަނޑައެޅިފައި 

 

ނ ވަތަ   .23 ސިންކިންގ ފަންޑ   ޢިމާރާތް  އެއްމެދ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފަންޑ "  "ސިންކިންގ 

ބޭނ ންކ ރ މާިއ  ޢިމާރާތް  ވެރިފަރާތްތަކ ން  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  ޢިމާރާތްތަކ ެގ 

 ބެލެހެއްޓ މަށް ހިނާގ ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ތައް ބެލެހެއްޓ މަށް އ ފަްއދާ ފަންޑަށެވެ.

 

"ސްޓްރާޓާ ސްކީމް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ޔ ނިޓ ތަކާއި ޢާންމ  ތަންތަން    .24 ސްޓްރާޓާ ސްކީމް 

ހިމެނޭޮގތަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ނ ވަތަ ބިނާކ ރަން ަގސްތ ކ ރާ ެއއްމެދ  ޢިމާރާތެއް  
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ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ދޫކ ރ މާެއކ ، މި ޤާނޫނ ެގ   ނ ވަތަ ޢިމާރާތްތަކެްއެގ

އ ސޫލ ތަކަ ަވކި  ޢިމާރާތް ދަށ ން އެކ ލަވާލާ  ހަމަތަކެްއެގމަތިން އެއްމެދ   ކާިއ 

 ބޭނ ންކ ރ މާއި ބެލެހެއްޓ މަށް، އެކ ލަވާލާ ސްކީމަށެވެ. 

 

އެވަނީ  .25 ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް"  އަލަށް    ، "ސްޓޭޖް  ބިމެއް 

ސްޓްރާޓާ   ހ ށަހަޅައި،  ޕްރޮޕޯސަލް  ޢިމާރާތަކަށް  ރޭވިފައިާވ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް 

ނ ވަތަ   މަޝްރޫޢެއް  ބަހާލަިއެގން  ފިޔަވަހިތަކަށް  އެކި  އެކ ލަވާލައި  ޕްލޭނެއް 

 ސްޓްރާޓާ ސްކީމެއް ހިންގ މަށެވެ. 

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ ތަކާިއ "ސްޓްރާޓާ ރޯލް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ،    .26 ސްޓްރާޓާ ރޯލް 

ޢިމާރާތ ަގިއ  އެްއމެދ   މަޢ ލޫމާތާއި،  ފަރާތްތަކ ެގ  ކ އްޔަށްދޭ  ޔ ނިޓ ތައް  އެ 

ހިމެނޭ ރަހ ނ ތަކާއި އިންޝ އަރެންސާގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޮޭގތ ން، ެއއްމެދ  

ޅޭ  ޢިމާރާތް ބެލެހެއްޓ މާއި ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި ެއއްމެދ  ޢިމާރާތާއި ޔ ނިޓ ތަކާގ 

 މަޢ ލޫމާތ  މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ ން ރިކޯޑ ކޮށް ބަލަހައްޓާ ލިޔެކިޔ މަށެވެ. 

 

"ޔ ނިޓ ެގ ރަޖިސްޓަރީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެއްމެދ    .27 ޔ ނިޓ ގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ރަޖިސްޓަރީއަށެވެ. ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ، ޔ ނިޓ ެގ ވެރިފަރާތަށް ދޫކ ރާ 

 

"ޔ ނިޓ ެގ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންަގއި ހިމެނޭ   .28 ޔ ނިޓ ގެ ވެރިފަރާތް 

ޔ ނިޓެްއެގ މިލްކ ވެރި ފަރާތްކަމ ަގއި އެ ޔ ނިޓ ެގ ރަޖިސްޓަރީަގއި ބަޔާންކ ރާ  

 ފަރާތަށެވެ.

 

ޢިމާރާތ ެގ   .29 ޔ ނިޓ   ހިމެނޭ  ޕްލޭންަގއި  ެއވަނީ، ސްޓްރާޓާ  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ޔ ނިޓ " 

ޢިމާރާތްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ، ވަކިން މިލްކ ކ ރެޭވ ޔ ނިޓަށެވެ. ެއ  ނ ވަތަ  
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ަވކި   ހިމެނޭ  ބ ރީަގއި  ެއއް  ނ ވަތަ  އެކ ަގިއ،  އެއްބ ރި  ޢިމާރާތ ެގ  ޔ ނިޓަކީ 

އެއް ނ ވަތަ  ަމއްޗަޔ ނިޓެއް،  ބ ރީެގ  ިގނަ  ެއކ ލެޭވ    ށްބ ރިއަށްވ ރެ 

ދޫކ ރާ  ދިރިއ ޅ މަށް  ޔ ނިޓަކީ  އެފަދަ  އަދި،  ބެލިދާނެެއވެ.  ޔ ނިޓެއްކަމ ަގއި 

ފްލެޓެއް/އެޕާޓްމަންޓެއް ނ ވަތަ ވިޔަފާރިކ ރ މަށް ދޫކ ރާ ޔ ނިޓެއްކަން ސްޓްރާޓާ  

 ޕްލޭންަގއި ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 

 ތިންވަނަ ބާބ  

 ބައިތައް ކަނޑައެޅ ން ބިމާއި ޢިމާރާތ ގައި ހިމެނޭ  

 
ބިމާއި ޢިމާރާތ ގައި ހިމެނޭ  

 ބައިތައް އެކަށައެޅ ން 
ޮގތ ެގމަތިން  .30 ެއއްޮގތްވާ  އ ސޫލ ތަކާ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ބާބ ަގއި  ކޮންެމ   ،މި 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނެއްަގިއ، އެ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނެއް ނިސްބަތްވާ ބިމާއި ޢިމާރާތ ަގިއ 

 ހިމެނޭ ބައިތައް އެކަށައަޅަންާވނެއެވެ. 

 

ޢިމާރާތ ގައި ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ  

 ޝަރ ޠ  
ނ ވަތަ    .31 ޢިމާރާތް  ހ ށަހަޅާ  އެދި  ހޯދ މަށް  ހ އްދަ  ޕްލޭނަށް  ސްޓްރާޓާ 

 ޢިމާރާތްތަކ ަގއި އަންނަނިވި ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 

ބިމ ން ފެށިެގން، އެއްބ ރިއަށް ނ ވަތަ ެއއަށްވ ރެ ިގނަ ބ ރީެގ މައްޗަށް   )ހ(  

ތަންތަނާއި  ޢާންމ   ޔ ނިޓ ތަކާއި  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގއި  އެކ ލެވިެގން، 

ބައިތަކެއްގެ  ަވކިަވކި  ބިނާކޮށްފަ  ވަސީލަތްތަްއ  ނ ވަތަ ޮގތ ަގއި  ިއވާ 

 ؛ބިނާކ ރަން ަގސްތ ކ ރާ ޢިމާރާތެއްކަމ ަގއި ވ ން 

ޢާންމ   )ށ(   ޔ ނިޓ ތަކ ަގއާިއ  ވަކިވަކި  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގިއ  ބިމާއި 

 ؛ތަންތަނ ަގއި ަވކިން އަސާސީ ޚިދ މަތްތައް ޤާއިމ ކޮށްފައި ހ ރ ން

ޢިމާރާތ ަގިއ   )ނ(   ބިމާއި  ެއ  ޢިމާރާތަށް، އަދި  ހިމެނޭ ވަކިވަކި  ބިމަށާއި 

ނ ކ ރާނެހެން    ،ޔ ނިޓ ތަކަށް އަސަރ   ޔ ނިޓަށް  ައނެއް  ޔ ނިޓ   އެްއ 

 ؛ވަދެ ނިކ މެޭވޮގތަށް ހ ރ ން
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ބައިތަކެްއެގ )ރ(   ވަކިވަކި  ބައިތައް  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގއި  ޮގތ ަގިއ    ބިމާއި 

ހ ށަހަޅާ  އެދި  ހޯދ މަށް  ހ އްދަ  ޕްލޭނަށް  ސްޓްރާޓާ  ކަނޑައެޅިެގން، 

ޤާނޫނާއި،  ބިމާއި   ބިމާބެހޭ  ޤާނޫނާއި،  ޢިމާރާތްކ ރ މ ެގ  ޢިމާރާތަކީ، 

، ޢިމާރާތްކ ރ މ ެގ ަގާވއިދ ތަކާއި، ޕްލޭނިންގ ަގާވއިދ ތަކާ ެއްއޮގތަށް

ސަރ ކާރ ެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާައކ ން ހ އްދަ ދީފައިވާ ތަންތަންކަމ ަގިއ  

 ވ ން. 

 

ބިމާއި ޢިމާރާތ ގައި ހިމެނޭ  

 ބައިތަކ ގެ ބޭނ ން ކަނޑައެޅ ން 
ބިނާކ ރަން    .32 ނ ވަތަ  ބިނާކ ރާ  ނ ވަތަ  ބިނާކޮށްފައިވާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގއި  އެ  ބިމާއި  ޢިމާރާތާގ ޅޭ  ެއ  ޢިމާރާތްތަކާއި،  ަގސްތ ކ ރާ 

ބައިތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން ކަމަކަށް ބޭނ ންކ ރ މަށް  

 ކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަންވާނެެއެވ.

 ؛ހަމައެކަނި ދިރިއ ޅ މ ެގ ބޭނ ަމށް )ހ(  

 ؛ހަމައެކަނި ވިޔަފާރީެގ ބޭނ މަށް )ށ(  

 ދިރިއ ޅ މަށާއި ިވޔަފާރީެގ ބޭނ މަށް. )ނ(  

 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  

 ދިނ ން   ހ އްދަ   ޕްލޭނަށް   ސްޓްރާޓާ 

 
ޮގތ ެގމަތިން  )ހ(  .33 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ހޯދ ން  ެއއްޮގތްވާ  އ ސޫލ ތަކާ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ބާބ ަގއި  މި 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނެއް ެއކ ލަވާލަިއ، އެ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެދި 

ބިމ ެގ އަސްލ  ވެރިފަރާތ ން ނ ވަތަ އެފަރާތ ން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކ ން 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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ބަޔާންކ ރާ   )ށ(   ހަމަތަކ ެގމަތިން ސްޓްރާޓާ މި ޤާނޫނ ަގއި  އ ސޫލ ތަކާއި 

ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާނީ، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  

 ފޯމ  މެދ ވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށެވެ. 

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ  

 ހޯދ މަށް ހ ށަހެޅޭނެ ޢިމާރާތްތައް 
ޢިމާރާތްތަކާއި )ހ(  .34 ނިމިފައިވާ  ނ ވަތަ ، ބިނާކޮށް  ބައެްއ  ޢިމާރާތ ެގ 

ތަރައްޤީކ ރ މަށް  އަލަށް  ޢިމާރާތްތަކާއި  ނިމިފަިއވާ  ޔ ނިޓ ތަކެއް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓްތަކ ން  ސްޓޭޖް  ނ ވަތަ  ޢިމާރާތްތަކ ން  ރޭވިފަިއވާ 

 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހެޅޭނެއެވެ. 

ބޭނ މަށް،   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޢިމާރާތެއްގެ މި  ޮގތ ަގިއ    ނިމިފައިާވ 

ބަލާނީ ޢިމާރާތް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ދޫކޮށްފަިއވާ ޢިމާރާތްތަކަށެވެ.  

  އަދި، ޢިމާރާތ ެގ ބަެއއް ނ ވަތަ ޔ ނިޓ ތަކެއް ނިމިފައިާވ ޢިމާރާތެްއގެ 

 2ޮގތ ަގއި ބަލާނީ އެއްބ ރި ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ އ ސްކޮށް، މަދ ވެެގން  

 ތްކޮށްފަިއ ހ ންނަ ތަންތަނެވެ.)ދޭއް( ޔ ނިޓ  ޢިމާރާ

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ  

 ހޯދ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް 
ކ ރެހ ން  )ހ(  .35 ޢިމާރާތ ެގ  ބިމާއި  ނިސްބަތްވާ  ޕްލޭން  ސްޓްރާޓާ 

އެކ ލަވާލަންޖެހޭ ޮގތ ެގ ތަފްޞީލާއި، އެ ކ ރެހ ންތައް ހ ންނަންޖެހޭނެ  

ޢިމާރާތާގ ޅޭ ޝެޑިއ ލް  ޮގތާިއ، ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ނިސްބަތްވާ ބިމާއި  

، އޮފް ސްޓްރާޓާ ޔ ނިޓްސްއާއި ހިއްސާެގ ތާވަލް ތައްޔާރ ކ ރާނެ ޮގތް

 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ބިންތަކަކީ  )ށ(   ހ ށަހަޅާ  އެދި  ހޯދ މަށް  ހ އްދަ  ޕްލޭނަށް  ސްޓްރާޓާ 

ހެ ތަންތަންކަމ ަގއި  އެކަށީެގންވާ  ެއ  ދިރިއ ޅ މަށް  ދ މަށްޓަކައި 

ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ކ ޑަމިން  އެންމެ  ހ ންނަންޖެހޭނެ  ބިންތަކ ަގއި 

 ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 
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ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންގައި ހިމަނަންޖެހޭ  

 މަޢ ލޫމާތ  
އެދި ހ ށަހަޅާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންަގއި ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ހޯދ މަށް ހ އްދަ  .36

 މަޢ ލޫމާތ  ހ ންނަންވާނެއެވެ. 

ބަންޑާރަ  )ހ(   ނ ވަތަ  އަމިއްލަ  ބިމަކީ  ނިސްބަތްާވ  ޕްލޭން  ސްޓްރާޓާ 

 ؛ބިމެއްކަން

 ؛ޯގތީެގ ނ ވަތަ ޯގއްޗާއި ޢިމާރާތ ެގ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ  )ށ(  

ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއެގ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ޯގތީެގ ނަން، ނ ވަތަ ސްޓޭޖް   )ނ(  

ދަށ ން ބިނާކ ރަން ަގސްތ ކ ރާ ޢިމާރާތެއްނަމަ އެ މަޝްރޫޢަށް ކިޔާ 

 ؛ނަން

ބިމާއި ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓ ތަކާއި، ޢިމާރާތ ެގ ޢާންމ  ތަންތަން   )ރ(  

 ؛ހިމެނޭ ބައިތަކ ެގ ތަފްޞީލ 

ހިއްސާެގ މިންވަރ  ބިމާއި ޢިމާރާތް ބައިކ ރާއިރ ، ކޮންމެ ޔ ނިޓެއްެގ   )ބ(  

 ؛ވަކިވަކިން، އަދި ހ ރިހާ ޔ ނިޓ ތަކެްއެގ ޖ މްލަ ހިއްސާެގ މިންވަރ 

 ؛މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކ ެގ މިންތައް )ޅ(  

 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ .  )ކ(   

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ  

 ހޯދ މަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭޮގތ ން،   36މި ޤާނޫނ ެގ    .37

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާއިރ ، އެ ޕްލޭނާއެކ  އަންނަނިިވ  

 ތަކެތި ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ؛ހޯދ މަށް އެދޭ ފޯމ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ  )ހ(  

ޢިމާރާތެއްެގ )ށ(   އަސްލ     އެއްމެދ   ބިމ ެގ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް  ޮގތ ަގިއ 

 ؛ވެރިފަރާތ ން ނ ވަތަ ފަރާތްތަކ ން ހ ށަހަޅާ އިޤ ރާރ 

ެއއްމެދ   )ނ(   ޮގތްތަކާއި،  މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ހިންގ މަށް ހ ށަހަޅާ 

ބޭނ ންކ ރ މަށާއި ބެލެހެއްޓ މަށް ހ ށަހަޅާ ޢިމާރާތ ެގ ޢާންމ  ތަންތަން  

 ؛ބަޔާން
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މެއިންޓެނެންސް ފަންޑ  ބެލެހެއްޓ މަށާއި، ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޢާންމ   )ރ(  

ނެގ މާގ ޅޭ   ފީ  ކަނޑައަޅާ  ބެލެހެއްޓ މަށް  ބޭނ ންކ ރ މަށާއި  ތަންތަން 

 ؛ބަޔާން

ސަރ ކާރ ެގ ކަމާގ ޅޭ ިއދާރާއިން ކަމާގ ޅޭ ޤާނޫނ ަގިއވާ ޮގތ ެގަމތިން   )ބ(  

 ؛ސަރވޭކޮށް، މިންތައް ފާހަަގކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހ ެގ ބިމ ެގ ޗާޓ 

ނިސްބަތްާވ   )ޅ(   ޗާޓ   ބިމ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ބ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢިމާރާތ ެގ އިންތަކަކީ، އެ ޢިމާރާތް ހިމެނޭ ޯގތީެގ އިމ ެގ ތެރޭަގިއާވ  

އިންތަކެްއކަމަށް ނ ވަތަ ޯގތީެގ ކ ރެހ މ ގައިވާ އިމަށްވ ރެ ބޭރ ަގިއާވ  

ބައެްއ   ެއ  ކަމަށްވާނަމަ،  އިންތަކެއް  ބަެއްއެގ  ެއއްވެސް  ޢިމާރާތ ެގ 

ެއވަނީ ބޭރ ަގިއ  އިމަށްވ ރެ  ެއ  ޤާނޫނ ަގިއާވ   އެފަދައިން  ކަާމގ ޅޭ 

އްދަ  ޮގތ ެގމަތިންކަން ބަޔާންކޮށް ސަރ ކާރ ެގ ކަމާގ ޅޭ އިދާރާިއން ހ 

 ؛ދީފައިވާ ލިޔ މެއް 

 ؛ޯގތީެގ ރަޖިސްޓަރީ ނ ވަތަ ޯގްއޗާއި ޢިމާރާތ ެގ ރަޖިސްޓަރީ )ކ(   

ޢިމާރާތްކ ރ މ ެގ   )އ(    އަދި  ކ ރެހ ން  ފާސްކޮށްފައިވާ  ޢިމާރާތްކ ރ މަށް 

 ؛ހ އްދައިެގ ކޮޕީ

ދެމެދ    )ވ(    ފަރާތާ  ޑިވެލޮޕްކ ރާ  ޢިމާރާތް  ވެރިފަރާތާއި  އަސްލ   ބިމ ެގ 

ައސްލާ އެއްބަސްވ މ ެގ  އެ  ހަދާފަިއވާނަމަ،   އެއްބަސްވ މެއް 

 ؛އެްއޮގތްކަން ކަށަވަރ ކޮށްދޭ ކޮޕީ 

ޯގްއޗަކީ   )މ(   ހ ށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީކ ރަން  އ ސޫލ ން  ސްޓްރާޓާ 

ޯގތި   ޢިމާރާތ ެގ  ެއއްމެދ   ޯގްއޗެއްނަމަ،  ރަހ ނ ކޮށްފައިވާ 

ނެތްކަމ ެގ   އިއ ތިރާޒެއް  ފަރާތ ެގ  ހިފާ  ރަހ ނ   ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް 

 ؛ލިޔ ން

 ؛ހ އްދަިއެގ ކޮޕީނިމިފައިވާ ޢިމާރާތެއްނަމަ، ޢިމާރާތް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  )ފ(  
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ނ ވަތަ  )ދ(   މެނޭޖަރ  ޕްރޮޖެކްޓް  ނިމިފަިއވާނަމަ،  ބަެއއް  ޢިމާރާތެއްެގ 

މަސައްކަތ ެގ   ރިޕޯޓާިއ  ޕްރޮްގރެސް  ސޮިއކޮށްފަިއާވ  އިންޖިނިއަރ 

 ؛ޝެޑިއ ލް

 ؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ހޯދ މަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ )ތ(  

ހިމެނޭ   )ލ(   ޢިމާރާތ ަގިއ  ވަކިކޮށް  ބިމާއި  ތަންތަން  ޢާންމ   ޔ ނިޓ ތަކާއި 

ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ކ ރެހ މާިއ، ޝެޑިއ ލް އޮފް ސްޓްރާޓާ ޔ ނިޓްސް،  

 އަދި ހިއްސާެގ ތާވަލް. 

 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށ ން  

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ  

 ހޯދ މަށް ހ ށަހެޅ ން 

ދަށ ން ސްޓްރާޓާ    .38 އެދި ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއެގ  ހޯދ މަށް  ޕްލޭނަށް ހ އްދަ 

 ހ ށަހަޅާއިރ ، އަންނަނިވި ލިޔެކިޔ ންތައް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔެކިޔ ންތައް 37މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  

 ؛ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގ މަށް ތައްޔާރ ކޮށްފަިއވާ ޕްރޮޕޯސަލް )ށ(  

 ކ ރިއަށް ެގންދިއ ަމށް ރާވާފަިއވާޮގތ ެގ ޝެޑިއ ލް. މަޝްރޫޢ   )ނ(  

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މ ގައި، މި ޤާނޫނާިއ   .39 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ދިނ ން 

 ،މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާިއދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަންތައްތަްއ ފ ރިހަމަވާނަމަ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި އެ ހ އްދަ 

 ދޫކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މ ގައި، މި ޤާނޫނާިއ   .40 ފ ރިހަމަނ ވާ ހ ށަހެޅ ން 

ކަންތައްތަްއ   ބަޔާންކ ރާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އަލ ން    ،ފ ރިހަމަނ ވާނަމަ ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ   ކަންކަން  ފ ރިހަމަނ ވާ 
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ގަވާއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މ އްދަތ ެގ  ހ ށަހެޅ މަށް،  ބަޔާންކ ރާ 

 ތެރޭަގއި އެ ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް އަންަގންވާނެއެވެ. 

 

ތަރ ކޮށް  ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ދަފް 

 ބެލެހެއްޓ ން 
މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ެގމަތިން ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް   .41

ދޫކޮށްފައިާވ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންތަކާއި މި ޤާނޫނ ެގ  ހ އްދަ ދިނ މަށްފަހ ، ހ އްދަ  

ދަށ ން ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ެގންނަ އިޞްލާޙ ތައް ދަފްތަރ ކޮށް، މިނިސްޓްރީން 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

 

 ފަސްވަނަ ބާބ  

 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ބަދަލ  ގެނައ ން 

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ބަދަލ   

 ގެނައ މަށް ހ ށަހެޅ ން 
ހަމަތަކ ެގމަތިން ސްޓްރާޓާ މި   )ހ(  .42 އ ސޫލ ތަކާއި  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި 

ނ ވަތަ  ވެރިފަރާތ ން  އަސްލ   ބިމ ެގ  ެގނައ މަށް،  ބަދަލ   ޕްލޭނަށް 

ކަނޑަައޅާ   މިނިސްޓްރީން  ފަރާތަކ ން  ކަނޑައަޅާ  އެފަރާތ ން 

 ޮގތެްއެގމަތިން ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށ ން ކ ރިއަށްދާ މަޝްރޫޢ ތަކ ަގއި ހިމެނޭ  ސްޓޭޖް  )ށ(  

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ބަދަލެއް ެގންނަން ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ، ެއ ބަދަލ  

ެގނެވޭނީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގ މާބެހޭ 

 ަގާވއިދ ެގ ދަށ ންނެެވ. 

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

ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނ ެގ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ބަދަލ  ެގނެވޭނީ،  

އެކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވިއދ ަގިއ  

 ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ެގމަތިންނެވެ. 
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ބަދަލ ކ ރެވޭ  ހިއްސާގެ މިންވަރ   

 ޙާލަތްތައް 
ހ އްދަ ދޫކޮށްފަިއވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނެއްަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓ ތަކަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ   .43

 ހިއްސާެގ މިންވަރ  ބަދަލ ކ ރެޭވނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއެެވ. 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންަގިއ ހިމެނޭ ކ ށެއް އިޞްލާޙ ކ ރ މ ެގޮގތ ން ޔ ނިޓަކަށް  )ހ(  

 ؛ކަނޑައެޅިފަިއވާ ހިއްސާެގ ޢަދަދަކަށް ބަދަލ  ެގނައ ން

ކޯޓަކ ން ކޮށްފަިއވާ ޙ ކ މެްއެގ ސަބަބ ން ހިއްސާެގ ޢަދަދަށް ބަދަލ   )ށ(  

 ؛ެގނައ ން

ޑިވެލޮޕްމަންޓް   )ނ(   ސްޓޭޖް  ބަޔާންކ ރާ  ބާބ ަގއި  ހަތްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ދަށ ން   އ ސޫލ ތަކ ެގ  ހަމަތަކާއި  ބަދަލ  ހިންގ މާބެހޭ  ޢިމާރާތަށް 

 ؛ެގނައ ން

ޤާނޫނ ެގ   )ރ(   ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް   47މި  ބަޔާންކ ރާ،  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ޕްލޭނެއްެގ ދަށ ން ެގންނަ ބަދަލ ތައް.

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ބަދަލ   

 ގެނެވޭނެ ގޮތް 
ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ،  ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިާވ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ބަދަލެއް ެގންނަން    .44

 އެ ބަދަލ  ެގނެވޭނީ އަންނަނިިވ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 އަސަރ ކ ރާސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ެގންނަން ހ ށަހަޅާ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން   )ހ(  

ޔ ނިޓ   ވެރިފަރާތްތަކ ން  ޔ ނިޓ ތަކެްއެގ  ނ ވަތަ  ޔ ނިޓެއް 

 ؛އިއ ތިރާޒ ނ ކ ރ ންރަހ ނ ކޮށްފައިވާނަމަ، ރަހ ނ  ހިފާ ފަރާތ ން 

 ؛މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ޢާންމ  ޤަރާރަކ ން ފާސްކ ރ މ ން )ށ(  

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަރާރ  ފާސްކ ރ މަށް، ހ ރިހާ  )ނ(  

ޔ ނިޓ ތަކ ެގ ވެރިފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މ ޅި ޖ މްލަ ހިއްސާެގ  

މަދ ެވެގން   ތެރެއިން،  އިންސައްތަ(    %80ޢަދަދ ެގ  )އަށްޑިހަ 

 ހިއްސާއަށް ނިސްބަތްވާ މިންަވރަށް ވޯޓ  ލިބ ން.
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ޕްލޭނަށް ބަދަލ   ސްޓްރާޓާ  
ގެނައ މަށް ހ ށަހަޅާނެ  

 ލިޔެކިޔ ންތައް 

އަންނަނިިވ    .45 ހ ށަހަޅާއިރ   އެދި  ެގނައ މަށް  ބަދަލ   ޕްލޭނަށް  ސްޓްރާޓާ 

 ލިޔެކިޔ ންތައް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 ؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ބަދަލ ކ ރ މަށް އެދޭ ފޯމ  )ހ(  

 ؛ފާސްކޮށްފައިވާ ކ ރެހ މ ެގ ކޮޕީއެންމެ ފަހ ން އިޞްލާޙ ކޮށް،   )ށ(  

ހ އްދަ  )ނ(   ޕްލޭނަށް  ސްޓްރާޓާ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  ހަތަރ ވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ؛ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން 

މަތިން   )ރ(   އ ސޫލ ތަކ ެގ  ހަމަތަކާއި  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

އަދި   ޕްލޭން،  ސްޓްރާޓާ  އިޞްލާޙ ކޮށްފައިާވ  އިޞްލާޙ ކޮށްފަިއވާ 

 ؛ޝެޑިއ ލް އޮފް ސްޓްރާޓާ ޔ ނިޓްސްއާއި ހިއްސާެގ ތާވަލް

 ؛ޢިމާރާތް ބޭނ ންކ ރ މަށް ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ހ އްދަިއެގ ކޮޕީ )ބ(  

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ބަދަލ ކ ރ މަށް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ ން ހ އްދަ  )ޅ(  

ެއ   ފާސްކޮށްފައިވާ  ެއ  ދިނ މަށް  ޤަރާރ ،  ޢާންމ   ކޯޕަރޭޝަންެގ 

 ؛ކޯޕަރޭޝަންެގ ސިއްކައާެއކ ަގއި 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ެގންނަ ބަދަލަކީ އިނީޝަލް ޕީރިއަޑްެގ ތެރޭަގިއ   )ކ(   

ސްޓޭޖް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަމ ަގއިވާނަމަ،  ބަދަލެއް  ެގންނަ 

ަގާވއިދ ަގިއ   އެކ ލަވާލާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ހިންގ މާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ށްފަިއވާޮގތަށް ބަދަލ  ެގނައ މަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔ ންތައް. ބަޔާންކޮ

 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކ ަގއި ސްޓްރާޓާ    43މި ޤާނޫނ ެގ    .46 ހިއްސާގެ ޢަދަދ  ބަދަލ ކ ރ ން 

ޔ ނިޓ ތަކަށް   އަދި  ޔ ނިޓްސް  ސްޓްރާޓާ  އޮފް  ޝެޑިއ ލް  ހިމެނޭ  ޕްލޭންަގއި 

ކަންކަމަށް   އަންނަނިވި  ބަދަލ ކ ރ މ ަގއި  ޢަދަދ   ހިއްސާެގ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޔ ނިޓެްއ ހ އްދަ   )ހ(   ހިމެނޭ  ޕްލޭންަގއި  ސްޓްރާޓާ  ދޫކޮށްފަިއވާ 

ވިްއކާފަިއވާނަމަ ނ ވަތަ އެ ޔ ނިޓަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީފަިއވާނަމަ،  
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އެ  ބަދަލ ކ ރެޭވނީ،  ޢަދަދ   ހިއްސާެގ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ޔ ނިޓަށް  އެ 

ެގނައ މަށް  ބަދަލ   އެ  ފަރާތ ން  ަގނެފައިވާ  ޔ ނިޓ  

 ެއވެ.  އެއްބަސްވެފަިއވާނަމަ

ސްޓްރާޓާ  )ށ(   ދޫކޮށްފައިވާ  ހ އްދަ  ދަށ ން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ  ސްޓޭޖް 

ޔ ނިޓަށް  އެ  ވިްއކާފައިނ ވާނަމަ،  ޔ ނިޓެްއ  ހިމެނޭ  ޕްލޭންަގއި 

މ ޅި  ޢިމާރާތ ެގ  ބަދަލ ކ ރެވޭނީ،  ޢަދަދ   ހިއްސާެގ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

 ޖ މްލަ ހިއްސާެގ ޢަދަދަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް ނާންނަ ޮގތެއްެގ މަތިން،

 އެކަން ޔަޤީންކ ރ މަށްފަހ ަގއެވެ. 

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއް  

 ރީޑިވެލޮޕްކ ރ ން 
އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއް ބާވެ ހަލާކ ވ މ ން ނ ވަތަ ދިާމވާ ހާދިސާއެްއެގ ސަބަބ ން    .47

އެ  ެވރިފަރާތްތަކ ން  ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ   ނ ވަތަ  ވީރާނާވ މ ން  ޢިމާރާތް 

އާބާތ ރަ   ރީޑިވެލޮޕްކ ރަން  ޢިމާރާތެއްެގ  ޢިމާރާތް  ެއއްމެދ   ފިލ ވ މަށްޓަކައި، 

ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްަގިއ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއ  

އެކ ލަވާލަިއ،   ޕްލޭނެއް  ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހަމަތަކ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހަޅައި ފާސްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ބިން އެއްކޮށްގެން އެއްމެދ   ގިނަ  

 ޢިމާރާތް ބިނާކ ރ ން 
ވަކިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ެއއް ބިމަށްވ ރެ ިގނަ ބިން ެއްއކޮށްެގން، ބިމ ެގ    .48

ބޭނ ންވެއްޖެ  ތަރައްޤީކ ރަން  ޢިމާރާތެއް  އެްއމެދ   ވެރިފަރާތްތަކ ން  އަސްލ  

ބި ހ ރިހާ  ހ ށަހެޅޭނީ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ބިންތަްއ  އެ  ެއްއ  ހިނދެއްަގިއ،  މެއް 

ބަދަލ ެގނެވޭއިރ ،   އެ  އަދި،  ބަދަލ ކ ރ ަމށްފަހ ގައެވެ.  ރަޖިސްޓަރީއަކަށް 

ހިމަނާފަިއ   ރަޖިސްޓަރީަގއި  މިންވަރ   ހިްއސާެގ  ނިސްބަތްވާ  އެމީހަކަށް 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 
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ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއްގެ ހ އްދަ  

 ހޯދ މަށް ހ ށަހެޅ ން 
ރީޑިވެލޮޕްކ ރ މަށް   މާއްދާެގ ދަށ ން އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއްވަނަ    47މި ޤާނޫނ ެގ    .49

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. ، އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހަޅާނީ

މެނޭޖްމަންޓް   )ހ(   ޢިމާރާތ ެގ  ރީޑިވެލޮޕްކ ރ މަށް  ޢިމާރާތެއް  އެ 

 ؛ފާސްކ ރ ންކޯޕަރޭޝަންެގ ދަށ ން އެކަާމގ ޅޭ ޚާއްޞަ ޤަރާރެއް 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަރާރ  ފާސްކ ރ މަށް، ހ ރިހާ   )ށ(  

ޔ ނިޓ ތަކ ެގ ވެރިފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މ ޅި ޖ މްލަ ހިއްސާެގ  

މަދ ވެެގން   ތެރެއިން  އިންސައްތަ(    %80ޢަދަދ ެގ  )އަށްޑިހަ 

 ހިއްސާއަށް ނިސްބަތްވާ މިންަވރަށް ވޯޓ  ލިބ ން.

 

ޢިމާރާތްތައް  އެއްމެދ   

 ރީޑިވެލޮޕްކ ރ މާގ ޅޭ ގަވާއިދ  
ޢިމާރާތް    .50 އަލ ން  ދަށ ން  ޕްލޭނެއްެގ  ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޢިމާރާތެއްެގ  އެއްމެދ  

ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގިއ  ތަރައްޤީކ ރ މާގ ޅޭ ަގވާއިދ  ިމނިސްޓްރީން ހަދައި، ދިވެހި

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

 

 ހަވަނަ ބާބ  

 ހ އްދަ ހޯދ ން ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް  

 

ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހ އްދަ  

 ހޯދ މަށް ހ ށަހެޅ ން 
ލިބ މާެއކ   .51 ހ އްދަ  ޕްލޭނަކަށް  ސްޓްރާޓާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ބާބ ަގިއ    ،މި  މި 

އެދި   ހޯދ މަށް  ހ އްދަ  ސްކީމަށް  ސްޓްރާޓާ  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ބިނާކޮށް ނިމިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކ ގެ  

 ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހ އްދަ ހޯދ ން 
ހޯދ މަށް އެދި، ބިނާކޮށް ނިމިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކ ެގ ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހ ްއދަ    .52

 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔ ންތައް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 ؛ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ފޯމ  )ހ(  

 ؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިވާކަމ ެގ ލިޔ ން )ށ(  
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ޢިމާރާތް   )ނ(   ދޫކޮށްފައިާވ  އިންޖިނިއަރ  ނ ވަތަ  މެނޭޖަރ  ޕްރޮޖެކްޓް 

 ؛ނިމ ނ ކަން އަންގައިދޭ ލިޔ ން ނ ވަތަ ކޮމްޕްލީޝަން ސެޓްފިކެޓް

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އިތ ރ   )ރ(  

 މަޢ ލޫމާތ .  

 

ބިނާކޮށް ނިމިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކ ގެ  

 ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހ އްދަ ދިނ ން 
ނިމިފައިވާ    .53 ދޫކ ރެވޭނީ  ބިނާކޮށް  ހ އްދަ  ސްކީމަށް  ސްޓްރާޓާ  ޢިމާރާތްތަކ ެގ 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކަށަަވރ ކ ރ މަށް ފަހ ގައެވެ. 

ެއ   )ހ(  ނިމިފައިވާކަާމއި،  ތަންތަން  ޢާންމ   ހ ރިހާ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގއި  ބިމާއި 

 ؛ހ ރިކަންތަންތަން ސަރވޭކ ރެވި ހ ށަހަޅާފައިވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނާ ެއްއޮގތަށް 

ޕްލޭންަގިއވާޮގތަށް   )ށ(  ސްޓްރާޓާ  ޚިދ މަތްތައް  އަސާސީ  ޢިމާރާތ ެގ  ބިމާއި 

ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ޢިމާރާތް  ޢިމާރާތަށް  މ ޅި  އިތ ރ ން،  ހ ރ މ ެގ  ޤާއިމ ކޮށްފައި 

 ހ އްދަ ލިބިފައިވާކަން. 

 

ޢިމާރާތ ގެ ބައެއް ނިމިފައިވާ  

ޢިމާރާތްތަކ ގެ ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް  

 ހޯދ ން ހ އްދަ  

ސްޓްރާޓާ    .54 ޢިމާރާތްތަކ ެގ  ނިމިފައިވާ  ޔ ނިޓ ތަކެއް  ނ ވަތަ  ބައެއް  ޢިމާރާތ ެގ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  އެދި،  ހޯދ މަށް  ހ އްދަ  މާއްދާަގިއ    52ސްކީމަށް  ވަނަ 

ލިޔެކިޔ ންތަްއ   އަންނަނިިވ  އިތ ރ ން  ލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބައި ބޭނ ންކ ރ މަށް ދޫކޮށްފައިާވ    ޢިމާރާތ ެގ ނިމިފައިވާ ބަޔަށް، އެ )ހ(  

 ؛ހ އްދަ

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އިތ ރ   )ށ(  

 މަޢ ލޫމާތ . 
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ޢިމާރާތ ގެ ބައެއް ނިމިފައިވާ  

ޢިމާރާތްތަކ ގެ ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް  

 ހ އްދަ ދިނ ން 

ސްޓްރާޓާ     .55 ޢިމާރާތްތަކ ެގ  ނިމިފައިވާ  ޔ ނިޓ ތަކެއް  ނ ވަތަ  ބައެއް  ޢިމާރާތ ެގ 

ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ކަންތައްތަްއ  އަންނަނިވި  ދޫކ ރެވޭނީ  ހ އްދަ  ސްކީމަށް 

 ފަހ ގައެެވ. 

ބިމާއި ޢިމާރާތް ހިމެނޭ ޢާންމ  ތަންތަން ނިމިފައިވ މާއެކ ، ޢިމާރާތް   )ހ(  

ދޫކޮށްފައިވާ ޔ ނިޓ ތަކާގ ޅޭ އެންމެހަިއ ޢާންމ   ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ހ އްދަ  

އެއްޮގތަށް   ޕްލޭނާ  ސްޓްރާޓާ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ސަރވޭކޮށް،  ތަންތަން 

 ؛ހ ރިކަން

)ދޭއް(   2)ދޭްއ( ޔ ނިޓ  ނިމި، އަދި އެ    2ޢިމާރާތ ެގ މަދ ވެެގން   )ށ(  

ސްޓްރާޓާ ޔ ނިޓަށް އަސާސީ ޚިދ މަތްތަްއ ޤާއިމ ކޮށްފައި ހ ރ މާއެކ ،  

ޢިމާރާތް   ބަޔަށް  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ހޯދ މަށް  ހ އްދަ  ސްކީމަށް 

 ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިވ ން. 

 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށ ން  

 ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހ އްދަ ހޯދ ން 
އެދި،   .56 ހޯދ މަށް  ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށ ން ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހ އްދަ 

 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔ ންތައް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށ ން ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހ އްދަ ހޯދ މަށް   )ހ(  

 ؛އެދި ހ ށަހަޅާ ފޯމ 

 ؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިވާކަމ ެގ ލިޔ ން )ށ(  

ހިންގ މަށް   )ނ(   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސޮއިކޮށްފަިއާވ  ސްޓޭޖް  ދެފަރާތ ން 

ޝެޑިއ ލް ފިޔަވަހިތަކ ެގ  ހިމެނޭ  ެއއްޮގތަށް    އާއެއްބަސްވ މ ަގއި 

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ނ ވަތަ އިންޖިނިއަރ  މަޝްރޫޢ  ކ ރިއަށްދާކަމަށް

 ؛ސޮއިކޮށްފަިއވާ ޕްރޮްގރެސް ރިޕޯޓ 

ސްޓްރާޓާ  )ރ(   އޮފް  ޝެޑިއ ލް  ފަހ ެގ  އެންމެ  އިޞްލާޙ ކޮށްފަިއވާ 

 ؛ޔ ނިޓްސް

 ؛ޢިމާރާތ ެގ ނިމިފައިވާ ބައި ބޭނ ންކ ރ މަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހ ްއދަ )ބ(  
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މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އިތ ރ   )ޅ(  

 މަޢ ލޫމާތ . 

 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށ ން  

 ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހ އްދަ ދިނ ން 
ދޫކ ރެވޭނީ ސްޓޭޖް    .57 ހ އްދަ  ސްކީމަށް  ސްޓްރާޓާ  ދަށ ން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކަށަަވރ ކ ރ މަށް ފަހ ގައެވެ. 

ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއގެ  )ހ(   ހިންގ މަށް   ސްޓޭޖް  މަޝްރޫޢ   ޮގތ ަގއި 

ސްޓޭޖް  އެޕްރޫްވކޮށްފަިއވ މާއެކ ،  ޕްރޮޕޯސަލް  ހ ށަހަޅާފައިވާ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގ މަށް ހ ށަހަޅާ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދ  ވެޭވ  

 ؛އެއްބަސްވ މ ަގއި ސޮއިކޮށްފަިއވާކަން

ބިމާއި ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޢާންމ  ތަންތަން ނިމިފައިވ މާއެކ ، ޢިމާރާތް   )ށ(  

ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޔ ނިޓ ތަކާގ ޅޭ އެންމެހަިއ ޢާންމ   

އެއްޮގތަށް   ޕްލޭނާ  ސްޓްރާޓާ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ސަރވޭކޮށް،  ތަންތަން 

 ؛ހ ރިކަން

ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއގެ  )ނ(   ހިންގ މަށް   ސްޓޭޖް  މަޝްރޫޢ   ޮގތ ަގއި 

)ވިހި އިންސައްތަ( ނިމި،   %20ހ ށަހަޅާފައިވާ ޢިމާރާތ ެގ މަދ ެވެގން  

ހ ރ މާއެކ    ޤާއިމ ކޮށްފައި  ޚިދ މަތްތައް  އަސާސީ  ޔ ނިޓ ތަކ ަގއި  އެ 

ޢިމާރާތް   ބަޔަށް  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ހޯދ މަށް  ހ އްދަ  ސްކީމަށް 

 ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިާވކަން. 

 

 ހަތްވަނަ ބާބ  

 ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 
ވަކި    .58 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓޭޖް   ޢިމާރާތްތަކަކީ  ނ ވަތަ  ޢިމާރާތް  ތަރަްއޤީކ ރާ  އ ސޫލ ން  ސްޓްރާޓާ 

ސްޓޭޖް  ޢިމާރާތްތަކެްއނަމަ،  ތަރައްޤީކ ރާ  ދަށ ން  މަޝްރޫޢެއްެގ 
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ދަށ ން ސްޓްރާޓާ   ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއެގ  އެކ ލަާވލައި،  ޕްލޭނެއް  ސްޓްރާޓާ 

ވަނަ މާއްދާަގިއާވ    56ހ ށަހަޅާނީ މި ޤާނޫނ ެގ  ސްކީމެްއެގ ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެދި  

އ ސޫލ ތަކާިއ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބ ަގއި  މި  ލިޔެކިޔ ންތަކާއެކ ، 

 ހަމަތަކ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ހިމެނޭ  

 ބައިތައް 
 ހިމަނަންވާނެެއވެ. ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްަގއި އަންނަނިވި ބައިތައް  )ހ(  .59

އަސްލ    (1)    ބިމ ެގ  ތަރަްއޤީކ ރ މަށް  ޢިމާރާތެއް  އެއްމެދ  

ޑިވެލޮޕަރ   ކަނޑައަޅާ  އެފަރާތ ން  ނ ވަތަ  ވެރިފަރާތ ން 

 ؛ހ ށަހަޅާ ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ޕްރޮޕޯސަލް

ފަރާތާއި   (2)    ހ ށަހަޅާ  ހިންގ މަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓޭޖް 

ވެޭވ،   ދެމެދ   ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ  މިނިސްޓްރީއާ  ސްޓޭޖް 

 އެއްބަސްވ ން. 

) )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  1މި  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

( ވަނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  2އި އެ ައކ ރ ެގ )އާޕްރޮޕޯސަލް

އެއްބަސްވ މ ަގއި ހިމަނަންވާނެ ބައިތައް، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގ ާމބެހޭ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންާވނެއެވެ. ސްޓޭޖް  

 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގ މަށް  

 ހ ށަހެޅ ން 
ހ ށަހެޅޭނީ   ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއެގ ދަށ ން އެއްމެދ  ޢިމާރާތް ތަރައްޤީކ ރ މަށް  .60

 އ ސޫލ ތަކ ެގމަތިންނެވެ. އަންނަނިވި ހަމަތަކާއި  

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށ ން ތަރައްޤީކ ރ މަށް ަގސްތ ކ ރާ އެއްމެދ    )ހ(  

 )ހަތަރެއް( ޔ ނިޓ  ހިމެނެންވާނެއެވެ.  4ޢިމާރާތެއްަގއި މަދ ެވެގން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  )ށ(   ހިންޭގނީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއ  ސްޓޭޖް 

ދިވެހިން   %100ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ   އިންސައްތަ(  )ސަތޭކަ 



 

 

 

 

 

 

 31 

ކޯޕަރޭޓިްވ   ނ ވަތަ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް  ނ ވަތަ  ކ ންފ ންޏެއް  ހިއްސާވާ 

 ސޮސައިޓީއަކަށެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއް ނ ވަތަ  )ނ(  

ަގނެފަިއވާ   ފްލެޓެއް  ޢިމާރާތެއްެގ  )ސަތޭކަ   %100އެއްމެދ  

އިންސައްތަ( ދިވެހިން ހިއްސާާވ ކ ންފ ންޏެއް ނ ވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެްއ  

މިންވަރެްއ   އެްއވެސް  ހިްއސާެގ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީެއއްެގ  ނ ވަތަ 

 ތަކަށް ނ ވިްއކޭނެެއވެ. ބޭރ ެގ ފަރާ

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއެގ ދަށ ން އެއްމެދ  ޢިމާރާތް ތަރައްޤީކ ރ މަށް  )ރ(  

ޤާނޫނީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ހ ށަހަޅަނީ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓޭޖް  އެފަރާތްތަކަށް  ނޫންނަމަ،   ޝަޚްޞެއް 

މި   ހަމަތައް  އ ސޫލ ތަކާއި  އެކ ލަވާލާ  ހިންޭގނެ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގ ާމބެހޭ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންާވނެއެވެ. 

 

ޑިވެލޮޕަރގެ ފަރާތ ން ޒިންމާ  

 އ ފ ލާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކ ރ ން 
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކާިއ    .61

ފަރާތ ން  ޑިވެލޮޕަރެގ  ހިންާގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓެއް  ސްޓޭޖް  ހަމަތަކ ެގމަތިން 

ފަރާތެއް  އަދާކ ރާނެ  ޒިންމާތައް  މަސްޫއލިއްޔަތ ތަކާއި  އެންމެހައި  އެފަރާތ ެގ 

 ޢައްޔަންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

އެއްމެދ    )ހ(  .62 ޑިވެލޮޕަރ ކ ރާ މ ޢާމަލާތްތައް  ތަރައްޤީކ ރާ  ޑިވެލޮޕަރ  ހިންާގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓޭޖް 

ކ ރެވޭނީ މ ޢާމަލާތްތައް  އެންމެހައި  މި   ޢިމާރާތާގ ޅޭ  ޤާނޫނާއި  މި 

އ ސޫލ ތަކާިއ   ބަޔާންކ ރާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

ަގންނަ   ޑިވެލޮޕަރާއއި  ސޮއިކ ރާ  ހަމަތަކާއި،  ދެމެދ   ފަރާތާ 

 ަގނެިވއްކ މ ެގ ެއއްބަސްވ މ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
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ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއެގ ދަށ ން ތަރައްޤީކ ރާ އެއްމެދ  ޢިާމރާތެއްެގ   )ށ(  

ިވއްކ މާ ގ ޅިެގން ނަާގ އެހެން ފީތަކާިއ    ބ ކިންގ ފީ، އަދި ޔ ނިޓ 

އަގ ތައް ނެޭގނީ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގިއ  

ފަރާތާއި  ހ ށަހަޅާ  ހިންގ މަށް  ޑިވެލޮޕްަމންޓް  ސްޓޭޖް  ބަޔާންކ ރާ 

މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދ  ވެވޭ ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ އެއްބަސްވ މ ަގއި  

 ހަމަތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން، މި މާއްދާެގ  ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކާއި

 )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަގނެވިްއކ މ ެގ އެއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ންނެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންާގ  )ނ(  

ޑިވެލޮޕަރ ަގންނަ ފަރާތ ެގ ައތ ން އެްއވެސް ފީއެްއ ނ ވަތަ ައެގްއ  

ޢިމާރާތ ެގ   ަމސައްކަތް    %10ނަަގންވާނީ  އިންސައްތަ(  )ދިހައެއް 

 ނިމ މ ންނެވެ.

 

ޑިވެލޮޕަރ ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  

 އިލްތިޒާމްތައް 
ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންާގ ޑިވެލޮޕަރެގ މަިއަގނޑ  އިލްތިޒާމްތަްއ   )ހ(  .63

 ތިރީަގއި އެވަނީއެވެ. 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނިސްބަތްވާ އެއްމެދ  ޢިމާރާތް ނ ވަތަ    (1)   

ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ޢިމާރާތްތައް 

މަތިން  އ ސޫލ ތަކ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި 

 ؛އިޝްތިހާރ ކ ރ މާއި، މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން

ޔ ނިޓ ތަްއ    (2)    ގ ޅިެގން  ޢިމާރާތާ  ެއއްމެދ   ތަރައްޤީކ ރާ 

ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ   ކ ރ މ ަގއި  މ ޢާމަލާތްތައް  ވިްއކ މ ެގ 

ޔ ނިޓ  ަގންނަން ަގސްތ ކ ރާ، ނ ވަތަ ަގންނަ ފަރާތްތަކަށް  

 ؛ތެދ  މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން

ފީ    (3)    ނަާގ  ޑިވެލޮޕަރ  ގ ޅިެގން  ޑިވެލޮޕްމަންޓާ  ސްޓޭޖް 

ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ނެގ މަށްފަހ ، 
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ޕްރޮޖެކްޓް  އ ސޫލ ތަކ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި 

 ؛އެކައ ންޓަށް އެ ފީ  ޖަމާކ ރ ން

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓާގ ޅޭ އެްއމެދ  ޢިމާރާތ ެގ މަޝްރޫޢ ެގ    (4)   

ނެގ ން ޢިމާރާތްކ ރާ ؛ )އިންޝ އަރެންސް  އެޮގތ ން، 

މިންވަރ ެގ،   އަަގށްވާ  ޖ މްލަ  މ ޅި  މ އްދަތ ަގިއ، 

ކޮންޓްރެކްޓަރ އޯލް ރިސްކް އިންޝ އަރެންސް ޕޮލިސީެއްއ  

 ޢިމާރާތަށް ނެގ ން.(

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ    (5)   

ެގރެންޓީ  ޕަރފޯމަންސް  ހަމަތަކ ެގމަތިން  އ ސޫލ ތަކާއި 

ނެގ މާއި، އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ ތައް ިވއްކ މާ ގ ޅިެގން 

 ؛ބޭންކ  ެގރެންޓީ ނ ވަތަ އިންޝ އަރެންސް ބޮންޑ  ނެގ ން

މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އިނީޝަލް ޕީރިއަޑްަގއި ޑިވެލޮޕަރ    (6)   

އިލް އެންމެހައި  ސްޓޭޖް  ތިނަަގންޖެހޭ  ނެގ މާއި،  ޒާމްތައް 

ޑިވެލޮޕަރ   ސްޓޭޖްތަކ ަގއި  އެކި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ 

 ؛ފ ރިހަމަކ ރ ންފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ިމ    (7)    ޤާނޫނާއި  މި  ބަދަލ ތައް  ެގންނަ  ޕްލޭނަށް  ސްޓްރާޓާ 

ބަޔާންކ ރާޮގތަށް   ަގވާއިދ ަގިއ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

ެގނައ މާިއ، ސްޓްރާޓާ ސްކީްމެގ ހ އްދަ ހޯދ މާއި އެ ސްކީްމ  

 ؛ނިންމ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ ން

ލިޔެކިޔ ންތަްއ  ސްޓޭޖް    (8)    އެންމެހައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓާގ ޅޭ 

 ؛ބެލެހެއްޓ ން

ކޯޕަރޭޝަން   (9)    މެނޭޖްމަންޓް  އ ފައްދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އެކިއެކި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ  ސްޓޭޖް  ގ ޅިެގން  އ ފެދ މާ 

ސްޓޭޖްތަކ ަގއި އ ފ ލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތައް މި ޤާނޫނާއި މި  
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ަގވާއިދ ަގިއ ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކާިއ  ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  

 ހަމަތަކ ެގމަތިން އ ފ ލ ން.

އިލްތިޒާމްތަްއ   )ށ(   އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  މި 

ޑިެވލޮޕަރ  ހިންާގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓޭޖް  ކަނޑައެޅ މަށާއި، 

ފ ރިހަމައަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ޒިންމާތަކާއި  އ ފ ލަންޖެހޭ 

އަދާކ ރ މަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި ޑިވެލޮޕަރ 

ތަފްޞީލ  ހަމަތަްއ  އ ސޫލ ތަކާއި  ކޮށް ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ބ ކިންގ ފީއާއި އެހެނިހެން ފީތައް  

 ނެގ ން 
ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއެގ ދަށ ން ބ ކިންގ ފީއާއި ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓެްއ   .64

ަގނެިވއްކ މާ ގ ޅިެގން ނަާގ އެހެނިހެން ފީ ނ ވަތަ ޔ ނިޓާގ ޅޭ ައގ  ޑިވެލޮޕަރއަށް  

އ ސޫލ ތަކާިއ   ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނެޭގނީ، 

 ޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  ހަމަތަކ ެގ އިތ ރ ން، ތިރީަގއި ބަ

ޢިމާރާތެއްަގިއ  ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށ ން ތަރައްޤީކ ރާ އެއްމެދ    )ހ(  

ިގނަވެެގން   އެންމެ  ނެގ މަށް  ފީ  ބ ކިންގ  ޔ ނިޓެއްެގ  ހިމެނޭ 

ވިްއކާ   ހިމެނޭ  ޢިމާރާތެއްަގއި  ެއއްމެދ   ހ ށަހެޅޭނީ،  ޑިވެލޮޕަރއަށް 

 )ފަހެްއ އިންސައްތަ( އެވެ.  %5ޔ ނިޓެްއެގ ައގ ެގ  

ބ ކިންގ   )ށ(   ނަާގ  ދަށ ން  ެއއްބަސްވ މ ެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ  ސްޓޭޖް 

ފީއާމެދ  ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތެްއ، ަގންނަ ފަރާތާިއ ޑިވެލޮޕަރާއ ދެމެދ  

ސާފ ކޮށް  އެއްބަސްވ މ ަގއި  ަގނެިވއްކ މ ެގ  ވެފަިއވާ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޑިވެލޮޕަރ ެއއްބަސްވ މާ ޚިލާފ ވެެގން ބ ކިންގ ފީެގ ރިފަންޑް ހޯދ މަށް   )ނ(  

ޮގތް  ދެވޭނެ  ރިފަންޑް  އެ  ހިނދެއްގައި،  ފަރާތާިއ   ހ ށަހަޅާ  ަގންނަ 
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ެއއްބަސްވ މ ަގިއ   ަގނެިވއްކ މ ެގ  ވެފަިއވާ  ދެމެދ   ޑިވެލޮޕަރާއ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ހިންާގ    .65 ޕްރޮޖެކްޓް އެކައ ންޓް ހ ޅ ވ ން  ތަރައްޤީކޮށް  ޢިމާރާތް  އެއްމެދ   ދަށ ން  ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއެގ  ސްޓޭޖް 

މަނިޓަރީ  ، ފަރާތްތަކ ން ދޫކޮށްފައިާވ  މޯލްޑިވްސް  ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން 

އެންމެހަިއ  މަޝްރޫޢ ެގ  ނިސްބަތްވާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓޭޖް  ބޭންކެއްަގއި 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ، ފައިސާާއގ ޅޭ މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރ މަށް

 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާޮގތަށް، ޕްރޮޖެކްޓް އެކައ ންޓެއް ހ ޅ ަވންވާނެެއވެ. 

 

މަޝްރޫޢާގ ޅޭ ފައިސާގެ  

 މ ޢާމަލާތްކ ރ ން 
ޤާނޫނ ެގ    .66 ެއކައ ންޓަށް    65މި  ޕްރޮޖެކްޓް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

ކައ ންޓ ން ފައިސާ ދޫކ ރެޭވނީ، މި ޤާނޫނާއި އެފައިސާ ޖަމާކ ރެވޭނީ އަދި އެ  

އ ސޫލ ތަކާއި   ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

މ ޢާމަލާތްތައް ޑިވެލޮޕަރ   ހަމަތަކ ެގމަތިންނެވެ. އަދި، މަޝްރޫޢ ެގ ފައިސާެގ 

ކ ރާނެ ޮގތްތަކާިއ، މި ޤާނޫނާއި އެ ަގާވއިދާ ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކާމެދ  އަޅާނެ 

 ފިޔަވަޅ ތައް އެ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

 އަށްވަނަ ބާބ  

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން އެއްމެދ  ޢިމާރާތް  

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގެ ޔ ނިޓ   

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން 
ޢިމާރާތ ެގ    .67 އެއްމެދ   ހަމަތަކ ެގމަތިން  އ ސޫލ ތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީަގިއ 

ޔ ނިޓ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހެޅ މ ން، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  

ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަންތައްތަްއ ކަށަވަރ ކ ރ މަށްފަހ ، ޢިމާރާތ ަގިއ  

ވެ ޔ ނިޓެއްެގ  ކޮންމެ  ޔ ނިޓ ެގ  ހިމެނޭ  ނަމ ަގއި  އެފަރާތ ެގ  ރިފަރާތަކަށް 
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ތިން  ކަނޑަައޅާ އ ސޫލ ތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަރަޖިސްޓަރީއެްއ، މިނިސްޓްރީން  

 ެވ. އެދޫކ ރަންވާނެ  ކައ ންސިލ ން

ނިސްބަތްާވ   )ހ(   ސްކީމް  އެ  ދިނ މާއެކ ،  ހ އްދަ  ސްކީމްެގ  ސްޓްރާޓާ 

ޔ ނިޓެއްެގ ވެރިފަރާތ ން، މި ޤާނޫނ ަގިއ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ  

ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ެގމަތިން އެފަރާތ ެގ ނަމ ަގިއ އެއްމެދ   

 ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

އެދި  )ށ(   ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް  ޮގތ ެގމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހ ށަހަޅާނީ، އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފޯމ  މެދ ވެރިކޮށް ސިޓީއެްއަގއިނަމަ 

އެ ސިޓީެއްއެގ ސިޓީ ކައ ންސިލަށް، އަދި ރަށެްއގައިނަމަ އެ ރަށެއްެގ  

 ރަށ  ކައ ންސިލަށެވެ. 

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގެ ޔ ނިޓ   

ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް ހ ށަހެޅޭނެ  

 ޙާލަތްތައް 

 ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް އެދި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި އެްއމެދ   .68

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ؛އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ ތަްއ އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް )ހ(  

ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަކަށް އަންނަ ބަދަލެއްެގ ސަބަބ ން  )ށ(  

 ؛ޔ ނިޓ ެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލ  ެގނައ މަށް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓެްއ ިވއްކ ާމ ގ ޅިެގން  )ނ(  

 ޔ ނިޓ ެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލ  ެގނައ މަށް. 

 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށ ން  

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ ން 
ޔ ނިޓ ތަްއ    .69 ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ   ދަށ ން  ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއެގ  ސްޓޭޖް 

ލިޔެކިޔ ންތަްއ  އަންނަނިވި  ހ ށަހަޅާނަމަ،  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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ޔ ނިޓެްއ   )ހ(   ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ   ދަށ ން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ  ސްޓޭޖް 

 ؛ަގނެިވއްކ މަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފޯމ 

ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ  ިވއްކ މަށް  ބިމ ެގ އަސްލ  ވެރިފަރާތ ން އެއްމެދ    )ށ(  

 ؛ހ ށަހަޅާ ލިޔ ން

ލަިއސަންސް  )ނ(   ނޯޓަރީއެްއޮގތ ަގއި  ކައ ންސިލ ން  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ަގނެިވއްކ މ ެގ   ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ  ަވކީލަކ   ޤާނޫނީ  ދޫކޮށްފައިވާ 

 ؛އެއްބަސްވ ން ނ ވަތަ ކޯޓެްއަގިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވ ން

މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއއްބަސްވ މ ަގއި ޔ ނިޓ ެގ  މި   )ރ(  

ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ ފައިސާ ޔ ނިޓ  ަގނެފަިއވާ ފަރާތ ން   އަގ ެގ

 ؛ޔ ނިޓ  ިވއްކި ފަރާތަށް ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިާވކަމ ެގ ލިޔ ން 

ޢިމާރާތެއްެގ )ބ(   ބިމަކީ ޮގތ ަގިއ    އެއްމެދ   ހ ށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް 

ނ ވަތަ ޔ ނިޓަކީ، ރަހ ނ ކޮށްފަިއވާ ބިމެއް ނ ވަތަ ޔ ނިޓެއްނަމަ، ރަހ ނ   

 ؛ހިފާ ފަރާތ ެގ އިއ ތިރާޒެއް ނެތްކަމ ެގ ލިޔ ން

ޑިވެލޮޕްމަންޓް   )ޅ(   ސްޓޭޖް  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

ގަވާއިދ ަގއި   ހަމަތަކ ެގމަތިން ހިންގ މާބެހޭ  އ ސޫލ ތަކާއި  ބަޔާންކ ރާ 

 ހ ށަހަޅަންޖެހޭ އިތ ރ  ލިޔެކިޔ ންތައް.

 

އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ޔ ނިޓ ގެ  

 ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލ ކ ރ ން 
ހިބައިން  )ހ(  .70 ވަޞިއްޔަތާއި  ޔ ނިޓ ތައް  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތެއްަގއި  އެއްމެދ  

ޔ ނިޓ ެގ   ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ   އެހެން ދިނ މަށާއި،  ރަޖިސްޓަރީ 

ބަދަލ ކ ރ މަށް ލިޔެކިޔ ންތަްއ  ، ފަރާތަކަށް  އަންނަނިވި 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވަޞިްއޔަތާިއ   (1)    ޔ ނިޓ ތައް  ހިެމނޭ  ޢިމާރާތެްއަގއި  އެއްމެދ  

ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގއި  އެއްމެދ   ނ ވަތަ  ދިނ މަށް  ހިބައިން 
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ފަރާތަކަށް   އެހެން  ރަޖިސްޓަރީ  ބަދަލ ކ ރ މަށް ޔ ނިޓ ެގ 

 ؛ސަރ ކާރ ެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތ ން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފޯމ 

ޢިމާރާތ ެގ   (2)    ެއއްމެދ   ނ ވަތަ  ވެރިފަރާތ ން  އަސްލ   ބިމ ެގ 

ނ ވަތަ   ިވއްކ މަށް  ޔ ނިޓެއް  ވެރިފަރާތ ން  ޔ ނިޓ ެގ 

ބަދަލ ކ ރ މަށް  ރަޖިސްޓަރީ  ޔ ނިޓ ެގ  ނ ވަތަ  ދޫކޮށްލ މަށް 

 ؛ސޮއިކޮށްފަިއވާ ލިޔ ންރާރ ވެ އިޤ 

މެދ ވެރިކޮށް    (3)    ޝަރީޢަތް  ޔ ނިޓަކީ،  ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ  

ހިބައިން ނ ވަތަ ވަޞިްއޔަތެްއެގ ދަށ ން އެހެން ފަރާތަކަށް  

ލިބިދޭ ޔ ނިޓެއްނަމަ، ެއކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން ކޯޓ ން ނިންމާފަިއާވ  

 ؛ޤަޟިއްޔާެގ ޝަރީޢަތް ނިމ ނ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ކޮޕީ

ޔ ނިޓ ތަކަކީ    (4)    ނ ވަތަ  ޔ ނިޓ   ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ  

ަގނެިވއްކ މ ެގ އެއްބަސްވ ެމއްެގ ދަށ ން ޔ ނިޓ ެގ ރަޖިސްޓަރީ 

ޔ ނިޓ ތަކެއްނަމަ،   ނ ވަތަ  ޔ ނިޓެއް  ހ ށަހަޅާ  ބަދަލ ކ ރަން 

ނޯޓަރީއެއްޮގތ ަގިއ   ކައ ންސިލ ން  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވަކީލަކ    ޤާނޫނީ  ދޫކޮށްފަިއާވ  ލައިސަންސް 

ނ ވަތަ  ނޯޓަ އެއްބަސްވ ން  ަގނެވިްއކ މ ެގ  ރައިޒްކޮށްފައިާވ 

 ؛ކޯޓ ަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ އެއްބަސްވ ން

   (5)  ( އަކ ރ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 4މި  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

ރަޖިސްޓަރީ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ ެމއްެގ  ަގނެިވއްކ މ ެގ 

ެއއްބަސްވ މ ަގއި ޔ ނިޓ ެގ  ބަދަލ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާނަމަ، އެ  

ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއާވ ފައިސާ، ޔ ނިޓ  ަގނެފައިާވ    އަގ ެގ

ދައްކާ  ފަރާތަށް  ވިްއކި  ޔ ނިޓ   ފަރާތ ން 

ފައިސާ   ނ ވަތަ  ލިޔ ން  ޚަލާޞްކޮށްފައިާވކަމ ެގ 

 ؛ދައްކަމ ންދާނެޮގތ ެގ ލިޔ ން
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ރަހ ނ ކޮށްފައިވާ އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ބިމަކީ ނ ވަތަ ޔ ނިޓަކީ    (6)   

ފަރާތ ެގ  ހިފާ  ރަހ ނ   ޔ ނިޓެއްނަމަ،  ނ ވަތަ  ބިމެއް 

 ؛އިއ ތިރާޒެއް ނެތްކަމ ެގ ލިޔ ން

ޔ ނިޓ ެގ ވެރިފަރާތ ން މެއިންޓެނެންސް ފީއާއި އެހެނިހެން ފީ   (7)   

ދައްކާފަިއވާކަމ ެގ، މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ ން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔ ން.

ޕްލޭންަގއި ހިމެނޭ އެއްވެސް ޔ ނިޓެްއެގ ރަޖިސްޓަރީ އެހެން ސްޓްރާޓާ   )ށ(  

ފަރާތަކަށް ބަދަލ ކ ރެވޭނީ، އަދި ަގނެވިްއކ މ ެގ ެއއްވެސް މ ޢާމަލާތެްއ 

ހަމަތަކ ެގމަތިން  އ ސޫލ ތަކާއި  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި  ކ ރެވޭނީ 

އިޞްލާޙ ކ ރ މަށްފަހ    ޔ ނިޓްސް  ސްޓްރާޓާ  އޮފް  ޝެޑިއ ލް 

 އްދަ ލިބ މަށްފަހ ަގެއވެ. މިނިސްޓްރީެގ ހ 

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ  

 ޢާންމ  ތަންތަން 
ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނެއްަގއި ހިމެނޭ ޢާންމ  ތަންތަނަށް ވަކި ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދަެއްއ    .71

ހ ރިހާ  ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ   ތަންތަނަކީ  ޢާންމ   ނަމަވެސް،  ނ ދެވޭނެއެެވ. 

ޔ ނިޓ ެގ   ތަންތަންކަން،  ހިއްސާވާ  ވެރިފަރާތްތަކ ެގ  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ 

ންވާނެެއވެ. އަދި، ސްޓްރާޓާ  ވެރިފަރާތްތަކަށް ދޫކ ރާ ރަޖިސްޓަރީަގއި ބަޔާންކ ރަ

ޕްލޭންަގއި ހިމެނޭ ޢާންމ  ތަންތަން ހިންަގއި ބެލެހެއްޓ މަކީ ިމ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

އ ފައްދާ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ފަރާތ ން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންކަންކަމ ަގިއ  

 ޔ ނިޓ ެގ ރަޖިސްޓަރީަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ  ސްޓްރާޓާ  

 އެކްސެސަރީ ޔ ނިޓ  
ރަޖިސްޓަރީއެްއ    .72 ވަކި  ޔ ނިޓަށް  އެކްސެސަރީ  ހިމެނޭ  ޕްލޭނެއްަގއި  ސްޓްރާޓާ 

ޔ ނިޓަކަށް  ހިމެނޭ  ޕްލޭންަގިއ  ސްޓްރާޓާ  ނަމަެވސް،  ނ ދެވޭނެއެވެ.  ހަދައެއް 

ދޫކ ރާ   ވެރިފަރާތަށް  ޔ ނިޓ ެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ  ޔ ނިޓެއް  އެކްސެސަރީ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  ަގއި އެކްސެސަރީ ޔ ނިޓ ެގ ތަފްޞީލ ރަޖިސްޓަރީ
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ބަންޑާރަ ބިމެއްގައި ހިމެނޭ  

 އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގެ ޔ ނިޓ  
ސްޓްރާޓާ ޔ ނިޓ  ނިސްބަތްވާ ޢިމާރާތަކީ ބަންޑާރަ ބިމެއްަގއި ޢިމާރާތްކޮށްފައިާވ    .73

ރަޖިސްޓަރީަގއި އެ ޔ ނިޓަކީ ބަންޑާރަ  ތަނަކަށްވާނަމަ، ެއ ޔ ނިޓ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ  

 ބިމެއްަގއި ހ ރި ޔ ނިޓެއްކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

އަމިއްލަ ބިމެއްގައި ހިމެނޭ  

 އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގެ ޔ ނިޓ  
ސްޓްރާޓާ ޔ ނިޓ  ނިސްބަތްވާ ޢިމާރާތަކީ އަމިއްލަ ބިމެއްަގއި ޢިމާރާތްކޮށްފައިާވ    .74

ަގއި ެއ ޔ ނިޓަކީ އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓަރީތަނަކަށްވާނަމަ، އެ ޔ ނިޓ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ  

 ބިމެއްަގއި ހ ރި ޔ ނިޓެއްކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ރަޖިސްޓަރީގައި  ޔ ނިޓަށް ދޫކ ރާ  

 ހ ންނަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  
އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ ޔ ނިޓެްއެގ ރަޖިސްޓަރީަގިއ ހިމަނަންޖެހޭ    .75

 މަޢ ލޫމާތ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ޕްލޭނެްއަގއި   )ހ(  .76 އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގެ ރަޖިސްޓަރީ  ހަދާއިރ ،  ސްޓްރާޓާ  ރަޖިސްޓަރީ  ޔ ނިޓ ތަކަށް  ހިމެނޭ 

ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ   ހިމެނޭޮގތަށް  މަޢ ލޫމާތ   ޢިމާރާތ ެގ  މ ޅި 

ކައ ންސިލ  ހެދި  ރަޖިސްޓަރީއެއް  އެ  ހަދަިއ،  ަގިއ  ރަޖިސްޓަރީއެއް 

ެއްއޮގތްކަން  އަސްލާ  ރަޖިސްޓަރީެގ  އެ  އަދި  ބާއްވަންވާނެެއވެ. 

ކޮ ޖަހާފައިވާ  ތަްއަގނޑ   ޢިމާރާތް  އަންަގއިދޭ  އެއްމެދ   ޕީެއއް 

 ނިސްބަތްވާ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ކައ ންސިލ ން ދޭންވާނެެއވެ. 

ޢިމާރާތ ެގ  )ށ(   ެއއްމެދ   ދޫކ ރެވޭ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ރަޖިސްޓަރީަގިއ ހިމެނޭ ޔ ނިޓެއްެގ ވެރިފަރާތް ބަދަލ ވެއްޖެނަމަ، މި 

ގަވާއިދ ަގއިވާ ޮގތ ެގމަތިން، ެއ  ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  

 ބަދަލ  އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް ެގންނަންވާނެެއވެ. 

ޢިމާރާތ ެގ  )ނ(   އެއްމެދ   ޮގތ ެގމަތިން  ަގިއާވ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ެވރިފަރާތް  ޔ ނިޓެްއެގ  އެްއވެސް  ހިމެނޭ  ރަޖިސްޓަރީަގއި 

އެ   ނ ވަތަ  އ ނިއިތ ރެްއ  ބަދަލ ވެއްޖެނަމަ  ރަޖިސްޓަރީއަށް 
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ެގނެސްފިނަމަ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދ ަގިއވާ  

ކޯޕަރޭޝަނާ  މެނޭޖްމަންޓް  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ޮގތ ެގމަތިން 

 ހިއްސާކ ރަންވާނެއެެވ. 

ރަޖިސްޓަރީ  )ރ(   ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ   ޮގތ ެގމަތިން  މާއްދާަގިއވާ  މި 

ޢިމާރާތް ހ ރި ބިމ ެގ ރަޖިސްޓަރީ ނ ވަތަ ޢިމާރާތާއި ހެދ މާއެކ ، އެ  

 ޯގތީެގ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލ ވާނެެއވެ. 

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގައި ހިމެނޭ  

 ޔ ނިޓ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ ން 
ކ ރިން   .77 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މ ެގ  ޔ ނިޓ ތައް  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތެއްަގއި  އެއްމެދ  

 ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެެއވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން 

ެއ   )ހ(   ހ ށަހެޅ މ ން،  ލިޔެކިޔ ންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ބާބ ަގއި  މި 

 ؛ލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ ޞައްޙަކަން

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓ ތައް ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ެގ ކ ރިން  )ށ(  

ޤާނޫނާިއ ނ ވަތަ ޔ ނިޓެއްެގ ރަޖިސްޓަރީެއއް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން، މި  

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ 

ޓެކ ހ ެގ ސަރ ކާރަށް  ގ ޅިެގން  ދަްއކަންޖެހޭ   ޔ ނިޓަކާ  ޮގތ ަގއި 

 ؛ފައިސާެއއްވާނަމަ އެ ފައިސާ ދައްކާފަިއވާކަން

ޤާނޫނ ެގ   )ނ(   ފަދައިން   85މި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ބ(  މާްއދާެގ  ވަނަ 

މިލްކ ވެރިންެގ ޔ ނިޓެއްެގ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތެއްަގއި  ޮގތ ަގިއ    އެއްމެދ  

އެްއވެސް ޔ ނިޓަކަށް   ،އެކަކަށްވ ރެ ިގނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ޙާލަތ ގައި

 ؛)ެއކެއް( ރަޖިސްޓަރީއަށްވ ރެ ިގނަ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ނ ދެވޭކަން  1

ގަވާއިދ ަގއި   )ރ(   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ކަންކަން މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ފ ރިހަމަވެފައިވާކަން. 
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ގެ ދަށ ން  ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގެ ޔ ނިޓ   

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް ލާޒިމ ވ ން 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށ ން ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން   )ހ(  .78

ެއއްމެދ    ޔ ނިޓ ތައް ނިސްބަތްވާ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތްތަކ ަގއި 

ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހެޅ މަށް، އަންނަނިިވ ޙާލަތ ަގިއ ބިމ ެގ  

 އަސްލ  ވެރިފަރާތަށް ނ ވަތަ ޑިވެލޮޕަރއަށް ލާޒިމ ވާނެެއވެ. 

ަގނެވިއްކ ާމގ ޅޭ    (1)    ޔ ނިޓެއް  ހިމެނޭ  ޕްލޭންަގއި  ސްޓްރާޓާ 

އެއްވެސް   ކޮށްފައިވާނަމަ،  މ ޢާމަލާތެއް  ފަރާތަކާއެކ  

ސޮއިކޮށްފަިއވާ ފ ރަތަމަ ަގނެިވއްކ މާބެހޭ އެއްބަސްވ ން ފެށޭ 

ފެށިެގން   މަސް  18ތާރީޚ ން  ތެރޭަގއި)އަށާރަ(  ؛ ދ ވަހ ެގ 

 ނ ވަތަ

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ނިސްބަތްވާ ޢިމާރާތް ނިމި، ކޮމްޕްލީޝަން    (2)   

)ތިނެއް(   3ސެޓްފިކެޓް ދޫކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން މަދ ވެެގން  

 މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި.  

( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއ  2( ަވނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ތެރެއިން   ތާރީޚ ެގ  ދެ  އަންނަ ބަޔާންކ ރާ  ފ ރަތަމަ  ޢަމަލ ކ ރާނީ 

 ތާރީޚެއްަގއެވެ. 

 

ނިމިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކ ގެ  

 ރަޖިސްޓަރީއަށް ހ ށަހެޅ ން 
ސްކީމެްއެގ  .79 ނިމި  ސްޓްރާޓާ  ޢިމާރާތެއް  ދޫކޮށްފަިއވާ  ހ އްދަ  ެއ  ، ޮގތ ަގއި 

  3ޢިމާރާތ ެގ ކޮމްޕްލީޝަން ސެޓްފިކެޓް ދޫކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން މަދ ވެެގން  

)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ ޢިމާރާތ ެގ ހ ރިހާ ޔ ނިޓެްއ ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް 

 އެދި ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގެ ބިމ ގެ  

މިލްކ ވެރިކަން ރަޖިސްޓަރީގައި  

 ބަޔާންކ ރ ން 

ޢިމާރާތް ޮގތ ަގިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ޢިމާރާތާއި ެއ    އެއްމެދ  ޢިމާރާތެްއެގ  .80

ޔ ނިޓ   ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގިއ  ެއއްމެދ   ވެރިފަރާތްތަކަކީ،  ބިމ ެގ  ނިސްބަތްވާ 

ހިނދ ،   ވެރިފަރާތްތަކަށްވީ  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  އެ  ނިސްބަތ ން  މިލްކ ކޮށްފައިާވ 
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، އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ބިމަކީ އެ ބިމ ެގ ވެރިފަރާތްތަކަށް ަވކިަވކިން ކަނޑައަޅައި

ނޫން ބިމެއް  ހެދޭނެ  ރަޖިސްޓަރީަގިއ  ބައިކޮށް  ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ   ކަން 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ސަރ ކާރ ން ހިންގާ  

ބޯހިޔާވަހިކަމ ގެ މަޝްރޫޢ ތަކ ގެ  

 ބިން 

ސަރ ކާރ ން ހިންާގ   ،އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކ   .81

ޔ  ހައ ސިންގ  ތެރެއިން  ަމޝްރޫޢ ތަކ ެގ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ނިޓ ތަްއ އެކިއެކި 

ބިން ނ ވަތަ   ޢިމާރާތެއް ނިސްބަތްވާ  ެއ  ފަރާތްތަކަށް  ަގންނަ  ލިބިދޭ ނ ވަތަ 

ސިޔާސަތެްއެގ   ކަނޑައަޅާ  ސަރ ކާރ ން  ވެވޭނީ  މިލްކ ވެރިެއއްކަމ ަގއި  ޯގތީެގ 

 ދަށ ންނެވެ.

 

ޔ ނިޓ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ގެ  

 ގަވާއިދ  
ހިމެނޭ    .82 ޢިމާރާތ ަގއި  ެއއްމެދ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ޔ ނިޓ ތަްއ  މި 

ހ ންނަންވާނެ  ލިޔެކިޔ ންތައް  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް 

ޮގތްތަކާއި، ޔ ނިޓ ެގ ރަޖިސްޓަރީއާގ ޅޭ މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ތަްއ  

 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 ނ ވަވަނަ ބާބ  

 ޢިމާރާތ ގެ ޔ ނިޓ ތައް ގަނެވިއްކ މާއި، ދިނ މާއި، ރަޖިސްޓަރީއާގ ޅޭ މ ޢާމަލާތްތައް އެއްމެދ   

 
ޔ ނިޓ ގެ ރަޖިސްޓަރީއާގ ޅޭ  

 މ ޢާމަލާތްތައް 
އެންމެހަިއ    .83 ރަޖިސްޓަރީާއގ ޅޭ  ޔ ނިޓ ެގ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގއި  އެއްމެދ  

ބާބ ަގިއ   ިމ  ކ ރާނީ،  އ ސޫލ ތަކާިއ  މ ޢާމަލާތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 ހަމަތަކ ެގމަތިންނެވެ. 

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގެ ޔ ނިޓާގ ޅޭ  

 މ ޢާމަލާތްތައް 
ހިމެނޭ   )ހ(  .84 ޢިމާރާތެްއަގިއ  އެއްމެދ   ޮގތ ެގަމތިން  އެްއޮގތްާވ  ޤާނޫނާ  މި 

ޔ ނިޓެއް ކ އްޔަށްދިނ މާއި، ވިްއކ މާއި، ހިބައިން ނ ވަތަ ވަޞިއްޔަތ ން  
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ނ ވަތަ ރަހ ނ ކ ރ ންފަދަ އެންމެހައި މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރ މ ެގ  ދިނ ން  

 ފ ރިހަމަ އިޚްތިޔާރ  އެ ޔ ނިޓެއްެގ ވެރިފަރާތަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ލިބިެގންާވ   )ށ(   ހައިސިއްޔަތެއް  ވަކި  ޢިމާރާތަކީ  އެއްމެދ  

ޢިމާރާތެއް   ެއއްމެދ    ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި ޢިމާރާތަކަށްވ މާއެކ ، 

ހިމެނޭ   ޢިމާރާތ ަގއި  ބިމާއި  ބަޔާންކ ރާ  ޕްލޭންަގއި  ސްޓްރާޓާ 

އަދި އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގިއ ހިމެނޭ  ، ޔ ނިޓ ތަކާިއ، ޢާންމ  ތަންތަން 

މ ޢާމަލާތްތައް މާއްދާއެްއަގިއ  ، ޔ ނިޓ ތަކާގ ޅޭ  އެހެން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ވަތްކެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވެ. ވަކިޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކ  ބިމާ 

ތަންތަނާިއ  )ނ(   ޢާންމ   ލިބޭ  ގ ޅިެގން  ޔ ނިޓަކާ  ޢިމާރާތެްއެގ  އެއްމެދ  

ނ ވަތަ  ހިބައިން  ވިްއކަިއ،  ވަކިން  ޔ ނިޓަކާ  އެ  ވަސީލަތްތައް 

ވަޞިްއޔަތ ން ދިނ ން ނ ވަތަ ރަހ ނ ކ ރ ން ނ ވަތަ ކ އްޔަށްދިނ ންފަދަ  

 ވެ. އެްއވެސް މ ޢާމަލާތެއްކޮށްެގން ނ ވާނެއެ 

ޔ ނިޓެއް  )ރ(   ހިމެނޭ އެްއވެސް  ޢިމާރާތެްއަގއި  ެއ ޔ ނިޓަކަށް ، އެއްމެދ  

ކަނޑައެޅިފަިއވާ ބޭނ މާ ފ ށ އަރާފަދަ ޮގތަކަށް ކ އްޔަށްދީ، ިވއްކަިއ،  

 ހިބައިން ނ ވަތަ ވަޞިއްޔަތ ން ދީ ނ ވަތަ ރަހ ނ ކޮށްެގން ނ ާވނެއެވެ. 

 

ބިމާއި ޢިމާރާތ ގެ ޔ ނިޓ ތަކ ގެ  

 މިލްކ ވެރިކަން 
ކަނޑަނާޅާހާ  )ހ(  .85 އެހެންޮގތަކަށް  މާއްދާއެްއަގއި  އެހެން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ   ބިމެއްަގއި  އަމިއްލަ  އަދި  ބަންޑާރަ  ހިނދަކ ، 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ ޔ ނިޓެއްެގ ވެރިއަކީ ސްޓްރާޓާ 

އޮފް ސްޓްރާޓާ   ޔ ނިޓަށް ޕްލޭން އަދި ޝެޑިއ ލް  އެ  ޔ ނިޓްސްަގއި 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޔ ނިޓ ެގ ހިްއސާެގ ނިސްބަތ ން ބިމ ެގ ވެރިއެކެވެ. 

ޔ ނިޓ ތަކެްއ   )ށ(   ނ ވަތަ  ޔ ނިޓެއް  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގިއ  އެއްމެދ  

ހަމައެކަނި  މިލްކ ކ ރެވޭނީ،  އަދި  ލިބިަގނެ،  ދީ،  ަގނެިވއްކައި، 

 %100ޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ  ދިވެހިރައްޔިތ ންނަށާިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަ
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ނ ވަތަ  ކ ންފ ންޏެއް  ހިއްސާވާ  ދިވެހިން  އިންސައްތަ(  )ސަތޭކަ 

ސޮސައިޓީެއއް ކޯޕަރޭޓިވް  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ ، ޕާޓްނަރޝިޕެއް 

)ސަތޭކަ އިންސައްތަ(    %100ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  

 ދިވެހިންެގ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ނ ަވތަ ޖަމާޢަތަކަށެވެ.

އެއްމެދ    )ނ(   ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ަގނެފައިވާ   ޔ ނިޓެއް  އިންސައްތަ(    %100ޢިމާރާތެއްެގ  )ސަތޭކަ 

ދިވެހިން ހިއްސާވާ ކ ންފ ންޏެއްެގ ނ ވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްެގ ހިއްސާެގ  

 އެްއވެސް މިންވަރެއް ބޭރ ެގ ފަރާތަކަށް ނ ވިްއކޭނެެއވެ. 

ޔ ނިޓެްއ   )ރ(   ެއ  ވެރިފަރާތ ން  ޔ ނިޓެއްެގ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ވިްއކަންވާނީ، ެއ ޔ ނިޓ  ނިސްބަތްވާ ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ މެނޭޖްމަންޓް  

ކޯޕަރޭޝަންެގ މެންބަރެްއެގ ހައިސިްއޔަތ ން ޔ ނިޓ  ަގންނަ ފަރާތ ން  

އަދާކ ރަމ ން   އިލްތިޒާމްތައް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި  އަދާކ ރަންޖެހޭ 

އެންގ ންތަކަށް ެގންދި ކޯޕަރޭޝަންެގ  މެނޭޖްމަންޓް  އ މަށާިއ، 

ަގންނަ   ޔ ނިޓ   ެގންދިއ މަށް  ޢަމަލ ކ ރަމ ން  ތަބާވެ  ފ ރިހަމައަށް 

 ރާރ ވ މަށްފަހ ަގެއވެ. ފަރާތ ން އިޤ 

މިލްކ ވެރިންެގ )ބ(   ޔ ނިޓެއްެގ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތެއްަގއި  ޮގތ ަގިއ    އެއްމެދ  

 ފަރާތްތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. އެކަކަށްވ ރެ ިގނަ 

ޢިމާރާތެއްަގއި   )ޅ(   ެއއްމެދ   ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ބ(  މާއްދާެގ  މި 

ހިމެނޭ ޔ ނިޓެއް ބައިބައިކޮށް ނ ވަތަ ބަހާ ހަދައިެގންނ ވާނެެއވެ. އަދި، 

ހިމެނޭ   ޢިމާރާތެއްަގިއ  އެއްމެދ   އެްއެވސް  ޙާލެްއަގއި  އެްއވެސް 

ޢާިއލާތަކަށް ޔ ނިޓެއް   ިގނަ  ޢާއިލާއަށްވ ރެ  އެްއ  ބައިބަިއކޮށް 

ފެނާއި އެނޫންވެސް ޚިދ މަތްތައް ވަކިން   ،ދިރިއ ޅެޭވޮގތަށް ކަރަންޓާއި

 ގ ޅަިއެގން ނ ވާނެެއވެ. 
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ޮގތަކަށް   )ހ(  .86 ޙައްޤ ތައް ބަދަލ ވ ން  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ، އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއްަގއި ހިމެނޭ ވަކި 

މި ޤާނޫނ ެގ  ޔ ނިޓެއް އެ ޔ ނިޓ ެގ ވެރިފަރާތ ން ވިއްކާލައިފިނަމަ، 

ދަށ ން އެ ޔ ނިޓ ެގ ވެރިފަރާތަށް ލިބިދޭ އެންމެހައި ޙައްޤ ތަކާއި، ިމ 

، ތައް ޒާމްޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެފަރާތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިލްތި

އެ ޔ ނިޓ  ަގންނަ ފަރާތަށް އެ ހިނދ ން ފެށިެގން ބަދަލ ވީކަމ ަގިއ  

 ބެލޭނެއެވެ. 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއްަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓެއް ިވއްކާލ މ ެގ ސަބަބ ން ނ ވަތަ  )ށ(  

ޔ ނިޓ ެގ   އެ  ސަބަބ ން  ދިނ މ ެގ  ވަޞިއްޔަތ ން  ނ ވަތަ  ހިބައިން 

ެއ  މިލްކ ވެރިކަން   ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ަގއިާވ  މި  ބަދަލ ވެއްޖެނަމަ، 

ޔ ނިޓ ެގ މިލްކ ވެރިކަން ބަދަލ ވެފަިއވާ ފަރާތ ެގ ނަމަށް އެ ޔ ނިޓ ެގ  

 ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ތަންތަނ ެގ  )ނ(   ޢާންމ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޢިމާރާތެްއަގއި  އެއްމެދ  

މިލްކ ވެރިކަން ޔ ނިޓެއްެގ ވެރިފަރާތަށް އޮންނަނީ އެހެން ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  

ޮގތ ަގިއކަމަށްވީ   ޙައްޤެްއެގ  ަވކިނ ކ ރެވޭނެ  ެއކ ަގއި،  ވެރިފަރާތްތަކާ 

ތަންތަން  ޢާންމ   ކަނޑަެއޅިފަިއވާ  ޢިމާރާތ ަގިއ  އެއްމެދ    ހިނދ ، 

ނ ވަތަ ވި ދިނ ން  ވަޞިްއޔަތ ން  ނ ވަތަ  ހިބައިން  ްއކ މާއި 

ޙައްޤަށް  އެ  މ ޢާމަލާތެއްކ ރަންވާނީ  އެއްވެސް  ރަހ ނ ކ ރ ންފަދަ 

 އ ނިކަން ނާންނާނެ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.

ެއފަރާތ ެގ  )ރ(   ވެރިފަރާތ ން  ޔ ނިޓެއްެގ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތެއްަގއި  އެއްމެދ  

ވަޞިއްޔަތ ން  ޔ ނިޓ    ނ ވަތަ  ހިބައިން  ނ ަވތަ  ިވއްކައިފިނަމަ، 

ދީފިނަމަ، ަގންނަ ފަރާތަށް ނ ވަތަ ހިބައިން ނ ވަތަ ވަޞިއްޔަތ ން ެއ 

ހިއްސާެގ   ވެރިފަރާތ ެގ  ޔ ނިޓ ެގ  ލިބިދޭ  ފަރާތަށް  ލިބޭ  ޔ ނިޓ  
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މިލްކ ވެރިކަން   ތަންތަނ ެގ  ޢާންމ   އެފަރާތަށް  ބިނާކޮށް،  މިންވަރަށް 

 އޮންނާނެއެވެ. 

 

ބަންޑާރަ ބިމެއްގައި ކޮށްފައިވާ  

އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއްގެ ޔ ނިޓ   

 އަމިއްލަކ ރ ން 

ނ ވަތަ    .87 ޔ ނިޓެއް  ވަކި  ޢިމާރާތެއްެގ  އެއްމެދ   ހިމެނޭ  ބިމެއްަގއި  ބަންޑާރަ 

ބަޔާންކ ރާ   ތިރީަގއި  ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ  އަމިއްލަކ ރ މ ަގއި  ޔ ނިޓ ތަކެއް 

 އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ެގމަތިންނެވެ.  

ޔ ނިޓ ެގ   )ހ(   ނިސްބަތ ން  ހިއްސާެގ  ޔ ނިޓ ެގ  ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ  

ހިމެނޭ   ޢިމާރާތް  އެ  ލިބޭއިރ ،  މިލްކ ވެރިކަން  ބިމ ެގ  ވެރިފަރާތަށް 

ބިމެއްނަމަ ބަންޑާރަ  ވަކި   ، ބިމަކީ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގއި  އެއްމެދ  

މިންވަރ   ހިއްސާެގ  ލިބިދޭ  ބިމ ން  ޔ ނިޓ ތަކަކަށް  ނ ވަތަ  ޔ ނިޓެއް 

 ވަކިން އަިމއްލަ ނ ކ ރެވޭނެއެެވ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔ ނިޓެއް ނ ވަތަ ޔ ނިޓ ތަކެްއ  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   )ށ(  

ޮގތ ަގއި ރަޖިސްޓަރީކ ރަން އެ ޔ ނިޓ ތަކ ެގ    އަމިއްލަ ޔ ނިޓ ތަކެްއެގ

ނިސްބަތްވާ ބިން    ށްވެރިފަރާތްތަކ ން ބޭނ ންނަމަ، އެއްމެދ  ޢިމާރާތަ

ދަށ ން   ޤާނޫނ ގެ  އެ  ޤާނޫނާއި  ބިމާބެހޭ  އަމިއްލަކ ރ މަށްޓަކައި، 

ހަދާފައިވާ ަގވާއިދ ެގ ދަށ ން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފީ ދެއްކ މަށްފަހ  އެ 

ބިން އަމިއްލަކ ރެވިދާނެެއވެ. ައދި، އެ އ ސޫލ ން އަމިއްލަކ ރ މ ން އެ 

އެއްމެދ    ކޮށްފަިއވާ  ބިމެއްަގއި  އަމިއްލަ  ބެލެވޭނީ  ޢިމާރާތް 

 ޢިމާރާތެއްކަމަށެވެ. 

ަގއި   )ނ(   )ށ(  މާއްދާެގ  އަމިއްލަކ ރ މ ެގ  މި  ބިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް  ނިންމަންވާނީ  ކަންކަން  އެންމެހައި 

 މެދ ވެރިކޮށް ހ ރިހާ ޔ ނިޓ ތަކ ެގ ވެރިފަރާތްތަކ ެގ ހ އްދަ ލިބިެގންނެވެ. 
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އިތ ރަށް ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހޭ  

 ކަންތައްތައް 
ދަށ ން    .88 ޤާނޫނ ެގ  ހިމެނޭ މި  ޢިމާރާތެއްަގއި  އެއްމެދ   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

ޔ ނިޓެްއެގ މިލްކ ވެރިކަން ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން ތިރީަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަންކަން 

 ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ދޫކޮށްފައިާވ ބަންޑާރަ އަދި އަމިއްލަ ޯގްއޗެްއަގިއ   )ހ(  

ެއއްމެދ  ޢިމާރާތެއްަގއި ހ ރި ޔ ނިޓ ތަކ ެގ ތެރެިއން އެ ބިނާކޮށްފައިވާ  

ވެރި އަސްލ   ބިމ ެގ  ޢިމާރާތ ެގ  ޝަރ ޢީޮގތ ން އެއްމެދ   ފަރާތަށް 

ލިބިފައިވާ ޔ ނިޓެއް ނ ވަތަ ޔ ނިޓ ތަކެއް ިވއްކަން ބޭނ ންެވްއޖެނަމަ، 

މީހަކ   ެއ  މީހާާއއި  އެދޭ  ވިްއކަން  ޔ ނިޓ ތަްއ  ނ ވަތަ  ޔ ނިޓ   އެ 

ތަނެއް  އެހެން  ދިރިއ ޅޭނެ  މީހ ންނަށް  ބަލަންޖެހޭ  ޝަރ ޢީޮގތ ން 

 ؛ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ބެލ ން

ބަންޑާރަ ބިމެއް ނ ވަތަ އަމިްއލަ ބިމެއް ނ ވަތަ ޯގްއޗެއް އޮތް މީހަކ   )ށ(  

މަރ ވެފައިވާނަމަ، އެ ބިމާއި ނ ވަތަ އެ ޯގްއޗާިއ، އެ ބިމ ަގއި ނ ވަތަ 

އެ ޯގތީަގއިާވ ޢިމާރާތްތަކާއި ނ އ ފ ލޭ މ ދާ ތަރިކަިއެގ އ ސޫލ ން ލިބޭ 

ަގއި އެއްމެދ   އެންމެންެގ ނަމ ަގއި ބަހާއިރ ، އަދި އެ ބަޔަކ  އެ ބިމެއް

ރަޖިސްޓަރީކ ރ   ޢިމާރާތެއްެގ ޝަރ ޢީޮގތ ން ޮގތ ަގއި  އެދޭއިރ ،  މަށް 

 ނިންމަންޖެހޭ މަރ ޙަލާތައް ކޯޓ ން ނިންމާފައިވ ން.

 

ޢިމާރާތ ގެ ބައިތައް ޝަރ ޢީގޮތ ން  

 ބެހ ން 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަަމކީ ޝަރ ޢީޮގތ ން   88މި ޤާނޫނ ެގ    .89

ބައިތައް  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތެއްަގިއ  ހިނދ ،  ކަންކަމަށްވީ  ނިންމަންޖެހޭ 

 ޝަރ ޢީޮގތ ން ބަހަން ބޭނ ންވާ ޙާލަތ ަގއި އެ ޢިމާރާތަކީ އެްއމެދ  ޢިމާރާތެއްެގ

ނަމަވެސް ޢިމާރާތެއް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނ ވާ  ޢިމާރާތެއް    ،ޮގތ ަގއި  އެ 

މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ވަނަ    33މި ޤާނޫނ ެގ   ބަހަންވާނީ

މަްއޗަ ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  ހިމެނޭ  ޕްލޭންަގއި  ސްޓްރާޓާ  އެ    ށް ފާސްކ ރ މަށްފަހ ، 

 ބިނާކޮށެވެ. 
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ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ސަރ ކާރ ން  

 ބިނާކ ރާ އެއްމެދ  ޢިމާރާތްތައް 
ބޯހިޔާވަހިކަން   )ހ(  .90 ދަށ ން  ސިޔާސަތ ެގ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ސަރ ކާރ ެގ 

 ، މަޤްޞަދ ަގއި ތަރައްޤީކ ރާ ެއއްމެދ  ޢިމާރާތެއްެގ ޔ ނިޓަކާ ގ ޅިެގން

ޮގތަކަށް   އެހެން  ަގާވއިދެްއަގއި  ނ ވަތަ  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ަގނެވިްއކ މާިއ،   ޔ ނިޓެއް  އެފަދަ  ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ 

ދަ ކަންކަން ހިބައިން ނ ވަތަ ވަޞިްއޔަތ ން ދިނ މާއި ރަހ ނ ކ ރ ންފަ

 ކ ރަންވާނީ ބިމާ ވަކިންނެވެ. 

ބިނާކޮށްފައިާވ   )ށ(   ދަށ ން  ސިޔާސަތ ެގ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއްަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓެއް ަގނެވިްއކ މާއި ދިނ ން އަދި 

ލިބިދޭނީ،  ވެރިފަރާތަށް  ޔ ނިޓ ެގ  އެ  ފ ރ ޞަތ ،  ރަހ ނ ކ ރ މ ެގ 

ކަނޑައަޅާ   މިންަގނޑ ތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ން  ސިޔާސަތ ތަކާއި 

 ތެރެއިންނެވެ. 

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓެއް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ތަކާއި   )ހ(  .91 ކ އްޔަށް ދިނ ން 

އެ  ޮގތ ެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  އ ސޫލ ތަކާ  ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ތަކ ަގއި 

 ދެވިދާނެއެވެ. ޔ ނިޓ ެގ ވެރިފަރާތަށް ކ ްއޔަށް 

މި ޤާނޫނ ަގއި ނ ވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ  )ށ(  

ހިނދަކ ، އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއްަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓެއް ކ އްޔަށް ދޭންވާނީ،  

 އެ ޔ ނިޓަކަށް ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ބޭނ މަށެވެ.

 

ކ ލީގެ މ ޢާމަލާތާގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ   

 ހިއްސާކ ރ ން 
ވެރިފަރާތ ން   .92 ޔ ނިޓެްއެގ  އެ  ޔ ނިޓެއް  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތ ަގއި  އެއްމެދ  

ަމޢ ލޫމާތ  އެފަރާތ ން މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ  ކ އްޔަށްދޭނަމަ، އަންނަނިވި 

 ހިއްސާކ ރަންވާނެއެެވ. 

 ؛ކ ލީެގ މ އްދަތ  )ހ(  
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ފަރާތ ެގ ނަމާއި، އެފަރާތްތަކ ެގ  ކ އްޔަށްދީފައިވާ ފަރާތާއި ކ އްޔަށްހިފާ   )ށ(  

ެއފަރާތ ެގ  ޝަޚްޞެއްނަމަ  ޤާނޫނީ  އަދި  ކޮޕީ  އައި.ޑީ.ކާޑ ެގ 

 ؛ރަޖިސްޓަރީެގ ކޮޕީ

 ؛ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތާ ގ ޅޭނެ ފޯނ  ނަންބަރ  )ނ(  

 ؛ކ އްޔަށްހިފާ ފަރާތ ެގ އީމެއިލް އެޑްރެސް  )ރ(  

ހަދާ   )ބ(   ދަށ ން  ެއހެނިހެން  މި ޤާނޫނ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގަވާއިދ ަގއި 

 މަޢ ލޫމާތ . 

 

ރަހ ނ ކ ރ މާ  )ހ(  .93 ރަހ ނ ކ ރ ން  ގަވާއިދާިއ،  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

ގ ޅޭޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަަމލ ކ ރަމ ންދާ ޤާނޫނ ތަކާއި ަގާވއިދ ތަކާ  

ެއްއމެދ    ޮގތ ެގމަތިން،  ވަކިވަކި  އެްއޮގތްވާ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތެއްަގއި 

 އެ ޔ ނިޓ ތަކ ެގ ެވރިފަރާތްތަކަށް ރަހ ނ ކ ރެވިދާނެއެވެ.  ޔ ނިޓ ތައް

މި މާއްދާގައިވާ ޮގތ ެގމަތިން ޔ ނިޓެއް ރަހ ނ ކޮށްފިނަމަ، ސަރ ކާރ ެގ   )ށ(  

އެފަދަ  އަދި،  އަންަގންވާނެެއވެ.  އެކަން  އިދާރާއަށް  ކަމާގ ޅޭ 

 ެއ އިދާރާއަކ ން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ރަހ ނ ތަކ ެގ ރަޖިސްޓަރީެއއް

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަކަށް ހ އްދަ ދޫކ ރާއިރ ، އެ ޕްލޭން ނިސްބަތްވާ ޯގތީެގ   )ނ(  

ރަހ ނެއް  މައްޗަށް  ޢިމާރާތ ެގ  ޯގތީަގއިވާ  އެ  ނ ވަތަ  މައްޗަށް 

 ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ރަހ ނަށް ެއއްވެސް އަސަރެއްނ ކ ރާނެެއވެ. 

ބިމަކީ، އެއްމެދ    )ރ(   އަމިއްލަ  ނ ވަތަ  ބަންޑާރަ  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތެއް 

ފަހ ން   ޭއެގ  ނ ވަތަ  ކ ރިން  ދިނ މ ެގ  ހ އްދަ  ޕްލޭނަށް  ސްޓްރާޓާ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މާލީ އިދާރާެއްއަގިއ ޤާނޫނީ  

އިލްތިޒާމެްއެގ ދަށ ން ރަހ ނ ކޮށްފައިވާ ބިމެއްނަމަ، އަދި އެ ރަހ ނެއް 

ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ބާޠިލ ކ ރ މަށް އެދޭނަމަ، ބިމ ެގ އަސްލ  ރަޖިސްޓަރީ

ވެރިފަރާތ ން ނ ވަތަ ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ ެގ ވެރިފަރާތ ން މި 
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ބަޔާންކ ރާ   ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި 

އެދޭ އެކަމަށް  ހަމަތަކ ެގމަތިން  ައންނަނިިވ  އ ސޫލ ތަކާއި  ފޯމާއެކ  

 ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ލިޔެކިޔ ންތައް

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓާ ގ ޅިެގން މެނޭޖްމަންޓް   (1)   

 ؛ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެއއް ނެތްކަމ ެގ ލިޔ ން

ރަހ ނެްއ   (2)    އިތ ރ   ޔ ނިޓަށް  ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ  

 .ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާނަމަ، އޭެގ ތަފްޞީލ 

 

  ޔ ނިޓ ތައް ޢިމާރާތާއި  

 އަގ މަގ ކ ރ ން 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަދާ އެއްމެދ  ޢިމާރާތްތަކާއި ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓ ތައް   .94

ަގނެިވއްކ މ ެގ މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރާއިރ  ެގދޮރ  ައގ ަމގ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ 

ހިނދަކ ،   ކަނޑަނާޅާހާ  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  މިންަގނޑެްއ  ނ ވަތަ  އ ސޫލެއް 

ގ ތައް ހ ންނަންވާނީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ޔ ނިޓ ތައް ވިްއކ މަށް ހ ށަހަޅާ އަ

ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. ކަނޑައަޅާ  ހ ށަހަޅާ   ަގާވއިދ ަގއި  އެނޫންޮގތަކަށް  އަދި، 

ޮގތެއްެގމަތިން   ކަނޑަައޅާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އަގ ތައް، 

 ކ ރެވިދާނެއެވެ. ޢާމ ރާޖަ

 

 ދިހަވަނަ ބާބ  

 ކޯޕަރޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް  

 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަކީ، އަމިއްލަ ނަމ ަގއި ދަޢ ވާކ ރ މާއި ދަޢ ވާ  )ހ(  .95 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ލިބިަގތ މ ެގ ހަިއސިއްޔަތ  ލިބިފައިވާ، ަވކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ 

 ޝަޚްޞެކެވެ. 

ޮގތ ަގއި   )ށ(   ކޯޕަރޭޝަނެއްެގ  އެންމެ މެނޭޖްމަންޓް  ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭނީ 

)ފަހެއް( ޔ ނިޓ  ހިމެނޭ ޢިމާރާތަކަށެވެ. އަދި، އެފަދަ   5މަދ ވެެގން  
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ެއ   ރަޖިސްޓަރީކ ރެޭވނީ  ކޯޕަރޭޝަނެއް  މެނޭޖްމަންޓް  ތަނެއްެގ 

ހިމެނޭ   މަދ ވެެގން    5ޢިމާރާތ ަގއި  ތެރެއިން   3)ފަހެއް( ޔ ނިޓ ެގ 

( ފަރާތެއްކަމ ަގިއ  )ތިނެއް  3)ތިނެއް( ޔ ނިޓ ެގ ވެރިފަރާތަކީ ތަފާތ   

 ވާނަމަެއވެ. 

)ފަހެއް( ޔ ނިޓަށްވ ރެ މަދ  ޔ ނިޓ  ހ ންނަ އެއްމެދ  ޢިމާރާތްތައް   5 )ނ(  

މެނޭޖްމަންޓް   ގ ޅޭޮގތ ން  ޢިާމރާތްތަކާ  އެ  ބެލެހެއްޓ މަށާއި، 

ކޯޕަރޭޝަނ ން އަދާކ ރަންޖެހޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ   

މަށް، އެ ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ 

 ވެރިންެގ މެދ ަގއި މެނޭޖްމަންޓް އެއްބަސްވ މެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ކޯޕަރޭޝަނަށް  )ރ(   އެ  އ ފެދ މާއެކ ،  ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް 

ލިބިެގންވާކަމަށް މި ބާބ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ހައިސިްއޔަތާިއ، ބާރ ތަކާިއ  

ެއ   ައދި،  ލިބިެގންދާނެއެެވ.  ކޯޕަރޭޝަނަށް  އެ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ފަރާތްތަކ ން ހިމެނޭ  ޮގތ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  ެއ  ، ކޯޕަރޭޝަންެގ 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަްއ   ބާރ ތަކާއި  ލިބިެގންާވ  ކޯޕަރޭޝަނަށް 

 ތަންފީޛ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ  

 މަޤްޞަދ ތައް 
 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ މަޤްޞަދ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.   .96

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިނާކ ރާ ނ ވަތަ ބިނާކ ރަން ަގސްތ ކ ރާ ޢިމާރާތްތަްއ  )ހ(  

ޢިމާރާތ ެގ ޤާނޫނ ަގިއ    އެއްމެދ   މި  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ން،  ޮގތ ަގިއ 

އެ   ސްކީްމ ބަޔާންކ ރާޮގތަށް  ސްޓްރާޓާ  ނިސްބަތްވާ  ޢިމާރާތްތައް 

 ؛މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން
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ސްޓްރާޓާ ސްކީމް ނިސްބަތްވާ ޢިމާރާތް ނ ވަތަ ޢިމާރާތްތަކ ަގއި ހިމެނޭ   )ށ(  

ދ ވަހަށް  ދ ވަހ ން  ބެލެހެއްޓ މާއި،  ހިންަގއި  ތަންތަން،  ޢާންމ  

 ؛މައްސަލަތައް ޙައްލ ކ ރ ންކ ރަންޖެހޭ މަރާމާތ ތައްކ ރ މާއި، ދިމާވާ 

ވެރިފަރާތްތަކ ެގ   )ނ(   ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  ހިމެނޭ  ސްކީމްަގއި  ސްޓްރާޓާ 

ހ ރިހާ  ، މަންފާއަށްޓަކައި ބަޔާންކ ރާޮގތަށް  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ޤާިއމ ކޮށް،  އ ސޫލ ތައް  ހަމަހަމަ  މެދ ަގއި  މިލްކ ވެރިންެގ 

ޙައްޤ ތައް   އެންމެހައި މިލްކ ވެރިންެގ  ކ ރަންޖެހޭ  ދެމެހެއްޓ މަށް 

 ؛މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން

ގަވާއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން  )ރ(   ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  މި ޤާނޫނާއި މި 

އެފަރާތްތަކ ެގ   ބައްދަލ ކ ރ މާއި،  ވެރިފަރާތްތަކާ  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  ހ ރިހާ 

ަމއްސަލަތަކަށް ޙައްލ    ޚިޔާލ ތަކާއި ޝަކ ވާތައް ބަލައިަގނެ، ދިމާވާ 

ކ ރަ ބަދަހިކ ރ މަށް  ގ ޅ ން  މެދ ަގއި  މިލްކ ވެރިންެގ  ންޖެހޭ  ހޯދ މާއި 

 ކަންކަން ރާަވއި ހިންގ ން. 

 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން 
ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް    39މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .97

ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ދޫކ ރ މާއެކ ،  ހ އްދަ 

ހަމަތަކ ެގމަތިން އެ ސްޓްރާޓާ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކާއި  

މިނިސްޓްރީަގިއ   ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް  ނިސްބަތްވާ  ޕްލޭނަށް 

 ރަޖިސްޓަރީކ ރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރާ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންތަކ ެގ   )ށ(  

 ދަފްތަރެއް މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ކޯޕަރޭޝަން މި   )ނ(   މެނޭޖްމަންޓް  ޮގތ ެގމަތިން  ަގިއވާ  )ހ(  މާއްދާެގ 

ޕްލޭނާއި  ސްޓްރާޓާ  ދޫކޮށްފައިވާ  ހ އްދަ  ރަޖިސްޓަރީވ މާއެކ ، 

ޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ، ެއ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ރަ
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ރަޖިސްޓަރީކ ރާތާ   ތެރޭަގިއ    15ކޯޕަރޭޝަން  ދ ވަހ ެގ  )ފަނަރަ( 

 މިނިސްޓްރީން ކައ ންސިލަށް ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

އ ސޫލ ތަްއ  )ރ(   ހިންގ މާގ ޅޭ  ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް 

 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ރޭޝަންގެ  ޕަ މެނޭޖްމަންޓް ކޯ 

 ކައ ންސިލ  
ޤާނޫނ ަގިއ  މެނޭޖްމަންޓް   )ހ(  .98 މި  ހިންގ މަށާއި  ކަންކަން  ކޯޕަރޭޝަންެގ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެ ކޯޕަރޭޝަންެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މަށް، 

ެގ މެންބަރ ންެގ މެދ ަގއި ނެޭގ ވޯޓަކ ން، މެނޭޖްމަންޓް އެ ކޯޕަރޭޝަން

 ކ ރަންވާނެެއވެ.  އިންތިޚާބ  ކޯޕަރޭޝަންެގ ކައ ންސިލ 

ކައ ންސިލ   )ށ(   ކޯޕަރޭޝަންެގ  ޢަދަދ   މެނޭޖްމަންޓް  މެންބަރ ންެގ   3ެގ 

 )ތިނެއް( މެންބަރ ންނަށްވ ރެ މަދ ވެެގން ނ ވާނެެއވެ. 

ެއ   )ނ(   ބާއްވާ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއެކ   ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް 

އެ ކޯޕަރޭޝަންެގ   ބައްދަލ ވ މ ަގއި،  ޢާންމ   ފ ރަތަމަ  ކޯޕަރޭޝަންެގ 

ސެކްރެޓަރީއެްއ  ެގ  ކައ ންސިލ   އަދި  ޚަޒާންދާރ   ރަީއސާިއ، 

 އިންތިޚާބ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ  

 މެންބަރ ން 
މެނޭޖްމަންޓް   )ހ(  .99 ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ން،  ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް 

ޑިވެލޮޕަރއާއި،   ކޯޕަރޭޝަންެގ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ބަލާ ފަރާތްތަކަކީ

ަގނެިވއްކ މ ެގ އެއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ ތަްއ 

ަގންނަ ފަރާތްތަކެވެ. ެއޮގތ ން، އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ  

 ޔ ނިޓެްއެގ ވެރިފަރާތަކީ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ މެންބަރެކެވެ. 

ކޯޕަރޭޝަން  )ށ(   މެނޭޖްމަންޓް  އ ފެދޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ޑިެވލޮޕަރ  ޔ ނިޓ ތައް  ޢިމާރާތ ެގ  އެއްެމދ   ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށްފަހ ، 

މެންބަރ ން  ކޯޕަރޭޝަންެގ  އެ  މިންވަރަކ ން،  ވިްއކާ 
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އިތ ރ ވަމ ންދާނެެއވެ. އެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއްވެސް ެއ ކޯޕަރޭޝަންެގ  

އެ  ަގތ މ ެގޮގތ ން،  ޔ ނިޓ   ފަށާނީ،  ބެލެވެން  މެންބަރެއްކަމ ަގއި 

ަގނެވި ސޮއިކ ރާ  ޔ ނިޓާގ ޅޭ  އެފަރާތަކ ން  އެްއބަސްވ މ ަގއި  ްއކ މ ެގ 

 ހިނދ ން ފެށިެގންނެވެ.

ަގނެިވއްކ މ ެގ   )ނ(   ޔ ނިޓާގ ޅޭ  ޮގތ ެގމަތިން  ަގއިާވ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

އެއްބަސްވ މ ަގއި ސޮއިކ ރާ ހިނދ ން ފެށިެގން ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ ތައް 

މެނޭޖްމަންޓް   ފަރާތްތައް  މެންބަރ ންނަށްވާ ަގންނަ  ކޯޕަރޭޝަންެގ 

ކޯޕަރޭޝަންެގ   ހިސާބ ން  ބާޠިލ ކ ރާ  އެއްބަސްވ ން  އެ  ހިނދ ، 

 މެންބަރ ކަމ ން އެފަރާތެއް ވަކިވީެއވެ. 

އެންމެ މަދ ވެެގން، ޢިމާރާތަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓީ  )ރ(  

ކޯޕަރޭޝަންެގ   މެނޭޖްމަންޓް  ނިމެންދެން،    މެންބަރެްއގެ މ އްދަތ  

 ޮގތ ަގއި ޑިވެލޮޕަރ ދެމިހ ންނަންވާނެެއވެ. 

 

ޑިވެލޮޕަރއާއި މެނޭޖްމަންޓް  

 ކޯޕަރޭޝަނާ ހ ރި ގ ޅ ން 
ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންަގއި ހިމެނޭ  ، މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ބެލެހެއްޓ މާއި )ހ(  .100

ސްޓްރާޓާ ސްކީމާގ ޅޭ  ، ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ ތަކާިއ، ޢާންމ  ތަންތަނާއި

ހިންަގިއ   ޕީރިއަޑްަގއި  ިއނީޝަލް  ކަންކަން  އެނޫންވެސް 

 ބަލަހައްޓަންވާނީ ޑިވެލޮޕަރެއވެ. 

ހަމަވ މާެއކ  )ށ(   ޕީރިއަޑް  ދަށ ން  ،އިނީޝަލް  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޑިވެލޮޕަރ އަދާކ ރަމ ންދިޔަ ަމސްއޫލިްއޔަތ ތައް ޑިވެލޮޕަރ ައދާކ ރާނީ، 

ކޯޕަރޭޝަންެގ   ެއ މެނޭޖްމަންޓް  ހައިސިއްޔަތ ން  މެންބަރެއްެގ 

ކޯޕަރޭޝަނ ން ފާސްކ ރާ އެންގ ންތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން، ނ ވަތަ 

 އެ ކޯޕަރޭޝަނ ން ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ނިސްބަތްވާ ސްކީމްަގއި ހިމެނޭ ޢިމާރާތ ެގ  )ނ(  

ގ ޅޭޮގތ ން، ޑިވެލޮޕަރއަށް ލިބިެގންާވ  ޔ ނިޓ ތަކާއި ޢާންމ  ތަންތަނާ  



 

 

 

 

 

 

 56 

މެނޭޖްމަންޓް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާިއ،  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ބާރ ތަކާއި 

އަދާކ ރަންޖެހޭ   ބާރ ތަކާއި  ލިބިެގންާވ  ކޯޕަރޭޝަނަށް 

ކަންކަން ތަންފީޛ ކ ރ މަށް މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާ އެްއޮގތްާވ ޙާލަތ ގައި، އެ 

ތެއް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކ ، މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ ން އެހެން ފަރާ

 ވާނީ މެނޭޖިންގ ޭއޖެންޓަށެވެ. ޑިވެލޮޕަރ

 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ  

 ލިޔެކިޔ ން ޙަވާލ ކ ރ ން 
ކޯޕަރޭޝަން އ ފެދ މާއެކ ، ބިމ ެގ އަސްލ  ވެރިފަރާތ ން ނ ވަތަ    .101 މެނޭޖްމަންޓް 

 ޙަވާލ ކ ރަންވާނެެއވެ. ޑިވެލޮޕަރ އަންނަނިވި ލިޔެކިޔ ންތައް އެ ކޯޕަރޭޝަނާ  

ފާސްކޮށްފައިާވ ޢިމާރާތ ެގ ކ ރެހ ންތަކާއި، ޢިމާރާތްކ ރ މާގ ޅޭ ހ ރިހާ  )ހ(  

 ؛ހ އްދަތަކެްއެގ ކޮޕީ

 ؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ދޫކޮށްފައިާވ ހ އްދައިެގ ކޮޕީ )ށ(  

ހ އްދަާއއި   )ނ(   ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ދިރިއ ޅ މަށް/ވިޔަފާރިކ ރ މަށް ޢިމާރާތް 

 ؛ދޫކޮށްފައިވާ ހ އްދަތަކ ެގ ކޮޕީ

 ؛ޢާންމ  ތަންތަނ ެގ މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި ކ ރެހ ންތައް  )ރ(  

 ؛ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޓްފިކެޓްތަކ ެގ ކޮޕީ )ބ(  

 ؛ވާލާ ޝެޑިއ ލްޢިމާރާތ ެގ މަރާމާތާއި ފޮޅައި ސާފ ކ ރ މަށް އެކ ލަ )ޅ(  

، އަދި ޢިމާރާތ ެގ ޢިމާރާތ ެގ އިންޝ އަރެންސް ޕޮލިސީެގ ތަފްޞީލ  )ކ(   

 ؛ޑިޕްރިސިއޭޝަން ޝެޑިއ ލް

މި މާއްދާެގ )ހ( އިން )ކ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ   )އ(   

ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އިތ ރަށް 

 ލިޔެކިޔ ންތަްއ. 
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މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ، މި ޤާނޫނާއި ިމ   .102

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  ަގވާިއދާއި، އެ ކޯޕަރޭޝަންެގ ނިންމ ންތަކާ ެއއްޮގތަށް  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކ ރ ން ހިމެނެއެވެ. 

ޢިމާރާތ ެގ ޢާންމ  ތަންތަން އެއް ފެންވަރެްއަގއި މަރާމާތ ކޮށް އެއްމެދ    )ހ(  

 ؛ބެލެހެއްޓ ން

ޢާންމ  ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތަްއ އެއް ފެންވަރެްއަގއި ބެހެއްޓ ަމށްޓަކަިއ   )ށ(  

 ؛ކ ރަންޖެހޭ މަރާމާތ ތައްކ ރ ން

 ؛ޔ ނިޓ ތަކ ެގ ވެރިފަރާތްތަކ ން ނަަގންޖެހޭ ފީ ނެގ ން )ނ(  

އަލިފާނ ެގ ހާދިސާތަކާއި ޤ ދ ރަތީ ކާރިސާތަކ ން ސަލާމަތްވ މަށްޓަކަިއ،   )ރ(  

ޢިމާރާ ވެލިއ ަގިއ  ރިޕްލޭސްމަންޓް  އިންޝ އަރޢިމާރާތ ެގ    ކޮށް ތް 

ަގވާއިދ ން   ޕްރިމިއަމް  އިންޝ އަރެންސް  އިތ ރ ން  ބެލެހެއްޓ މ ެގ 

 ؛ދެއްކ ން

ބޭނ ންކ ރ މާ ގ ޅިެގން ސަރ ކާރ ެގ ކަމާބެހޭ ޢިމާރާތް ބެލެހެއްޓ މާއި   )ބ(  

ޢިމާރާތ ެގ  އެންގ ންތައް  ނޯޓިސްތަކާއި  ދޭ  އިދާރާތަކ ން 

 ؛ވެރިފަރާތްތަކަށް އެންގ ން

 ؛މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ނިންމ ންތައް ތަންފީޛ ކ ރ ން )ޅ(  

ހިސާބ ތައް   )ކ(    މާލީ  ކޯޕަރޭޝަންެގ  މާލީ މެނޭޖްމަންޓް  ބެލެހެއްޓ މާއި 

 ؛ހިސާބ ތައް ަގވާއިދ ން ޮއޑިޓްކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހ ށަހެޅ ން

 ؛މެއިންޓެނެންސް އަދި ސިންކިންގ ފަންޑ  ބެލެހެއްޓ ން )އ(   

ބައްދަލ ވ ން  )ވ(    ޢާންމ   މަދ ވެެގން ކޮންމެ އަހަރަކ  އެއްފަހަރ   އެންމެ 

 ؛ބޭއްވ ން

އެންމެހައި  )މ(   ކ ރަންޖެހޭ  ހިންގ މަށް  ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް 

 ؛މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން



 

 

 

 

 

 

 58 

މި ޤާނޫނާއި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ަގިއ ބަޔާންކ ރާ އިތ ރ    )ފ(  

 ކަންކަން ކ ރ ން. 

 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ  

 ބައްދަލ ވ ންތައް 
މީލާދީ   )ހ(  .103 ކޮންމެ  ެމނޭޖްމަންޓް  މަދ ވެެގން  އެއްފަހަރ   އަހަރަކ  

 ކޯޕަރޭޝަންެގ އަހަރީ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މެއް ބާއްވަންވާނެެއވެ. 

ެއ  )ށ(   ބައްދަލ ވ މާއި،  ޢާންމ   ފ ރަތަމަ  ކޯޕަރޭޝަންެގ  މެނޭޖްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަންެގ އަހަރީ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މާިއ، ޢާންމ  ބައްދަލ ވ ންތައް،  

ބައްދަލ ވ ންތައް ކ އްލި  ެއ  އަދި  އ ސޫލ ތަކާއި  ބޭްއވ މާގ ޅޭ   

މެނޭޖްމަންޓް   ޮގތާިއ،  ެގންދާނެ  ކ ރިއަށް  ބައްދަލ ވ ންތައް 

ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް  ނިންމާނެޮގތ ެގ  ކަންކަން  ކޯޕަރޭޝަނ ން 

 ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ކޮންމެ   )ހ(  .104 ވޯޓ ލ ން  ކޯޕަރޭޝަންެގ  ކޯޕަރޭޝަންެގ  މެނޭޖްމަންޓް  އެ  މެންބަރަކަށް 

 ބައްދަލ ވ ންތަކަށް ހާޒިރ ވެ، ޯވޓ ގައި ބައިވެރިެވވޭނެެއވެ. 

ވޯޓ   )ށ(   މެންބަރަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ކަންކަމ ަގއި  ސްކީމާގ ޅޭ  ސްޓްރާޓާ 

ދެވޭނީ، އެ މެންބަރަކަށް ޔ ނިޓ ެގ ހިއްސާެގ މިންވަރ  ކަނޑަެއޅިފަިއާވ  

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ވޯޓ ލ މާގ ޅޭ  )ނ(   ބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއި  ކޯޕަރޭޝަންެގ  މެނޭޖްމަންޓް 

ގަވާިއދ ަގިއ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާގ ޅޭ،  

ތަކ ގެ ވެރިފަރާތްތަކ ގެ  ޓ  ޔ ނި 

 އިލްތިޒާމްތައް 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކ ެގ  މި ޤާނޫނާއި މި    .105

މަތިން އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ ތަކ ެގ ވެރިފަރާތްތަކ ން ައންނަނިވި ކަންކަން 

 ވެ. އެ ކ ރަންވާނެ
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އަންާގ   )ހ(   ނިންމ ންތަކާއި  ނިންމާ  ކޯޕަރޭޝަނ ން  މެނޭޖްމަންޓް 

 ؛ޢަމަލ ކ ރ ންއެންގ ންތަކަށް ފ ރިހަމައަށް 

ހަމަތަކ ެގމަތިން  )ށ(   އ ސޫލ ތަކާއި  ނިންމާ  ކޯޕަރޭޝަނ ން  މެނޭޖްމަންޓް 

ދަްއކަންޖެހޭ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ބެލެހެއްޓ މަށާއި  ޢިމާރާތް  އެއްމެދ  

 މެއިންޓެނެންސް ފީ ދެއްކ ން.

 

މެއިންޓެނެންސް ފީ ނ ދެއްކ މ ން  

 ޢަމަލ ކ ރާނެ ގޮތް 
ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ކަނޑަައޅާ އ ސޫލ ތަކާިއ  މި ޤާނޫނާއި މި    .106

މި   ވެރިފަރާތްތަކ ން  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  ޢިމާރާތެއްެގ  އެއްމެދ   ހަމަތަކ ެގމަތިން 

އެފަރާތްތަކާމެދ   ނ ދައްކާނަމަ،  ފީ  ެމއިންޓެނެންސް  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި 

ބަ ޢާންމ   ކޯޕަރޭޝަންެގ  މެނޭޖްމަންޓް  ޮގތެއް،  އްދަލ ވ މަށް ޢަމަލ ކ ރާނެ 

 ހާޒިރ ވެ ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވާ މެންބަރ ންެގ އަޣ ލަބިއްޔަތ ން ފާސްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

މެނޭޖިންގ އޭޖެންޓް  

 ޢައްޔަންކ ރ ން 
ސްޓްރާޓާ  )ހ(  .107 ހިނދެއްަގިއ،  ބޭނ ންވެއްޖެ  ކޯޕަރޭޝަނ ން  މެނޭޖްމަންޓް 

މަރާމާތ ކޮށް   ތަންތަން  ޢާންމ   ނިސްބަތްވާ  ބެލެހެއްޓ މަށް ސްކީމަށް 

އޭޖެންޓެްއ  މެނޭޖިންގ  ޮގތ ެގމަތިން  އަންނަނިވި 

 ޢައްޔަންކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ބައްދަލ ވ މަކ ން    (1)    ޢާންމ   ކޯޕަރޭޝަންެގ  މެނޭޖްމަންޓް 

 ؛ފާސްކ ރ މަށްފަހ ، މެނޭޖިންގ އޭޖެންޓެއް ޢަްއޔަންކ ރ ން

އޭޖެންޓްެގ  (2)    ފަރާތަކީ    މެނޭޖިންގ  ޢައްޔަންކ ރާ  ޮގތ ަގިއ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   )ސަތޭކަ    %100ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ނ ވަތަ   ކ ންފ ންޏެއް  ހިްއސާވާ  ދިވެހިން  އިންސައްތަ( 

ސޮސައިޓީއެްއކަމ ަގިއ   ކޯޕަރޭޓިވް  ނ ވަތަ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް 

 ވ ން. 
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މެނޭޖިންގ   )ށ(   ޢައްޔަންކ ރ މާއި  އޭޖެންޓް  އޭޖެންޓްެގ  މެނޭޖިންގ 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި އެކަާމގ ޅޭ އެންމެހައި އ ސޫލ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ 

 ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތް ހިންގައި  

ބެލެހެއްޓ މާއި، ބޭނ ންކ ރ މާގ ޅޭ  

 އ ސޫލ  

ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކާިއ  މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި    .108

ހަމަތަކ ެގމަތިން އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ހިންގ މާއި ބެލެހެްއޓ މާއި ބޭނ ންކ ރ މާގ ޅޭ  

ކޯޕަރޭޝަންެގ  ެއ  ތައްޔާރ ކޮށް،  ކޯޕަރޭޝަނ ން  މެނޭޖްމަންޓް  އ ސޫލ ތަްއ، 

 ބައްދަލ ވ މެްއަގއި ފާސްކޮށް، ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ސްޓްރާޓާ ރޯލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ  

 މަޢ ލޫމާތ ތައް 
އަންނަނިިވ    .109 ކޯޕަރޭޝަނ ން،  މެނޭޖްމަންޓް  ނިސްބަތްވާ  ޢިމާރާތް  އެއްމެދ  

 މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭޮގތަށް ސްޓްރާޓާ ރޯލް ތައްޔާރ ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

 ؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ނަންބަރ  )ހ(  

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓ ތަކ ެގ ޢަދަދ ތަކާއި އެ ޔ ނިޓ ތަކަށް  )ށ(  

 ؛ކަނޑައެޅިފަިއވާ ހިއްސާެގ ޢަދަދ ތައް

 ؛އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓ ތަކ ެގ ވެރިފަރާތްތަކ ެގ ނަންތައް )ނ(  

މެނޭޖިންގ   )ރ(   ބެލެހެއްޓ މަށް  ހިންަގއި  ޢިމާރާތް  އޭޖެންޓެްއ އެއްމެދ  

 ؛ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާނަމަ، އެފަރާތ ެގ މަޢ ލޫމާތ 

 ؛އެއްމެދ  ޢިމާރާތާގ ޅޭ އިންޝ އަރެންސްެގ މަޢ ލޫމާތ  )ބ(  

 ؛ސްކީމަށް އެކ ލަވާލާފަިއވާ ަގާވއިދ ތައް ނ ވަތަ އ ސޫލ ތައް  )ޅ(  

 ؛އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ރަހ ނ ތަކ ެގ ތަފްޞީލ  )ކ(   

 ކ އްޔަށްދޭ ފަރާތްތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ . )އ(   
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 އެގާރަވަނަ ބާބ  

 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ ން ފަންޑ  ޤާއިމ ކ ރ ން 

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތް ބޭނ ންކ ރ މަށާއި ބެލެހެއްޓ މަށް ހިނާގ ރިކަރަންޓް  )ހ(  .110 ފަންޑ  ޤާއިމ ކ ރ ން 

މެނޭޖްމަންޓް   ބެލެހެއްޓ މަށް،  ކޯޕަރޭޝަނ ން ޚަރަދ ތައް 

 މެއިންޓެނެންސް ފަންޑެއް ހ ޅ ވައި ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ފަންޑ ެގ   )ށ(   މެއިންޓެނެންސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހިނާގ  ބެލެހެއްޓ މަށް  ބޭނ ންކ ރ މާއި  ޢިމާރާތް  އެއްމެދ   އިތ ރ ން، 

ޙާލަތެްއަގއި ކ ްއލިއަކަށް  ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ތައް ކ ރ މަށް، ނ ވަތަ ަވކި  

ހ ޅ ާވ  ތައްޔާރ ވ މަށްޓަކަިއ  ޙަްއލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަތައް  ދިމާވެދާނެ 

ސިންކިންގ ފަންޑެއް ހިމެނޭޮގތ ން، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އ ފ ލަންޖެހޭ  

އިލްތިޒާމް ޚަރަދ ތަްއ އެންމެހައި  ކ ރަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  ތަކާ 

ކޯޕަރޭޝަނ ން މެނޭޖްމަންޓް  ހ ޅ ަވިއ    ކ ރ މަށްޓަކައި  ފަންޑ ތަކެއް 

 ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

 

މެއިންޓެނެންސް ފަންޑ  ހ ޅ ވޭނެ  

 މ އްދަތ  
 މެއިންޓެނެންސް ފަންޑ  ހ ޅ ޭވނީ އަންނަނިވި މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގެއވެ.   .111

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓަކަށް ދޭ، ޢިމާރާތް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  )ހ(  

ލިބޭ   ހ އްދަ  ފެށިެގން  ވަގ ތީ  ދ ވަހ ެގ    30ތާރީޚ ން  )ތިރީސް( 

 ؛ތެރޭަގއި 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެއްމެދ    )ށ(  

ޢިމާރާތެއްނަމަ  ޢިމާރާތ ެގ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  ެއ  ، ޮގތ ަގއި 

ޤާނޫނ ެގ  މި  ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް  ނިސްބަތްވާ  ޢިމާރާތަކަށް 

 )ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައި.  30ރަޖިސްޓަރީކ ރާތާ ދަށ ން 
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މެއިންޓެނެންސް ފަންޑ   

 ބޭނ ންކ ރ ން 
 މެއިންޓެނެންސް ފަންޑ  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ އަންނަނިވި ކަންކަަމށެވެ.   .112

ޢިމާރާތް މަރާމާތ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި ހިނާގ ޚަރަދ ތަކަށް ފައިސާ  )ހ(  

ޢާންމ    ސާފ ކ ރ މަށާއި،ދެއްކ މަށާއި،  ސެކިއ ރިޓީ    ތަންތަން 

 ؛ބެލެހެއްޓ މަށް ހިނާގ ޚަރަދ ތަކަށް ފައިސާ ދެއްކ މަށް 

 ؛ޕްރިމިއަމް ދެއްކ މަށް އިންޝ އަރެންސް )ށ(  

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ހިސާބ ތައް އޮޑިޓްކ ރ މަށް ދައްކަންޖެހޭ   )ނ(  

 ؛ފީތައް ދެއްކ މަށް

މެއިންޓެނެންސް ފަންޑ  މެނޭޖްކ ރ މަށާއި އިދާރީ ކަންކަން ކ ރ މ ެގ  )ރ(  

 ޚަރަދ ތައް ކ ރ މަށް.

 

މެއިންޓެނެންސް ފަންޑާގ ޅޭ،  

 ޑިވެލޮޕަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
އަދާކ ރަންޖެހޭ   )ހ(  .113 ޑިވެލޮޕަރ  ގ ޅިެގން  ފަންޑާ  މެއިންޓެނެންސް 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީަގއި ެއވަނީެއވެ. 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތަށް ނ ވަތަ ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓަކަށް   (1)   

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ލިބޭ  ހ އްދަ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ޔ ނިޓ   އެ 

ފީެގ ނިސްބަތްާވ    މެއިންޓެނެންސް  ޔ ނިޓަކަށް  އެ  ޮގތ ަގިއ 

 ؛ފައިސާ ޑިވެލޮޕަރެގ ފަރާތ ން ފަންޑަށް ދެއްކ ން

ނަންބަރ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފީއަކީ،  ( ވަނަ  1މި އަކ ރ ެގ )  (2)   

ަގނެިވއްކ މ ެގ ެއއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން ޔ ނިޓ ެގ ވެރިފަރާތ ން 

މެއިންޓެނެންސް   ހޯދ މަށްފަހ   ފީ  އެ  ފީއެއްނަމަ،  ނަާގ 

 ؛ފަންޑަށް ދެއްކ ން

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ން ޔ ނިޓެއް ވިްއކާފައިނ ވާނަމަ، އަދި އެ   (3)   

ޢިމާރާތް   ނަާގފައިާވ  ޔ ނިޓަކީ  ހ އްދަ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ 

ޔ ނިޓަށް  ިވއްކެންދެން،  ޔ ނިޓ   އެ  ޔ ނިޓެއްނަމަ، 
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މަހަށް   މަހ ން  ފީ  މެއިންޓެނެންސް  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

 ؛ަގާވއިދ ން ދެއްކ ން 

ެއ    (4)    އަދި  ވިްއކާފަިއވާނަމަ،  ޔ ނިޓެްއ  ޢިމާރާތ ން  އެއްމެދ  

ހ އްދަ   ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ޢިމާރާތް  ނަާގފައިާވ  ޔ ނިޓަކީ 

އެ ޔ ނިޓަށް ޢިމާރާތް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ، ޔ ނިޓަކަށް ނ ވާނަމަ

ޔ ނިޓަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ެމއިންޓެނެންސް  ހ އްދަ ލިބެންދެން

 ؛ފީ މަހ ން މަހަށް ގަވާއިދ ން ދެއްކ ން

ފަންޑ    (5)    މެއިންޓެނެންސް  ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ  

ޢާންމ    ޢިމާރާތ ެގ  ތަންތަން  ޤާއިމ ކ ރ މަށްފަހ ، 

ބޭނ ންކޮށްެގން ެއއްވެސް ފަިއސާއެއް ލިބޭނަމަ، އެ ފައިސާ  

 ؛މެއިންޓެނެންސް ފަންޑަށް ޖަމާކ ރ ން

ދަށ ން   (6)    ގަވާއިދ ެގ  ހަދާ  މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

ލިމިޓެޑް ކޮމަން ޕްރޮޕަރޓީއާ ގ ޅިެގން ނަާގ ފީ ޑިވެލޮޕަރ 

 ؛ޖަމާކ ރ ންމެއިންޓެނެންސް ފަންޑަށް 

މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ   )ށ(   ޢިމާރާތްކ ރާ  ދަށ ން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ  ސްޓޭޖް 

އެ  ނ ލިބޭނަމަ،  ޑިވެލޮޕަރއަށް  ސެޓްފިކެޓް  ކޮމްޕްލީޝަން 

ފަރާތަކ ން  ަގނެފަިއވާ  ޔ ނިޓެްއ  ެއއްެވސް  ހިމެނޭ  މަޝްރޫޢ ަގއި 

 ލިބ މ ންނެވެ. މެއިންޓެނެންސް ފީ ނެޭގނީ، މިނިސްޓްރީެގ ހ އްދަ 

 

ހ ޅ ަވންވާނީ  )ހ(  .114 ފަންޑ  ހ ޅ ވ ން  ފަންޑ ތައް  ޤާއިމ ކ ރާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

މާލީ  ލިބިފަިއާވ  ލައިސަންސް  ހިންގ މަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ބޭނ ންކ ރަންވާނީ  އެކައ ންޓް  ފަންޑ ެގ  ެއ  އަދި،  އިދާރާެއއްަގއެެވ. 

 ޤާއިމ ކ ރާ ބޭނ މަށެވެ. ހަމައެކަނި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެ ފަންޑ  
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ހ ޅ ވ މަށްފަހ    )ށ(   ެއކައ ންޓް  ބަޔާންކ ރާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެެއވެ. 

ތަކާއި ފަންޑަށް ޖަމާކ ރާ ފަންޑ ން ކ ރާ ޚަރަދ ތަކ ެގ ތަފްޞީލ   (1)   

ބަޔާންކ ރ މާއެކ ، ބ ކްސް  ތަްއ ސާފ ކޮށް  ފައިސާެގ ތަފްޞީލ 

 ؛އޮފް އެކައ ންޓްސް ބެލެހެއްޓ ން 

ފަންޑ     (2)    މެއިންޓެނެންސް  ެއއްފަހަރ   އަހަރަކ   މަދ ވެެގން 

ޮގތ ެގމަތިން   ޤާނޫނ ަގިއވާ  ކަާމގ ޅޭ  އޮޑިޓްކ ރ މަށް، 

 ؛އޮޑިޓްކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ލިބިފަިއާވ އޮޑިޓަރެއް ޢައްޔަންކ ރ ން 

މަދ ވެެގން  މެނޭޖްމަންޓް    (3)    ޤާއިމ ކ ރ މަށްފަހ ،  ކޯޕަރޭޝަން 

 ؛ކޮންމެ އަހަރަކ  ެއއްފަހަރ  އެކައ ންޓް އޮޑިޓްކ ރ ން

އޮޑިޓްކ ރ މަށްފަހ ،    (4)    ެއކައ ންޓް  އަހަރަކ   ކޮންމެ 

އޮޑިޓްކޮށްފައިާވ މާލީ ހިސާބ ތަކ ެގ ކޮޕީެއއް މިނިސްޓްރީއަށް  

 ؛ހ ށަހެޅ ން

ބަލައި    (5)    ފަންޑ   ފަންޑ ެގ  މެއިންޓެނެންސް  އެ  ޗެކ ކޮށް، 

ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްަގިއ، މިނިސްޓްރީއަށް ނ ވަތަ    ތަފްޞީލ 

 ތައް ދިނ ން.މިނިސްޓަރ  ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް އެ ތަފްޞީލ 

 

 ބާރަވަނަ ބާބ  

 ވެރިފަރާތ ގެ ޙައްޤ ތައް 

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގެ ޢާންމ   

 ތަންތަން ބޭނ ންކ ރ މ ގެ ޙައްޤ  
ޔ ނިޓާގ ޅޭ   )ހ(  .115 އެފަރާތ ެގ  ވެރިފަރާތަށް،  ޔ ނިޓ ެގ  ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ  

 އެންމެހައި ޙައްޤ ތައް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤ ތަކ ެގ އިތ ރ ން އެހެން  )ށ(  

ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޔ ނިޓ ތަކ ެގ ވެރިފަރާތްތަކާ އެކ ަގިއ، ޢާންމ  ތަންތަން  

 ޙައްޤ ވެސް ެއއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޔ ނިޓ ެގ ވެރިފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

ވަސީލަތްތައް    .116 ޚިދ މަތްތަކާގ ޅޭ ވަސީލަތްތައް  ޚިދ މަތްތަކާގ ޅޭ  ބޭނ ންވާ  ޔ ނިޓ ތަކަށް  ޢިމާރާތ ެގ  އެއްމެދ  

މަރާމާތ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ޤާއިމ ކ ރ މަށާއި، އެ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓ މަށާއި  

މިންވަރަށް، ޔ ނިޓ ތަކާިއ ޢާންމ  ތަންތަނަށް ވަދެނިކ ތ މ ެގ ޙަްއޤ  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  

ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކޯޕަރޭޝަނަށް  މެނޭޖްމަންޓް  ވެރިފަރާތްތަކަށާިއ 

 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން ލިބިދެއެވެ.

 

ޔ ނިޓަށް  ޢިމާރާތ ގެ ބައިތަކ ން  

 ރައްކާތެރިކަން ލިބ މ ގެ ޙައްޤ  
ޔ ނިޓަށް  )ހ(  .117 އެފަރާތެއްެގ  ވެރިފަރާތަކަށްވެސް،  ޔ ނިޓެްއެގ  ކޮންމެ 

ެއ   ބައިތަކ ން،  އެންމެހައި  ޢިމާރާތ ެގ  ލިބިދޭ  ރައްކާތެރިކަން 

 ރައްކާތެރިކަން ލިބިަގތ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގންެވެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ޔ ނިޓަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ  )ށ(  

ޢިމާރާތ ެގ އެންމެހައި ބައިތަްއކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ޢިމާރާތ ެގ ބޭރ  

ފާރާއި، ޢިމާރާތ ެގ ސްޓްރަކްޗަރއާިއ، ފ ރާޅ  އަދި އެ ޔ ނިޓާިއ އެހެން 

 ޔ ނިޓ ތަކާގ ޅޭ އިންފާރ  ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ. 

ވެރިފަރާތަށް މި   )ނ(   ޔ ނިޓެްއެގ  ޙައްޤ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

ލިބިދޭ   ޙައްޤ   އެ  ވެރިފަރާތްތަކަށް  ޔ ނިޓ ތަކ ެގ  އެހެން  ލިބިދެނީ، 

ތަންތަން  ޢާންމ   ޢިމާރާތ ެގ  ެއއްެމދ   އަދި،  މިންވަރަށެވެ. 

 ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ ެވސް އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ މިންވަރަށެވެ. 
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ޙައްޤ ތަކާިއ    .118 މަޞްލަޙަތ  ވަކިނ ކ ރެވ ން  ލިބިދޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  ޔ ނިޓާ  އެފަރާތެއްެގ  ވެރިފަރާތަށް  ޔ ނިޓެްއެގ 

މަޞްލަޙަތ ތަކަކީ، އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ޢާންމ  ތަންތަނާ ގ ޅޭޮގތ ން އެފަރާތަށް  

 ލިބިދޭ ޙައްޤ ތަކާއި މަޞްލަޙަތ ތަކާ ވަކިކ ރެވޭނެ އެްއޗެއް ނޫނެވެ. 

 

 ތޭރަވަނަ ބާބ  

 ތަކ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ކައ ންސިލ  

 

ތަކ ގެ  ކައ ންސިލ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
ތަކ ެގ  ކައ ންސިލ ، ނ ވާހާ ހިނދަކ މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންެވެގން  .119

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ. 

ހ ށަހަޅާ   ޢިމާރާތެްއެގއެއްމެދ    )ހ(   ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށްޓަކައި  ޮގތ ަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ޤާނޫނ ތަކާއި،  ކަމާގ ޅޭ  ކ ރެހ މަކީ،  ޢިމާރާތ ެގ 

ަގވާއިދ ތަކ ެގ ދަށ ން ބިނާކ ރާ ނ ވަތަ  ޕްލޭނިންގ މިންަގނޑ ތަކާއި 

 ؛ބިނާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެްއެގ ކ ރެހ ންކަން ޔަޤީންކޮށް ކަށަވަރ ކ ރ ން

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ   )ށ(  

ހަމަތަކާއި އ ސޫލ ތަކ ެގމަތިން، އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ެގ ރަޖިސްޓަރީއާިއ  

ޔ ނިޓ ތަކ ެގ ރަޖިސްޓަރީތައް ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގމަތިން  

 ؛ދޫކ ރ ން

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ނިސްބަތްވާ ކ ރެހ މަށް  މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ   )ނ(  

އެްއވެސް ބަދަލެއް ެގންނަނަަމ، އެ ެގންނަ ބަދަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  

ެގންނަ  އެްއޮގތަށް  ގަވާއިދ ތަކާ  މިންަގނޑ ތަކާިއ  ޕްލޭނިންގ 

 ؛ބަދަލެއްކަން ޔަޤީންކޮށް ކަށަަވރ ކ ރ ން

ބޭނ ންކ ރ މ ެގ   ޢިމާރާތްތަކަށް ޢިމާރާތްސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ނިސްބަތްވާ   (ރ)  

 ؛ހ އްދަ ދިނ ން
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ޢިމާރާތް   )ބ(   އެ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށްފަހ ،  ޢިމާރާތެއް  އެއްމެދ  

ބޭނ ންކ ރ މާއި ބެލެހެއްޓ މ ަގިއ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލ ކ ރ މަށް، 

މިނިސްޓަރަށް އިރ ޝާދާއި ލަފާ ދޭން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެކަން  

 ؛ކ ރ ން

ޢިމާރާތަށް  )ޅ(   ބިމާއި  ޢިމާރާތްތަކ ެގ  ނިސްބަތްވާ  ޕްލޭން  ސްޓްރާޓާ 

ކަނޑައެޅިފަިއވާ ބޭނ ން ނޫން އެހެން ބޭނ މަކަށް ހ އްދަ ދޫނ ކ ރ މާއި،  

އެންމެހަިއ  ކ ރަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  އެކަމާ  ޙާލަތ ަގއި  ދޫނ ކ ރާ  ހ އްދަ 

 މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. 

 

ކައ ންސިލަށް  ހ އްދަ ހޯދ މަށް  

 ހ ށަހެޅ ން 
ތަކ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައްކަމ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަންކަމާ މި ބާބ ަގއި ކައ ންސިލ   .120

ގ ޅޭޮގތ ން ހ އްދަ ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާނީ، އެ ޢިމާރާތެްއ ނިސްބަތްވާ ރަށެްއ  

 ނ ވަތަ ސިޓީެއއްެގ ކައ ންސިލަށެވެ. 

 

މި  )ހ(  .121 ތަކ ން ހ އްދަ ދޫކ ރ ން ކައ ންސިލ   ހ ށަހެޅ މ ން،  ފާސްކ ރ މަށް  ކ ރެހ ން  ޢިމާރާތެއްެގ  އެއްމެދ  

އެ  ޮގތ ެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބ ަގިއ  ތިންވަނަ  ޤާނޫނ ެގ 

ހ ރިކަން  ކަނޑައެޅިފަިއ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ބައިތަްއ  ޢިމާރާތ ެގ 

 ކައ ންސިލ ން ކަށަވަރ ކ ރަންާވނެއެވެ. 

ެގ ހ އްދައަށް  ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށް ކައ ންސިލ  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   )ށ(  

ބާބ ަގިއ   ތިންވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކ ރެހ މަކީ،  ހ ށަހަޅާ  އެދި 

ޢިމާރާތް ބައިކޮށްފަިއާވ   ބިމާއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރ ޠ ތަކ ެގމަތިން 

ކަށަވަރ ކޮށް ެއ ، ތަނެއްކަން  ެއއްޮގތަށް  ަގވާއިދ ތަކާ  ޕްލޭނިންގ 

 ކ ރެހ ން ކައ ންސިލ ން ފާސްކ ރަންވާނެެއވެ.  

ކ ރެހ މެއް  )ނ(   ނިސްބަތްވާ  ޕްލޭނެއް  ސްޓްރާޓާ  ދޫކޮށްފަިއވާ  ހ އްދަ 

ެގ ހ އްދައަށް އެދި ހ ށަހެޅ މ ން، މި  ބަދަލ ކ ރ މަށްޓަކައި ކައ ންސިލ  
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ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ބަޔާޤާނޫނާއި  ކޮށްފައިާވ  ން ަގާވއިދ ަގއި 

 . ޮގތ ެގމަތިން އެ ކ ރެހ މަށް ހ އްދަ ދޭންވާނެއެވެ

ކ ރެހ ން،   2 )ރ(   ބިމާއި  ނިސްބަތްވާ  ޕްލޭނެއް  ސްޓްރާޓާ  )ދޭއް( 

ޤާނޫނ ެގ   މި  އެއްކޮށްލ މަށް  ދަށ ން  ޕްލޭންެގ    47ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޮގތ ެގމަތިން   ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާ  ެއ  ވަނަ  ހ އްދަދީފައިވާނަމަ، 

ކަންކަން، ޢިމާރާ ކ ރަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  ބަދަލ ތަކާ  ެގންނަންޖެހޭ  ތައް 

 މިނިސްޓްރީެގ ލަފަޔާއި އިރ ޝާދ ެގ ދަށ ން ކ ރިއަށް ެގންދަންާވނެއެވެ. 

ޖެހިއްޖެނަމަ،  )ބ(   ބާޠިލ ކ ރަން  ޕްލޭނެއް  ސްޓްރާޓާ  ހ އްދަދީފައިވާ 

 އިރ ޝާދ ެގ ދަށ ން ކ ރިއަށް ެގންދަންާވނެއެވެ. މިނިސްޓްރީެގ ލަފަޔާއި  

އެދި  )ޅ(   ހ އްދަައށް  ގ ޅިެގން  ކަމަކާ  ވަކި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ިމ  ޤާނޫނާއި  މި  ގ ޅޭޮގތ ން  ހ ށަހެޅ މަކާ  ހ ށަހެޅޭ  ކައ ންސިލަށް 

ޝަރ ޠ   ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

)ސާޅީސްފަހެއް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    45ިގނަެވެގން  ފ ރިހަމަވާނަމަ،  

 ކައ ންސިލ ން އެ ހ އްދަ ދޭންާވނެއެވެ. 

އެދި  )ކ(    ހ އްދަައށް  ގ ޅިެގން  ކަމަކާ  ވަކި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ިމ  ޤާނޫނާއި  މި  ގ ޅޭޮގތ ން  ހ ށަހެޅ މަކާ  ހ ށަހެޅޭ  ކައ ންސިލަށް 

ފ ރިހަމަ   ޝަރ ޠ   ބަޔާންކ ރާ  ގަވާިއދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

ނިންމައިފިނަމަ ކައ ންސިލ ން  ހ ށަހެޅި  ، ނ ވާކަމަށް  ހ ށަހެޅ ން  އެ 

ައންަގިއ،   10ފަރާތަށް   އެކަން  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ދިހައެއް( 

ލިޔެކިޔ ންތަްއ  އެންމެހައި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ކައ ންސިލަށް  އެފަރާތ ން 

 ކައ ންސިލ ން އެފަރާތަށް އަނބ ރާ ދޭންވާނެއެވެ. 

 

އެއްމެދ  ޢިމާރާތ ގެ ރަޖިސްޓަރީގެ  

 މަޢ ލޫމާތ  ހިއްސާކ ރ ން 
ޢިމާރާތ ެގ ރަޖިސްޓަރީަގއި ހިމެނޭ އެއްވެސް ޔ ނިޓެއްެގ ވެރިފަރާތް  އެއްމެދ     .122

ެގނެސްފިނަމަ،  އ ނިއިތ ރެްއ  ރަޖިސްޓަރީއަށް  ނ ވަތަ  ބަދަލ ވެއްޖެނަމަ 
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މިނިސްޓްރީއަށް   14ިގނަެވެގން   މަޢ ލޫމާތ ،  އެ  ތެރޭަގއި  ދ ަވހ ެގ  )ސާދަ( 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

 

 ސާދަވަނަ ބާބ  

 މާއްދާތައް ޢާންމ   

 

ބިމާބެހޭ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްމެދ   

 ޢިމާރާތް 

ދަށ ން  އެއްމެދ    .123 ބިމާބެހޭ ޤާނޫނ ެގ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، 

ޮގތ ަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަްއ، މި ޤާނޫނ ން ޤާއިމ ކ ރާ   ޢިމާރާތ ެގ

ބަދަލ ީވއެވެ. އަދި، އެ ޢިމާރާތްތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން މި ޤާނޫނ ެގ ނިޒާމ ެގ ދަށަށް  

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  މި ޤާނޫނަށް  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން،   12ދަށ ން 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ ޢިމާރާތްތަކ ެގ ވެރިފަރާތްތަކ ން ފ ރިހަމަކޮށް  )ބާރަ( މަސް

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 

ވަނަ ާމއްދާާއއި،    19ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނ ެގ  މި    .124 އ ވާލެވޭ މާއްދާތައް 

ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް ހ ރި    36ވަނަ މާއްދާިއން ފެށިެގން   31އެ ޤާނޫނ ެގ  

 މާއްދާތައް އ ވ ނީެއވެ. 

 

އެހެން ޤާނޫނަކ ން  

ލާޒިމ ކޮށްފައިވާ ކަންކަން  

 ފ ރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ނ ބެލ ން 

ދަށ ން އެއްމެދ  ޢިމާރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މަކީ، އެ ޢިމާރާތާ މި ޤާނޫނ ެގ   .125

ައސްލ   ބިމ ެގ  ދަށ ން،  ަގާވއިދެްއެގ  ނ ވަތަ  ޤާނޫނެއް  އެހެން  ގ ޅޭޮގތ ން 

ވެރިފަރާތ ން ކ ރ ން ލާޒިމ  ކަންކަން ފ ރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެްއ  

ޢަމަލ ކ  ގ ޅޭޮގތ ން  ޢިމާރާތްކ ރ މާ  އަދި،  ނ ވަތަ  ނޫނެވެ.  ޤާނޫނެއް  ރާ 

ގ ޅިެގން   ޢިމާރާތަކާ  ެއ  ކަންކަން  ފ ރިހަަމކ ރަންޖެހޭ  ދަށ ން  ަގާވއިދެްއެގ 

 ފ ރިހަމަކ ރ ން ބިމ ެގ އަސްލ  ވެރިފަރާތ ެގ މަްއޗަށް ލާޒިމ ެވެގންެވއެެވ. 
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ހިނދަކ ، )ހ(  .126 ގަވާއިދ  ހެދ ން  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނ ަގއި  ިމ  މި 

ހިންާގނީ  ހަދައި  ަގާވއިދ ތައް  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ހިނދަކ ، )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނ ަގއި  ިމ  މި 

ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތައް، މި ޤާނޫނަށް

ސަރ ކާރ ެގ  ތެރޭަގއި ހަދައި، ދިވެހި)ހަތަރެއް( މަސްދ ވަހ ެގ    4ފަށާތާ  

 ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ތަ  .127 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ދީޤ ކޮށް، ޞްމި 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ޝާއިޢ ކ ރާ  ެގޒެޓ ަގިއ  )ތިނެއް(    3ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

 ހަމަވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ. މަސްދ ވަސް 

 

މި ޤާނޫނ ަގއި ޢިބާރާތެއް ނ ވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން ކަނޑައެޅިެގން   .128 މާނަކ ރ ން 

އެހެން މާނައެއް ދޭހަނ ވާހާ ހިނދަކ ، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް  

ެއވަނީ ގ ޅިެގން   ،ދީފައި  ލަފްޒ ތަކާ  ޢިބާރާތްތަކާއި  ދީފައިާވ    ،ެއ  ތިރީަގއި 

 މާނަކ ރ މެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އެއްމެދ  ޢިމާރާތާ ގ ޅ ންހ ރި  )ހ(  

ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މ ެގ މަސްޫއލިއްޔަތ  އެއިރެްއަގިއ ޙަވާލ ކޮށްފަިއާވ  

 ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާއަށެެވ. 

  2010/7އެވަނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ    " ކަމަށް ބ ނެފައި "ކައ ންސިލ  )ށ(  

ހިންގ މ ެގ   އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކައ ންސިލ  ސިޓީ  އ ފައްދާފައިވާ  ދަށ ން  ެގ  ރަށ  ޤާނޫނ (  ތަކާއި 

 ތަކަށެވެ. ކައ ންސިލ 
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އެވަނީ، އެއްމެދ  ޢިމާރާތާ ގ ޅ ންހ ރި "މިނިސްޓަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި   )ނ(  

ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މ ެގ މަސްޫއލިއްޔަތ   އެއިރެއްަގއި ޙަވާލ ކޮށްފައިާވ  

 ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާެގ ވަޒީރަށެެވ.

ޚިދ މަތްތަްއ"   )ރ(   ޢިމާރާތެއްަގިއ  "އަސާސީ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަަމށް 

ޢިމާރާތ ަގއި   އެ  ފަރާތްތަކަށް  ދ ވަހ ން ދިރިއ ޅޭ  ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި 

ނަރ ދަމާެގ  ކަރަންޓާިއ،  ފެނާއި،  ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ  ދ ވަހަށް 

 ޚިދ މަތްތަކަށެވެ. 

ނަންބަރ   )ބ(   ޤާނޫނ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ބޭނ ން"  "ވިޔަފާރީެގ 

ަގއިާވ    2014/18 ޤާނޫނ (  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ެގ  )ިވޔަފާރި 

 ވިޔަފާރީެގ ޙަރަކާތްތަކަށެވެ. ޮގތ ެގމަތިން ހިންާގ  

ނަންބަރ    )ޅ(   ޤާނޫނ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޤާނޫނ "  "ބިމާބެހޭ 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިާމބެހޭ ޤާނޫނ ( އާއި އެ ޤާނޫނަށް ެގނެޭވ    2002/1

 އިޞްލާޙ ތައް ހިމެނޭ ޮގތ ންނެވެ. 

ޤާނޫނ  ނަންބަރ  "ޢިމާރާތްކ ރ މ ެގ ޤާނޫނ " ކަަމށް ބ ނެފައި ެއވަނީ،   )ކ(   

ެގނެޭވ   2017/4 ޤާނޫނަށް  އެ  އާއި  ޤާނޫނ (  )ޢިމާރާތްކ ރ މ ެގ 

 އިޞްލާޙ ތައް ހިމެނޭ ޮގތ ންނެވެ. 

 
 

 


