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 30/ 2021ބިލު ނަންބަރު  

 

 

 އަށް ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ) 1/ 2002 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  8
 

 އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން. )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( 2002/1 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 
 ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް ހުރި ާމއްދާތައް ެއކުލެޭވ ބަިއެގ   9ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން    5  ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބު .1

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ސުރުޚީ، 

 

ކައުންސިލު  ބިންތަކާއި  ޙަވާލުކުރެވޭ  ފަރާތްތަކާ  އެހެން  ދަށުގައިވާ  މިނިސްޓްރީތަކާއި  މިލްކުވެރިކަމުގެ  ތަކުގެ 
 ބިންތައް 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 
މިނިސްޓްރީތަކާއި،  

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ  
 ބިން ޙަވާލުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން، އެކި    4ވަނަ މާއްދާާއއި    3 މި ޤާނޫނުެގ )ހ( . 5

ިއ  ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާ  ބިންތައް،ބޭނުންތަކަށާއި ކަންކަމަށް އެކަށައަޅާ  

އިދާރާތަކާ ނަންބަރު    ާވލުކުރާނީ،ޙަ ދައުލަތުެގ    2010/7ޤާނޫނު 

 )ނޫނުލުން ހިންުގމުެގ ޤާސޫލާމަރުކަޒީ އު ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް  (

 ވެ. ނެއާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން

 
 އި ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކާ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން )ށ( 

ބިންތައް ޙަވާލުކުރުމާއި ަވކިކުރުާމުގޅޭ އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުެގ  ވާލުކުރާޙަ
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ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި މި ަގވާއިދު ހަދަން 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ދާއިރާތައް (  2010/7ވާނީ  އިދާރީ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 އާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. )ލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނުސޫލާމަރުކަޒީ އު

 
 ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.( 3ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )   6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 

 

 ވާލުކުރެވޭ ޙަ  ޮގތުެގމަތިން، ބިން  މާއްދާަގއިވާ  ވަނަ  5  ޤާނޫނުެގ  މި (3) )ށ( . 6

އިދާރާތަކާ   ތަކާއިމިނިސްޓްރީ   ވާލުކުރެވޭ ޙަ  ބިންދައުލަތުެގ 

 ތާރީޚު. ވާލުކުރެވޭޙަމަޤްޞަދާއި، 

 
ފަދައިން ދެ ނަންބަރު  އަންނަނިވި    ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށ4ްވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .4

 އިތުރުކުރުން. 

 

 ކައުންސިލުތަކުެގ މިލްކުވެރިކަުމެގ ދަށުަގިއވާ ބިންތަކުެގ މަޢުލޫމާތު.  (5) )ށ(  

 
އެނޫންވެސް   (6)   ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

 މަޢުލޫމާތު. 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 
ބިމާބެހޭ މުޢާމަލާތު  

 ކުރުން 
ބިން    މާއްދާަގިއވާ  ވަނަ  5  ޤާނޫނުެގ  މި )ހ( . 7   ވާލުކުރެވޭ ޙަޮގތުެގމަތިން 

އިދާރާތަކުން، މިނިސްޓްރީތަ ދައުލަތުެގ  ކުއްޔަށްދީ،    ބިން  ކާއި  ދޫކޮށް، 

 ބޭނުންތަކަށާއި ޤާނޫނާއި، ެއކި  މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ، މި  އެހެނިހެން   ބިމާބެހޭ

ކާިއ ޤާނޫނުތަ  ޢަމަލުކުރެވޭ  ބެހޭޮގތުން ބިންބިމާ  އެކަށައަޅާ  ކަންކަމަށް

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައިަގާވއިދުތަކު 

 
ދަށުަގއިވާ )ށ(  މިލްކުވެރިކަމުެގ  ކައުންސިލުތަކުން  ބިން    ކައުންސިލުތަކުެގ  އެ 

ދޫކޮށް، ކުްއޔަށްދީ، ބިމާބެހޭ ެއހެނިހެން މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނާއި، 
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ޢަމަލުކުރެވޭ ބެހޭޮގތުން   ބޭނުންތަކަށާއި ކަންކަމަށް އެކަށަައޅާ ބިންބިމާ އެކި

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.   ކާއި ަގވާއިދުތަކުަގއިޤާނޫނުތަ
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 
އެކި ބޭނުންތަކަށާއި  

ކަންކަމަށް ބިން  
 ދޫކުރުން 

މިނިސްޓްރީތަކާ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  5  ޤާނޫނުެގ  މި )ހ( . 8 ެއކި  ިއ  ޮގތުެގމަތިން، 

އިދާރާތަކާ އަދި  ބިންތައް  ވާލުކުރެވޭޙަ ދައުލަތުެގ   އެކި   ބޭނުންކުރަންވާނީ، 

އެ ބިން އޮތް ރަށެްއ  ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ،    ނުަވތަ  ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންވާނީ،

ކަނޑައެޅިފަިއާވ   ޮގތުެގމަތިން  ޤާނޫނުަގިއވާ  ކަމާބެހޭ  ސިޓީައކަށް  ނުވަތަ 

  ވަނަ   3  ޤާނޫނުެގ  މިލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން، އަދި  

އެ  މާއްދާަގިއވާ  ވަނަ  4  މާއްދާއާއި  އެކަށަައޅާފަިއވާ   ބިމެއް  ޮގތުެގމަތިން، 

 ކަމަކަށެެވ.  ބޭނުމަކަށް، ނުވަތަ

 

ބިންތައް )ށ(  ދަށުަގިއވާ  މިލްކުވެރިކަމުެގ  ބޭނުންކުރަންވާނީ،    ކައުންސިލުތަކުެގ 

އެ ބިން  ކުްއޔަށް ދޭންވާނީ،    ނުވަތަ  ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންވާނީ، އެކި  އަދި

ޮގތުެގމަތިން  ޤާނޫނުގައިާވ  ކަމާބެހޭ  ސިޓީައކަށް  ނުވަތަ  ރަށެއް  އޮތް 

އަދި   ޮގތުެގމަތިން،  އެއްޮގތްވާ  ޕްލޭނާ  ޔޫސް  ލޭންޑް   މިކަނޑައެޅިފަިއވާ 

އެ  މާއްދާަގިއވާ  ވަނަ  4  މާއްދާއާއި  ވަނަ  3  ޤާނޫނުެގ  ބިމެއް   ޮގތުެގމަތިން 

 ކަމަކަށެެވ.  ބޭނުމަކަށް، ނުވަތަ އެކަށަައޅާފަިއވާ
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ެގ )ހ( ވަނަ މާއްދާ  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 
ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން  

ބޭނުންތަކަށާއި  
ކަންކަމަށް ބިން  

ދޫކުރުމާއި، އިޤްތިޞާދީ  
ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭ  
 ބިމުން މުޢާމަލާތުކުރުން 

ވަނަ    3ތްކުރުމަށް މި ޤާނޫނުެގ  ޢިމާރާދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއ ެގދޮރު އެޅުމަށާއި   )ހ( . 9

ިމ    4މާއްދާއާއި   ފިޔަަވއި،  ބިންބިން  އެކަށަައޅާ  ދަށުން  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

އި ދައުލަތުެގ  ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާ  5ޤާނޫނުެގ  

ބިން، ޙަ އިދާރާތަކާ ކައުންސިލު  ވާލުކުރެވޭ  ިމލްކުވެރިކަުމެގ  ނުވަތަ  ތަކުެގ 
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ެގ ދަށުން ޤާނޫނު  މި  ދޫކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނާއިދަށުަގިއވާ ބިން، އެތަނަކުން  

، ެއކި ބޭނުންތަކަށާއި، ކަންކަމަށް އެކަށައަޅާ ބިންބިމާބެހޭ  އި ހަދާ ަގާވއިދާ

ަގާވއިދު އެތަކުޤާނޫނުތަކާއި  ޮގތުެގމަތިން،  ނުވަތަ    މިނިސްޓްރީއާއި ަގިއާވ 

ބިންދޫކުރެވޭ ފަރާތާ ދެމެދު، ލިޔުމަކުން    ތަ ކައުންސިލާއި،އިދާރާާއއި ނުވަ

 ކުރެވޭ އެްގރީމަންޓެްއެގ ދަށުންނެވެ. 
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ެގ )ނ( ވަނަ މާއްދާ  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 

 

ޤާނޫނުެގ   )ނ( . 9 ބޭނުމަށް    4މި  އިޤްތިޞާދީ  ޮގތުެގމަތިން،  މާއްދާަގިއވާ  ވަނަ 

ޤާނޫނުެގ    އެކަށަައޅަިއ، ކަމާބެހޭ    5މި  ޮގތުެގަމތިން  މާއްދާަގއިވާ  ވަނަ 

އިދާރާތަކާ  މިނިސްޓްރީތަކާ   ދައުލަތުެގ  ބިނުވަތަ  ނުވަތަ ޙަވާލުކުރާ  މުން، 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން   ކައުންސިލުތަކުެގ މިލްކުވެރިކަމުެގ ދަށުަގިއވާ ބިމުން،

ވިޔަ ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  ަގާވއިދުތަކާ  އުސޫލުން  ހަދާ  ފާރީެގ 

މިނިސްޓްރީތަކާ ކަމާބެހޭ  މިޮގތުން  ނުވަތަ   އިމުޢާމަލާތުކުރެވިދާނެއެވެ. 

އިދާރާތަކާ   ބިން  ދައުލަތުެގ  ކައުންސިލުެގ ޙަާވލުކުރެވޭ  ނުވަތަ 

އެފަރާތްތަކުން ބިން  ދަށުަގއިވާ  ިމ ޤާނޫނުއަސާސީއާ   މިލްކުވެރިކަމުެގ  އި 

ކަށް ވިއްކައި ނުވަތަ ކުްއޔަށް  ޚިލާފުނުވާ ޮގތުެގމަތިން، ދެވަނަ ފަރާތަ  ޤާނޫނާ

 ދޫކުރެވިދާނެެއވެ. 
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް  ެގ )ރ(ވަނަ މާއްދާ  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .9

 

 

 ނުވަތަ ަގންނަ ފަރާތަކުން ދެވަނަ ޮގތުެގމަތިން ަގިއވާ( ނ) މާއްދާެގ މި )ރ( . 9

 އެފަރާތަކާއެކު ، ޙައްޤުތައް  ުގޅިފަިއވާ ބިމާ އެ ބިމާއި ކުއްޔަށްހިފާ

 ދަށުން ޤާނޫނުެގ އަދި މި ޮގތުެގމަތިން އެއްޮގތްވާ މުޢާމަލާތަކާ ކުރެވިފަިއވާ

. ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނެެއވެ އެފަރާތަކަށް ޮގތުެގމަތިން ގަވާއިދުަގިއވާ ހަދާ
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މިނިސްޓްރީ ބިންދޫކުރާ  ނުވަތަ އަދި  އިދާރާއާއި  ދައުލަތުެގ  ނުވަތަ  އާއި 

  ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން،  އެްގރީމަންޓާއެފަރާތަކާ ދެމެދު ވާ ސިލާިއ، ކައުން

 އެ ބިމަކާ ުގޅިެގން އެ ދެވަނަ ފަރާތަށް އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
އަންނަނިވި ޮގތަށް  ( ވަނަ ނަންބަރު 3( ވަނަ ނަންބަރާއި )2ެގ )ރ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10

 އިޞްލާޙުކުރުން. 

 

 

ޙައްޤާ (2) )ރ( . 9 ލިބިފައިވާ  އެފަރާތަށް  ުގޅިެގން  ބިމާ  ެއްއޮގތްާވ   އެ 

ްއ، އެއެހެން ފަރާތަކަށް އެ ބިން ނުވަތަ އެ ބިމުން  ބަ ޮގތުެގމަތިން

މިނިސްޓްރީ  ބިން ނުވަތަ   ޙަވާލުކުރާ  އިދާރާ  ދައުލަތުެގ  ނުވަތަ 

ކުްއޔަށް  ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިެގން، ވިްއކުން ނުވަތަ  ކައުންސިލުެގ

 ؛ދިނުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން

 

ނުވަތަ   މިނިސްޓްރީ  ޙަވާލުކުރާ ބިން (3)   އިދާރާ  ދައުލަތުެގ  ނުވަތަ 

 ުގޅޭޮގތުން  ބިމާ އެ ލިބިެގން، ލިޔުމުން ހުއްދަކައުންސިލުެގ  

 ޢިމާރާތް  ކުރެވޭ ބިމުަގއި އެ ނުވަތަ ޙައްޤު ޤާނޫނީ ލިބިފައިވާ

 ؛ރަހުނުކުރުން
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ެގ )ބ(ވަނަ މާއްދާ  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .11

 

 

ނުވަތަ މި މާއްދާެގ )ނ( އަދި )ރ( ެގ ދަށުން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކަށް   )ބ( . 9

ދޫކުރާ ބިންތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ، އެ ބިންތަކާިއ  ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކަށް  

ބިންތަކުަގއި އެންމެހައި  އެ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ  ޢިާމރާތްތައް  ކުރެވޭ 

ށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގިއވާ  ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ

ނުވަތަ ދައުލަތުެގ އިދާރާ ނުވަތަ    މިނިސްޓްރީއެ ބިެމއް ދޫކުރި   ޮގތުެގމަތިން

 ކައުންސިލުންނެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .12

 
 މާރާތުގެ ޢި އެއްމެދު  

 ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ 
 ކުރުން 

މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، އެމީހެްއެގ ނުވަތަ އެބަެއއްެގ އަމިއްލަ ބިމެްއަގިއ،  އެްއވެސް . 32

ހަދާފަިއވާ   ޯގއްޗެްއަގއި،  ބަންޑާރަ  އެއްމެދު  ޢިނުވަތަ  މާރާތަކަށް ޢިމާރާތް، 

ބޭނުންނަމަ ބަޔާންކުރާ   ،ބަދަލުކުރުމަށް  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ޮގތުަގއި މާރާތެއްޢިއެއްމެދު    ތެއް،މާރާޢިެއ  ޮގތުެގމަތިން    ެގ 

 ކުރަންވާނެެއވެ. ރީޓަރަޖިސް

 
 ފަދައިން އަކުރެއް ިއތުރުން. ައންނަނިވި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ފަހަތަށް ވަނަ  45 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .13

 
ނަންބަރު   )ބ( . 45  ޤާނޫނު  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް    2010/7"ކައުންސިލު" 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( )ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ  

 ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކައުންސިލަށެވެ. 

 
ގަވާއިދުތަކާިއ   .14 ެއކުލަވާލަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  ިއޞްލާޙުތަކާ  ެގނެވޭ  ޤާނޫނަށް  ބުނެވިދިޔަ  ޤާނޫނުން  މި 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ   6ށިެގން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ަގވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެ
 ރަންވާނެެއވެ. ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުތެރޭަގއި ހަދަިއ، 

 

ކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤު .15
 ފެށިެގންނެވެ. ތާރީޚުން

 

 

 

 


