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ވަނަ    1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް    20/ 98ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 

 . ެގނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު( 98/20ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ެގ )ހ(ވަނަ މާއްދާ  1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅުރަށްރަށް ވަރުާވއަށް ލިޔެދިނުމާިއ، ވަކިކުރުމާއި،   (ހ) . 1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ދޫކުރުމާއި،   ކުއްޔަށް  ކަންކަމަށް  އެހެން  ފިޔަވަިއ  ބޭނުމަށް  ޓޫރިޒަމްެގ 

ފަޅުރަށްރަށާުގޅޭ   ކެނޑުމާިއ،  އިންދުމާއި،  ރުްއަގސް  ފަޅުރަށްރަށުަގއި 

 .އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާބެހޭ ޤާނޫނެވެ

  

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

ފަޅުރަށްރަށް ވަރުވާއަށް  
 ލިޔެދިނުމާއި ވަކިކުރުން 

ދާއިރާއެްއަގިއ ހިމެނޭ ފަޅުރަށްރަށުެގ ތެރެއިން، މި މާއްދާެގ )ށ(  އިދާރީ   )ހ( . 2

ަގިއ ބަޔާންކުރާ ފަޅުރަށްރަށް ފިޔަވަިއ، އެނޫން ފަޅުރަށްރަށް އެކި ފަރާތް 

ފަރާތަށް ވަރުާވއަށް ލިޔެދީ، އެފަރާތް ފަރާތުން ަވކިކުރާނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

ބެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ  ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ދަނޑުވެރިކަމާ

 ތަންފީޛުކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ނުވަތަ  )ށ(   ރަށެއް  ތެރެއިން،  ފަޅުރަށްރަށުެގ  ހިމެނޭ  ދާއިރާއެްއަގއި  އިދާރީ 

ސިޓީއެްއެގ އިޚްތިޞާޞްަގއި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްރަށް، އެކި ފަރާތް ފަރާތަށް  
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ތް ފަރާތުން ވަކިކުރާނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ވަރުާވއަށް ލިޔެދީ، އެފަރާ

ނިސްބަތްވާ  ސިޓީެއްއ  ނުވަތަ  ރަށެއް  އެ  ޮގތުެގމަތިން  ަގާވއިދުަގިއވާ 

 ކައުންސިލުންނެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ާއއި )ށ( ެގ ދަށުން ފަޅުރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުމާިއ  )ނ(  

ޤާނޫ  މި  އުސޫލުތައް،  ޢަމަލުކުރާނެ  ދަށުން ވަކިކުރުުމަގިއ  ނުެގ 

މަސްއޫލިއްޔަތު   ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ސިޔާސަތުތައް  ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ 

 ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

ފަޅުރަށްރަށް  )ރ(   ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް،  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ލިޔެދިނުމާބެހޭ ކަންކަން މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގިއވާ  ވަރުާވއަށް  

ޤާނޫނު   މި  ތަންފީޛުކުރުަމކީ  ޙަވާލުަގއި  ކައުންސިލެްއެގ  ޮގތުެގމަތިން 

 ހުރަސްއަޅާކަމެއް ނޫނެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 

ވަރުވާއަށް ލިޔުއްވާ  
 ފަރާތް ޒިންމާވުން 

އެ  . 4 ކަންކަމުގައި،  ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  ލިޔެދީފަިއވާ  ލިޔުްއަވއިެގން   ވަރުާވއަށް  ރަށެއް 

އުސޫލުތަްއ،  އުޅޭ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި ކަމާުގޅޭ ެއނޫންވެސް  

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

 
ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ  

ފަޅުރަށް ދެވަނަ  
ފަރާތަކަށް ލިޔެދިނުން  
 ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދިނުން 

ރަށެއް  އެްއވެސް   )ހ( . 5 އެ  ފަޅުރަށެްއ،  ލިޔެދީފައިާވ  ވަރުާވައށް  ފަރާތަކަށް 

ކުްއޔަށް   ލިޔެދިނުމާއި،  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ފަރާތުން  އުޅޭ  ލިޔުްއވަިއެގން 

ދިނުމާއި، އެ ރަށް ބެލެހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަކީ  

 މަނާކަމެކެވެ. 

ވަރުާވއަށް   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ެއހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށެއް ލިޔުްއަވއިެގން އުޅޭ ފަރާތުން، ެއ ރަށް ބެލެހެއްޓުމުެގ  
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ރަށެްއަގއި  އެ  މީހުން  ޮގތުަގއި  ުމވަްއޒަފުންެގ  އެފަރާތުެގ  ބޭނުމުަގއި 

 ނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ބައިތިއްބައިެގން އެ ރަށް ބެލެހެއްޓުމަކަށް މި ޤާ

 
 އުނިކުރުން. ވަނަ މާއްދާ   6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއާވ،  .5

 

ފަޅުރަށްރަށަށް އަރާ  
 ފޭބުން 

ނުވަތަ   )ހ( . 6 ނުބައިެވެގން،  މޫސުން  ފަޅުރަށަކަށް،  ލިޔެދީފަިއވާ  ވަރުާވއަށް 

މީހުންެގ   ޙާދިޘާެއއްަގއި  ދިމާވާ  ުމދާ ސަލާމަތް  ކަނޑުމަތީަގއި  ފުރާނައާއި 

ކުރުމަށްޓަކަިއ، ނުވަތަ އެނޫންެވސް ކުއްލި ނުރައްކަލެއްެގ ޙާލަތެއްަގއި ފައިބާ  

ނޫން   ފޭބުން  އަރާ  ފަރާތަކުން  ރަސްމީ  ބޭނުމަކު  ދައުލަތުެގ  ފޭބުމާއި، 

ޮގތެްއަގިއ އެހެން ފަރާތަކުން އަރާފައިބަންވާނީ، އެ ރަށެްއ ލިޔުްއވަިއެގން  

 އްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ. އުޅޭ ފަރާތެްއެގ ހު

އިވާ ފަޅުރަށަކަށް އަރާ ފޭބުމަށް، ފައެްއވެސް ފަރާތަކަށް ވަރުާވައށް ލިޔެދީ )ށ(  

 އެްއވެސް މީހެްއެގ އަތުން ެއްއޗެއް ނެުގމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.   7ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއާވ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

ފަޅުރަށްރަށުން ލަކުޑި  
 ކެނޑުން 

ޤާނޫނުގެ   )ހ( . 7 މި  ކަނޑަންވާނީ،  ލަކުޑި  ފަޅުރަށަކުން  ލިޔެދީފައިވާ  ވަރުާވއަށް 

ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް  

ފޮނުވާ  ކައުންސިލަކުން  އަތޮޅު  ސިޓީއަކަށް،  ލަކުޑި  ދޭ  އެްގރިކަލްޗަރުން 

ހުރި   ޙަވާލުވެެގން  ނުވަތަ  އުޅޭ  ލިޔުްއވަިއެގން  ރަށެއް  އެ  މީހަކާއި، 

 ފަރާތެއްެގ، ނުވަތަ އެފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއްެގ ހާޒިރުަގެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތިން ލަކުޑި ކަނޑަންވާނީ  )ށ(  

ުގޅޭޮގތުން   ޙިމާޔަތްކުރުމާ  ގަވާއިދުތަކާ  ތިމާވެށި  ޤާނޫނާއި  ޢަމަލުކުރެވޭ 

 .އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 4 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 
ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ  

 ފަޅުރަށް ވަކިކުރުން 
ނުވަތަ މި  ފަޅުރަށެއް ވަރުާވއަށް ލިޔުްއަވއިެގން އުޅޭ ފަރާތުން، މި ޤާނޫނާ   )ހ( . 9

ވަރުާވއަށް   ފަޅުރަށެއް  އެ  ނުވަތަ  ަގާވއިދަކާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

ލިޔެދިނުމާުގޅޭ ެއއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ނުވިނަމަވެސް، އެ ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް  

ލިޔެދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން އެ ރަށެއް ސަރުކާރުެގ ބޭނުމަށް  

ފަރާތަށް  ނަަގން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ފަޅުރަށް ވަރުވާ   30އަށް ލިޔެދީފައިާވ 

ބުނެވި ދިނުމަށްފަހު،  ނޯޓިހެްއ  ދުވަހުެގ  އެއްބަސްވުން  ދި)ތިރީސް(  ޔަ 

އިޚްތިޔާރު   ވަކިކުރުމުެގ  ރަށް  ލިޔެދީފައިވާ  ވަރުާވއަށް  ބާޠިލުކޮށް، 

 މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ލިޔުްއަވއިެގން ުއޅޭ ފަރާތަކުން، މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ ފަޅުރަށެއް ވަރުާވއަށް   )ށ(  

ވަރުވާއަށް   ފަޅުރަށެއް  އެ  ނުވަތަ  ގަވާއިދަކާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ނޯޓިސް  ހިނދެއްަގިއ،  ޚިލާފުވެއްޖެ  އެއްބަސްވުާމ  ލިޔެދިނުމާުގޅޭ 

ދިނުމަށްފަހު، އެ ރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަރާތުެގ ކިބަިއން އެ ރަށް  

 ުމެގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ވަކިކުރު

ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށެއް    ށްމި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ެގ ދަށުން ވަރުާވއަ )ނ(  

އެފަރާތަށް    ށްވަރުާވއަ ޙާލަތުަގިއ،  ވަކިކުރާ  ފަރާތުން  ފަރާތް  ލިޔެދީފަިއވާ 

 އެްއވެސް ބަދަލެއް ނުދެވޭނެއެެވ.

ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށެއް    ށްމި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ެގ ދަށުން ވަރުާވއަ )ރ(  

އެފަރާތުެގ    ށްވަރުާވއަ ޙާލަތުަގިއ،  ވަކިކުރާ  ފަރާތުން  ފަރާތް  ލިޔެދީފަިއވާ 

ރަށުން   އެ  އެތަކެތި  ހުރިނަމަ،  ރަށެއްަގއި  ެއ  މުދަލެއް  އުފުލޭ 

ެގންދިއުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެްއ  

އަދި    ދޭންވާނެއެެވ. އަދި ެއޮގތުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު މި ާމއްދާެގ )ހ(

 )ށ( ެގ ދަށުން ދޭ ނޯޓިހުަގިއ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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 އުނިކުރުން. ވަނަ މާއްދާ   10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއާވ،  .8

 
ވަރުާވއަށް ލިޔެދޭ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭޮގތުން މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެއްެގ   . 10 އަދަބު 

ރުފިޔާ ައށްވުރެ ިގނަނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން، ނުވަތަ    -/10,000އަދަބަކީ  

 ހަމަސްދުވަހަށްވުރެ ދިުގނޫން ުމއްދަތަކަށް އަރުވާލުން، ނުވަތަ ޭގަގއި ބަންދުކުރުެމވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  11 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .9

 
ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް  

 ދިނުން 
މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޭނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ   (ހ) . 11

 ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން، ައންނަނިވި ދެޮގތުންކުރެ ޮގތަކަށެވެ. 

ޢާންމުކޮށް މި    (1)    ޮގތުެގމަތިން  ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ަގވާިއދުަގއި  އެ  ކޮށްެގން،  އިޢްލާނު 

އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން އެކަށީެގންވާ އެންމެ ރަނަގޅު ހުށަހެޅުމެްއ 

 . ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ދިނުން

ކަމަކާބެހޭ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓަކާއެކު، މި ރަށުަގއި ކުރަން ބޭނުންވާ    (2)   

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ހުށަހެޅުމުން، ެއ  

 .ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް ދިނުން

ނާޢީ އެހެން ބޭނުމަކަށް ޞިމަސްވެރިކަމުެގ ނުވަތަ ދަނޑުެވރިކަމުެގ ނުވަތަ   )ށ(  

ފަޅުރަށްރަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޮގތުަގިއ  ރަށެްއެގ  އިންޑަސްޓްރިއަލް 

ޮގތުެގމަތިން، ެއ   ކުއްޔަށްދޭނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ 

ހިންޢަނާޞި ޙަާވލުކުރެވިފަިއާވ    ގައިތެއް  މަސްއޫލިްއޔަތު  ބެލެހެއްޓުމުެގ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދުަގއި، އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށްރަށް  )ނ(  

 ިގންތިކުރާނެ ޮގތުެގ ުއސޫލުތަްއ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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ފަޅުރަށްރަށުެގ ތެރެއިން ރަށެްއ ނުވަތަ ސިޓީ  އިދާރީ ދާއިރާއެްއަގިއ ހިމެނޭ  )ރ(  

ފަޅުރަށެއް،  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  އިޚްތިޞާޞްެގ  ކައުންސިލެްއެގ 

ސަރުކާރުން  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޮގތުަގއި  ރަށެްއެގ  އިންޑަސްޓްރިއަލް 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  އިދާރީ    2010/7ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ެގ  ދާއިރާތައް  ޤާނޫނު(  ހިންުގމުެގ  ވަނަ    1-56 

( ެގ  )ޅ(  ެއ  1މާއްދާެގ  ފަޅުރަށެއް،  އެ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

 ކައުންސިލެްއެގ އިޚްތިޞާޞުން ވަކިކުރަންވާނެެއވެ. 

އިދާރީ ދާއިރާއެްއަގިއ ހިމެނޭ ފަޅުރަށްރަށުެގ ތެރެއިން، މި މާއްދާެގ )ޅ(   )ބ(  

ފިޔަވައި ފަޅުރަށްރަށް  ބަޔާންކުރާ  ފަޅުރަށްރަށް، ަގއި  އެނޫން   

އެނޫން  ފިޔަަވއި  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޮގތުަގއި  ރަށެއްެގ  އިންޑަސްޓްރިއަލް 

ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކުްއޔަށްދޭނީ،  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  ބޭނުންތަކަށް 

 ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ނުވަތަ  އިދާރީ   )ޅ(   ރަށެއް  ތެރެއިން،  ފަޅުރަށްރަށުެގ  ހިމެނޭ  ދާއިރާއެްއަގިއ 

އިންޑަސްޓްރިއަލް   ފަޅުރަށްރަށް،  ހިމެނޭ  އިޚްތިޞާޞްަގިއ  ސިޓީއެްއެގ 

ރަށެއްެގ ޮގތުަގއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ފިޔަވައި އެނޫން ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް  

ޮގތުެގމަތިން   ގަވާއިދުަގިއވާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ރަށެއް ދޭނީ،  އެ 

 ނުވަތަ ސިޓީެއއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުންނެވެ. 

  
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10

 
ފަޅުރަށްރަށް  

 ކުއްޔަށްދެވޭ މުއްދަތު 
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ،   11މި ޤާނޫނުެގ   (ހ) . 13

މީލާދީ   ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ޙަވާލުކުރާ  ރަށް  ފަރާތާ  ހިފާ   21ކުއްޔަށް 

 )އެކާވީސް( އަހަރު ދުވަހުެގ ުމއްދަތަށެވެ. 
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އަންނަނިވި   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް،  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އަ  އެ  ކުރު  ޙާލަތްތަކުަގއި  ުމއްދަތަށްވުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުރުަގިއ 

)ފަންސާސް( އަހަރަށްވުރެ ދިުގނޫން މުއްދަތަކަށް   50މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ  

 ފަޅުރަށެއް ކުްއޔަށް ދިނުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

ހިފަން   (1)    ކުްއޔަށް  ރަށް  އެ  ފަރާތުން،  އެދޭ  ހިފަން  ކުއްޔަށް  ރަށް 

ކުރު   21މުއްދަތަކީ  ހުށަހަޅާ   އަހަރަށްވުރެ  )އެކާވީސް( 

ކަމާބެހޭ  ދިނުމަކީ  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަށް  އެ  މުއްދަތަކަށްވެފަިއ، 

ކުރުމުެގ  އެކަން  ކަމަކަށްވާނަމަ،  ޤަބޫލުކުރެޭވ  މިނިސްޓްރީއަށް 

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 

ުމއްދަތަށް    21  (2)    އަހަރުެގ  ރަށެއްެގ  )ެއކާވީސް(  ދީފަިއވާ  ކުްއޔަށް 

މަސައްކަތް   ހިންާގ  ރަށުަގއި  އެ  ހަަމވުމަށްފަހު،  މުއްދަތު  ކުލީެގ 

ފަރާތުން  ހިފާފައިާވ  ކުްއޔަށް  ރަށް  އެ  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް 

ބޭނުންވެެގން، އެ ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް 

)ެއކާވީސް(    21ށް ދީފައިވާ  އެދި ހުށަހަޅާ ޙާލަތުަގިއ، އެ ރަށް ކުއްޔަ

)ފަންސާސް( އަހަރުެގ   50އަހަރުެގ މުއްދަތު ހިމެނޭޮގތަށް ޖުމްލަ  

މުއްދަތަށް އެ ރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

ލިބިެގންެވއެވެ. އަދި، ެއޮގތުެގމަތިން ކުލީެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން 

)ބާރަ(   12ދަތު ހަމަވުމުެގ  އެދޭނަމަ، އެ ރަށް ކުްއޔަށް ދީފައިވާ ުމއް

މަސްދުވަހުެގ ކުރިން، އެކަމަށް އެދި އެ ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިާވ  

 ންވާނެއެވެ. ފަރާތުން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަ

ކިބަިއަގިއ   )ނ(   ފަރާތުެގ  އެދޭ  ހިފުމަށް  ކުއްޔަށް  ރަށެއް  ދަށުން،  މާއްދާެގ  މި 

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ތަކާއި  ޠުފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރު

 އިޖުރާއަތު މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތްވަނަ މާއްދާ  14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .11

 
ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް  

 އެގްރީމަންޓް ދިނުމުގެ  
މާއްދާެގ ދަށުން ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ، ކަމާބެހޭ    ވަނަ 11 މި ޤާނޫނުެގ . 14

މިނިސްޓްރީއާއި ނުވަތަ ކައުންސިލާއި، ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ދެމެދުަގއި ކުރެވޭ  

ދަށުންނެވެ ކަންތައްތައް  . އެްގރީމަންޓެްއެގ  ތިރީަގިއވާ  އެްގރީމަންޓުގައި،  މި 

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .12

 
  ކޮށްފައިވާ   ރަށެއްގައި 

  އިންވެސްޓްމަންޓް 
 ވިއްކާލުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 16 ރަށެއްަގއި   11މި  ދީފަިއވާ  ކުއްޔަށް  ދަށުން  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

ހިފާފައިވާ   ކުްއޔަށް  އިންވެސްޓްމަންޓް،  އެހެން ކޮށްފައިާވ  ފަރާތުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ   ކުރަން  ރަށެއްަގއި  އެ  ވިއްކާލެވޭނީ،  ފަރާތަކަށް 

ފެންވަރަކަށް   ޤަބޫލުކުރެޭވ  މިނިސްޓްރީއަށް  ކަމާބެހޭ  އިންވެސްޓްމަންޓް، 

ރަށެއް ކުއްޔަށް ދިން މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ކައުންސިލުެގ    ެގންދިއުމަށްފަހު، އެ

 . ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހަުގެއވެ

ަގިއާވ ޮގތުެގމަތިން  ( ހ)ރަށުަގއި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް މި މާއްދާެގ   )ށ(  

ކަމާބެހޭ  ފަރާތާއި  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ރަށެްއ  އެ  ވިްއކާލައިފިނަމަ، 

އެްގރީމަންޓް،   ކުރެވިފައިވާ  ދެމެދު  ކައުންސިލާ  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއާ 

މުއްދަތަށް   ޓްއިންވެސްޓްމަން އެްގރީމަންޓުެގ  ފަރާތަށް،  ަގންނަ 

 . ބަދަލުކޮށްދެވޭނެެއވެ

 
 ިއޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13

 
ދެވަނަ ފަރާތަކަށް  
 ކުއްޔަށް ދިނުން 

ރަށެއް ކުްއޔަށް    ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކުއްޔަށް ދީފަިއވާ ރަށެއް އެ  11މި ޤާނޫނުެގ   . 17

ކުރަން   ރަށެްއަގއި  އެ  ދެވޭނީ،  ކުްއޔަށް  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ފަރާތުން  ހިފާފައިވާ 
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ބަޔާންކުރާ   ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކަމެްއ،  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކުރަން  ފެންވަރަކަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ޮގތުެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  މިންަގނޑުތަކާ 

މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ކައުންސިލުެގ ހުއްދަ ރަށެއް  ފެށުމަށްފަހު، އެ  ކުއްޔަށް ދިން 

 . ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

 

 ިއޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .14

 
މި ޤާނޫނަށް  

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ  
ކުރިން ކުއްޔަށް  
 ދީފައިވާ ރަށްރަށް 

ކޮށް،  ޓުޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެްގރީމަންމި ޤާނޫނަށް   . 20

ވަކި މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ފަޅުރަށްރަށް ކުްއޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކަށް، މި 

ޤާނޫނުެގ ސަބަބުން ބަދަލެްއ ނާންނާނެއެވެ. އެ ރަށްރަށް ކުްއޔަށް ދީފައިާވ މުއްދަތު  

 ވާ ކުްއޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚުންނެވެ.ބަލާނީ، އެްގރީމަންޓުަގއި 
 

 ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.އަންނަނިިވ ެގ ފަހަތަށް ވަނަ މާއްދާ  21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .15

 

  ސިޓީ   ނުވަތަ   ރަށެއް 
  ކައުންސިލެއްގެ 

  އިޚްތިޞާޞްގައި 
  ނުހިމެނޭ 

  ފަޅުރަށްރަށާގުޅޭ 
 އުސޫލު   ޢާންމު 

ދާއިރާެއއްަގއި ހިމެނޭ، ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީެއްއެގ އިޚްތިޞާޞްަގިއ  އިދާރީ   )ހ( . 21-1

ރަށްރަށާއި،  ލިޔެދޭ  ވަރުވާއަށް  ތެރެއިން،  ފަޅުރަށްރަށުެގ  ނުހިމެނޭ 

އެނޫން   ރަށްރަށާއި،  ތަރައްޤީކުރާ  ޮގތުަގިއ  ރަށުެގ  އިންޑަސްޓްރިއަލް 

ބޭނުންތަކަށް އެކި  އެނޫންެވސް  ރަށްރަށާއި،  ކުއްޔަށްދޭ   ބޭނުންތަކަށް 

 އެކަށަައޅާ ފަޅުރަށްރަށް ކަނޑައަޅާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. 

ނުވަތަ  )ށ(   ރަށެއް  ތެރެއިން  ފަޅުރަށްރަށުެގ  ހިމެނޭ  ދާއިރާެއއްަގއި  އިދާރީ 

ކައުންސިލަކާ   ފަޅުރަށްރަށް،  ނުހިމެނޭ  އިޚްތިޞާޞްަގިއ  ސިޓީއެްއެގ 

ކަމާބެހޭ   ސަރުކާރުެގ  ހުއްދަ ޙަވާލުކުރަންވާނީ،  މިނިސްޓްރީެގ 

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 
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ޢަމަލުކުރާނެ   )ނ(   ދިނުމުަގިއ  ހުއްދަ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ަގވާއިދުަގިއ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އިޖުރާއަތުތަްއ،  އުސޫލުތަކާއި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. "އާންމު ބައި" ބާބަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .16

 
  އަރައި   ފަޅުރަށްރަށަށް 

 ފޭބުން 
ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފަިއވާ ފަރާތުެގ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުެގ ހުއްދަ  )ހ( . 21-2

ލިޔެދީފައިާވ   ވަރުވާއަށް  ފަރާތަކުން  ެއއްވެސް  މެނުވީ  ލިބިެގން  ލިޔުމުން 

ފަޅުރަށަކަށް އެރުާމއި، މި ޤާނޫނުެގ  ކުއްޔަށް ދީފައިވާފަޅުރަށަކަށް ނުވަތަ  

ސަރަޙައްދަށް  ފަޅުެގ  ރަށުެގ  އެ  ކަނޑައަޅާ  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން 

 ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

)ހ( )ށ(   މާއްދާެގ  އަންނަނިިވ   މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،  އެހެން  ަގއި 

ޙާލަތްތަކުަގއި ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފަިއާވ ފަޅުރަށަކަށް ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި  

ނުވަތަ   އެރުަމކަށް  ައަގކާނުލައި  ފަޅުރަށަކަށް  ދީފަިއވާ  ކުްއޔަށް  ނުވަތަ 

 ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފަިއވާ ފަޅުރަށެއްެގ ފަޅަކަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީފައިވާ

 ފަޅުރަށެއްެގ ފަޅަކަށް ވަނުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

ލިޔުމުން    (1)    ހުއްދަ  ވުޒާރާެގ  ކަމާބެހޭ  ނުވަތަ  ވުޒާރާއިން  ކަމާބެހޭ 

 ؛ލިބިެގން

އެރުމާއި،    (2)    އަރާ  ފަޅުރަށަކަށް  ފަރާތުން  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  ރަށް 

 ؛ފަޅުރަށެއްެގ ފަޅުެގ ސަރަޙައްދަކަށް ވަންނަ ވަނުން

ޤާނޫނީ    (3)    ައދާކުރަންޖެހޭ  ޚިދުމަތަކުން  ޒިންމާއެއް  ސަލާމަތީ 

 ؛އަދާކުރުމުެގ ޮގތުން

ނުވަތަ    (4)    ޖެހިެގން  ޙާލުަގއި  ނުަވތަ  ޯގސްވެެގން  މޫސުން 

މުދާ   ފުރާނަާއއި  މީހުންެގ  ޙާދިޘާެއއްަގއި  ދިމާވާ  ކަނޑުމަތީަގއި 
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ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލެއްެގ  

 ޙާލަތެއްަގއި. 

 

ފަޅުރަށްރަށުން  
ރުއްގަސް  

 ކެނޑުމާއި ނެގުން 

ފަޅުރަށަކުން   . 21-3 ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  ނުވަތަ  ފަޅުރަށަކުން  ލިޔެދީފަިއވާ  ވަރުާވއަށް 

އަނެއްތަނަށް  ތަނުން  ެއއް  ނުވަތަ  ނަަގންވާނީ  ނުަވތަ  ކަނޑަންވާނީ  ރުއްަގސް 

ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ  ތިމާެވށި  ަގާވއިދާިއ  ހަދާ  ދަށުން  ިމ ޤާނޫނުެގ  ެގންދަންވާނީ، 

 ތުން އެކުލަވާލާފަިއވާ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.ޮގ

 
ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް  

ކުއްޔަށްދޭ  
ފަޅުރަށްރަށުގެ  

މައްޗަށް މި ޤާނޫނު  
 ނުހިނގުން 

 

ޓޫރިޒަމްެގ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ފަޅުރަށްރަށުެގ މަްއޗަކަށް މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ   . 21-4

 އުސޫލުތަކެއް ނުހިނާގނެެއވެ. 

ލާފުވާ  ޚި ޤާނޫނާ  
ފަރާތްތަކާމެދު  
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

މި ޤާނޫނުަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނާ   )ހ( . 21-5

ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނާ  

މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގިއ  ޚިލާފުވާ  

ފިޔަވަޅު   ޮގތުެގމަތިން  އަންނަނިވި  ެއްއޮގތަށް  ުއސޫލުތަކާ  ބަޔާންކުރާ 

 އެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ޤާނޫނާ   ށްވަރުާވއަ  (1)    މި  ުގޅޭޮގތުންނަމަ،  ފަޅުރަށަކާ  ލިޔެދީފައިވާ 

ބަލައި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ޢަމަލެއްެގ  ކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް 

ނޫން   -/1,000,000 ބޮޑު  ރުފިޔާއަށްވުރެ  މިލިއަން(  )ެއއް 

ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، އެކަން ކުރި ފަރާތަކީ އެ ރަށެއް 

ފަރާތް އުޅޭ  ލިޔުްއަވއިެގން  ވަރުވާއަށް ވަރުާވއަށް  ރަށް  އެ  ނަމަ 

 ؛ލިޔެދިނުމާުގޅޭ ެއްގރީމަންޓުަގިއ ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅު އެޅުން
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ދީފަިއވާ ފަޅުރަށަކާ ުގޅޭޮގތުންނަމަ، މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް   ކުއްޔަށް  (2)   

)އެްއ    -/1,000,000ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެްއެގ ކުޑަބޮޑުިމނަށް ބަލައި  

މިލިއަން( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު،  

އެކަން ކުރި ފަރާތަކީ އެ ރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްނަމަ އެ 

ކުއް ފިޔަވަޅު    ޔަށް ރަށް  ބަޔާންކުރާ  ެއްގރީމަންޓުަގއި  ދިނުމާުގޅޭ 

 ؛އެޅުން

ދީފައިާވ    (3)    ކުްއޔަށް  ނުވަތަ  ފަޅުރަށްރަށް  ލިޔެދީފަިއވާ  ވަރުާވއަށް 

މި   ުގޅޭޮގތުންނަމަ،  ފަޅުރަށްރަށާ  އެނޫން  ފިޔަވައި  ފަޅުރަށްރަށް 

ބަލައި،   ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ޢަމަލެއްެގ  ކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ 

ފަރާތެއް،   ކުރި  މިލިައން(   -/1,000,000އެކަން  )އެއް 

 .ން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުންރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫ

ޤާނޫނާ   )ށ(   ަގވާއިދުަގިއ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ލާފަށް  ޚިމި 

ޢަދަދުތަކާއި،   ޖޫރިމަނާކުރާ  ބަލައި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ޢަމަލުެގ  ކުރާ 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އުސޫލުތައް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދަކާ  އެްއވެސް   )ނ(  

އެކަން  ެއކުލެިވެގންވާނަމަ،  ކުށެއް  ޖިނާއީ  ޢަމަލެއްަގއި  ޚިލާފަށްކުރާ 

ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ޤުތަޙްޤީ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް މިނިސްޓްރީން 

ޤާނޫނުލް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޢަމަލަކީ  އެފަދަ  ޖިނާއީ  ޤޫބާތުެގޢުއަދި،  ދަށުން   

ކުށެއް ކަމުަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ ޢަމަލެއް ކަމުަގިއވާނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެްއ 

ފިޔަވަޅުެގ   އިދާރީ  ކަނޑައެޅޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ފަރާތަކާމެދު  ކުރާ 

އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ ދަށުން އެމީހެްއެގ މަްއޗަށް ެއ  

 ކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ކުށުެގ ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމަ
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .17

 
މި ޤާނޫނުަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  . 22 ގަވާއިދު ހެދުން 

 ހިންާގނީ، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުންނެވެ. ހަދަންޖެހޭ އަންނަނިވި ގަވާއިދުތައް ހަދައި 

ބޭނުމަށް  )ހ(   ދަނޑުވެރިކަމުެގ  މަސްވެރިކަާމއި  ރަށްރަށާއި،  ލިޔެދޭ  ވަރުާވއަށް 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ަގާވއިދުތައް ހަދައި ހިންާގނީ، މަސްވެރިކަމާިއ  

މަސްއޫލިއްޔަތު ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ސިޔާސަތުތައް    ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ 

 ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް ކުްއޔަށް ދޫކުރާ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ަގާވއިދުތައް ހަދައި   )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތު   ތަންފީޛުކުރުުމެގ  ސިޔާސަތުތައް  އިޤްތިޞާދީ  ހިންާގނީ، 

 ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ހަދަިއ  އެނޫން   )ނ(   ަގާވއިދުތައް  ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް  ބޭނުންތަކަށް 

 ހިންާގނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީއަކުންނެވެ. 

 

ގަވާއިދުތަކާިއ   .18 ެއކުލަވާލަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  ިއޞްލާޙުތަކާ  ެގނެވޭ  ޤާނޫނަށް  ބުނެވިދިޔަ  ޤާނޫނުން  މި 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ   6އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ަގވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން 
 ނެެއވެ. ރަންވާދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުތެރޭަގއި ހަދަިއ، 

 

ކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުމި ޤާނޫނަށް   .19
 ފެށިެގންނެވެ. ތާރީޚުން

 

 

 


