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ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 20/2015
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2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
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ދައުރުގެ ދެވަނަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވަ ބުދަ ވި  22މަހުގެ  ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ  2015
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 17
ހ) ވި 1436 ޝައްވާލް 7( 2015 ޖުލައި 23 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 92ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ  "ލުބި

ދިވެހިސަރުކުާރގެ ގެޒެޓުގައި  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ބުރާސްފަތި
  ޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.މިއަދު ޝާއި
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 2015/20 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 
  ޤާނޫނު  ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2

  .ގެނައުން ތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު

  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  251ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ .1

ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 
ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ 

އެއްވެސް ބައެއް 
މިލްކުކޮށްނުދިނުމާއި، 
ޢަސްކަރީ ބޭނުންތަކަށް 

  ދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ،  302މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (ހ)  .251
ދުގެ އެއްވެސް ބައެއް ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައް

. ފްރީހޯލްޑް އުޞޫުލން ބިން ދޫކުރުން ހިމެނޭގޮތުން، މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ނުދެވޭނެއެވެ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި، ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤު ބޭރުގެ  302

ސަރަޙައްދުގެ މައްޗަށް އޮތް ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސިޔާދަތީ ބާރު އޭގެ ޒާތުގައި ބީވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން ބައެއް އުނިވުން 

  ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 251ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ .2

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ،  302މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (ށ)  .251  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ބައެއް ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެނޫން 

  ގޮތަކަށްވެސް ދެވޭނީ، އެންމެ ދިގުވެގެން ނުވަދިހަނުވަ އަހަރަށެވެ. 

ވަނަ ބާބުގެ ގޮތުގައި،  15ވަނަ ބާބު ނިމޭތަނަށް، އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  14އްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި.3
  އަންނަނިވި ގޮތަށް އައު ބާބެއް އިތުރުކުރުން.

  ފަނަރަވަނަ ބާބު 

  ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤު ދޫކުރުން 

ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ 
ޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓަކާ ގު 

  ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤު ދޫކުރުން 

އި، ކޮންމެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓަކާ ގުޅިގެން، އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ސަރަޙައްދުގަ  .302
. އަދި، އެގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓް ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤު ދޫކުރެވިދާނެއެވެމީހަކަށްވެސް، ދިވެހި

އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ސަރަޙައްދުގައި،  ޙައްޤު ދޫކުރެވުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،
 .   މި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާދަތީ ބާރުތައް ފުރިހަމައަށް ހިންގޭނެއެވެ

ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ސަރަޙައްދު 
ވަކި މިންވަރެއްގައި 

  ހިފެހެއްޓުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ަސރަޙައްދު  .303 ތަކުގައި ހުރި އުފެދިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަ
ބިމުގެ ޖުމްލަ ނިސްބަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އުފެދިފައިވާ ބިމުގެ ޖުމްލައިގެ 

  ދިހައެއް އިންސައްތައަށްވުރެ، އެއްވެސް އިރެއްގައި، އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ.
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ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ 
ނޑުތައް    ޕްރޮޖެކްޓްގެ މިންގަ

ނޑުތައް ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު ފު  .304 ރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ބަލާނީ، އަންނަނިވި މިންގަ
  ޕްރޮޖެކްޓެވެ.

ހުއްދަކުރެވިގެންވާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކުން   (ހ)   
  ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވުން؛

ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ (އެކެއް)  1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި،   (ށ)   
  އިންވެސްޓްމަންޓެއްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވުން؛ އަދި 

ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭއިރު، އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ސަރަޙައްދުގައި، މެދުދިޔައިގައި   (ނ)   
ނޑުގެ ސަޠަޙުން މައްޗަށް ހިކިފައި އޮންނަ ޖުމްލަ ބިމުގެ މަދުވެގެން  (ހަތްދިހަ)  70ކަ

  ތަ ބިމަކީ، އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ހިއްކާފައިވާ ބިން ކަމުގައިވުން.އިންސައް

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 
  މިންގަނޑު މަތިކުރުން 

ނޑުކަމަށް، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .305 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  304އިންވެސްޓްމަންޓްގެ މިންގަ
ނޑު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކު . ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ ން މަތިކުރެވިދާނެއެވެ

އެ ބަދަލު ތަންފީޛުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން،  ،އެހެންނަމަވެސް، އެގޮތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއް
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ  304މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މައްޗަކަށް ނުހިނގާނެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤުން 
ޢާމަލާތްކުރުމާއި ޘާނަވީ މު 

  ޙައްޤު ދޫކުރުން 

ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤު ދޫކުރެވޭ ނުވަތަ ލިބިގަންނަ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އެ ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤު   .306
. އަދި، އެ ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤުން އަންނަނިވި މުޢާމަލާތްތައް އޭނާއަށް ، މިލްކުކުރެވިދާނެއެވެ

  ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤުގެ ގޮތުގައި މިލްކުވެގެންވާ ޙައްޤުތައް އެކުގައި، ނުވަތަ އެ ޙައްޤުތަކުން   (ހ)   
އެހެން މީހަކަށް ވަސިއްޔަތުން ނުވަތަ  ،ބައެއް، އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ނަޤުލުކުރުމާއި

 ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމާއި، އެނޫންވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް 
  ގޮތަކަށް އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ނަޤުލުކުރުން؛ އަދި

  އެ ޙައްޤުތަކުން އުފެދޭ ޘާނަވީ ޙައްޤު އެހެން މީހަކަށް ދިނުން.  (ށ)   

ޘާނަވީ ޙައްޤުން 
  މުޢާމަލާތްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޘާނަވީ ޙައްޤު ލިބިގަންނަ ނުވަތަ ހޯދާ ހަމަ  306މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .307
. އަދި، އެގޮތުން މިލްކުކުރާ ޘާނަވީ ކޮންމެ މީ ހަކަށްމެ، އެ ޘާނަވީ ޙައްޤު މިލްކުކުރެވިދާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  306ޙައްޤުން، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
  މުޢާމަލާތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤާއި ޘާނަވީ 
  ޙައްޤު ރައްކާތެރިވެގެންވުން 

ކްޓް ޙައްޤާއި ޘާނަވީ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހެއްގެ ކިބައިން، އެ ޙައްޤުތައް އޭނާގެ ނުރުހުމުގައި ޕްރޮޖެ  .308
ނޑައަޅާފައިވާ  ދައުލަތަށް ނެގޭނީ، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ކަ

ން ގޮތެއްގެމަތިން، ނުވަތަ އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ޙާލަތެއްގައި، ކޯޓުގެ ޙުކުމަކު
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން، އިންޞާފުވެރި އަދި ޢަދުލުެވރި ބަދަލު އެ ޙައްޤުގެ ވެރިފަރާތަށް  ކަ

  ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
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ވަކި މާނަ ކުރުމެއްގައި މި 
ބާބުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

  ބައެއް ބަހާއި ޢިބާރާތް 

ދެވިގެންވަނީ، ތިރީގައި އެ ބަހަކަށް މި ބާބުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ބަހާއި ޢިބާރާތަށް   .309
  ނުވަތަ ޢިބާރާތަކަށް ދީފައިއެވާ މާނަކުރުމެވެ.

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރޮޖެކްޓަށް ހިއްކާފައިވާ ބިން ނުހިމެނޭ ގޮތުން،      "އުފެދިފައިވާ ބިން
ނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ބިމުގެ ތެރެއިން، މެދުދިޔައިގައި ކަ

  ސަޠަޙުން މައްޗަށް ހިކިފައި އޮންނަ ބިމުގެ ޖުމްލަ ސަރަޙައްދަށެވެ.

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ      ވަނަ  302"ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ސަރަޙައްދު
  މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤު ދޫކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ބަޔަށެވެ.

އްކާފައިވާ ބިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ "ޕްރޮޖެކްޓަށް ހި     
ނޑުގެ ސަޠަޙުން މައްޗަށް ހިކިފައި  ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، މެދުދިޔައިގައި ކަ

  އޮންނަ މިންވަރަށް، އުފައްދައި އުފުލާފައިވާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދަށެވެ.

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ސަރަޙައްދުގައިވާ"ޕްރޮޖެ     ބިމާ ގުޅޭގޮތުން  ކްޓް ޙައްޤު
ނުވަތަ އެއިން އެއް ޙައްޤަށްވުރެ ގިަނ ، ދޫކުރެވޭ އަންނަނިވި ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްޤަކަށް

  ޙައްޤަށެވެ.

ލުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤު؛ ފްރީހޯލްޑް އުޫޞލުން މިލްކުވުން ހިމެނޭގޮތަށް ދޫކުރެވޭ މުދަ  )1(    
  ނުވަތަ 

އެއް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއް އެއްބަސްވުމަށްވުރެ ގިނަ އެއްބަސްވުމުެގ   )2(    
  ދަށުން، ކޮންމެ މުއްދަތަކަށް ނަމަވެސް ކުއްޔަށްދޭ ދިނުން.

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ      ވަނަ  304"ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓް
ނޑުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓަށެވެ.   މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މިންގަ

"ޘާނަވީ ޙައްޤު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ދެމިއޮތް     
. އަދި، އޭގެތެރޭގައި ކުއްޔަށް ، ޘާނަވީ ޙައްޤެއްގެ ވެރިފަރާތުން ދޫކުރާ ކޮންމެ ޙައްޤަކަށެވެ

ރަހުނުކުރުމާއި، ، ނަފާ ހޯދުމާއި ބޭނުންހިފުމާއި، ،ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދޫކުރުމާއި ،ދިނުމާއި
ޔަޤީންކަށަވަރުކަން ދިނުމާއި، އެނޫންވެސް މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް 

ންކަމަށް އެކަނި ހަނިވެގެންނުވާނެ ދޭދިނުން ނުވަތަ ދޫކުރާ ދޫކުރުން ހިމެނޭގޮތުން، އެކަމަކު އެކަ 
  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

  މި ޤާނޫނުން، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިތުރުކުރާ ބާބާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާބުތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން..4

އިޢުކުރާ ދުވަހުގެ ރޭގެ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ.5
  ޖެހުމާއެކުގައެވެ. 12މެންދަމު 
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