ވޮލިއުމް43 :

އަދަދު262 :

އާދީއްތަ

ތާރީޚު 12 :ޛުލްޤަޢިދާ  7 - 1435ސެޕްޓެންބަރު 2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު26/2014 :

ބައެއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2014

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

gazette@po.gov.mv
www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ލިޔުންތަކެވެ.

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް43 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު262 :

ގ
މޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރު ެ
އޔިތުންގެ ަ
ތ ދުވަހު އޮތް ރަ ް
ސޓު މަހުގެ  42ވި ބުރާސްފަ ި
ގ ް
 4102ވަނަ އަހަރުގެ އޮ ަ
އޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު  "4102ޤާނޫނުއަސާސީގެ  24ވަނަ
އއް ޤާނޫނުތައް ި
 01ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި "ބަ ެ
ހ
ދވަ ު
ު
އވާ ގޮތުގެ މަތިން 7 ،ސެޕްޓެންބަރު  04( 4102ޛުލްޤަޢިދާ 0205ހ) ވި އާދީއްތަ
މާއްދާގަ ި
ޢ
ގއި މިއަދު ޝާއި ު
ޓ ަ
ގ ގެޒެ ު
ރ ެ
ދވެހިސަރުކާ ު
އވުމުން ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެި ،
ދޤު ކުރެ ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞް ީ
އވެ.
ވއްޖެ ެ
ކުރެ ި

2

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު262 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނބަރު62/2103 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ބައެއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ޤާނޫނު 4102
.0

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2101ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ
ނ
ވ ަ
ނނުގެ ަ 2
ފށުމާއެކު ،މި ޤާ ޫ
ނށް ޢަމަލުކުރަން ެ
ނވެ .މި ޤާނޫ ަ
ނނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ޤާނޫ ެ
ވ ޤާ ޫ
މަޤްޞަދުތަކާ ތަޢާރުޟު ާ
ތއް އިޞްލާޙުވީއެވެ.
އދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުތަކުގެ މާއްދާ ަ
މާއްދާއިން ފެށިގެން  7ވަނަ މާ ް

.2

ށ
ތ ް
ނބަރު ( 3/77ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު) ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަންނަނިވި ގޮ ަ
ޤާނޫނު ނަ ް
ކރެއް އިތުރުކުރުން.
އިޞްލާޙުކޮށް ،އެ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފަހަތަށް އެ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް އަ ު

ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ
ހޮވައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރަންވީ

.2

(ބ)

ވތަ ލަނގުވެފައި
ކށް ،ނު ަ
ނކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ،އޮޔާދަނި ޮ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ ް
ވަނިކޮށް ،ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ގެންގުޅޭ ފަރާތް ނޭނގޭފަދަ

ގޮތް

އ އެއްޗެއް ގެންގުޅެނިކޮށް
ވ ފަރާތަކުން ެ
ހއްދަ ލިބިފައިނު ާ
ތ ު
ގޮތެއްގައި ވަނިކޮށް ،ނުވަ ަ
އޓާފައިވަނިކޮށް
ނުވަތަ ބަހަ ް
ސަރވިސްއަށް
ހޮވައިފިނަމަ،

ލަސްނުކޮށް
އެ

އެއްޗެއް

ފނިއްޖެނަމަ،
ެ
އެކަން
ހޮވި

ހކު،
ނނު މީ ަ
އެ ފެ ު

އަންގަންވާނެއެވެ.
މީހަކު

އަދި

ލަސްނުކޮށް

މޯލްޑިވްސް

އެފަދަ

އެއްޗެއް

އަންނަނިވި

ޕޮލިސް
މީހަކު

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
()0

ތ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙަވާލުކުރުން؛ ނުވަ ަ

()2

ތ
އެ އެއްޗެއް ފެނުނީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުވެފައިނެ ް
ތ
ވތަ ޕޮލިސް ޕޯސްޓާ ނުވަ ަ
ވ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ނު ަ
ރަށެއްގައިނަމަ ،އެ ރަށުގައި ާ
އެ ރަށެއް ނިސްބަތްވާ ރަށު ކައުންސިލަކާ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުކުރުން.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހޮވާ އެއްޗަކީ ހަނގުރާމަމަތީ ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ އެފަދަ
ނސް ފޯސްއަށް ލަސްނުކޮށް
އެއްޗެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއްނަމަ ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެ ް
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

.4

ގ
ހރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެޔަށް ފެތޭ އުޅަނދުތަކާއި އުރޭ އުޅަނދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ެ
ނބަރު ( 7/66ދިވެ ި
ޤާނޫނު ނަ ް
ށ
 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ،އަދި  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަ ް
އިޞްލާޙުކުރުން.

ފެތިފައިވާ ނުވަތަ އުރިފައިވާ
އުޅަނދެއް ފެނިއްޖެނަމަ

.2

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ފެތިފައިވާ ނުވަތަ އުރިފައިވާ
ނސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް
ރތަކުން މި ި
އ އުޅަނދެއް ފެނުނު ފަ ާ
އުޅަނދެއް ފެނިއްޖެނަމަެ ،

ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ށ ،ނުވަތަ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސިޓީ
އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނަ ް
އންގަންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލަށް ވަގުތުން އެކަން ަ
(ށ)

މޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ތގެމަތިން އެ އުޅަނދަކާބެހޭ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮ ު
ޓްރާންސްޕޯޓް

ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް

އެންޑް
3

ނ،
ލިބުމު ް

އެ

މިނިސްޓްރީން

ލަސްނުކޮށް

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު262 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށާއި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް
ދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ .އަ ި
ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ފެތިފައިވާ ނުވަތަ އުރިފައިވާ އުޅަނދަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަށު
ކައުންސިލަކަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ ކައުންސިލަކުން ލަސްނުކޮށް
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޓްރާންސްޕޯޓް

އެންޑް

ށއި،
ކޮމިއުނިކޭޝަނަ ާ

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް
އެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް
އުޅަނދެއް ފެތިއްޖެނަމަ

.4

(ހ)

މި މާއްދާގެ (ނ) އިން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދެއް،
ތ
މ ،ނުވަ ަ
ނކަށް ފެތިއްޖެނަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ތަ ަ

ނުވަތަ އުރިއްޖެނަމަ އެ

އފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ގ ވެރިފަރާތުން މިނިސްޓްރީ ޮ
އުރިއްޖެނަމަ ،އެ އުޅަނދެއް ެ

އުޅަނދަކާބެހޭ

ކޮމިއުނިކޭޝަން،

މަޢުލޫމާތުދިނުން

ނުވަތަ

ނމެ
އ ް
ެ

ކައިރީގައިވާ

ރަށު

ކައުންސިލަކަށް

ނުވަތަ

ސިޓީ

ކައުންސިލަކަށް ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ވީހާ އަވަހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ތ
ތ ކައުންސިލަކުން ލަސްނުކޮށް އެ މަޢުލޫމާ ު
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނުވަ ަ
އވެ.
ޝން އެޖެންސީއަށް އަންގަންވާނެ ެ
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކް ަ
(ނ)

()4

ށ
ށޓަ ް
ވތަ އުރުމުން ،ތިމާވެ ް
ރަށްރަށުގެ ފަޅުތެރެއަށާއި ނެރު މައްޗަށް ފެތުމުން ނު ަ
ގެއްލުމެއް ލިބިދޭފަދަ އެއްޗެއް އެ އުޅަނދަކުން ފަޅުތެރެއަށް އެޅުމަކާ ނުލައި،
އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ
އޅަނދު.
ތެރޭގައި ފުންކުރާ ނުވަތަ ނަގާ ު

.3

ނ
ދ  3ވަ ަ
ގ (ހ) އާއި (ށ) ،އަ ި
ގ  4ވަނަ މާއްދާ ެ
ހ ޤާނޫނު) ެ
ގވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާބެ ޭ
ނންބަރު ( 8/66ލަނ ު
ޤާނޫނު ަ
ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮ

ކަނޑުން ލަނގުވާ
ތަކެއްޗާމެދު

.4

(ހ)

ކަނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެތި ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ލަނގުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް
ފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ނުވަތަ އެންމެ ކައިރީގައި
ފެނިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮ ް

ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

ހުރި ރަށު ކައުންސިލަކަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް އެ އެއްޗެއް ފެނުނު ފަރާތަކުން
ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހޮވައިފިނަމަ،
ކަނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެތި ފިޔަވަ ި
ނޑް ޓްރެޜަރީއަށް ނުވަތަ އެންމެ ކައިރި ރަށު ކައުންސިލަކަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ ް
ށ އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި
ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮ ް
ދކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އެފަދައިން ހޮވި އެއްޗެއް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއި ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ނުވަތަ އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ
ގ
ނ އެ އެއްޗަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ނޭނ ޭ
ހވާތަކެތީގެ ތެރެއި ް
ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެޮ .
އެއްޗެއްސާއި ނުރައްކާތެރި އެއްޗެހީގެ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް
ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކަނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެތި
ހޮވުން

.3

(ހ)

ކަނޑުގައި އުފެދޭ އެއްޗެއް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ހޮވައިފި މީހަކު ލަސްނުކޮށް
އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ،ނުވަތަ އެންމެ
ކައިރި ރަށު ކައުންސިލަކަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
4

ވޮލި ުއމް34 :

.7

ދދު262 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  7ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ނބަރު ( 21/69ދިވެ ި
ޤާނޫނު ނަ ް

ފަޅުރަށްރަށުން
ލަކުޑި ކެނޑުން

.7

(ހ)

ދ
ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށަކުން ލަކުޑި ކަނޑަންވާނީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ާ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ދޭ ލަކުޑި
ސިޓީއަކަށް ،އަތޮޅު ކައުންސިލަކުން ފޮނުވާ މީހަކާއި ،އެ ރަށެއް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ނުވަތަ
ގ ހާޒިރުގައެވެ.
ނވަތަ އެ ފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއް ެ
ޙަވާލުވެގެން ހުރި ފަރާތެއްގެު ،

(ށ)

ކޑި ކަނޑަންވާނީ ތިމާވެށި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލަ ު
ޙިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

.6

ނ
ވ ަ
ނންބަރު ( 21/69މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ރުއްގަހާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2ވަނަ މާއްދާ 7 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ަ 6 ،
ޤާނޫނު ަ
ޞލާޙުކުރުން.
ނ މާއްދާ އަދި  6ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އި ް
މާއްދާ 7 ،ވަނަ މާއްދާ 9 ،ވަ ަ

ރުއްގަސް އިންދުން

.2

އަމިއްލަ ރުއްގަސް

.7

(ހ)

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް

.6

މީހުންއުޅޭ

މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ނުވަތަ ސިޓީތަކުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ގޯތިގޯއްޗާއި ވަގުފު ބިންތަކާއި
ނތައް ނޫން އެހެން ތަންތާނގައި ރުއްގަސް
ފރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ބި ް
ތ ަ
އެކިއެކި ބޭނުމަށް އެކި ފަރާ ް
ވތަ
ލން ނު ަ
ގމަތިން ،ރަށު ކައުންސި ު
ތކާއި ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
މބެހޭ ގަވާއިދު ަ
އިންދަންވާނީ ،ކަ ާ
ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ،އެ ކައުންސިލަކުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ދ
މސްމީހުން އިންދައި ހައް ާ
ނީ ،
ގތުގެމަތި ް
ގއި ބުނެފައިވާ ޮ
މި ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާ ަ
ގ
އަމިއްލަ ރުއްގަސް ،ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ ރަށެއް ެ
ސިޓީއެއްގެ

ނުވަތަ
ތަރުކާރީ،

މޭވާ

ކައުންސިލުގައި
ނުވަތަ

ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮވާންލިބޭ

ވތްތައް،
ބާ ަ

އެ

ކތި
ތަ ެ

ދަނޑުބިމުގައި
އިންދާ

ހައްދާ

ނ
ދަނޑުބި ް

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރީކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.
ކުއްޔަށްދީ ވަކިކުރުމާއި

އެ ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ފަރާތްފަރާތުން ވަކިކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ބެލެހެއްޓުން އެކި

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް

ނތަކާ
ރތްފަރާތުން އެކަން ވަކިކުރާނީ ،ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ޕްލޭ ް
ފަރާތްފަރާތާ ޙަވާލުކޮށް ،އެފަ ާ

ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުން

ނސިލުންނެވެ.
ކއުންސިލުން ނުވަތަ ސިޓީ ކައު ް
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރަށު ަ

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް

.7

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް

.9

ދަރަށް ކޮށުން

.6

ދިރުވައި ބެލެހެއްޓުން

ރަށްރަށުގައި

ވތަ
ނު ަ

ސިޓީތަކުގައި

ނނަ
ހު ް

ރއްޔިތުންގެ
ަ

ރުއްގަސް

ކުއްޔަށްދީ،

ގ ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ
ތ ސިޓީތަކުގައި ހުންނަ ރައްޔިތުން ެ
މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ނުވަ ަ
ފަރާތްތަކުން

ކަމާބެހޭ

އދުތަކާ
ގަވާ ި

އެއްގޮތްވާ

ތން،
ގޮތުގެމަ ި

އެ

ރުއްގަސް

ދިރުވައި،

ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
ކެނޑުން

ގ ރުކެއް
ގހެއް ނުވަތަ ރައްޔިތުން ެ
ގ ަ
ގއި ބުނެފައިވާ ރައްޔިތުން ެ
މި ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާ ަ
ޔތް
ފ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ލަފަޔާއެކު ،ތިމާވެށި ޙިމާ ަ
ކަނޑަންވާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ސޓީ
ވތަ ި
ނ ރަށު ކައުންސިލުން ނު ަ
މތި ް
ގވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
ނނާއި ަ
ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާ ޫ
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެމަތިންނެވެ.
ދރަށް
ތ ސިޓީތަކުގައި ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން ަ
މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ނުވަ ަ
ތން
ނނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި
ވށި ޙިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާ ޫ
ކޮށޭނީ ،ތިމާ ެ
ނން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ދަރަށް ކޮށުން މަނާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް ޫ
އެހެން ގަސްގަހެވެ .އަދި އެފަދަ ގަސްގަސް ދަރަށް ކޮށަންވާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
5

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު262 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެގްރިކަލްޗަރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،އެ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލެއްގެ ހުއްދަ
ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
.7

ވނަ މާއްދާގެ
ވނަ މާއްދާަ 24 ،
ދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  01ވަނަ މާއްދާަ 20 ،
ނންބަރު ި ( 0/2112
ޤާނޫނު ަ
(ހ) އަދި (ނ) 29 ،ވަނަ މައްދާގެ (ހ) ގެ ( 26 ،)0ވަނަ މައްދާގެ (ހ) 49 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި  46ވަނަ މާއްދާ
ރން.
އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކު ު

ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުން

.01

ގަންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ލިބޭ

.20

ނނުގެ  4ވަނަ މާއްދާއާއި  3ވަނަ
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެދޮރު އެޅުމަށާއި ޢިމާރާތްކުރުމަށް މި ޤާ ޫ
ޅއި
ރނީ ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ ަ
ބމުން ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކު ާ
މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށައަޅާ ި
ރން
ތން މިނިސްޓް ީ
އގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި
ތކާއި ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާ އެ ް
ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ އުސޫލު ަ
ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން ،އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުންނެވެ.

މީހަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން

މި ޤާނޫނުގެ  07ވަނަ މާއްދާއާއި  09ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގޯއްޗެއް ވިއްކާލައިފިނަމަ،
ރތަކަށް ،އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް،
ނުވަތަ ދީފިނަމަ ،އެގޯއްޗެއް ގަތް ފަރާތަކަށް ،ނުވަތަ ލިބުނު ފަ ާ
ނވާނެއެވެ.
އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުން ހަދައިދޭ ް

އަމިއްލަ ބިމާއި ގޯތި

.24

ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން

.29

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

(ހ)

އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ،ގޯތިގޯއްޗާއި ،އެފަދަ ގޯތީގައި ހަދާ ޢިމާރާތްތައް ،އެ ރަށެއް ނުވަތަ
ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހަދާ
ރަޖިސްޓަރީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުގެ
ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި އެ ކައުންސިލަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ވ
ގައި ާ

ގޮތުގެމަތިން

ރަޖިސްޓަރީ

ށފައިވާ
ކޮ ް

އަމިއްލަ

ބިމެއްގެ

ތ ސިޓީއެއް
އ ރަށެއް ނުވަ ަ
މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ޝަރުޢީ ލިއުމާއެކުެ ،
ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކަށް ހުށަހަޅައި،

އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ،

ށ ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ރތަ ް
އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބުނު ފަ ާ
އަމިއްލަ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަވެސް ،ހަމަ
މިގޮތުގެ މަތިން އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ހަމަޖެހުނު ގޮތް އެނގޭނެ
ޝަރުޢީ ލިޔުމާއެކު ،އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކަށް ހުށަހަޅައި،
އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ،އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިކަން
ވނެއެވެ.
މތިން ބަދަލުކުރަން ާ
ދށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ލިބުނު ފަރާތަށް ،މި ޤާނޫނުގެ ަ
އެހެން ބޭނުމަކު ކުއްޔަށް

(ހ)

ދން.
އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުން ހުއްދަހޯ ު

ދިނުން
ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން
ބޭނުންކުރުން

-0

ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ،ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުމަކު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް،

.26

(ހ)

.49

(ށ)

އ
މއް ކުރަންވާނީ ،އެ ރަށެ ް
ނ ބޭނު ެ
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެ ް
އންސިލަކުން އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.
ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކަ ު
ވރެއް ،ނުވަތަ ފައިސާއެއް،
ފއިވާ ގަހަނާއެއް ،ނުވަތަ ކަން ާ
ބނެ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު
ނ ފެނިއްޖެނަމަ ،އެއެއްޗެއް
ނުވަތަ އާސާރީ އެއްޗެއް ،ނުވަތަ މަޢުދަނެއް ،ރާއްޖޭގެ ބިމު ް
ނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް،
ފ ޭ
ލގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ި
ނ މާ ޭ
ކން ،އެކަ ް
ފެނުނު ފަރާތަ ު
6

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު262 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ބތްވާ ކައުންސިލަށް އަދި
އގައިނަމަ އެ ސިޓީއެއް ނިސް ަ
މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ސިޓީއެ ް
ރަށެއްގައިނަމަ އެ ރަށެއް ނިސްބަތްވާ ރަށު ކައުންސިލަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ވެއްޔާއި ގާ ނެގުން

.46

ގއި،
ނޑާރަ ގޯއްޗާއި ،ބިމާއި ،އަމިއްލަ ގޯތީގެ ބިމުން ގަލާއި ވެލިނަ ަ
ބ ް
އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ަ
ރށު
ގއިނަމަ ސިޓީކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ،ރަށެއްގައިނަމަ އެރަށެއްގެ ަ
ވިއްކައި ،ދީ ހެދޭނީ ސިޓީއެއް ަ
އދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާ ި

.9

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުތަކުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން،
ޞލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.
މި ޤާނޫނުން ގެންނަ އި ް

.6

ށނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞްދީޤުކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ފެށިގެންނެވެ.
________________________
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