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ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/2015

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް

4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 44     އަދަދު: 5       ތާރީޚު: 14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436  -  5 ޖަނަވަރީ 2015   ހޯމަ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ތިންވަނަ  ހު އޮތް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުާރސްފަތިވި  42މަހުގެ  ެސންބަރުޑިވަނަ އަހަރުގެ  4102
 އަށް  (ޤާނޫނު ބިމާބެހޭދިވެހިރާްއޖޭގެ ) 4114/0ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 42ދައުރުގެ 

 ޖަނަވަރީ 5 ،ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 24ސާީސގެ ޤާނޫނުއަ "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  2
މި ބިލު  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެއްވުމުން ރައީ ދުވަހުހޯމަ ހ( ވި 0236ރަބީޢުލްައއްވަްލ  02) 4102

 ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 1025/4 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ޤާނޫނު(  ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2002/1ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  4

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާޫނނު( އަްށ އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނަުއން. 1001/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 މަތީ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާްއދާގެ އަރި 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން 
ބޭނުންތަކަށާއި ކަންކަމަށް 

ބިން ދޫކުރުމާއި، 
އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް 

ދޫކުރެވޭ ބިމުން 
 މުޢާމަލާތުކުރުން 

9.   

 ކުރުން. ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ފަހަަތށް އަންނަނިިވ އަކުރުތައް އިތުރު 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އިޤްތިާޞދީ ބޭނުމަށް އެކަށައަޅައި،  4މި ޤާނޫނުގެ  )ނ( .9 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާ ޙަވާލުކުރާ ބިންތައް،  5މި ޤާނޫނުގެ 

ރީގެ އުސޫލުން މުޢާމަލާުތ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާިއދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން ިވޔަފާ
ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަމާބެޭހ މިނިސްޓްރީތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ ބިން އެ މިނިސްޓްރީތަކުްނ، 
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، ދެވަނަ ފަރާތަކަްށ ވިއްކައި ނުވަތަ ކުއްޔަށް 

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

 ދެވަނަ ފަރާތަކުން ަގންަނ ނުވަތަ ކުއްޔަށްހިފާ ބިމާއި  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން )ރ(  
އެ ބިމާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތައް، އެފަރާތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
އެފަރާތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

 މިނިސްޓްރީ އެފަރާތަކާ ދެމެދު ވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  އަދި ބިންދޫކުރާ
 އެ ބިމަކާ ގުޅިގެން އެ ދެވަނަ ފަރާތަށް އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ލިިބގެންވެއެވެ.

އެ ބިން ތަރައްޤީކުރުމާއި، އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށާިއ، ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރިއާއި  (2)   
 ގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުްނ؛އެނޫންވެސް ވިޔަފާރީ

އެ ބިމާ ގުޅިގެން އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެްނ  (1)   
ފަރާތަކަށް އެ ިބން ނުވަތަ އެ ބިމުން ބަޔެއް، ބިން ޙަވާލުކުރާ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްަދ 

 ރުން؛ލިޔުމުން ލިބިގެން، ވިއްކުން ނުަވތަ ކުއްޔަށް ދިނުން ނުވަތަ ބަަދުލކު

ބިން ޙަވާލުކުރާ މިނިސްޓްރީެގ ހުއްދަ ލިޔުމުން ިލބިގެން، އެ ބިމާ ގުޅޭގޮތުްނ  (3)   
 ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ޙައްޤު ނުވަތަ އެ ބިމުގައި ކުރެވޭ ޢިމާރާތް ރަހުނުކުރުން؛
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އެ ބިމުން ނުވަތަ އެ ބިމުން ބަޔަކާ ގުޅިފައިވާ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތައް، މާލީ އަދި  (4)   
 އެކިއެކި ޒަރިއްޔާތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން.ވިޔަފާރީގެ 

މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގެ ދަށުން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތައް  )ބ(  
ރީކުރުމާބެހޭ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ، އެ ިބންތަކާިއ އެ ބިްނތަކުގައި ކުރެވޭ ޢިމާާރތްތައް ރަޖިސްޓަ

 އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހަްއޓާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ެގ ދަށުން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަަކށް ދޫކުރާ ބިންތަކާ ގުޅިގެން  )ޅ(  
 ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  20ހިނގާ މުޢާމަލާތުތަކުގައި، މި ޤާނޫނުގެ 

 އްދާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާ 35

މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ެގ ދަށުން ކަާމބެހޭ މިނިސްޓްރީތަަކށް ދޫކުރާ އެއްވެސް ބިމެއް  )ކ(  
ނުވަތަ އެ ބިުމން ބަޔެއް ނުވަަތ އެ ބިމުގައި ކުރެވޭ ޢިމާރާތެްއ ނުވަތަ ޢިމާރާތުްނ ބަޔެއް 

)ފަނަރަ ޕަސެންޓް( ޓެކްސްގެ  25ގެ %ވިއްކާނަމަ، އެ ބިން ނުަވތަ ިޢމާރާތް ވިއްކާ އަގު
ގޮތުގައި، އެ ބިމެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ވިއްކާ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. މީގެ 
ތެރޭގައި އެ ބިްނ ވިއްކާ ފަރާުތގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ނުވަތަ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ ވިއްާކ 

 ވިއްކުން ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ގަިއ އެހެން ޮގަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ނ(، )ރ(، އެހެން ޤާނޫނެއް )އ(  
)ބ( އަިދ )ކ( ގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގަާވއިދު ހަދައި ހިންގުމުެގ ބާުރ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ) 1001/2މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުތައް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވ(  
 ަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުްނ  4 އަށް (ޤާނޫނު

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  3ފެށިގެން 
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 )ފަންސާސް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 50ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން  )ހ( .12 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ތަ އެފަދަ ގޯއްޗެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް، ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބަޔެއް، ނުވަ )ށ( .12 
ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއް، ނުވަތަ ިޢމާރާތަކުން ބަޔެއް، ދިރިއުޅުން ޫނން ބޭނުމަކު ކުއްޔަށް ދެޭވީނ 

 )ފަންސާސް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 50ގިނަވެގެން 

ޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެ .5
 ފެށިގެންނެވެ. 
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