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 2021/33ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 
 

 

 

 ޤާނޫނު އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

 
މިއީ، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ބިާނކުރާ ޢިމާރާތްތައް އެއްމެދު ޢިާމރާތްަތކެއްެގ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީުކރުމާއި، އެއްމެދު ޢިމާރާތްަތކުގައި ހިމެޭނ 

ޔުނިޓުތައް ގަނެވިއްކުމާިއ ިމލްކުކުރުުމެގ ހަމަތަްއ ބަޔާންުކރުމާއި، 

އެއްމެދު ޢިމާރާތްތައް ެބލެހެއްޓުމާިއ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޫސލުތަްއ 

 ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫެނވެ.

 ޤާނޫނު" އެވެ. ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "އެއްމެދު ޢިމާރާުތގެ މި )ށ(  
 

 ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީެއވެ.މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް   .2 މަޤްޞަދު 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބިނާުކރާ ޢިމާރާތްަތއް، އެއްމެދު ޢިާމރާތްަތކެއްެގ  )ހ(  

 ؛ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާގުޭޅ އުސޫލުަތއް ކަނޑައެޅުން

ވަކިވަިކ ަފރުުދންނަށް ، އެއްމެދު ޢިމާރާެތއްގަިއ ހިމެނޭ ޔުނިޓުަތއް )ށ(  

 ނުވަތަ ވަކި ަފރާތްތަކަށް މިލްުކކުރެވޭެނ ގޮތް މަގުަފިހކޮށްދީ، 

އެއްމެދު ޢިާމރާތުެގ ، އެ ޔުނިޓުތައް މިލްުކވާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި

ބައިތަކުގައި ދިިރއުޅެ، އެ ތަންތަން ގަނެވިއްކައި، ކުްއޔަށްދީ، އަިދ 

 ްތ މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛އެނޫންވެސް މުޢާމަލާތްތަްއ ކުެރވޭނެ ގޮ

އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްެގ ގޮތުގަިއ ރަޖިސްަޓރީކުާރ ޢިމާރާތުގެ ބިމާިއ  )ނ(  

ޢާންމު ސަރަޙައްދުތަްއ ބަލަަހއްޓަިއ ބޭނުންކުރާނެ އުޫސލުތަްއ 

ބިމާއި ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ވަިކވަކި ޔުިނޓުތަްއ ، ކަނޑައެޅުމާއި
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ޙައްޤުތަާކއި، އެަފރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަްއ މިލްކުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ 

 ؛ކަނޑައެޅުން

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިރއަލްއެސްޓޭްޓ ވިޔަފާރިަތއް ފުޅާކުރުމުގެ ފުުރޞަުތ  )ރ(  

ޑިވެލޮޕަރުންނަްށ ހޯދައިދިނުމާއި، ހަރުދަާނ ުއސޫުލތަކާިއ 

ހަމަތަކެއްގެމަތިން އެއްމެދު ޢިާމރާތްތަކާގުޅޭ މުޢާމަލާތްަތއްކޮށް، 

 ޢިމާރާތްތަްއ ހިންަގއި ބެެލހެއްޓޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުުކރުން.އެއްމެދު 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

 
މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލަފްޒުތަާކއި ޢިބާރާތްތަކަކީ، ިމ ޤާނޫނު  )ހ(  .3 މަފްހޫމްތަކުގެ އަސާސް 

 އޭގެ މައްޗަްށ ބިނާވެގެްނވާ މަިއގަނޑު މަފްހޫމްތަކެވެ.

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަފްހޫމްތައް ަބޔާންކޮށްފައި ެއވަނީ، މި  )ށ(  

މި ޤާނޫނުެގ އަްސލު އެގޮތުަގއި ދެެމހެއްޓުމަށާއި، މި ާޤނޫނުެގ 

މަޤްޞަދުތައް އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ހާސިލުުކރުމަށް މަގުަފހިުކރުމުެގ 

ބޭނުމުގައެވެ. އެގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ ކޮންމެ ާމއްދާެއއްވެްސ 

 ، އެ މަފްހޫމްތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަިތންނެވެ.ކިޔަންވާނީ
 

"ހިއްސާގެ ޢަދަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސްޓްރާޓާ ްޕލޭނާެއކު ތަްއޔާރުުކާރ   .4 ހިއްސާގެ ޢަދަދު 

ޝެޑިއުލް އޮފް ސްްޓރާޓާ ޔުނިޓްސްގަިއ ހިމެނޭ ޔުނިުޓ ނުަވތަ ޔުނިޓުތަކަްށ 

 މިންަވރަށެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްާސގެ 
 

"ބިމުގެ އަްސލު ވެރިަފރާތް" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، އެްއމެދު ޢިމާރާެތްއ   .5 ބިމުގެ އަސްލު ވެރިފަރާތް 

ބިމުެގ ، ރަޖިސްޓަރީުކރުމުގެ ުކރިން ނުވަތަ ރަޖިސްަޓރީުކރުމަށް ހުަށހަޅާއިރު

 ރަޖިސްޓަރީަގއި ބަޔާންުކރާ ަފރާތް ނުވަަތ ފަރާތްތަކަށެވެ.
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"ހިންގައި ެބލެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، އެްއމެދު ޢިމާރާތެްއ   .6 ހެއްޓުން ހިންގައި ބެލެ 

މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހއްޓުމަށާއި، އެއްމެދު ޢިާމރާތުގައި ހިމެނޭ ާޢންމު ތަންތަނާއި، 

ޢާންމު ވަސީލަތްތަްއ މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަނުން ކަނޑައަާޅ އުސޫލުަތކާިއ 

ަފރާތުގެ މަންފާއަށާިއ ލާބައަށްޓަކަިއ ހަމަތަކުގެމަތިން ޔުނިޓުގެ ވެރި

 ބެލެހެއްޓުމަށެވެ.
 

"އެއްމެދު ޢިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ގޮތުެގމަތިން ބިނާކުާރ   .7 އެއްމެދު ޢިމާރާތް 

 ނުވަތަ ބިނާކޮށްފައިާވ ޢިމާރާތަށެވެ.

ބައިަތކެއްެގ ޢިމާރާތުގައިވާ ޔުނިޓުތަކާއި ޢާންމު ތަންތަން ވަކިވަިކ  )ހ(  

އެއްުބރި ނުވަަތ އެއަްށވުރެ ގިނަ ބުރީެގ  ،ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެން

މައްޗަށް އެކުެލވިގެން، އެހެން ޢިާމރާތަކާ ގުޅުމެއްނެތި، އޭގެ ާޒތުގަިއ 

 ވަކިން އެްއ އޮނިގަނޑެްއގެ ދަށުން؛

ޢިމާރާތް ނުވަތަ ޢިމާރާތްަތއް ބައިުކރެިވ އެ ބައިަތކުގަިއ ހިމެނޭ  )ށ(  

އް ަވކިވަކި ފަރުދުންނަށް ިމލްކުުކރެވޭގޮތަށް ހަދާފަިއުވމާއެކު، ޔުނިޓުތަ

އެ ޢިމާރާތުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާންމު ތަންތަުނގައި ހުރިާހ 

 މިލްކުވެރިްނގެ ިހއްސާ ހަމަހަމައަށް ހިމެނޭގޮތަށް.
 

ހިމެޭނ "ޢާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސްްޓރާޓާ ްޕލޭންގައި   .8 ޢާންމު ތަންތަން 

ވަކިވަކި ޔުނިޓުތަކުގެ އިމުން ބޭުރގައި ހިމެނޭ ތަންތަނަެށވެ. ނަމަވެސް، 

ޔުނިޓެއްގެ އިުމގެ އެެތރޭގަިއ އެހެްނ ޔުނިޓަކާ ގުޅިގެން ޑަކްޓެއް ނުވަަތ 

ވައިގޮޅިއެއް ހިމެނޭނަމަ، އެތަނެއް ބަލާނީ ޢާންމު ތަނެްއގެ ޮގތުގައެވެ. ޢާންުމ 

ވެރިންެގ ހަމަހަމަ ިހއްާސ އެކުލެިވގެންާވ ތަންތަނަކީ ޢިމާރާތުގެ ހުިރހާ މިލްކު 

ތަންތަނެވެ. އެ ތަންތަނުެގ ތެރޭަގއި ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތަންތަްނ 

 ހިމެނެއެވެ.

ޢާންމު ސަރަޙައްދުތައް )ޢާންމު ސަރަަޙއްދުތަކުގެ ެތރޭގައި، ްސޓްރާާޓ  )ހ(  

ތަންތަނުެގ ޕްލޭންގަިއ ޢާންމު ސަރަަޙއްދުތަކުެގ ގޮތުަގއި ކަނޑައަާޅ 
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ސިޑި، ލިފްޓްޮގޅި އަިދ ، އިތުރުން، ޢިމާރާުތގައި ހިމެނޭ ވޯކްވޭ، ޮކރިޑޯ

 ވައިގޮޅިފަދަ ތަންތަން ހިމެނެެއވެ.(

ޢާންމު ވަސީލަތްތައް. )ޢާންުމ ވަީސލަތްތަކުެގ ތެރޭަގއި، ްސޓްރާާޓ  )ށ(  

ޕްލޭންގަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާންުމ ތަންތަނުގަިއ ހުންނަ، ނުވަަތ 

ތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ މިލްުކވެރިްނ ޢާންމު 

 ހިއްސާވާ ވަސީލަތްަތއް ހިމެނެެއވެ.(
 

ބިން" ކަމަށް ބުނެފަިއ  މި ޤާނޫނުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، "އެއްމެުދ ޢިމާރާުތގެ  .9 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިން 

 އެވަނީ، އެއްމެދު ޢިާމރާތުގެ ގޯތިކަމުގަިއ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިަމށެވެ.

 

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ޢިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެަވނީ، އަންނަނިިވ   .10 ޢިމާރާތް 

 ކަންކަން ފުރިހަަމވާ ޢިމާރާތްތަކަެށވެ.

އެއްމެދު ޢިމާރާތެްއގެ އޮނިގަނޑު ހިމެނޭގޮތަށް، ެއ ޢިމާރާތުެގ ބައެްއ  )ހ(  

 ؛ނިމިފައިވުން

ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް ހުަށހެޅިފައިާވ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ބިނާުކރުމަށާއި  )ށ(  

 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭްނގައި ޢިާމރާތް ހިމެނިފަިއވުން.

 

"އެކްސެސަީރ ޔުނިޓު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، އެއްމެދު ޢިާމރާތުގަިއ ހިމެޭނ   .11 އެކްސެސަރީ ޔުނިޓު 

ޔުނިޓެއް ގަތުމުން އުޅަނދު ޕާކްކުރުމަްށ ދެވޭ ޖާަގ ހިމެނޭޮގތުން، އެއްމެުދ 

ޕްލޭްނގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާުތގެ ޔުނިާޓ ގުޅިގެްނ އިުތރު ބޭނުންތަކަްށ ޢިމާރާތުގެ 

 އެ ޔުނިޓުެގ ވެރިަފރާތަށް، ބިމުން ނުވަަތ ޢިމާރާތުން ލިބޭ ޖާަގތަކަށެވެ.

 

އަންނަނިވި ، "އިންފާރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ސްޓްރާޓާ ްޕލޭނެއްގައި ިހމެނޭ  .12 އިންފާރު 

 އިންތައް ވަިކކުާރ ފާރަށެވެ.

ޔުނިޓެއްގެ ެވރިފަރާތަްށ ޙައްޤު އޮންނަ އެ ޔުނިޓުގެ ަބއި ކަނޑައަޅާ  )ހ(  

 އިން؛

 އެއް ޔުނިޓާިއ އަނެްއ ޔުނިޓު ވަކިުކރާ އިން؛ )ށ(  

 ޔުނިޓުތަކާއި ޢާންމު ތަންތަން ވަކިުކރާ އިން. )ނ(  
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ޤާނޫނާިއ "ޑިވެލޮޕަރ" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ެއ ހިނދަުކ ޢަމަލުުކަރންޖެހޭ   .13 ޑިވެލޮޕަރ

 ގަވާއިދުެގ ދަށުން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ެއއްމެދު ޢިމާރާްތ ތަރައްީޤކުރާ ފަރާތަެށވެ.
 

"ޑިފެކްޓް ލައިިބލިޓީ މުއްދަތު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުެގ   .14 ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓީ މުއްދަތު 

ޢިމާރާތުަގިއ އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުން ޢިާމރާތެއް ނިޭމ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން، އެ 

ރަނގަޅުކުރަންޖެޭހ ނުވަަތ މަރާމާތުުކރަންޖެޭހ ކަންކަްނ ުހރިަނމަ ޑިވެލޮަޕރެގ 

ޚަރަދުގަިއ އެކަންކަްނ ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް ެއ އެއްބަސްވުމުގަިއ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.
 

ީޕރިއަޑް" ކަމަށް ބުނެފަިއ ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްަގއި ބަޔާންުކރާ "އިނީަޝލް   .15 އިނީޝަލް ޕީރިއަޑް 

އެވަނީ، ސްޓްރާޓާ ްޕލޭނަށް ހުއްދަ ޫދކުރާ ުދވަހުން ފެށިެގން، ސްޓްރާާޓ 

ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުޅި ޖުމްލަ ިހއްސާގެ ޢަދަދުެގ 

)ތިންބައިކުަޅ އެއްބައި( ިހއްާސ ވިކުާމ ދެމެދު ހިނާގ  3/1މަދުވެގެން 

އެކަްނ ހާިސލުވުމާއެުކ ބާއްާވ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ  މުއްދަތަށެވެ. އަދި،

 ފުރަތަމަ ޢާންމު ބައްދަުލވުމާ ހަމައަްށ އިނީަޝލް ޕީިރއަޑް ދެިމއޮންނާނެއެވެ.
 

ވަަނ  95"މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ިމ ޤާޫނނުގެ   .16 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ރާެތއްގެ ޢާންމު ތަންތަނާއި ޢާްނމު ވަސީލަތްތަްއ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްމެދު ޢިމާ

އެ ޢިާމރާތެއްެގ ހުިރހާ ޔުނިޓުތަުކގެ ިމލްކުެވރިންގެ މެދުަގިއ  ،ބެލެހެއްޓުމަށް

 އުފައްދާ ކޯޕަރޭޝަަނކަށެވެ.
 

"މެއިންޓެނެންސް ފަންޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްމެދު ޢިމާރާތް ނުވަަތ   .17 މެއިންޓެނެންސް ފަންޑު 

ޢިމާރާތްތަކުގެ ޔުނިޓުތަކުެގ ވެރިަފރާތްތަކުން ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަށާިއ 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ރިަކރަންޓް ޚަރަދުަތއް ެބލެހެއްޓުމަށް އުަފއްދާ ފަންޑަށެވެ.
 

އެއްެމދު ޢިމާރާތުގަިއ  ،"ލިމިޓެޑް ކޮމަން ްޕރޮޕަރޓީ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ  .18 ލިމިޓެޑް ކޮމަން ޕްރޮޕަރޓީ 

ހިމެނޭ ވަކިވަިކ ޔުނިޓުތަކަށް ޚާއްަޞކުރެޭވ ޢާންމު ތަންތަނަށެވެ. އެ ތަންތަްނ 
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މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބެލުުމގެ ދަުށން، އެ ތަނަކަްށ  ،ހިންގާ ަބލަހައްޓާނީ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ޔުނިޓުތަކެްއގެ ެވރިފަރާތްތަކުންނެވެ.
 

ތް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ަފރުދުންނާއި ޤާޫނނީ ޝަޚްޞުތަްއ "ގަންނަ ފަރާ  .19 ގަންނަ ފަރާތް 

 ހިމެނޭގޮތުން އެއްމެުދ ޢިމާރާތެއްެގ ޔުނިޓެްއ ގަތުމަށް އެދޭ ަފރާތަށެވެ.
 

"ސްޓްރާޓާ އުޫސލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބިމެއްަގއި ބިނާޮކށްފައިވާ ނުވަަތ   .20 ސްޓްރާޓާ އުސޫލު 

ނުވަތަ ޢިާމރާތްތަކެއްަގއި ިހމެނޭ ޔުނިޓުތަްއ ބިނާކުރަން ގަސްތުުކރާ ޢިމާރާެތއް 

ވަކިވަިކ ފަރާތްތަކަްށ މިލްުކކުރުމުެގ އިުތރުން، ުހރިާހ މިލްުކެވރިންގެ މެުދގަިއ 

ބިމާއި ޢިމާރާތުެގ ޢާންުމ ތަންތަން ވަިކ ހަމަތަކެްއގެމަތިން ބޭނުންކުރުމަށާިއ 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅޭ އުސޫލަެށވެ.
 

ެއވަނީ، ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ގޯިތ  ޓްރާޓާ ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނެފައި"ސް  .21 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން 

ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްޓަކައި، ބިމެއްަގއި ކޮށްފަިއވާ ނުވަަތ ކުަރން ގަސްތުކުާރ 

އެއްބުރި ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ގިނަ ބުރީގެ ޢިމާރާެތއްގެ ޔުނިޓުތައް ބަހަން ބޭނުންާވ 

ޑައެޅިފައިވާ ހިްއސާގެ މިންަވރާއި، ގޮތާއި، ކޮންމެ ޔުނިޓެްއގެ ވެރިަފރާތަށް ކަނ

އެ ޢިމާރާތުަގއި ހިމެޭނ ޢާންމު ތަންތަންކަމުގަިއ ކަނޑައަޅާ ބައި އަންަގއިޭދ 

 ޕްލޭނަށެވެ.

 

ޝެޑިއުލް އޮފް ސްޓްރާޓާ 

 ޔުނިޓްސް 
"ޝެޑިއުލް އޮފް ސްްޓރާޓާ ޔުނިޓްސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ސްޓްރާާޓ   .22

 ނިޓުަތކުގެ ތަފްޞީލުތަކާއި، ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަކާިއ އެ ޔު

އަދި އެ ޔުނިޓުތަކުގެ މިނާ ގުޅިގެން އެ ޔުނިޓުތަކަްށ ، އެ ޔުނިޓުތަކުގެ މިންތައް

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްާސގެ ޢަދަދު އަންގައިދޭ ާތވަލަށެވެ.
 

"ސިންކިންގ ފަންޑު" ކަމަްށ ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ެއއްމެދު ޢިމާރާތް ނުވަަތ   .23 ސިންކިންގ ފަންޑު 

ޢިމާރާތްތަކުގެ ޔުނިޓުަތކުގެ ވެރިަފރާތްތަކުން ޢިމާރާްތ ބޭނުންކުރުމާިއ 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ކެޕިޓަލް ަޚރަދުތަްއ ބެލެެހއްޓުމަށް އުފަްއދާ ފަންޑަށެވެ.
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"ސްޓްރާާޓ ސްކީމް" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ޔުނިޓުތަާކއި ޢާންމު ތަންތަްނ   .24 ސްޓްރާޓާ ސްކީމް 

ފައިވާ ުނވަތަ ބިނާކުރަން ގަސްތުކުރާ އެްއމެދު ޢިމާރާތެްއ ހިމެނޭގޮތަށް ބިނާކޮށް

ްސޓްރާާޓ ޕްލޭނަްށ ހުއްަދ ދޫކުރުމާެއުކ، މި ޤާނޫނުެގ  ނުވަތަ ޢިމާރާތްތަކެްއގެ

ދަށުން އެކުަލވާާލ ވަިކ އުޫސލުތަކަކާިއ ހަމަތަެކއްގެމަތިން ެއއްމެދު ޢިމާރާްތ 

 ވެ.ބޭނުންކުރުމާއި ބެެލހެއްޓުމަށް، ެއކުލަާވލާ ސްކީމަށެ 
 

ބިމެއް އަލަްށ  ،"ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ   .25 ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ތަރައްޤީކުރުމަްށ ޭރވިފައިާވ ޢިމާރާތަކަްށ ޕްރޮޕޯަސލް ހުަށަހޅައި، ސްޓްރާާޓ 

ޕްލޭނެއް އެކުަލވާލައި އެކި ފިޔަަވހިތަކަށް ބަހާަލއިގެން ަމޝްރޫޢެއް ނުވަަތ 

 ސްޓްރާޓާ ސްކީެމއް ހިްނގުމަށެވެ.
 

އެއްމެދު ޢިމާރާުތގެ ޔުނިޓުތަކާިއ "ސްޓްރާޓާ ރޯލް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،   .26 ސްޓްރާޓާ ރޯލް 

އެ ޔުނިޓުތައް ކުްއޔަށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަުޢލޫމާތާއި، އެއްެމދު ޢިމާރާތުގަިއ 

ހިމެނޭ ރަހުނުތަާކއި އިންުޝއަރެންސާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ހިމެނޭޮގތުން، އެއްމެުދ 

ޭޅ ޢިމާރާތް ބެލެހެްއޓުމާއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަަކއި ެއއްމެދު ޢިމާރާތާއި ޔުނިޓުތަކާގު

 މަޢުލޫމާތު މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ރިކޯޑުކޮށް ަބލަހައްާޓ ލިޔެކިޔުމަށެވެ.

 

"ޔުނިޓުގެ ރަޖިސްޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން އެއްމެުދ   .27 ޔުނިޓުގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ، ޔުނިޓުގެ ވެރިަފރާތަށް ދޫުކރާ ރަޖިސްަޓީރއަށެވެ.
 

"ޔުނިޓުގެ ެވރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސްޓްރާޓާ ްޕލޭންގައި ހިމެޭނ   .28 ރިފަރާތް ޔުނިޓުގެ ވެ 

ޔުނިޓެއްގެ ިމލްކުެވރި ަފރާތްކަމުގަިއ ެއ ޔުނިޓުެގ ރަޖިސްަޓީރގައި ބަޔާންުކާރ 

 ފަރާތަށެވެ.
 

"ޔުނިޓު" ކަމަްށ ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ސްްޓރާޓާ ްޕލޭންގަިއ ިހމެނޭ ޢިމާރާތުެގ   .29 ޔުނިޓު 

 ނުވަތަ ޢިމާރާތްތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ، ަވކިން މިލްުކކުެރވޭ ޔުނިޓަށެވެ. 

އެ ޔުނިޓަީކ ޢިމާރާުތެގ އެއްުބރި އެކުގައި، ނުވަަތ ެއއް ުބރީަގއި ހިމެޭނ ަވިކ 

ބުރީެގ މަްއޗަށް އެކުެލޭވ  ޔުނިޓެއް، ނުވަތަ އެއްުބރިއަށްުވރެ ގިނަ
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ޔުނިޓެއްކަމުގަިއ ބެލިދާނެެއވެ. އަދި، އެފަަދ ޔުނިޓަީކ ދިިރއުޅުމަށް ދޫކުާރ 

ފްލެޓެއް/އެޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިުކރުމަށް ދޫކުރާ ޔުނިެޓއްކަން ސްޓްރާާޓ 

 ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ހިމެނޭ ބައިތައް ކަނޑައެޅުން ބިމާއި ޢިމާރާތުގައި 

 
ބިމާއި ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ 

 ބައިތައް އެކަށައެޅުން 
ކޮންެމ  ،މި ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އުސޫލުތަާކ އެއްގޮތްާވ ގޮތުެގމަތިން  .30

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނެްއގައި، އެ ސްޓްރާޓާ ްޕލޭނެއް ނިސްބަތްވާ ބިމާއި ޢިމާރާތުގަިއ 

 ހިމެނޭ ބައިތައް އެކަށައަޅަންވާނެެއވެ.
 

ޢިމާރާތުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

 ޝަރުޠު 
ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަްށ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ިޢމާރާތް ނުވަަތ   .31

 ަޝރުޠުތަްއ ފުިރހަމަވާންވާނެެއވެ.ޢިމާރާތްތަކުގައި އަންނަނިވި 

ބިމުން ފެށިގެން، އެއްބުރިއަށް ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ގިނަ ބުރީގެ ަމއްޗަްށ  )ހ(  

އެކުލެިވގެން، ޢިމާރާތުގަިއ ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަކާިއ ޢާންމު ތަްނތަނާއި 

ވަސީލަތްތައް ވަކިވަކި ަބއިތަކެއްެގ ގޮތުަގއި ބިނާކޮށްފައިވާ ނުވަަތ 

 ގަސްތުުކރާ ޢިާމރާތެއްކަމުަގއި ވުން؛ބިނާކުރަން 

ބިމާއި ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ވަކިަވކި ޔުނިޓުތަކުަގއާއި ޢާންމު  )ށ(  

 ތަންތަނުގައި ވަކިްނ އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކޮށްފަިއ ުހުރން؛

ބިމަށާއި ޢިމާރާތަށް، އަިދ ެއ ބިމާއި ޢިާމރާތުގަިއ ހިމެޭނ ަވކިވަިކ  )ނ(  

އެއް ޔުނިޓު އަނެއް ޔުނިޓަށް އަަސރު ނުކުާރނެހެްނ  ،ޔުނިޓުތަކަށް

 ވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަްށ ުހރުން؛

ބިމާއި ޢިމާރާތުގަިއ ހިމެޭނ ބައިތަްއ ވަކިަވކި ބައިަތކެއްެގ ޮގތުގަިއ  )ރ(  

ކަނޑައެޅިގެން، ސްޓްރާާޓ ޕްލޭނަްށ ުހއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ 

ޤާނޫނާއި، ބިމާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ބިމާއި ޢިމާރާތަކީ، ޢިމާރާތްކުރުުމގެ 

، ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ގަވާއިދުަތކާއި، ޕްލޭނިްނގ ަގވާއިދުތަާކ އެްއގޮތަށް
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ސަރުކާުރގެ ކަމާބެޭހ އިާދރާއަކުން ހުއްދަ ދީފަިއވާ ތަންތަންަކމުގަިއ 

 ވުން.
 

ބިމާއި ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ 

 ބައިތަކުގެ ބޭނުން ކަނޑައެޅުން 
ބިނާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބިނާުކރާ ުނވަތަ ބިނާކުރަްނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   .32

ގަސްތުކުރާ ޢިމާރާތްަތކާއި، އެ ޢިާމރާތާގުޅޭ ބިމާއި އެ ޢިާމރާތުގައި ހިމެޭނ 

ބައިތައް ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުމަްށ 

 ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ދިިރއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް؛ހަމައެކަނި  )ހ(  

 ހަމައެކަނި ިވޔަފާރީެގ ބޭނުމަށް؛ )ށ(  

 ދިރިއުޅުމަށާއި ވިޔަާފރީެގ ބޭނުމަށް. )ނ(  

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހުއްދަ ދިނުން 

 
ގޮތުެގމަތިން މި ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުޫސލުތަާކ އެއްގޮްތވާ  )ހ(  .33 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހުއްދަ ހޯދުން 

ސްޓްރާޓާ ްޕލޭނެއް ެއކުލަާވލައި، އެ ްޕލޭނަށް ހުއްަދ ހޯދުމަްށ އެިދ 

ބިމުގެ އަްސލު ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ަފާރތަކުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަުކގެމަތިން ްސޓްރާާޓ  )ށ(  

ށް އެދި ހުަށހަޅާނީ، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޕްލޭނަށް ހުއްދަ ހޯދުމަ

 ފޯމު މެދުވެރިކޮށް މިނިސްްޓރީއަށެވެ.
 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހުއްދަ 

 ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭނެ ޢިމާރާތްތައް 
ޢިމާރާތުގެ ަބއެއް ނުވަަތ ، ބިނާކޮށް ނިމިފައިވާ ޢިާމރާތްތަކާއި )ހ(  .34

ަތރައްޤީުކރުމަްށ ޔުނިޓުތަކެއް ނިމިފައިާވ ޢިމާރާތްތަކާއި އަލަށް 

ރޭވިފައިާވ ޢިމާރާތްތަކުން ުނވަތަ ސްޓޭޖް ޑިެވލޮޕްމަންްޓތަކުން 

 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަްށ ހުއްަދ ހޯދުމަށް އެދި ހުަށހެޅޭނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް، ނިމިފައިވާ ޢިމާރާތެްއގެ ޮގތުގަިއ  )ށ(  

ޢިާމރާތްަތކަށެވެ. ބަލާނީ ޢިމާރާްތ ބޭނުންކުރުމުެގ ުހއްދަ ދޫކޮށްަފއިވާ 

އަދި، ޢިމާރާތުެގ ބައެްއ ނުވަަތ ޔުނިޓުތަކެްއ ނިމިފައިާވ ޢިމާާރތެއްެގ 

 ގޮތުގައި ބަލާނީ އެއްބުރި ުނވަތަ އެއަށްުވރެ އުްސކޮށް، މަދުވެގެން 

 )ދޭއް( ޔުނިޓު ޢިާމރާތްކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ. 2 
 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހުއްދަ 

 ހޯދުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް 
ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ނިސްބަތްވާ ބިމާއި ޢިމާރާުތގެ ުކރެހުްނ  )ހ(  .35

އެކުލަާވލަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި، އެ ކުެރހުންތައް ހުންނަްނޖެހޭނެ 

ގޮތާއި، ސްޓްރާޓާ ްޕލޭން ނިސްބަތްވާ ބިާމއި ޢިމާރާތާގުޅޭ ެޝޑިއުްލ 

، އޮފް ސްްޓރާާޓ ޔުނިޓްސްއާިއ ހިއްސާެގ ތާަވްލ ތައްާޔރުކުރާެނ ގޮތް 

 ނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.މި ޤާނޫ

ސްޓްރާޓާ ްޕލޭނަށް ުހއްދަ ހޯދުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާ ބިްނތަކަީކ  )ށ(  

 ދިރިއުޅުމަށް އެކަީށގެންާވ ތަންތަންކަމުގަިއ ހެދުމަްށޓަކަިއ 

އެ ބިންތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ އެންމެ ކުޑަމިން މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

 ގަާވއިދުގަިއ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ހަދާ 
 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 
އެިދ ހުށަހަާޅ ސްޓްރާާޓ ޕްލޭންަގއި ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  .36

 މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ.

ސްޓްރާޓާ ްޕލޭން ނިސްބަތްާވ ބިމަކީ އަމިއްަލ ނުވަަތ ަބންޑާރަ  )ހ(  

 ބިމެއްކަން؛

 ؛ގޯތީގެ ނުވަަތ ގޯްއޗާއި ޢިާމރާތުގެ ރަޖިސްޓަީރ ނަންބަރު )ށ(  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ގޯތީގެ ނަން، ނުވަތަ ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަްނޓެއްެގ  )ނ(  

ދަށުން ބިނާކުރަްނ ގަސްތުުކރާ ޢިާމރާތެއްނަމަ އެ މަްޝރޫޢަްށ ކިާޔ 

 ނަން؛

ޔުނިޓުތަކާއި، ޢިމާރާތުގެ ޢާންމު ަތންތަން ބިމާއި ޢިމާރާުތގައި ހިމެނޭ  )ރ(  

 ؛ހިމެނޭ ބައިތަކުެގ ތަފްޞީލު
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ބިމާއި ޢިމާރާްތ ބައިުކރާއިރު، ކޮންެމ ޔުނިޓެއްެގ ހިއްސާެގ ިމންވަުރ  )ބ(  

 ވަކިވަކިން، އަިދ ުހރިހާ ޔުނިޓުތަކެއްެގ ޖުމްލަ ހިއްސާެގ މިްނވަރު؛

 ަބއިތަކުެގ މިންތައް؛މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  )ޅ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުާރ އިުތރު މަުޢލޫމާތު. )ކ(  

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހުއްދަ 

 ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާުތ ހިމެނޭގޮތުން،  36މި ޤާނޫނުގެ   .37

ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާިއރު، އެ ޕްލޭާނއެކު އަންނަނިިވ ސްޓްރާޓާ ްޕލޭނަށް ުހއްދަ 

 ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަްށ ހުއްަދ ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު )ހ(  

އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްެގ ގޮތުަގއި ރަޖިސްަޓރީކުރުމަށް ބިުމގެ އަސްުލ  )ށ(  

 ވެރިފަރާތުން ުނވަތަ ފަރާތްަތކުން ހުަށހަޅާ އިޤުާރރު؛

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަްނ ހިންގުމަްށ ހުަށހަޅާ ގޮތްަތކާއި، ެއއްމެދު  )ނ(  

ޢިމާރާތުގެ ޢާންުމ ތަންތަން ބޭނުންުކރުމަށާިއ ބެލެެހއްޓުމަށް ުހށަހަޅާ 

 ބަޔާން؛

މެއިންޓެނެންސް ފަންޑު ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެއްމެދު ޢިާމރާތުގެ ޢާންމު  )ރ(  

ބެލެެހއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާ ފީ ނެުގމާގުޅޭ ތަންތަން ބޭނުންކުރުމަށާއި 

 ؛ބަޔާން

ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ަސރުކާުރގެ ކަާމގުޅޭ އިާދރާއިްނ  )ބ(  

 ސަރވޭކޮށް، މިންތަްއ ފާހަގަކޮށްަފއިވާ އެންމެ ފަހުެގ ބިމުގެ ޗާޓު؛

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބިމުގެ ޗާޓު ނިްސބަތްާވ  )ޅ(  

ޢިމާރާތުގެ އިންތަކަކީ، ެއ ޢިމާރާްތ ހިމެޭނ ގޯތީެގ އިމުެގ ެތޭރގައިާވ 

އިންތަކެއްކަމަށް ނުވަތަ ގޯތީގެ ުކރެހުމުަގއިވާ އިމަްށވުރެ ޭބުރގައިާވ 

ޢިމާރާތުގެ ެއއްވެްސ ބައެްއގެ އިންތަކެްއ ކަމަށްވާނަމަ، ެއ ބައެްއ 

ޤާނޫުނގައިާވ ކަމާގުޅޭ  އެފަދައިން އެ އިމަށްުވރެ ބޭުރގައި ެއވަނީ

ގޮތުގެމަތިންކަން ބަޔާންކޮށް ަސރުކާުރގެ ކަމާގުޅޭ އިާދރާއިން ހުއްަދ 

 ދީފައިވާ ލިޔުެމއް؛

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ުނވަތަ ޯގއްޗާިއ ޢިމާރާތުެގ ރަޖިސްަޓރީ؛ )ކ(  
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ޢިމާރާތްކުރުމަށް ފާސްކޮށްފަިއވާ ުކރެހުން އަިދ ޢިމާރާތްުކރުމުެގ  )އ(  

 ؛ހުއްދައިެގ ކޮޕީ

ބިމުގެ އަސްުލ ެވރިފަރާތާިއ ޢިމާރާްތ ޑިވެލޮޕްުކރާ ަފރާތާ ދެމެދު  )ވ(  

 އެއްބަސްވުމެްއ ހަދާފަިއވާނަމަ، ެއ އެއްބަްސވުމުގެ ައސްލާ

 ؛އެއްގޮތްކަން ކަށަވަުރކޮށްދޭ ކޮޕީ

ސްޓްރާޓާ އުޫސލުން ރަޖިސްަޓރީކުރަން ހުށަހަޅާ ޯގއްޗަީކ  )މ(  

ޢިމާރާތުެގ ގޯިތ ރަހުނުކޮށްފައިާވ ގޯއްެޗއްނަމަ، އެއްމެދު 

ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް ަރހުނު ހިފާ ަފރާތުގެ ިއއުތިރާޒެއް ނެްތކަމުެގ 

 ލިޔުން؛

 ނިމިފައިވާ ޢިމާރާތެއްނަމަ، ޢިމާރާްތ ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްަދއިެގ ކޮޕީ؛ )ފ(  

ޢިމާރާތެއްގެ ަބއެއް ނިމިފަިއވާނަމަ، ޕްރޮޖެކްްޓ މެނޭޖަރ ނުވަަތ  )ދ(  

ސޮއިކޮށްފަިއވާ ޕްޮރގްރެސް ރިޕޯޓާއި މަސަްއކަތުެގ އިންޖިނިއަރ 

 ޝެޑިއުލް؛

 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަްށ ހުއްަދ ހޯދުމަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފީ؛ )ތ(  

ބިމާއި ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަކާއި ޢާންމު ތަންތަން ަވކިކޮްށ  )ލ(  

ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ުކރެހުމާއި، ޝެޑިުއލް އޮްފ ސްޓްރާާޓ ޔުިނޓްސް، 

 ހިއްާސގެ ތާަވލް. އަދި
 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހުއްދަ 

 ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްގެ ދަށުްނ ސްޓްރާާޓ ޕްލޭނަށް ހުއްަދ ހޯދުމަށް އެިދ   .38

 ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަިނވި ިލޔެކިޔުންތަްއ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 މާއްާދގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުްނތައް؛ވަނަ  37މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

 ؛ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިްނގުމަށް ތައްާޔރުކޮށްފަިއވާ ޕްރޮޕޯަސލް )ށ(  

 މަޝްރޫޢު ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ާރވާފައިވާގޮުތގެ ޝެޑިުއލް. )ނ(  
 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުަގއި، މި ޤާނޫނާިއ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހުއްަދ ހޯދުމަށް އެިދ   .39 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހުއްދަ ދިނުން 

 ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރާ ކަންތައްަތއް ފުރިހަމަވާނަމަ
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަުތގެ ެތރޭގައި އެ ުހއްަދ 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
 

ހުއްަދ ހޯދުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުަގއި، މި ޤާނޫނާިއ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް   .40 ފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެޅުން 

 ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ުފރިހަމަނުވާނަމަ

ފުރިހަމަނުވާ ކަންކަން ުފރިހަމަުކރުމަށްފަހު އަލުްނ ހުށަހެޅުމަްށ، މި ޤާނޫނުގެ 

ގެ ެތރޭގަިއ އެ ހުއްދަ ހޯދުމަްށ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރާ މުއްދަތު 

 އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތަްށ އަންގަންވާެނއެވެ.
 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ދަފްތަރުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަުކގެމަތިން ްސޓްރާޓާ ޕްލޭނަްށ   .41

އި މި ޤާނޫނުެގ ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު، ހުއްދަ ޫދކޮށްފައިާވ ސްޓްރާާޓ ޕްލޭންތަކާ 

ދަށުން ސްޓްރާާޓ ޕްލޭނަށް ގެންނަ އިްޞލާޙުތަްއ ދަފްތަރުކޮށް، މިނިސްޓްރީްނ 

 ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ބަދަލު ގެނައުން 

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ބަދަލު 

 ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުން 
ހަމަތަުކގެމަތިން ްސޓްރާާޓ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ އުސޫލުތަާކއި  )ހ(  .42

ޕްލޭނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް، ބިމުގެ އަްސލު ެވރިފަރާތުން ނުވަަތ 

އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން މިނިސްްޓރީން ކަނޑައަޅާ 

 ގޮތެއްގެމަތިން ހުަށހެޅިދާނެއެވެ.

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށުން ކުރިއަށްާދ މަޝްރޫޢުތަުކގަިއ ހިމެނޭ  )ށ(  

ސްޓްރާޓާ ްޕލޭނަށް ބަދަެލއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ ބަދަުލ 

ގެނެވޭނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ސްޓޭޖް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ހިންުގމާބެޭހ 

 ގަވާއިދުެގ ދަށުންނެވެ.

ސަރުކާރުން ހިްނގާ ބޯހިޔާަވހިކަމުގެ މަްޝރޫޢުތަކުގެ ދަށުން  )ނ(  

 ޕްލޭނަށް ބަަދލު ެގނެވޭނީ، ޢިމާރާތްކޮށްފައިާވ ތަންތަނުގެ ސްްޓރާޓާ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 337 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

22 

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ ުއސޫލުތަކާިއ ހަމަތަުކގެމަތިންނެވެ.
 

ހިއްސާގެ މިންވަރު ބަދަލުކުރެވޭ 

 ޙާލަތްތައް 
ކަނޑައެޅިފައިާވ ހުއްދަ ދޫކޮށްފަިއވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނެްއގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަކަށް   .43

 ހިއްސާގެ މިްނވަުރ ބަދަލުކުެރވޭނީ އަންނަިނވި ޙާލަތްަތކުގައެވެ.

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންަގއި ހިމެނޭ ކުށެއް އިޞްލާޙުުކރުމުގެގޮތުން ޔުނިޓަކަްށ  )ހ(  

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްާސގެ ޢަދަދަކަށް ބަަދލު ގެނައުން؛

ހިއްާސގެ ޢަދަދަށް ބަދަުލ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެްއގެ ސަބަބުން  )ށ(  

 ގެނައުން؛

މި ޤާނޫނުެގ ހަްތވަނަ ބާުބގަިއ ބަޔާންުކރާ ސްޓޭޖް ޑިެވލޮްޕމަންޓް  )ނ(  

ހިންގުމާބެހޭ ހަމަތަާކއި އުޫސލުތަކުގެ ދަށުން ޢިމާރާތަށް ބަދަުލ 

 ؛ގެނައުން

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކުރާ، ރީޑިެވލޮްޕމަންޓް  47މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

 ދަށުްނ ގެންނަ ބަދަލުަތއް.ޕްލޭނެއްގެ 

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ބަދަލު 

 ގެނެވޭނެ ގޮތް 
ހުއްދަ ދޫކޮށްފަިއވާ ސްްޓރާޓާ ްޕލޭނަށް ބަދަެލއް ގެންނަން ޭބނުންވެއްޖެނަމަ،   .44

 އެ ބަދަލު ގެނެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 އަަސރުކުރާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން  )ހ(  

ޔުނިޓެއް ނުވަަތ ޔުނިޓުތަކެއްެގ ެވރިފަރާތްތަކުން ޔުނިުޓ 

 ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ، ރަހުނު ހިފާ ަފރާތުން އިއުިތރާޒުނުކުރުްނ؛

 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޢާންމު ަޤރާރަކުްނ ފާސްކުރުމުން؛ )ށ(  

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަާރރު ފާސްކުރުމަށް، ހުރިާހ  )ނ(  

ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިަފރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުިޅ ޖުމްަލ ިހއްސާެގ 

)އަށްޑިހަ އިްނސައްތަ(  %80ޢަދަދުގެ ތެރެއިން، މަދުވެގެން 

 ހިއްސާއަށް ނިސްބަްތވާ މިންަވރަށް ވޯުޓ ލިބުން.
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ބަދަލު ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް 
ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާނެ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަްށ ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދި ހުަށހަޅާއިރު އަންނަނިިވ   .45

 ލިޔެކިޔުންތަްއ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭްނ ބަދަލުުކރުމަށް އެޭދ ފޯމު )ހ(  

 ކޮޕީ؛އެންމެ ފަހުން އިްޞލާޙުކޮށް، ފާސްކޮށްފަިއވާ ުކރެހުމުެގ  )ށ(  

މި ޤާނޫނުގެ ހަތަުރވަނަ ބާބުެގ ދަށުްނ ސްޓްރާާޓ ްޕލޭނަށް ހުއްަދ  )ނ(  

 ؛ދޫކޮށްފައިވާ ިލޔުން

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަުކގެ މަތިން  )ރ(  

އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ްސޓްރާޓާ ޕްލޭން، އަދި އިޞްލާޙުކޮްށފައިާވ 

 ހިްއސާގެ ާތވަލް؛ޝެޑިއުލް އޮްފ ސްޓްރާާޓ ޔުނިޓްސްއާިއ 

 ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފަިއވާނަމަ، އެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ؛ )ބ(  

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭްނ ބަދަލުކުރުމަްށ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ހުއްަދ  )ޅ(  

 ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޢާންމު ޤަރާރު، 

 ؛އެ ކޯޕަރޭޝަްނގެ ސިްއކައާއެުކގައި

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަްށ ގެންނަ ބަަދލަކީ އިނީޝަލް ީޕރިއަޑްެގ ެތރޭގަިއ  )ކ(  

ގެންނަ ބަދަލެްއ ކަމުގަިއވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ސްޓޭޖް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގުާމ ގުޅޭގޮތުން ެއކުލަާވލާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަަދލު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ިލޔެކިުޔންތައް.
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަުކގައި ސްޓްރާާޓ  43މި ޤާނޫނުގެ   .46 ހިއްސާގެ ޢަދަދު ބަދަލުކުރުން 

ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޝެޑިުއލް އޮފް ސްްޓރާޓާ ޔުނިޓްސް ައދި ޔުނިޓުތަކަްށ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާެގ ޢަދަދު ބަދަލުކުރުުމގައި އަންަނނިވި ކަންކަމަްށ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ސްްޓރާޓާ ޕްލޭްނގައި ހިމެނޭ ުޔނިޓެްއ  )ހ(  

ވިއްކާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެ ޔުނިޓަކަށް ރަޖިސްަޓރީ ހަދައިދީފަިއވާނަމަ، 

 އެ ޔުނިޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާެގ ޢަދަދު ބަދަލުުކރެވޭނީ، 

އެ ޔުނިުޓ ގަނެފަިއވާ ަފރާތުން އެ ބަަދލު ގެަނއުމަށް 

 އެއްބަސްވެފައިވާނަމަެއވެ. 
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ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށުްނ ުހއްަދ ދޫކޮށްފައިާވ ްސޓްރާާޓ  )ށ(  

ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޔުނިެޓއް ވިއްކާަފއިނުވާނަމަ، އެ ުޔނިޓަށް 

ރާތުެގ މުޅި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްސާގެ ޢަދަދު ބަދަލުުކރެވޭނީ، ޢިމާ

ޖުމްލަ ިހއްސާގެ ޢަދަދަށް ެއއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން، 

 އެކަން ޔަޤީންުކރުމަށްފަހުގަެއވެ.
 

އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް 

 ރީޑިވެލޮޕްކުރުން 
އެއްމެދު ޢިމާރާތެްއ ބާެވ ަހލާކުވުމުން ުނވަތަ ދިމާާވ ހާދިާސއެއްގެ ސަބަބުްނ   .47

 ޢިމާރާތް ީވރާނާވުމުްނ ނުވަަތ އެއްމެުދ ޢިމާރާުތގެ ވެރިފަރާތްތަކުްނ 

އެ ޢިމާރާތެއްގެ އާބާތުރަ ިފލުވުމަށްޓަކައި، އެއްމެދު ޢިމާރާތް ރީޑިވެލޮޕްުކރަްނ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަވާއިދުަގިއ  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، މި ޤާނޫނާއި

ބަޔާންކުާރ ހަމަތަކުގެމަތިްނ ރީޑިެވލޮޕްމަންްޓ ޕްލޭނެްއ އެުކލަާވލައި، 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުަށހަޅައި ފާސްުކރަންވާނެއެވެ.
 

ގިނަ ބިން އެއްކޮށްގެން އެއްމެދު 

 ޢިމާރާތް ބިނާކުރުން 
ބިން އެްއކޮށްގެން، ބިމުެގ ވަކިން ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ ެއއް ބިމަށްވުރެ ގިނަ   .48

އަސްލު ެވރިފަރާތްތަކުްނ އެއްމެދު ޢިމާރާެތއް ތަަރއްޤީކުަރން ބޭނުންވެއްެޖ 

ހިނދެއްގައި، އެ ބިންަތއް ތަރައްީޤކުރުމަށް ހުަށހެޅޭނީ ހުިރހާ ބިމެއް އެްއ 

ރަޖިސްޓަރީއަކަްށ ބަދަލުުކރުމަށްފަހުަގއެވެ. އަދި، އެ ަބދަލުގެނެވޭިއރު، 

ތްާވ ހިްއސާގެ މިންަވރު ރަޖިސްޓަީރަގއި ހިމަނާފަިއ އެމީހަކަށް ނިސްބަ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއްގެ ހުއްދަ 

 ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން 
ީރޑިވެލޮޕްކުރުމަްށ  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އެއްމެދު ޢިާމރާތެއް 47މި ޤާނޫނުގެ   .49

 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.ތިރީަގއި ، އެދި މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހަޅާނީ

އެ ޢިމާރާެތްއ ރީޑިވެލޮްޕކުރުމަްށ ޢިމާރާތުެގ މެނޭްޖމަންޓް  )ހ(  

 ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުްނ އެކަމާގުޅޭ ާޚއްޞަ ަޤރާރެްއ ފާސްކުރުްނ؛

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤަާރރު ފާސްކުރުމަށް، ހުރިާހ  )ށ(  

ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިަފރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުިޅ ޖުމްަލ ިހއްސާެގ 
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)އަށްޑިަހ އިްނސައްތަ(  %80ޢަދަދުގެ ތެެރއިން މަުދވެގެްނ 

 ހިއްސާއަށް ނިސްބަްތވާ މިންަވރަށް ވޯުޓ ލިބުން.
 

ޢިމާރާތްތައް އެއްމެދު 

 ރީޑިވެލޮޕްކުރުމާގުޅޭ ގަވާއިދު 
އެއްމެދު ޢިމާރާތެްއގެ ރީޑިެވލޮޕްމަންޓް ޕްލޭެނއްގެ ދަށުން އަލުން ޢިމާރާްތ   .50

ތަރައްޤީކުރުާމގުޅޭ ގަވާއިދު މިނިސްޓްރީން ހަދައި، ދިވެހިަސރުާކރުގެ ގެޒެޓުަގިއ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ހޯދުން ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހުއްދަ 

 

ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހުއްދަ 

 ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން 
ިމ ބާބުގަިއ  ،މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ސްްޓރާާޓ ޕްލޭނަކަްށ ުހއްަދ ލިބުމާއެކު   .51

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ސްޓްރާާޓ ސްކީމަށް ުހއްދަ ހޯދުމަށް އެިދ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ޢިމާރާތްތަކުގެ ބިނާކޮށް ނިމިފައިވާ 

 ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހުއްދަ ހޯދުން 
ބިނާކޮށް ނިމިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ސްްޓރާޓާ ސްކީމަށް ުހއްަދ ހޯދުމަށް އެދި،   .52

 އަންނަނިވި ލިެޔކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ؛ސްޓްރާޓާ ސްކީމަްށ ހުއްަދ ހޯދުމަށް އެިދ ހުށަހަާޅ ފޯމު )ހ(  

 ހުއްަދ ދޫކޮށްފައިާވކަމުގެ ލިޔުން؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަްށ  )ށ(  

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭަޖރ ުނވަތަ އިންޖިނިއަރ ދޫކޮށްފަިއވާ ިޢމާރާްތ  )ނ(  

 ؛ނިމުނުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ުނވަތަ ކޮމްޕްީލޝަން ސެޓްފިެކޓް

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ އިތުުރ  )ރ(  

 މަޢުލޫމާތު. 

 

ބިނާކޮށް ނިމިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ 

 ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހުއްދަ ދިނުން 
ބިނާކޮށް ނިމިފައިވާ ޢިާމރާތްތަކުެގ ސްޓްރާާޓ ސްކީމަްށ ުހއްދަ ދޫކުެރވޭީނ   .53

 އަންނަނިވި ކަންތައްތަްއ ކަށަަވރުކުރުމަްށ ފަހުަގއެވެ.

 ބިމާއި ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ުހރިހާ ޢާންމު ތަންތަން ނިމިފައިވާކަމާއި،  )ހ( 

 އެ ތަންތަން ސަރވޭކުެރވި ހުށަހަޅާފަިއވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނާ އެްއގޮތަށް ހުރިކަން؛
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ބިމާއި ޢިމާރާތުގެ ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ސްްޓރާޓާ ްޕލޭންގައިާވގޮތަްށ  )ށ( 

ޢިމާރާތަށް ޢިާމރާްތ ބޭނުންކުރުމުެގ ޤާއިމުކޮށްފައި ުހރުމުގެ އިތުރުން، މުޅި 

 ހުއްދަ ލިބިަފއިވާކަން.
 

ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ނިމިފައިވާ 

ޢިމާރާތްތަކުގެ ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް 

 ހުއްދަ ހޯދުން 

ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ުނވަތަ ޔުނިޓުތަކެްއ ނިމިފައިވާ ޢިމާރާތްަތކުގެ ސްޓްރާާޓ   .54

ަވނަ މާއްދާގަިއ  52ސްކީމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި، މި ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔެިކޔުންތަކުެގ އިުތރުން އަންނަނިިވ ލިެޔކިޔުންތަްއ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގެ ނިމިފައިާވ ބަޔަށް، ެއ ބައި ބޭނުންުކރުމަށް ދޫކޮްށފައިާވ  )ހ(  

 ؛ހުއްދަ

އިތުުރ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ  )ށ(  

 މަޢުލޫމާތު.
 

ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ނިމިފައިވާ 

ޢިމާރާތްތަކުގެ ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް 

 ހުއްދަ ދިނުން 

ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ުނވަތަ ޔުނިޓުތަކެްއ ނިމިފައިވާ ޢިމާރާތްަތކުގެ ސްޓްރާާޓ    .55

ސްކީމަށް ހުއްދަ ދޫުކރެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކަށަވަރުުކރުމަްށ 

 ފަހުގައެވެ.

ބިމާއި ޢިމާރާތް ހިމެނޭ ޢާންމު ތަންތަން ނިމިފައިވުމާއެކު، ޢިމާރާްތ  )ހ(  

ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްަދ ދޫކޮށްފައިާވ ޔުނިޓުތަކާގުޅޭ އެންމެހަިއ ޢާންމު 

ތަންތަން ސަރޭވކޮށް، ހުަށހަޅާފައިވާ ސްޓްރާާޓ ޕްލޭާނ އެްއގޮތަްށ 

 ހުރިކަން؛

)ދޭއް(  2ނިމި، އަދި އެ )ދޭއް( ޔުނިޓު  2ޢިމާރާތުގެ މަދުވެގެްނ  )ށ(  

ޔުނިޓަށް އަސާީސ ޚިދުމަތްތަްއ ޤާއިމުކޮށްފަިއ ހުރުމާއެކު، ްސޓްރާާޓ 

ސްކީމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުަށހަޅާފައިވާ ބަޔަށް ިޢމާރާްތ 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ުހއްދަ ދޫކޮށްފަިއވުން.

 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން 

 ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހުއްދަ ހޯދުން 
ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށުން ސްޓްރާާޓ ސްކީމަްށ ހުއްަދ ހޯދުމަްށ އެދި، ސްޓޭޖް   .56

 އަންނަނިވި ލިެޔކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށުން ސްްޓރާާޓ ސްކީމަށް ހުއްަދ ޯހދުމަށް  )ހ(  

 ؛އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

 ލިޔުން؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަްށ ހުއްަދ ދޫކޮށްފައިާވކަމުގެ  )ށ(  

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގުމަށް ދެަފރާތުން ސޮއިކޮްށފައިާވ  )ނ(  

އެއްބަސްވުމުގަިއ ހިމެނޭ ފިަޔވަހިތަކުެގ ޝެޑިއުްލއާ އެްއގޮތަްށ 

ްޕރޮޖެކްޓް މެނޭަޖރ ނުވަަތ އިންިޖނިއަރ  މަޝްރޫޢު ުކރިއަށްދާކަމަށް

 ސޮއިކޮށްފައިވާ ްޕރޮްގރެސް ރިޕޯޓު؛

އިޞްލާޙުކޮށްފައިާވ އެންމެ ަފހުގެ ޝެޑިުއލް އޮފް ްސޓްރާާޓ  )ރ(  

 ޔުނިޓްސް؛

 ؛ޢިމާރާތުގެ ނިމިފައިާވ ބައި ބޭނުންުކރުމަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ުހއްދަ )ބ(  

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ އިތުުރ  )ޅ(  

 މަޢުލޫމާތު.

 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން 

 ސްޓްރާޓާ ސްކީމަށް ހުއްދަ ދިނުން 
ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ސްްޓރާޓާ ސްކީމަށް ުހއްދަ ދޫކުރެވޭީނ   .57

 އަންނަނިވި ކަންތައްތަްއ ކަށަަވރުކުރުމަްށ ފަހުަގއެވެ.

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްގެ ގޮުތގައި މަޝްރޫޢު ހިްނގުމަށް  )ހ(  

އެްޕރޫވްކޮށްފަިއވުމާއެކު، ސްޓޭޖް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯަސލް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިްނގުމަށް ހުށަހަޅާ ަފރާތާއި މިނިސްޓްީރއާ ދެެމދު ވެޭވ 

 ؛އެއްބަސްވުމުގަިއ ސޮއިކޮށްަފއިވާކަން

ބިމާއި ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ޢާންމު ތަންތަން ނިމިފައިވުމާއެކު، ޢިމާރާްތ  )ށ(  

ތަކާގުޅޭ އެންމެހަިއ ޢާންމު ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްަދ ދޫކޮށްފައިާވ ޔުނިޓު

ތަންތަން ސަރޭވކޮށް، ހުަށހަޅާފައިވާ ސްޓްރާާޓ ޕްލޭާނ އެްއގޮތަްށ 

 ހުރިކަން؛

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްގެ ގޮުތގައި މަޝްރޫޢު ހިްނގުމަށް  )ނ(  

)ިވހި އިންސައްތަ( ނިމި،  %20ހުށަހަޅާފައިވާ ޢިމާރާތުގެ މަދުެވގެން 

އެ ޔުނިޓުތަުކގަިއ އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ާޤއިމުކޮށްފައި ހުުރމާއެުކ 
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ސްކީމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުަށހަޅާފައިވާ ބަޔަށް ިޢމާރާްތ 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ުހއްދަ ދޫކޮށްފަިއވާކަން.

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 
އުޫސލުން ަތރައްޤީުކރާ ޢިމާރާްތ ނުވަތަ ޢިާމރާތްތަކަކީ ވަިކ  ސްޓްރާޓާ  .58 ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން ތަަރއްޤީކުރާ ޢިާމރާތްތަކެއްަނމަ، ސްޓޭޖް 

ސްްޓރާޓާ ްޕލޭނެއް ެއކުލަާވަލއި، ސްޓްރާާޓ  ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްގެ ދަށުން

ިއާވ ަވނަ މާއްދާގަ 56ސްކީމެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުަށހަޅާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

ލިޔެކިޔުންތަކާެއކު، މި ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އުސޫލުތަާކިއ 

 ހަމަތަކުގެމަތިންނެވެ.

 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ހިމެނޭ 

 ބައިތައް 
 ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގަިއ އަންނަނިިވ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެެއވެ. )ހ(  .59

އަސްުލ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ަތރައްޤީުކރުމަށް ބިމުެގ   (1)   

ވެރިފަރާތުން ުނވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ޑިވެލޮޕަރ 

 ހުށަހަޅާ ސްޓޭޖް ޑިެވލޮޕްމަންޓްގެ ްޕރޮޕޯސަލް؛

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ހިްނގުމަށް ހުށަހަާޅ ފަރާތާިއ   (2)   

މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ވެވޭ، ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ 

 އެއްބަސްވުން.

ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިާވ ( 1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ 2ޕްރޮޕޯސަލްއާިއ އެ އަކުުރގެ )

އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންވާނެ ބައިތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ 

 ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގުމާބެހޭ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ.
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ޓް ހިންގުމަށް ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަން 

 ހުށަހެޅުން 
ހުށަހެޅޭީނ  ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްގެ ދަށުން އެއްމެދު ޢިމާރާތް ަތރައްޤީުކރުމަށް  .60

 އަންނަނިވި ހަމަތަކާިއ އުޫސލުތަކުގެމަތިންނެވެ.

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ތަަރއްޤީކުރުމަށް ގަސްތުުކރާ ެއއްމެދު  )ހ(  

 )ހަަތރެއް( ޔުނިޓު ހިމެނެންވާެނެއވެ. 4ޢިމާރާތެއްގަިއ މަދުވެގެން 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެްއ ހިންގޭީނ ދިވެިހރާްއޖޭގަިއ  )ށ(  

)ސަތޭަކ އިންަސއްތަ( ިދވެހިްނ  %100ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ 

ހިއްސާާވ ކުންފުންޏެްއ ނުވަަތ ޕާޓްނަރޝިޕެްއ ނުވަަތ ކޯަޕރޭޓިްވ 

 ސޮސައިޓީއަކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއއްމެދު ޢިމާރާތެއް ނުވަަތ  )ނ(  

)ސަތޭަކ  %100އެއްމެދު ޢިމާރާތެްއގެ ފްެލޓެއް ގަނެފައިާވ 

އިންސައްތަ( ދިވެހިން ހިއްާސވާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެްއ 

ނުވަތަ ކޯޕަރޭިޓވް ސޮަސއިޓީއެއްެގ ިހއްސާގެ އެއްވެްސ މިްނވަރެްއ 

 ތަކަށް ނުިވއްކޭނެއެވެ.ބޭރުގެ ަފރާ

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްގެ ދަށުން އެއްމެދު ޢިމާރާތް ަތރައްޤީުކރުމަްށ  )ރ(  

ހުށަހަޅަނީ މި މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ޤާނޫނީ 

ޝަޚްޞެއް ނޫންނަމަ،  އެފަރާތްތަކަށް ސްޓޭޖް ޑިެވލޮްޕމަންޓް 

ގެ ދަށުން އެުކލަވާާލ ހިންގޭނެ އުޫސލުތަކާއި ހަމަތައް މި ޤާނޫނު 

 ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގުމާބެހޭ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ.

 

ޑިވެލޮޕަރގެ ފަރާތުން ޒިންމާ 

 އުފުލާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުން 
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރާ އުޫސލުތަކާިއ   .61

ިޑވެލޮޕްމަންޓެްއ ހިންާގ ޑިވެލޮަޕރގެ ަފރާތުްނ ހަމަތަކުގެމަތިން ސްޓޭޖް 

އެފަރާތުގެ އެންމެހަިއ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ޒިންމާތައް އަާދކުރާނެ ފަރާެތްއ 

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ހިްނގާ ޑިެވލޮޕަރ ަތރައްޤީކުާރ ެއއްމެދު  )ހ(  .62 ޑިވެލޮޕަރ ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް 

 މި ާޤނޫނާއި  ންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް ުކރެވޭނީޢިމާރާތާގުޅޭ އެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރާ އުސޫުލތަކާިއ 
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ހަމަތަކާއި، ޑިވެލޮަޕރއާިއ ގަންަނ ފަރާތާ ދެމެުދ ޮސއިކުާރ 

 ގަނެވިއްކުމުެގ އެއްބަްސވުމުގައިާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ތަަރއްޤީކުރާ އެއްމެދު ޢިމާާރތެއްެގ ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްގެ ދަށުން  )ށ(  

ބުކިންގ ފީ، އަދި ޔުނިޓު ިވއްކުމާ ގުޅިގެން ނަާގ އެހެން ީފތަކާިއ 

އަގުތައް ނެގޭނީ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

ބަޔާންކުރާ ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ަފރާތާިއ 

 ޑިެވލޮޕްމަންޓްގެ އެއްބަސްުވމުގަިއ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ވެވޭ ސްޓޭޖް

ބަޔާންކުރާ އުޫސލުތަކާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، މި ާމއްދާެގ 

 )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގަނެިވއްކުމުގެ ެއއްބަސްވުމުގެ ދަުށންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންާގ  )ނ(  

ޑިވެލޮޕަރ ގަންނަ ަފރާތުގެ އަތުން އެއްެވސް ފީއެއް ުނވަތަ އަގެްއ 

)ިދހައެއް އިންސައްތަ( މަަސއްކަްތ  %10ނަގަންވާނީ ޢިމާރާތުެގ 

 ނިމުމުންނެވެ.
 

ޑިވެލޮޕަރ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 އިލްތިޒާމްތައް 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންާގ ޑިވެލޮަޕރގެ ަމއިގަނޑު ިއލްތިާޒމްތައް  ސްޓޭޖް )ހ(  .63

 ތިރީގައި އެވަނީެއވެ.

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނިސްބަތްވާ ެއއްމެދު ޢިމާރާތް ނުވަަތ   (1)   

ޢިމާރާތްތައް މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ 

ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކާރ އުސޫލުަތކުެގ މަތިން 

 މަޢުލޫމާުތ ދިނުން؛ އިޝްތިހާރުުކރުމާއި،

ތަރައްޤީކުރާ އެއްމެދު ޢިމާރާތާ ގުޅިގެން ޔުނިޓުތަްއ   (2)   

ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ުކރުމުގައި އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ 

ޔުނިޓު ގަންނަން ގަސްތުކުރާ، ުނވަތަ ގަންނަ ފަރާތްތަކަްށ 

 ތެދު މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛

 ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ގުޅިގެން ޑިވެލޮަޕރ ނަާގ   (3)   

ފީ ނެގުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 
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ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާްނކުާރ އުޫސލުތަކުގެމަތިްނ ޕްރޮޖެކްްޓ 

 އެކައުންޓަށް ެއ ފީ  ޖަމާކުރުން؛

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓާގުޭޅ އެއްމެުދ ޢިމާރާތުެގ މަޝްރޫޢުެގ   (4)   

އިންޝުއަރެންސް ެނގުން؛ )އެގޮތުން، ޢިާމރާތްކުާރ 

މުއްދަތުގައި، މުޅި ޖުމްލަ އަގަށްާވ މިންވަުރގެ، 

ކޮންޓްރެކްޓަރ އޯްލ ރިްސކް އިންޝުައރެންސް ޮޕލިސީއެްއ 

 ޢިމާރާތަށް ނެގުން.(

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުާރ   (5)   

ހަމަަތކުގެމަތިން ަޕރފޯމަންްސ ގެރެންީޓ އުސޫލުތަކާިއ 

ނެގުމާއި، އެއްމެދު ޢިމާރާުތގެ ޔުނިޓުަތއް ިވއްކުމާ ގުޅިގެްނ 

 ބޭންކު ގެރެންީޓ ނުވަތަ އިންޝުއަރެންްސ ބޮންޑު ނެގުން؛

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ އިނީޝަލް ޕީިރއަޑްގައި ޑިެވލޮޕަރ   (6)   

ނެގުމާއި، ސްޓޭްޖ ނަގަންޖެހޭ އެންމެހައި އިލްތިޒާމްތައް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެިކ ސްޓޭޖްތަކުަގއި ޑިެވލޮޕަރ 

 ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ކަންކަން ުފރިހަމަުކރުން؛

 ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް މި ޤާނޫނާިއ   (7)   

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާގޮތަްށ 

ހޯދުމާއި އެ ސްކީްމ ގެނައުމާއި، ސްްޓރާޓާ ސްކީްމގެ ހުއްދަ 

 ނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންެމހައި ކަންކަން ުކރުން؛

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓާގުޭޅ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުންތަްއ    (8)   

 ބެލެހެއްޓުން؛

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އުފައްދާ މެނޭޖްމަންްޓ ކޯޕަރޭޝަްނ   (9)   

އުފެދުމާ ގުޅިގެން ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެކިއެިކ 

ސްޓޭޖްތަކުގައި އުުފލަންޖެހޭ ިއލްތިޒާމްތައް މި ޤާނޫނާއި ިމ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައި ބަޔާންުކރާ އުޫސލުތަކާިއ 

 ހަމަތަކުގެމަތިން އުފުލުން.
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މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ިއލްތިާޒމްތައް  )ށ(  

ޑިެވލޮޕަރ ކަނޑައެޅުމަށާއި، ސްޓޭޖް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ހިންާގ 

އުފުލަންޖެޭހ ޒިންމާތަކާިއ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ ފުިރަހމައަށް 

އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ޑިެވލޮޕަރ 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ުއސޫލުތަކާިއ ހަމަތައް ތަފްީޞލުކޮްށ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ބުކިންގ ފީއާއި އެހެނިހެން ފީތައް 

 ނެގުން 
ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްގެ ދަށުން ބުކިންގ ފީއާއި ެއއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓެްއ   .64

ގަނެވިއްކުމާ ގުޅިގެން ނަގާ އެހެނިހެން ފީ ނުވަތަ ޔުނިާޓގުޅޭ ައގު ޑިވެލޮަޕރއަްށ 

ނެގޭނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކާރ އުސޫލުަތކާިއ 

 ޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ހަމަތަކުގެ އިުތރުން، ތިީރގައި ބަ 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ތަރައްީޤކުރާ ެއއްމެދު ޢިމާރާެތއްގަިއ  )ހ(  

ހިމެނޭ ޔުނިޓެއްެގ ބުކިންގ ފީ ނެގުމަށް އެންމެ ގިަނވެގެްނ 

ޑިވެލޮޕަރއަށް ހުށަހެޅޭނީ، އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްަގއި ހިމެނޭ ވިއްާކ 

 )ަފހެއް އިންސައްތަ( އެވެ. %5ޔުނިޓެއްގެ ައގުެގ 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުްނ ނަާގ ުބކިންގ  )ށ(  

ފީއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮެތއް، ގަންނަ ފަރާތާިއ ޑިވެލޮަޕރއާ ދެމެދު 

ވެފައިާވ ގަނެވިްއކުމުގެ އެއްބަސްވުުމގަިއ ާސފުކޮށް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

އެއްބަްސވުމާ ިޚލާފުވެގެން ބުކިންގ ފީގެ ރިފަންޑް ޯހދުމަށް ޑިވެލޮޕަރ  )ނ(  

ހުށަހަޅާ ހިނދެްއގައި، އެ ރިފަންޑް ދެވޭނެ ގޮތް ގަންނަ ަފރާތާިއ 

ޑިވެލޮޕަރއާ ދެމެދު ވެަފއިވާ ގަެނވިއްކުމުގެ އެއްބަސްުވމުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްެގ ދަށުން ެއއްމެދު ޢިމާރާްތ ތަަރއްޤީކޮށް ހިްނާގ ސްޓޭޖް   .65 ޕްރޮޖެކްޓް އެކައުންޓް ހުޅުވުން 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިާވ ، ފަރާތްތަކުން

ބޭންކެއްގަިއ ސްޓޭްޖ ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ނިސްބަތްާވ މަޝްޫރޢުގެ އެންމެަހިއ 
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ނޫުނގެ ދަށުްނ ހަާދ މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާ، ފައިސާއާގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަްއ ުކރުމަށް

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާގޮތަށް، ޕްރޮެޖކްޓް ެއކައުންޓެއް ހުޅުވަްނވާނެއެވެ.
 

މަޝްރޫޢާގުޅޭ ފައިސާގެ 

 މުޢާމަލާތްކުރުން 
ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ްޕރޮޖެްކޓް އެކައުންޓަްށ  65މި ޤާނޫނުގެ   .66

ުކރެވޭީނ، މި ޤާނޫނާއި ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ އަދި އެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ދޫ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންުކާރ އުސޫލުތަާކިއ 

ހަމަތަކުގެމަތިންނެވެ. އަދި، މަޝްރޫޢުގެ ަފއިސާގެ މުޢާމަލާްތތައް ޑިވެލޮޕަރ 

ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، މި ޤާނޫާނއި ެއ ގަވާއިާދ ިޚލާފުާވ ފަރާްތތަކާމެދު އަޅާެނ 

 އި ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ.ފިޔަވަޅުތައް އެ ގަވާއިުދގަ

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 އެއްމެދު ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓު 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުޫސލުތަކާިއ ހަމަތަުކގެމަތިން ެއްއމެދު ޢިމާރާތުެގ   .67

ޔުނިޓު ރަޖިސްޓަީރކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކާރ ކަންތައްތަްއ ކަށަަވރުކުރުމަށްފަުހ، ޢިމާރާތުގަިއ 

ރިފަރާތަކަށް އެފަރާތުގެ ަނމުގައި ޔުނިޓުެގ ހިމެނޭ ކޮންމެ ޔުނިޓެއްެގ ވެ 

ތިްނ ކަނޑައަޅާ އުޫސލުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަރަޖިސްޓަރީެއއް، މިނިސްޓްރީން 

 ދޫުކރަންވާނެެއވެ. ކައުންސިލުން

ސްޓްރާާޓ ސްކީމްެގ ުހއްދަ ދިނުމާެއކު، ެއ ްސކީމް ނިްސބަތްާވ  )ހ(  

ވެރިަފރާތުން، މި ޤާނޫނުގަިއ ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ޔުނިޓެްއގެ 

ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަުކގެމަތިން އެަފރާތުގެ ނަުމގައި ެއއްމެދު 

 ޢިމާރާތުގެ ޔުނިުޓ ރަޖިސްަޓރީކުރުމަށް އެދި ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީުކރުމަްށ އެިދ  )ށ(  

ކަނޑައަޅާ ފޯމު މެުދވެރިކޮްށ ސިޓީއެްއަގއިނަމަ ހުށަހަޅާނީ، އެކަމަށް 

އެ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް، އަދި ރަށެއްަގއިނަމަ އެ ަރށެއްެގ 

 ރަށު ކައުންިސލަށެވެ.
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އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓު 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ރަޖިސްަޓރީކުރުމަށް އެިދ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ެއއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓު   .68

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ޔުނިޓުތަްއ އަލަްށ ރަޖިސްަޓރީކުރުމަށް؛ )ހ(  

ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަކަށް އަންނަ ބަދަލެްއގެ ަސބަބުން  )ށ(  

 ؛ޔުނިޓުގެ ރަޖިސްަޓރީއަްށ ބަދަލު ގެނައުމަށް

އެއްމެދު ޢިާމރާތުގެ ޔުނިޓެްއ ވިއްކުމާ ުގޅިގެން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ  )ނ(  

 ޔުނިޓުގެ ރަޖިސްަޓރީއަްށ ބަދަލު ގެނައުމަށް.
 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅުން 
ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓެއްގެ ދަށުން އެއްމެދު ޢިމާރާުތގެ ޔުނިޓުތަްއ   .69

އަންނަނިިވ ލިެޔކިޔުންތަްއ ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް އެިދ ހުަށހަޅާނަމަ، 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ުޔނިޓެްއ  )ހ(  

 ގަނެވިއްކުމަށް މިނިސްްޓރީން ކަނޑައަޅާ ފޯމު؛

ބިމުގެ އަސްލު ެވރިފަރާތުން ެއއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓު ިވްއކުމަށް  )ށ(  

 ހުށަހަޅާ ލިޔުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާބ ކައުންިސލުން ނޯަޓރީއެްއގޮތުގަިއ ަލިއސަންސް  )ނ(  

ދޫކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނޯަޓރައިޒްކޮށްފައިވާ ގަނެވިްއކުމުެގ 

 ؛އެއްބަސްވުން ުނވަތަ ކޯޓެްއގަިއ ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިާވ އެއްަބސްވުން

ނިޓުެގ މި މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ެއއްބަސްވުމުގަިއ ޔު  )ރ(  

އަގުގެ ގޮތުގަިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ ފައިސާ ޔުނިޓު ގަނެަފއިވާ ަފރާތުްނ 

 ޔުނިޓު ވިއްިކ ފަރާތަްށ ދައްކާ ަޚލާޞްކޮށްފަިއވާކަމުގެ ލިޔުން؛

އެއްމެދު ޢިމާރާެތއްެގ ގޮތުަގއި ރަޖިސްޓަީރކުރުމަްށ ހުށަހަާޅ ބިމަކީ  )ބ(  

ޔުނިެޓއްނަމަ، ރަހުުނ ނުވަތަ ޔުނިޓަކީ، ަރހުނުކޮށްފައިވާ ބިމެއް ނުވަތަ 

 ހިފާ ފަރާތުެގ އިއުިތރާޒެއް ނެތްކަުމގެ ިލޔުން؛

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ސްޓޭޖް ޑިެވލޮްޕމަންޓް  )ޅ(  

ހިންގުމާބެޭހ ގަވާއިުދގަިއ ބަޔާންކުާރ އުސޫލުތަކާިއ ހަމަތަކުެގމަތިން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިުތރު ިލޔެކިޔުންތައް.
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ނަމަށް ޔުނިޓުގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ 

 ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރުން 
އެއްމެދު ޢިމާރާެތއްގަިއ ހިމެޭނ ޔުނިޓުތަްއ ވަޞިއްޔަތާިއ ިހބައިން  )ހ(  .70

ދިނުމަށާއި، އެއްމެުދ ޢިމާރާތުެގ ޔުނިޓުެގ ރަޖިސްޓަީރ އެހެްނ 

އަންނަނިވި ލިޔެިކުޔންތައް ، ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތެއްގަިއ ހިމެނޭ ޔުނިޓުތައް ވަޞިއްޔަތާިއ އެއްމެދު   (1)   

ހިބައިން ދިނުމަްށ ނުވަަތ ެއއްމެދު ޢިާމރާތުގަިއ ހިމެނޭ 

ޔުނިޓުގެ ރަޖިސްަޓރީ އެހެްނ ފަރާތަކަްށ ބަދަލުކުރުމަްށ 

 ؛ސަރުކާުރގެ ކަމާބެޭހ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު

ޢިމާރާތުެގ ބިމުގެ އަސްލު ެވރިފަރާތުން ނުވަތަ އެއްމެދު   (2)   

ޔުނިޓުގެ ެވރިފަރާތުން ޔުނިެޓއް ިވއްކުމަށް ނުވަަތ 

ދޫކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ ރަޖިސްޓަީރ ބަދަލުކުރުމަްށ 

 އިޤުރާުރވެ ސޮިއކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛

އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ޔުނިޓަކީ، ޝަރީޢަްތ މެދުވެރިކޮްށ   (3)   

ފަރާތަކަްށ ހިބައިން ނުވަތަ ވަިޞއްޔަތެއްގެ ދަށުން ެއހެން 

ލިބިދޭ ޔުނިޓެއްނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުން ނިންމާފައިާވ 

 ؛ޤަޟިއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުެގ ރިޕޯުޓގެ ކޮޕީ 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓު ުނވަތަ ޔުނިޓުތަކަީކ   (4)   

ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަްސވުމެއްގެ ދަށުން ޔުނިޓުގެ ރަޖިސްޓަީރ 

ޔުނިޓެއް ނުވަތަ ޔުނިޓުަތކެއްނަމަ، ބަދަލުކުރަން ހުަށހަޅާ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބާ ަކއުންސިލުން ނޯަޓރީއެްއގޮތުގަިއ 

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ަވކީލަުކ 

ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައިާވ ގަނެިވއްކުމުެގ އެއްބަްސވުން ނުވަަތ 

 ؛ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާ އެއްބަސްވުން

ނަންަބރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ( ވަނަ 4މި އަކުުރގެ )  (5)   

ގަނެވިއްކުމުެގ އެއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަީރ 

ބަދަލުކުރުމަށް ހުަށހަޅާނަމަ، އެ އެއްބަސްވުމުަގއި ޔުނިޓުެގ 

އަގުގެ ގޮތުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ، ޔުނިޓު ގަނެފައިާވ 
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ފަރާތުން ޔުނިުޓ ިވއްިކ ފަރާތަްށ ދައްާކ 

 ލިޔުްނ ނުވަަތ ފައިާސ ޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަުމގެ

 ދައްކަމުންދާނެގޮތުގެ ިލޔުން؛

އެއްމެދު ޢިމާރާުތގެ ބިމަކީ ނުވަތަ ޔުނިޓަކީ ަރހުނުކޮށްފައިާވ   (6)   

ބިމެއް ނުވަަތ ޔުނިޓެއްނަމަ، ރަހުުނ ހިާފ ފަރާތުެގ 

 އިއުތިރާޒެއް ނެްތކަމުގެ ލިޔުން؛

 ޔުނިޓުގެ ވެރިަފރާތުން މެއިންޓެނެންސް ފީއާއި އެހެނިހެްނ   (7)   

ފީ ދައްކާފައިވާކަުމގެ، މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުްނ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ިލޔުން.

ސްޓްރާޓާ ްޕލޭންގައި ހިމެނޭ ެއއްވެސް ޔުނިޓެްއގެ ރަޖިސްޓަރީ އެހެްނ  )ށ(  

މުޢާަމލާތެްއ ފަރާތަކަށް ބަަދލުކުެރވޭނީ، އަދި ގަނެިވއްކުމުގެ އެްއވެސް 

ކުރެވޭީނ މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންުކރާ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކުެގމަތިން 

ޝެޑިއުލް އޮްފ ސްްޓރާޓާ ޔުނިްޓސް ިއޞްލާޙުުކރުމަށްފަުހ 

 މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުގަެއވެ.
 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ 

 ޢާންމު ތަންތަން 
ތަންތަނަށް ވަކި ރަޖިސްަޓރީއެއް ހަދައެްއ ސްޓްރާޓާ ްޕލޭނެއްގައި ހިމެނޭ ޢާންމު   .71

ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޢާންމު ތަންތަނަީކ އެއްމެދު ިޢމާރާތުގެ ުހރިާހ 

ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިފަރާތްަތކުގެ ހިއްސާާވ ތަންތަންަކން، ޔުނިޓުެގ 

ވެރިފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ރަޖިސްޓަީރގައި ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ. އަދި، ސްޓްރާާޓ 

 ހިމެނޭ ޢާންމު ތަންތަން ހިންަގއި ބެލެެހއްޓުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްލޭންގައި

އުފައްދާ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަންގެ ަފރާތުން ބަަލހައްޓަންޖެހޭ ކަންކަންކަމުގަިއ 

 ޔުނިޓުގެ ރަޖިސްަޓރީގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ 

 އެކްސެސަރީ ޔުނިޓު 
ގައި ހިމެނޭ އެކްސެަސރީ ޔުނިޓަށް ވަކި ރަޖިސްޓަރީެއްއ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނެއް   .72

ހަދައެއް ނުެދވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ސްޓްރާާޓ ޕްލޭްނގަިއ ިހމެނޭ ޔުނިޓަކަްށ 

އެކްސެސަީރ ޔުނިޓެްއ ކަނޑައަޅާފައިވާނަަމ ޔުނިޓުެގ ެވިރފަރާތަށް ދޫުކާރ 

 .ރަޖިސްޓަރީަގއި އެްކސެސަީރ ޔުނިޓުގެ ތަފްީޞލު ބަޔާްނކުރަްނވާނެއެވެ
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ބަންޑާރަ ބިމެއްގައި ހިމެނޭ 

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓު 
ސްޓްރާޓާ ޔުނިޓު ނިސްބަްތވާ ޢިާމރާތަކީ ބަންޑާރަ ބިމެްއގައި ިޢމާރާތްކޮށްފައިާވ   .73

ތަނަކަށްވާނަމަ، އެ ޔުނިޓުގެ ެވރިފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަީރގައި އެ ުޔނިޓަކީ ބަންޑާަރ 

 ެނއެވެ.ބިމެއްގައި ހުރި ޔުނިޓެއްކަން ަބޔާންކުރަންވާ
 

އަމިއްލަ ބިމެއްގައި ހިމެނޭ 

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓު 
ސްޓްރާޓާ ޔުނިޓު ނިސްބަތްވާ ޢިމާރާތަކީ އަމިއްލަ ބިމެްއގައި ިޢމާރާތްކޮށްފައިާވ   .74

ތަނަކަށްވާނަމަ، އެ ޔުނިޓުގެ ެވރިފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަީރގައި އެ ުޔނިޓަކީ އަމިއްަލ 

 ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ.ބިމެއްގައި ހުރި ޔުނިޓެއްކަން 
 

ޔުނިޓަށް ދޫކުރާ ރަޖިސްޓަރީގައި 

 ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 
އެއްމެދު ޢިމާރާތުަގއި ހިމެނޭ ކޮންެމ ޔުނިޓެްއގެ ރަޖިސްޓަރީަގއި ހިމަނަންޖެޭހ   .75

 މަޢުލޫމާތު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރަްނވާނެއެވެ.

 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނެްއގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަކަށް ރަޖިސްަޓރީ ަހދާއިރު،  )ހ(  .76 ރަޖިސްޓަރީ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ 

މުޅި ޢިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް އެއްމެދު ޢިާމރާތުެގ 

ރަޖިސްޓަރީެއއް ހަަދއި، އެ ރަޖިސްޓަީރއެއް ހެދި ަކއުންިސލުގަިއ 

އެްއޮގތްކަން ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަިދ ެއ ރަޖިސްަޓރީެގ އަްސާލ 

އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާަފއިވާ ކޮީޕއެއް ެއއްމެދު ޢިމާރާްތ 

 ނިސްބަތްވާ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަްށ ކައުންސިލުްނ ދޭންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކުެރވޭ އެއްމެދު ޢިާމރާތުެގ  )ށ(  

 ރަޖިސްޓަރީަގއި ހިމެނޭ ޔުނިޓެއްގެ ވެރިފަރާތް ބަަދލުވެްއޖެނަމަ، 

 މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައިާވ ގޮތުެގމަތިން، 

 އެ ބަދަލު އެއްމެދު ޢިމާރާުތގެ ރަޖިސްޓަރީއަްށ ގެންނަންވާނެެއވެ.

މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްމެދު ޢިާމރާތުެގ  މި )ނ(  

ރަޖިސްޓަރީަގއި ހިމެނޭ އެްއވެސް ޔުނިޓެްއގެ ވެިރފަރާްތ 

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ުނވަތަ އެ ރަޖިސްޓަީރއަށް އުނިިއތުރެްއ 

ގެނެސްފިނަމަ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގައިާވ 

ނޭޖްމަންޓް ކޯަޕޭރޝަނާ ގޮތުގެމަތިން އެ މަޢުލޫމާތު މެ

 ހިއްސާކުރަްނވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ ެއއްމެދު ޢިމާރާުތެގ ރަިޖސްޓަީރ  )ރ(  

ހެދުމާއެކު، އެ ޢިމާރާތް ހުރި ބިމުެގ ރަޖިސްަޓރީ ނުވަތަ ޢިާމރާތާިއ 

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ާބޠިުލވާނެއެވެ.
 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން ޔުނިޓު 
އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓުތައް ރަޖިސްަޓރީކޮްށދިނުމުގެ ކުރިްނ   .77

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަުރކުރަންވާެނއެވެ.

 މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔެިކޔުންތައް ހުަށެހޅުމުން،  )ހ(  

 އެ ލިެޔކިޔުންތަކުެގ ޞައްޙަކަން؛

ޢިމާރާުތގަިއ ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަްއ ރަޖިސްޓަީރކުރުމުެގ ކުރިްނ އެއްމެދު  )ށ(  

ނުވަތަ ޔުނިޓެއްގެ ރަޖިސްޓަރީެއއް ބަދަލުުކރުމުގެ ުކރިން، މި ާޤނޫނާއި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރާ އެއްމެދު ޢިާމރާތުެގ 

ޔުނިޓަކާ ގުޅިގެން ަސރުާކރަށް ޓެކުހުެގ ގޮތުގަިއ ދަްއަކންޖެހޭ 

 ސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިާސ ދައްކާފަިއވާކަން؛ފައި

ވަަނ މާއްދާެގ )ބ( ގައި ަބޔާންކުާރ ަފދައިން  85މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

އެއްމެދު ޢިމާރާތެްއގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓެއްެގ މިލްުކވެރިންެގ ޮގތުގަިއ 

އެްއވެސް ޔުނިޓަކަްށ  ،އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ޙާލަުތގައި

 ؛)އެކެއް( ރަޖިސްޓަރީއަްށވުރެ ގިނަ ރަޖިސްޓަރީ ހަަދއި ނުެދވޭކަން 1

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަކންކަން  )ރ(  

 ފުރިހަމަވެފައިާވކަން.

 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓު 

 ލާޒިމުވުން  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ުހއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭްނ  )ހ(  .78

ނިސްބަތްވާ ެއއްމެދު ޢިާމރާތްތަކުގަިއ ހިމެނޭ ޔުިނޓުތަްއ 

ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް އެދި ހުަށހެޅުމަށް، އަންނަނިވި ޙާލަތުގަިއ ބިމުގެ 

 ލާޒިމުވާެނއެވެ.އަސްލު ވެރިފަރާތަްށ ނުވަތަ ޑިެވލޮޕަރއަށް 

ސްޓްރާޓާ ްޕލޭންގަިއ ހިމެނޭ ޔުނިެޓއް ގަނެވިއްކުާމގުޅޭ   (1)   

މުޢާމަލާތެއް އެއްެވސް ފަރާތަާކއެކު ކޮށްަފއިވާނަމަ، 

ސޮއިކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ގަނެިވއްކުމާބެހޭ އެއްބަްސވުން ފެޭށ 
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)އަށާރަ( މަސްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި؛  18ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

 ނުވަތަ

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ނިސްބަތްވާ ޢިމާރާތް ނިމި، ކޮމްޕްލީޝަްނ   (2)   

)ތިނެއް(  3ސެޓްފިކެޓް ދޫުކރާ ާތރީޚުން ފެިށގެން މަދުެވގެން 

 މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި. 

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

މަ އަންނަ ބަޔާންކުރާ ދެ ތާރީުޚގެ ތެރެއިން ޢަަމލުކުރާނީ ުފރަތަ

 ތާރީޚެއްގަެއވެ.
 

ނިމިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ 

 ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހެޅުން 
 ، ސްޓްރާޓާ ްސކީމެއްެގ ގޮތުަގއި ހުއްދަ ދޫކޮށްަފއިާވ ޢިމާރާތެއް ނިމި   .79

އެ ޢިމާރާތުެގ ކޮމްްޕލީޝަން ސެޓްފިެކޓް ދޫުކރާ ާތރީޚުްނ ފެށިގެން މަދުވެގެްނ 

ޢިމާރާތުެގ ުހރިާހ ޔުނިޓެްއ )ތިނެއް( މަސްދުަވހުެގ ތެޭރގަިއ  3

 ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް އެިދ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިމުގެ 

މިލްކުވެރިކަން ރަޖިސްޓަރީގައި 

 ބަޔާންކުރުން 

އެއްމެދު ޢިމާރާތެްއގެ ގޮތުގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ޢިާމރާާތއި ެއ ޢިމާރާްތ   .80

އެއްމެދު ޢިމާރާުތގަިއ ހިމެނޭ ޔުނިުޓ ނިސްބަތްވާ ބިމުގެ ެވރިފަރާތްތަކަކީ، 

މިލްކުކޮށްފައިވާ ނިސްބަތުން އެ ޔުނިޓުތަކުގެ ެވރިފަރާތްަތކަށްވީ ހިނދު، 

، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިމަކީ އެ ބިމުގެ ވެރިަފރާތްތަކަށް ަވކިވަިކން ކަނޑައަޅައި

ބައިކޮށް ހެދޭެނ ބިމެއް ނޫްނކަން ެއއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ރަޖިސްޓަރީަގިއ 

 ކުރަންވާނެެއވެ.ބަޔާން
 

ސަރުކާރުން ހިންގާ 

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

 ބިން 

ަސރުކާރުން ހިްނާގ  ،އެހެން ޤާނޫެނއްގައި ެއހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު  .81

އެކިއެކި ޯބހިޔާަވހިކަމުގެ މަްޝރޫޢުތަކުެގ ތެރެއިްނ ހަުއިސންގ ޔުނިޓުތަްއ 

 ޢިމާރާތެްއ ނިސްބަްތވާ ބިްނ ނުވަަތ ލިބިދޭ ނުވަަތ ގަންަނ ފަރާތްތަކަްށ އެ 

ގޯތީގެ މިލްުކވެރިެއއްކަމުގަިއ ވެވޭނީ ަސރުާކރުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތެއްެގ 

 ދަށުންނެވެ.
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ޔުނިޓު ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ 

 ގަވާއިދު 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިެމނޭ ޔުނިޓުތަްއ   .82

ލިޔެިކޔުންތަްއ ހުންނަންވާެނ ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް އެިދ ހުށަހަޅަންޖެޭހ 

ގޮތްތަކާއި، ޔުނިުޓގެ ރަޖިސްޓަީރއާގުޅޭ މުޢާމަލާތްަތއް ކުރުާމގުޅޭ އުޫސލުތަްއ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 މުޢާމަލާތްތައް އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓުތައް ގަނެވިއްކުމާއި، ދިނުމާއި، ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ 

 
ޔުނިޓުގެ ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ 

 މުޢާމަލާތްތައް 
އެއްމެދު ޢިމާރާުތގަިއ ހިމެޭނ ޔުނިޓުެގ ރަޖިސްަޓރީާއުގޅޭ އެންމެހަިއ   .83

މުޢާމަލާތްތައް ކުރާނީ، މި ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫލުތަކާިއ 

 ހަމަތަކުގެމަތިންނެވެ.
 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓާގުޅޭ 

 މުޢާމަލާތްތައް 
މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްމެދު ޢިާމރާތެއްގަިއ ހިމެނޭ  )ހ(  .84

ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށްދިނުމާއި، ވިއްކުމާއި، ހިބައިން ުނވަތަ ވަިޞްއޔަތުން 

ދިނުން ނުވަތަ ރަހުނުުކރުންފަދަ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްަތއް ުކރުމުެގ 

 ވެރިފަރާތަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.ފުރިހަމަ އިޚްތިާޔރު އެ ޔުނިެޓއްގެ 

އެއްމެދު ޢިމާރާތަކީ ވަކި ަހއިސިއްޔަތެްއ ލިިބގެންާވ  )ށ(  

 ޢިމާރާތަކަށްވުމާއެކު، ެއއްމެދު ޢިމާރާތެްއ ރަޖިސްަޓރީުކރުމާއި 

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭްނގައި ބަޔާންުކރާ ބިމާއި ޢިާމރާތުގަިއ ހިމެނޭ 

ޢިމާރާތުގަިއ ހިމެނޭ އަދި އެއްމެދު ، ޔުނިޓުތަކާއި، ޢާންމު ތަންތަން

މި ޤާނޫނުގެ އެހެން ާމއްދާެއއްގަިއ ، ޔުނިޓުތަކާގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް

 ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ބިާމ ވަތްކެްއ ނުކުެރވޭނެެއވެ.

އެއްމެދު ޢިމާރާތެްއގެ ޔުނިޓަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޢާންުމ ތަްނތަނާއި  )ނ(  

ިވއްކައި، ހިބައިން ނުވަަތ ވަސީލަތްތަްއ އެ ޔުނިޓަކާ ވަކިން 

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުން ނުވަތަ ރަހުުނކުރުން ނުވަތަ ކުއްޔަށްދިުނންފަދަ 

 އެއްވެސް މުޢާމަލާެތއްކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.
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އެ ޔުނިޓަކަްށ ، އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ޔުނިޓެއް )ރ(  

ކުްއޔަށްދީ، ިވއްކައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭނުމާ ފުުށއަރާފަަދ ގޮތަކަްށ 

 ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދީ ނުވަތަ ަރހުނުކޮށްގެން ުނާވނެއެވެ.
 

ބިމާއި ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓުތަކުގެ 

 މިލްކުވެރިކަން 
މި ޤާނޫނުގެ ެއހެން މާއްދާއެްއގަިއ އެހެންގޮަތކަށް ކަނަޑނާޅާހާ  )ހ(  .85

ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިާވ ހިނދަކު، ބަންޑާރަ އަދި އަމިއްލަ ބިމެްއގައި 

އެއްމެދު ޢިމާރާުތގަިއ ހިމެޭނ ކޮންމެ ޔުނިޓެއްެގ ެވރިއަީކ ްސޓްރާާޓ 

ޕްލޭން އަިދ ޝެޑިއުްލ އޮފް ސްްޓރާޓާ ޔުނިޓްސްގަިއ ެއ ުޔނިޓަށް 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޔުނިޓުެގ ހިއްާސގެ ނިސްބަތުން ބިމުެގ ެވރިެއކެވެ.

ނުވަތަ ޔުނިުޓތަކެްއ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓެއް  )ށ(  

ގަނެވިއްކައި، ދީ، ލިބިގަނެ، އަދި ިމލްކުުކރެވޭނީ، ހަަމއެކަިނ 

 ދިވެހިރަްއޔިތުންނަށާއި ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާ 

)ސަޭތކަ އިންސައްތަ( ިދވެހިން ހިއްާސވާ ކުންުފންޏެްއ  100% 

 ނުވަތަ ، ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެްއ ނުވަަތ ކޯޕަރޭިޓވް ސޮސަިއޓީއެއް

)ސަތޭކަ އިްނސައްތަ(  %100ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްަޓރީކޮށްފައިވާ 

 ދިވެހިންގެ ޖަމްޢިއްާޔއެއް ުނވަތަ ޖަމާޢަތަކަށެވެ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދައިން، ެއއްމެދު  )ނ(  

)ސަތޭަކ އިްނސައްތަ(  %100ޢިމާރާތެއްެގ ޔުނިޓެްއ ގަނެފަިއާވ 

ދިވެހިން ހިއްާސވާ ކުންފުންޏެއްގެ ުނވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެްއގެ ިހއްސާެގ 

 އެއްވެސް މިްނވަރެްއ ބޭރުެގ ފަރާތަކަްށ ނުވިްއކޭނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޔުނިޓެއްެގ ެވރިފަރާތުން އެ ުޔނިޓެްއ  )ރ(  

މެނޭްޖމަންޓް  ވިއްކަންވާނީ، އެ ޔުނިޓު ނިސްބަތްވާ ެއއްމެދު ޢިމާރާުތގެ

ކޯޕަރޭޝަންގެ މެންބަރެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން ޔުނިޓު ގަންނަ ފަރާތުްނ 

އަދާކުރަންޖެހޭ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކާއި ިއލްތިޒާމްތައް އަދާުކރަމުްނ 

ގެންދިއުމަށާއި، މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެްނގުްނތަކަށް 

ންނަ ފުރިހަމައަށް ތަާބވެ ޢަަމލުކުރަމުްނ ގެންދިއުމަްށ ޔުނިުޓ ގަ

 ފަރާތުން އިޤުާރރުވުމަށްފަުހގައެވެ.
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އެއްމެދު ޢިމާރާތެްއގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓެއްެގ މިލްުކވެރިންެގ ޮގތުގަިއ  )ބ(  

 އެކަކަށްވުެރ ގިަނ ފަރާތްތަްއ ހިމެނިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ބ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، އެއްމެުދ ޢިމާރާެތއްގަިއ  )ޅ(  

ނުވަތަ ބަހާ ހަދައިގެންނުވާެނއެވެ. އަދި، ހިމެނޭ ޔުނިޓެއް ބައިަބއިކޮށް 

އެއްވެސް ާޙލެއްަގއި ެއއްވެސް އެއްމެދު ޢިމާރާެތއްގަިއ ހިމެނޭ 

ޔުނިޓެއް ބައިަބއިކޮށް އެްއ ޢާއިާލއަށްވުެރ ގިަނ ޢާިއާލތަކަށް 

ފެނާިއ އެނޫންވެްސ ޚިދުމަތްތަްއ ވަކިްނ  ،ދިރިއުޅެވޭގޮތަްށ ކަރަންާޓއި

 ގުޅައިގެން ނުވާނެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގަިއ ނުވަތަ އެހެްނ ޤާނޫނެއްގަިއ ެއހެން ޮގތަކަށް  )ހ(  .86 ޙައްޤުތައް ބަދަލުވުން 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އެއްމެދު ޢިާމރާތެއްގަިއ ހިމެޭނ ވަިކ 

ޔުނިޓެއް އެ ޔުނިުޓގެ ެވރިފަރާތުން ވިއްާކލައިފިނަމަ، މި ާޤނޫނުގެ 

 މެހަިއ ަޙއްުޤތަކާއި، ދަށުން ެއ ޔުނިޓުެގ ވެރިަފރާތަށް ލިބިޭދ އެން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެަފރާތުން އަދާކުރަންޖެޭހ އެްނމެހަިއ 

އެ ޔުނިޓު ގަންނަ ފަރާތަްށ ެއ ހިނދުްނ ފެށިގެްނ ، އިލްތިޒާމްތައް

 ބަދަލުވީކަމުގަިއ ބެލޭނެެއވެ.

އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްަގއި ހިމެނޭ ޔުނިޓެއް ވިއްާކލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ  )ށ(  

ނުވަަތ ވަޞިއްޔަތުްނ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ެއ ުޔނިޓުެގ ހިބައިން 

 މިލްކުވެރިކަްނ ބަދަުލވެއްޖެނަމަ، ިމ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން

 ެއ ޔުނިޓުެގ މިްލކުވެިރކަން ބަަދލުވެފައިާވ ަފރާތުެގ ނަމަށް  

 އެ ޔުނިޓުެގ ރަޖިސްަޓރީ ބަދަުލކުރަންވާނެެއވެ.

ފައިވާ ޢާންމު ތަންތަނުެގ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގަިއ ކަނޑައަޅާ )ނ(  

މިލްކުވެރިކަން ޔުނިެޓއްގެ ެވރިފަރާތަށް އޮންނަނީ އެހެން ޔުނިުޓތަކުެގ 

ވެރިފަރާތްތަާކ އެުކގައި، ަވކިނުކުެރވޭނެ ޙައްެޤއްގެ ގޮތުގަިއަކމަށްވީ 

 ހިނދު، އެއްމެދު ޢިާމރާތުގަިއ ކަނޑައެޅިފައިާވ ޢާންމު ަތންތަން

ވަޞިއްޔަތުްނ ދިނުން ނުވަަތ ވިއްކުމާިއ ހިބައިްނ ނުވަަތ 
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ރަހުނުކުރުންފަަދ އެްއވެްސ މުޢާމަލާތެއްުކރަންވާނީ އެ ަޙއްޤަްށ 

 އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްަގއި ހިމެނޭ ޔުނިޓެއްގެ ވެރިަފރާތުން އެަފރާތުެގ  )ރ(  

ޔުނިޓު ވިްއކައިފިނަމަ، ނުވަަތ ހިބައިްނ ނުވަަތ ވަިޞްއޔަތުން 

 ދީފިނަމަ، ގަންނަ ފަރާތަށް ނުވަތަ ހިބައިްނ ނުވަތަ ވަިޞްއޔަތުން

އެ ޔުނިުޓ ލިޭބ ފަރާތަްށ ލިބިޭދ ޔުނިޓުެގ ވެރިަފރާތުެގ ިހއްސާެގ  

މިންވަރަށް ބިާނކޮށް، އެަފރާތަްށ ޢާންމު ތަންތަނުެގ ިމލްކުެވރިކަްނ 

 އޮންނާނެއެވެ.
 

ބަންޑާރަ ބިމެއްގައި ކޮށްފައިވާ 

ޢިމާރާތެއްގެ ޔުނިޓު އެއްމެދު 

 އަމިއްލަކުރުން 

ބަންޑާރަ ބިމެއްަގިއ ހިމެޭނ އެއްމެުދ ޢިމާރާތެްއެގ ވަިކ ޔުނިޓެއް ުނވަަތ   .87

ޔުނިޓުތަކެއް އަިމއްލަުކރުމުގަިއ ޢަމަލުުކރަންވާނީ ިތރީަގއި ބަޔާންުކާރ 

 އުސޫލުތަކާިއ ހަމަތަކުގެމަތިންނެވެ. 

ނިސްބަތުން ުޔނިޓުެގ އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ޔުނިުޓގެ ިހއްސާެގ  )ހ(  

ވެރިފަރާތަްށ ބިމުެގ މިލްުކވެރިކަްނ ލިޭބއިރު، ެއ ޢިމާރާްތ ހިމެނޭ 

ެއއްމެދު ޢިމާރާުތގައި ހިމެޭނ ވަިކ  ،ބިމަކީ ބަންޑާރަ ބިމެއްނަމަ

ޔުނިޓެއް ނުވަަތ ޔުނިޓުތަކަކަްށ ބިމުން ލިބިދޭ ހިއްސާެގ ިމންވަުރ 

 ވަކިން އަމިްއލަ ނުުކރެވޭނެެއވެ.

ގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނިޓެއް ނުވަތަ ޔުނިުޓތަކެްއ މި މާއްދާ )ށ(  

އަމިއްލަ ޔުނިޓުތަެކއްގެ ގޮުތގައި ރަޖިސްަޓރީުކރަން އެ ޔުނިުޓތަކުެގ 

ވެރިފަރާތްތަކުން ބޭނުންނަމަ، އެއްމެދު ޢިމާރާތަށް ނިސްބަްތާވ ބިން 

އަމިއްލަުކރުމަށްޓަކައި، ބިމާބެޭހ ޤާނޫނާިއ ެއ ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

 އިާވ ގަާވއިދުެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ީފ ދެްއކުމަށްފަުހ ހަދާފަ

އެ ބިން އަމިްއލަކުެރވިދާނެއެވެ. އަދި، އެ އުސޫލުން އަމިއްލަުކރުމުްނ 

އެ ޢިމާރާްތ ބެެލވޭނީ އަިމއްަލ ބިމެއްގަިއ ކޮށްފަިއވާ ެއއްމެދު 

 ޢިމާރާތެއްކަމަށެވެ.
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އަމިްއލަުކރުމުެގ  މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބިން  )ނ(  

އެންމެހައި ކަންކަން ނިންމަންވާީނ މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕޭރޝަން 

 މެދުވެރިކޮށް ހުިރހާ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިަފރާތްތަކުގެ ުހއްދަ ލިބިެގންނެވެ.
 

އިތުރަށް ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 
ހިމެޭނ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއާވ އެއްމެުދ ޢިމާާރތެއްގަިއ   .88

ޔުނިޓެއްގެ މިލްުކވެރިކަން ބަަދލުކުރުުމގެ ކުރިން ިތރީގަިއ ބަާޔންކުރާ ކަންކަްނ 

 ކަށަވަރުުކރަންވާނެއެވެ.

ދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއ ދޫކޮށްފައިާވ ބަންޑާަރ އަިދ އަިމއްަލ ޯގއްެޗއްގަިއ  )ހ(  

 ބިނާކޮށްފައިވާ އެއްމެދު ޢިާމރާތެއްގަިއ ުހިރ ޔުނިޓުތަކުެގ ެތރެއިްނ 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ބިމުގެ އަްސލު ެވރިފަރާތަށް ަޝރުޢީގޮތުްނ އެ 

ލިބިފައިާވ ޔުނިޓެްއ ނުވަަތ ޔުނިޓުތަެކއް ވިއްކަްނ ބޭނުންވެްއޖެނަމަ، 

އެ ޔުނިުޓ ނުވަތަ ޔުނިޓުަތއް ވިއްކަން އެދޭ މީާހއާއި އެ މީހަުކ 

ޝަރުޢީގޮތުން ަބލަންޖެޭހ މީހުންނަށް ިދރިއުޅޭނެ އެހެްނ ތަނެއް 

 ފައިވޭތޯ ެބލުން؛ހަމަޖެހި

ބަންޑާރަ ބިމެްއ ނުވަަތ އަިމއްަލ ބިމެްއ ނުވަަތ ޯގއްޗެްއ އޮްތ މީހަުކ  )ށ(  

މަރުވެފައިވާނަމަ، އެ ބިމާއި ުނވަތަ އެ ގޯއްާޗއި، އެ ބިމުގައި ނުވަަތ 

އެ ގޯތީގަިއވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ތަިރކައިގެ އުސޫުލން ލިޭބ 

އަދި އެ ބަަޔކު އެ ބިމެްއގައި ެއއްމެދު އެންމެންގެ ނަމުގައި ަބހާއިރު، 

ޢިމާރާތެއްގެ ގޮުތގައި ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް އެޭދއިރު، ަޝރުޢީގޮތުްނ 

 ނިންމަންޖެހޭ މަރުޙަލާތަްއ ކޯޓުން ނިންމާފައިވުން.
 

ޢިމާރާތުގެ ބައިތައް ޝަރުޢީގޮތުން 

 ބެހުން 
ޝަރުޢީގޮތުްނ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަްނކަމަީކ  88މި ޤާނޫނުގެ   .89

ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމަށްވީ ހިނދު، ޢިމާރާތެއްގައި ިހމެނޭ ބައިތަްއ 

ޝަރުޢީގޮތުން ބަހަން ބޭނުންވާ ޙާލަތުަގއި އެ ޢިމާރާތަކީ އެއްެމދު ޢިމާރާތެއްެގ 

އެ ޢިމާރާތެްއ  ،ގޮތުގަިއ ރަޖިސްަޓރީކޮށްފައިނުާވ ޢިމާރާތެްއ ނަމަވެސް

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭްނ ވަނަ ާމއްދާ 33މި ޤާނޫނުގެ  ބަހަންވާނީ
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ފާސްކުރުމަށްފަހު، ެއ ސްޓްރާާޓ ޕްލޭްނގައި ހިމެނޭ ޔުނިުޓތަކުގެ މައްޗަްށ 

 ބިނާކޮށެވެ.
 

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ސަރުކާރުން 

 ބިނާކުރާ އެއްމެދު ޢިމާރާތްތައް 
ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބޯހިާޔވަހިކަން ފޯުރކޮށްިދނުމުގެ  )ހ(  .90

 ،މަޤްޞަދުގައި ަތރައްޤީުކރާ އެއްމެދު ޢިާމރާތެއްެގ ޔުނިޓަާކ ުގޅިގެން

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ނުވަަތ ަގވާއިދެއްަގއި ެއހެން ޮގތަކަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާާހ ހިނދަކު، އެފަަދ ޔުނިޓެްއ ގަނެިވްއކުމާއި، 

ހިބައިން ނުވަަތ ވަިޞއްޔަތުން ދިނުމާިއ ަރހުނުކުރުންފަދަ ަކންކަން 

 ވާނީ ބިާމ ވަކިންނެވެ.ކުރަން

ސަރުކާުރގެ ޯބހިޔާވަިހކަމުގެ ސިޔާސަތުެގ ދަށުން ބިނާކޮްށފައިާވ  )ށ(  

އެއްމެދު ޢިމާރާެތއްގަިއ ހިމެނޭ ޔުނިޓެްއ ގަނެިވއްކުމާިއ ދިނުްނ އަިދ 

ރަހުނުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު، އެ ޔުނިުޓގެ ވެރިަފރާތަށް ިލބިދޭނީ، 

ްނގަނޑުތަކުެގ ސަރުކާރުްނ ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުަތކާއި މި

 ތެރެއިންނެވެ.

 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގަިއ ހިމެނޭ ޔުނިެޓއް، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނތަކާިއ  )ހ(  .91 ކުއްޔަށް ދިނުން 

 ގަވާއިދުތަކުަގއި ބަޔާްނކުާރ އުޫސލުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުެގމަތިން 

 އެ ޔުނިޓުެގ ވެރިަފރާތަށް ުކއްޔަށް ެދވިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގައި ެއހެންގޮތަކަށް ކަނަޑނާޅާހާ މި ޤާނޫނުގައި  )ށ(  

ހިނދަކު، އެއްމެދު ޢިމާރާތެްއގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ޭދންވާނީ، 

 އެ ޔުނިޓަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭނުމަށެވެ.

 

ކުލީގެ މުޢާމަލާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 ހިއްސާކުރުން 
ޔުނިޓެްއެގ ެވރިފަރާތުްނ އެއްމެދު ޢިމާރާުތގަިއ ހިމެޭނ ޔުނިޓެްއ ެއ   .92

ކުއްޔަށްދޭނަމަ، އަންނަނިވި މަުޢލޫމާތު އެަފރާތުން މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަާނ 

 ހިއްސާކުރަްނވާނެއެވެ.

 ކުލީގެ ުމއްދަތު؛ )ހ(  
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ކުއްޔަށްދީފައިވާ ަފރާތާއި ުކއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ ނަާމއި، އެފަރާްތތަކުެގ  )ށ(  

ޝަޚްޞެއްނަމަ އެފަރާތުެގ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ޤާނޫނީ 

 ރަޖިސްޓަރީެގ ކޮޕީ؛

 ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތާ ގުޅޭނެ ފޯުނ ނަންބަރު؛ )ނ(  

 ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތުގެ އީމެއިްލ އެޑްރެސް؛ )ރ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެެހނިހެްނ  )ބ(  

 މަޢުލޫމާތު.

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިދާއި، ރަހުުނކުރުާމ މި ޤާނޫނާއި  )ހ(  .93 ރަހުނުކުރުން 

ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޢަމަލުުކރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވިއދުތަކާ 

އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން، އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްަގއި ހިމެނޭ ަވކިވަިކ 

 ެއ ޔުނިޓުތަކުެގ ވެރިަފރާތްތަކަށް ރަހުނުުކރެވިދާނެެއވެ. ޔުނިޓުތައް

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޔުނިޓެްއ ރަހުުނކޮށްފިނަމަ، ސަުރކާރުެގ  )ށ(  

ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް ެއކަން އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި، އެފަދަ 

 ރަހުނުތަކުެގ ރަޖިސްަޓރީއެްއ އެ އިދާރާއަކުްނ ބަަލހައްޓަންވާެނއެވެ.

ތްވާ ގޯތީެގ ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަކަށް ހުއްދަ ދޫުކރާިއރު، އެ ޕްލޭން ނިސްބަ )ނ(  

މައްޗަށް ނުވަަތ ެއ ގޯތީގައިާވ ޢިމާރާުތގެ ަމއްޗަްށ ަރހުނެްއ 

 ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ރަހުނަށް އެއްވެްސ އަަސރެއްނުުކރާނެއެވެ.

އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ހިމެނޭ ބަންޑާރަ ނުވަތަ އަިމއްލަ ބިމަކީ،  )ރ(  

ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ުކރިން ނުވަތަ ޭއގެ ފަހުން 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ލަިއސަންސް ޫދކޮށްފައިވާ މާލީ އިާދރާއެްއގައި ޤާނޫނީ 

އިލްތިޒާމެއްގެ ދަށުން ރަހުނުކޮށްަފއިވާ ބިމެއްނަމަ، އަދި އެ ަރހުނެްއ 

ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް ނުވަތަ ާބޠިުލކުރުމަށް އެދޭނަމަ، ބިމުގެ އަސްުލ 

 ވެރިފަރާތުްނ ނުވަތަ އެއްމެދު ޢިާމރާތުެގ ޔުނިޓުެގ ވެރިަފރާތުްނ 

މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަާޔންކުާރ 

ފޯމާއެކު އަްނނަނިވި  އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެމަތިން އެކަމަށް އެދޭ

 ކިޔުންތަްއ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ލިޔެ
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އެއްމެދު ޢިމާރާތުަގއި ހިމެނޭ ޔުނިާޓ ގުޅިގެްނ މެނޭޖްމަންޓް   (1)   

 ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާެއއް ނެތްކަމުެގ ިލޔުން؛

އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ޔުނިޓަްށ އިުތރު ރަހުނެްއ   (2)   

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާނަމަ، އޭެގ ތަފްޞީލު.

 

  ޔުނިޓުތައް ޢިމާރާތާއި 

 އަގުމަގުކުރުން 
ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހަާދ އެއްމެުދ ޢިމާރާތްތަާކިއ ޢިމާރާތުގަިއ ިހމެނޭ ޔުނިޓުތަްއ   .94

ގަނެވިއްކުމުެގ މުޢާމަލާތްތަްއ ުކރާިއރު ގެދޮުރ ައގުމަގުުކރުމުަގއި ޢަމަުލކުރާެނ 

އުސޫލެއް ުނވަތަ މިންގަނޑެއް ެއހެން ޤާނޫނެއްގަިއ ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، 

ޔުނިޓުތައް ިވއްކުމަށް ހުަށހަޅާ އަގުަތއް ހުންނަންވާނީ މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަާދ 

އަދި، އެނޫންޮގތަކަށް ހުަށހަާޅ  ގަވާއިދުގަިއ ކަނޑައަޅާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

އަގުތައް، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިްނ 

 މުރާޖަޢާކުރެވިދާނެެއވެ.

 
 

 ބާބު ދިހަވަނަ 

 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

 
 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަކީ، އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުާވކުރުމާިއ ދަޢުވާ  )ހ(  .95 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ލިބިގަތުމުގެ ަހއިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ، ވަކި ސިއްކަެއއް އޮންނަ ޤާނޫނީ 

 ޝަޚްޞެކެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަީރކުރެވޭީނ އެންމެ  )ށ(  

)ަފހެއް( ޔުނިޓު ހިމެޭނ ޢިމާރާތަކަށެވެ. އަދި، އެފަދަ  5މަދުވެގެން 

 ތަނެއްގެ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނެއް ރަޖިސްަޓރީުކރެވޭީނ 

 )ފަހެއް( ޔުނިޓުެގ ތެރެއިްނ މަުދވެގެްނ  5އެ ޢިމާރާުތގަިއ ހިމެޭނ 

)ތިނެއް( ަފރާތެއްަކމުގަިއ  3( ޔުނިުޓގެ ެވރިފަރާތަކީ ތަފާތު )ތިނެއް 3

 ވާނަމައެވެ.

)ފަހެއް( ޔުނިޓަްށވުެރ މަދު ޔުނިޓު ހުންަނ އެއްމެދު ޢިމާާރތްތަްއ  5 )ނ(  

ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެ ޢިާމރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މެނޭްޖމަންޓް 
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ބަޔާންކޮްށފައިާވ  ކޯޕަރޭޝަނުން އަދާކުރަންެޖހޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް، އެ ޢިމާރާުތގައި ހިމެނޭ ޔުނިުޓތަކުެގ 

 ވެރިންގެ މެުދގައި މެނޭޖްމަންޓް އެއްބަސްވުމެްއ އޮންނަންވާނެެއވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އުފެދުމާއެކު، އެ ކޯަޕޭރޝަނަށް  )ރ(  

ލިބިގެންވާކަމަްށ ިމ ބާބުގަިއ ބަޔާންުކާރ ހައިިސއްޔަތާއި، ބާުރތަކާިއ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ެއ ކޯޕަރޭޝަނަްށ ލިބިގެންދާނެެއވެ. އަދި، 

 ،އެ ކޯޕަރޭޝަްނގެ މެންބަރުްނގެ ގޮުތގައި ހިމެނޭ ފަރާްތތަކުން

ލިބިގެްނވާ ބާރުަތކާއި މަްސއޫލިއްަޔތުތަްއ އެ ކޯޕަރޭޝަނަްށ 

 ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.

 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ 

 މަޤްޞަދުތައް 
 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މަޤްޞަދުތައް ތިީރގައި ބަޔާންކޮްށފައި ެއވަނީއެވެ.  .96

 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބިނާުކރާ ނުވަތަ ބިނާުކރަން ގަސްުތކުރާ ޢިމާާރތްތައް  )ހ(  

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ގޮތުގަިއ ރަޖިސްަޓރީކުރުމުން، މި ޤާޫނނުގަިއ 

ބަޔާންކުރާގޮތަްށ ެއ ޢިމާރާތްތަްއ ނިސްބަތްާވ ސްްޓރާާޓ ސްކީމް 

 މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛

ސްޓްރާޓާ ސްކީމް ނިސްބަތްވާ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ޢިމާރާތްަތކުގައި ހިމެނޭ  )ށ(  

ެބލެހެއްޓުމާއި، ދުވަހުްނ ުދވަހަްށ ޢާންމު ތަންތަން، ހިންގަިއ 

 ކުރަންޖެހޭ ަމރާމާތުތައްކުރުމާއި، ދިމާވާ މައްަސލަތައް ަޙއްލުުކރުން؛

ސްޓްރާޓާ ސްކީްމގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަުކގެ ެވރިފަރާްތތަކުެގ  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާގޮތަށް ުހރިހާ މިްލކުެވރިންެގ ، މަންފާއަށްޓަކައި

ުއސޫލުތައް ާޤއިމުކޮށް، މިލްކުެވރިންގެ ޙަްއޤުތަްއ މެދުގައި ހަމަހަމަ 

 ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންެޖހޭ އެންމެަހއި މަސަްއކަތްތައް ުކރުން؛

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުެގމަތިން  )ރ(  

ހުރިާހ ޔުނިޓުތަކުެގ ވެރިަފރާތްތަކާ ބައްަދލުކުރުާމއި، އެފަރާްތތަކުެގ 

ކާއި ޝަުކވާތައް ަބލައިގަނެ، ދިމާވާ މައްަސލަތަކަށް ޙައްުލ ޚިޔާލުތަ
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ހޯދުމާއި މިްލކުވެރިްނެގ މެދުގަިއ ގުޅުން ބަަދހިކުރުމަްށ ުކަރންޖެހޭ 

 ކަންކަން ރާަވއި ހިންގުން.
 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
ްޕލޭނަްށ ވަނަ މާއްާދގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ސްްޓރާޓާ  39މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .97

ހުއްދަ ދޫކުރުާމއެކު، މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ 

ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާްނކުާރ އުޫސލުތަކާިއ ހަމަތަކުގެމަތިްނ ެއ ްސޓްރާާޓ 

ޕްލޭނަށް ނިސްބަތްާވ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަްނ މިނިސްްޓރީގަިއ 

 ރަޖިސްޓަރީުކރަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީުކރާ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަްނތަކުެގ މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ށ(  

 ދަފްތަރެއް މިނިސްޓްރީްނ ބަލަަހއްޓަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕޭރޝަން  )ނ(  

ރަޖިސްޓަރީވުމާެއކު، ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓްރާޓާ ްޕލޭނާިއ 

 ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ،  މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ރަޖިސްްޓރޭޝަން

)ފަނަރަ( ދުވަުހެގ ެތރޭގަިއ  15އެ ކޯަޕރޭޝަން ރަޖިސްޓަީރކުރާާތ 

 މިނިސްޓްރީން ކައުންިސލަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ރަޖިސްަޓރީކޮށް ހިްނގުމާގުޅޭ އުޫސލުތަްއ  )ރ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ 

 ކައުންސިލު 
މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ކަންކަްނ ހިްނގުމަށާިއ މި ޤާޫނނުގަިއ  )ހ(  .98

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއ ކޯޕަރޭޝަންެގ މަސްޫއލިއްޔަތުަތއް އަދާުކރުމަށް، 

އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުން، މެނޭްޖމަންޓް 

 ކައުންސިުލ އިންތިޚާބު ުކރަންވާނެެއވެ.ކޯޕަރޭޝަންގެ 

 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކައުންސިުލގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  )ށ(  

 )ތިނެއް( މެންބަރުންނަްށވުރެ މަުދވެގެން ނުވާެނއެވެ. 3

 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ރަޖިސްަޓރީކުރުާމއެކު ބާއްާވ  )ނ(  

ބައްދަުލވުމުގައި، އެ ކޯޕަޭރޝަންެގ އެ ކޯަޕރޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ޢާންމު 
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ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި، ޚަޒާންދާރު އަދި ސެްކރެަޓރީއެްއ 

 އިންތިޚާބުކުރަންވާނެެއވެ.
 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ 

 މެންބަރުން 
މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ރަޖިސްަޓރީކުރުމުން، މެނޭްޖމަންޓް  )ހ(  .99

ިޑވެލޮަޕރއާއި،  ފަރާތްތަކަކީކޯޕަރޭޝަންގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ަބލާ 

ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން އެއްމެދު ޢިާމރާތުގެ ޔުިނޓުތަްއ 

ގަންނަ ފަރާތްތަެކވެ. ެއގޮތުން، ެއއްމެދު ޢިމާރާުތގަިއ ހިމެޭނ ކޮންމެ 

 ޔުނިޓެއްގެ ވެރިފަރާަތކީ މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަންގެ މެންބަެރެކވެ.

ޭދ މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕޭރޝަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އުފެ )ށ(  

ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްފަހު، އެއްމެުދ ޢިމާރާތުެގ ޔުނިޓުތަްއ ޑިެވލޮޕަރ 

ވިއްާކ މިންވަރަކުން، ެއ ކޯޕަޭރޝަންެގ މެންބަރުްނ 

އިތުރުވަމުންދާނެއެވެ. އެއިްނ ކޮންމެ ަފރާތެއްވެްސ ެއ ކޯޕަޭރޝަންެގ 

 ގޮތުން، މެންބަރެއްކަމުގަިއ ބެލެވެްނ ފަށާނީ، ޔުނިޓު ގަތުމުގެ 

އެ ޔުނިާޓގުޅޭ ގަެނވިއްކުމުގެ ެއއްބަސްވުމުގައި އެަފރާތަކުން ޮސއިކުާރ 

 ހިނދުން ފެށިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ޔުނިޓާގުޅޭ ގަނެވިްއކުމުެގ  )ނ(  

އެއްބަސްވުމުގަިއ ސޮއިުކރާ ހިނދުން ފެށިގެން ޢިާމރާތުގެ ޔުިނޓުތަްއ 

މެނޭޖްމަންްޓ ކޯޕަރޭޝަްނގެ މެންަބރުންނަށްާވ ގަންނަ ފަރާތްަތއް 

ހިނދު، ެއ އެއްބަްސވުން ާބޠިލުުކާރ ހިސާބުްނ ކޯޕަޭރޝަންެގ 

 މެންބަރުކަމުން އެފަރާތެްއ ވަިކވީއެވެ.

އެންމެ މަދުވެގެން، ޢިާމރާތަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ ޑިފެކްްޓ ލަިއބިލިީޓ  )ރ(  

މެންަބރެއްެގ  މުއްދަތު ނިމެންދެން، މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަންގެ 

 ގޮތުގައި ޑިެވލޮޕަރ ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ.
 

ޑިވެލޮޕަރއާއި މެނޭޖްމަންޓް 

 ކޯޕަރޭޝަނާ ހުރި ގުޅުން 
ްސޓްރާޓާ ްޕލޭންގައި ހިމެނޭ  ،މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ބެލެެހއްޓުމާއި )ހ(  .100

ސްޓްރާޓާ ސްީކމާގުޅޭ ، ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓުތަކާއި، ޢާންމު ތަންތަނާއި 
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ކަންކަން އިނީޝަްލ ޕީިރއަޑްގަިއ ިހންގަިއ އެނޫންވެސް 

 ބަލަހައްޓަންވާީނ ޑިވެލޮަޕރއެވެ.

ިމ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން  ،އިނީޝަލް ޕީިރއަޑް ހަމަވުާމއެކު )ށ(  

ޑިވެލޮޕަރ އަދާުކރަމުންދިޔަ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ޑިެވލޮޕަރ އަާދުކރާނީ، 

 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެންަބރެއްެގ ހައިިސްއޔަތުން 

އެ ކޯަޕރޭޝަނުން ފާސްުކރާ އެންގުންތަާކ އެްއގޮތްާވ ގޮތުެގމަތިން، 

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.ނުވަތަ އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ނިސްބަތްވާ ސްކީމްަގއި ހިމެނޭ ޢިާމރާތުެގ  )ނ(  

ޔުނިޓުތަކާިއ ޢާންމު ތަންތަާނ ގުޅޭގޮތުން، ޑިވެލޮަޕރއަްށ ލިިބގެންާވ 

ބާރުތަކާއި އަދާކުރަންޖެޭހ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާއި، މެނޭްޖމަންޓް 

ުކަރންޖެހޭ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިގެންާވ ބާރުަތކާިއ އަދާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮްތވާ ޙާލަތުަގއި، އެކަންކަން ތަންފީޛުުކރުމަްށ 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން އެހެން ފަރާތެއް ކަނޑަނާޅާހާ ިހނދަކު، 

 ޑިވެލޮޕަރ ވާނީ މެނޭޖިންގ އޭޖެންޓަށެވެ.
 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ 

 ލިޔެކިޔުން ޙަވާލުކުރުން 
ކޯޕަރޭޝަން އުފެދުމާއެކު، ބިމުެގ ައސްުލ ވެިރފަރާތުން ނުވަަތ މެނޭޖްމަންޓް   .101

 ޑިވެލޮޕަރ އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތަްއ އެ ކޯޕަރޭޝަާނ  ޙަާވުލކުރަންވާނެއެވެ.

ފާސްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުންަތކާއި، ޢިމާރާތްުކރުމާގުޅޭ ހުރިާހ  )ހ(  

 ؛ހުއްދަތަކެއްެގ ކޮޕީ

 ދޫކޮށްފައިާވ ހުއްަދއިގެ ކޮޕީ؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭނަްށ  )ށ(  

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ުހއްދައާއި ިދރިއުޅުމަށް/ވިޔަފާރިުކރުމަްށ  )ނ(  

 ؛ދޫކޮށްފައިވާ ުހއްދަތަކުގެ ކޮޕީ

 ޢާންމު ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތުތަކާިއ ކުެރހުންތައް؛ )ރ(  

 ؛ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޓްފިކެޓްތަކުެގ ކޮޕީ )ބ(  

 ؛މަރާމާތާިއ ފޮޅައި ސާފުުކރުމަށް އެުކލަާވލާ ޝެޑިުއލްޢިމާރާތުގެ  )ޅ(  

އަދި ޢިާމރާތުެގ ، ޢިމާރާތުގެ އިންޝުައރެންސް ޮޕލިސީގެ ތަފްީޞލު )ކ(  

 ؛ޑިޕްރިސިއޭޝަން ޝެޑިއުލް 
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މި މާއްދާގެ )ހ( އިން )ކ( އަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔެކިޔުްނތަކުެގ  )އ(  

ގަވާއިުދގައި ބަާޔންކުާރ އިތުރަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ލިޔެކިޔުންތައް.
 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކުެގ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫނާިއ   .102

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ  ަގވާއިދާއި، އެ ކޯޕަރޭޝަންެގ ނިންމުންތަާކ 

 ކުރުްނ ހިމެނެއެވެ.އެއްގޮތަށް އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޢާންމު ތަންތަން އެއް ފެންވަރެްއގައި ަމރާާމތުކޮށް  )ހ(  

 ބެލެހެއްޓުން؛

ޢާންމު ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް އެއް ފެންަވރެއްަގއި ބެހެއްޓުމަްށޓަކަިއ  )ށ(  

 ކުރަންޖެހޭ ަމރާމާތުތައްކުރުން؛

 ނަގަންޖެޭހ ފީ ނެގުން؛ޔުނިޓުތަކުގެ ެވރިފަރާތްތަކުްނ  )ނ(  

އަލިފާނުގެ ހާދިސާަތކާއި ޤުުދރަތީ ާކރިސާތަކުން ސަލާމަްތވުމަށްޓަކައި،  )ރ(  

ޢިމާރާތުގެ ރިޕްލޭސްމަންޓް ވެިލއުގަިއ ޢިމާރާްތ އިންޝުައރކޮްށ 

ބެލެހެއްޓުމުެގ އިތުރުްނ އިންޝުައރެންސް ޕްރިިމއަމް ަގާވއިދުން 

 ؛ދެއްކުން

ބެލެހެއްޓުާމއި ބޭނުންކުރުމާ ގުޅިގެން ސަރުާކރުގެ ަކމާބެޭހ ޢިމާރާތް  )ބ(  

އިދާރާތަކުން ދޭ ނޯޓިސްަތކާއި އެްނގުންތައް ޢިާމރާތުެގ 

 ވެރިފަރާތްތަކަްށ އެންގުން؛

 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނިންމުންތަްއ ތަންފީޛުކުރުން؛ )ޅ(  

ެބލެހެއްޓުާމިއ މާީލ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ މާީލ ހިސާބުަތއް  )ކ(  

 ހިސާބުތައް ަގވާއިދުން އޮޑިޓްކޮށް ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކަްށ ހުށަެހޅުން؛

 މެއިންޓެނެންސް އަދި ސިންކިްނގ ފަންޑު ބެެލހެއްޓުން؛ )އ(  

އެންމެ މަދުވެގެން ކޮންމެ އަަހރަކު ެއއްފަހަުރ ޢާންމު ބައްަދލުވުްނ  )ވ(  

 ބޭއްވުން؛

ކޯޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް ކުރަންޖެޭހ އެްނމެހަިއ މެނޭޖްމަންޓް  )މ(  

 މަސައްކަތްތައް ުކރުން؛
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މި ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ ބަޔާންކުާރ އިތުުރ  )ފ(  

 ކަންކަން ކުރުން.
 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް 
މެނޭްޖމަންޓް މަދުވެގެން ކޮންެމ މީލާދީ އަަހރަކު އެއްފަަހރު  )ހ(  .103

 ކޯޕަރޭޝަންގެ އަހަީރ ޢާންމު ބައްަދލުވުމެްއ ބާއްވަންވާެނއެވެ.

 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ުފރަތަމަ ޢާންުމ ބައްދަުލވުމާއި،  )ށ(  

އެ ކޯޕަރޭޝަްނގެ ައހަީރ ޢާންމު ބައްދަުލވުމާއި، ޢާންމު 

ބައްދަލުވުންތައް، އަިދ ކުްއލި ބައްދަުލވުންތައް ޭބއްުވމާގުޅޭ 

އުސޫލުތަކާިއ ެއ ބައްދަުލވުންތައް ުކރިއަްށ ގެންދާނެ ގޮތާއި، 

 މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ކަންކަން ނިންމާނެގޮތުެގ އުޫސލުތަްއ 

  ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އެ ކޯޕަޭރޝަންެގ  )ހ(  .104 ވޯޓުލުން 

 ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވެ، ވޯޓުގަިއ ބައިެވރިެވވޭނެއެވެ.

ސްޓްރާޓާ ސްކީމާގުޅޭ ކަންކަުމގައި ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެްސ ވޯުޓ  )ށ(  

މެންބަރަކަށް ޔުނިޓުގެ ހިއްސާގެ މިންަވރު ކަނޑައެޅިފައިާވ ދެވޭނީ، އެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބައްަދލުވުންތަކުަގއި ވޯުޓުލމާގުޅޭ  )ނ(  

އުސޫލުތައް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާގުޅޭ، 

ވެރިފަރާތްތަކުގެ ޔުނިޓުތަކުގެ 

 އިލްތިޒާމްތައް 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންުކރާ އުޫސލުތަކުެގ   .105

މަތިން އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓުތަުކގެ ވެރިަފރާތްތަކުން އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

އަންާގ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުްނ ނިންމާ ނިންމުންތަކާިއ  )ހ(  

 އެންގުންތަކަށް ފުިރހަމައަށް ޢަމަުލކުރުން؛
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މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމާ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކުެގމަތިން  )ށ(  

އެއްމެދު ޢިމާރާތް ބެލެެހއްޓުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް ދަްއަކންޖެހޭ 

 މެއިންޓެނެންސް ފީ ދެއްކުން.
 

މެއިންޓެނެންސް ފީ ނުދެއްކުމުން 

 ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ 
މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ކަނޑަައޅާ އުސޫލުތަާކިއ   .106

 ހަމަތަކުގެމަތިން އެއްމެދު ޢިާމރާތެއްެގ ޔުނިޓުތަުކގެ ވެރިފަރާތްތަކުްނ 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުާރ މެއިންޓެނެންސް ީފ ނުދައްކާނަމަ، އެފަރާތްތަކާމެުދ 

ކޯޕަރޭޝަްނގެ ޢާންުމ ބައްދަލުވުމަްށ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮެތއް، މެނޭޖްމަންޓް 

 ހާޒިރުވެ ޯވޓުގައި ަބއިވެިރވާ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިްއޔަތުން ފާްސކުރަންވާނެއެވެ.

 

މެނޭޖިންގ އޭޖެންޓް 

 ޢައްޔަންކުރުން 
މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ބޭނުްނވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، ްސޓްރާާޓ  )ހ(  .107

މަރާމާތުކޮްށ ބެެލހެްއޓުމަށް ސްކީމަށް ނިސްބަތްާވ ޢާންމު ތަންތަްނ 

އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން މެނޭޖިންގ އޭޖެންޓެްއ 

 ޢައްޔަންކުރެވިދާނެެއވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމަކުްނ   (1)   

 ފާސްކުރުމަށްފަހު، މެނޭޖިންގ އޭޖެންެޓއް ޢައްޔަންުކރުން؛

މެނޭޖިންގ އޭޖެންޓްެގ ގޮތުަގއި ޢަްއޔަންކުާރ ފަރާތަީކ   (2)   

)ސަތޭަކ  %100ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ރަޖިސްަޓރީކޮށްފައިާވ 

އިންސައްތަ( ދިވެހިން ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ނުވަަތ 

ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީެއއްކަމުގަިއ 

 ވުން.

މެނޭޖިންގ އޭޖެންޓްެގ މެނޭޖިންގ އޭޖެންޓް ޢައްޔަންުކރުމާއި  )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ެއކަމާގުޅޭ އެންމެަހއި އުސޫލުތަްއ ިމ ާޤނޫނުގެ 

 ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

 

އެއްމެދު ޢިމާރާތް ހިންގައި 

ބެލެހެއްޓުމާއި، ބޭނުންކުރުމާގުޅޭ 

 އުސޫލު 

ބަޔާްނުކރާ އުޫސލުތަކާިއ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި   .108

ހަމަތަކުގެމަތިން އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ހިންގުމާއި ެބލެހެއްޓުމާއި ބޭނުންކުރުމާގުޭޅ 
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އުސޫލުތައް، މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ަތއްޔާރުކޮށް، ެއ ކޯޕަރޭޝަންެގ 

 ބައްދަލުވުމެއްަގއި ފާސްކޮށް، ޢާންމުުކރަންވާނެއެވެ.
 

ސްޓްރާޓާ ރޯލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތުތައް 
އެއްމެދު ޢިމާރާތް ނިސްބަތްވާ މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަުނން، އަންނަނިވި   .109

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ސްްޓރާޓާ ރޯްލ ތައްާޔރުކޮށް ަބލަހައްަޓންވާނެއެވެ.

 ؛ސްޓްރާޓާ ޕްލޭްނ ނަންބަރު )ހ(  

ޔުނިުޓތަކަށް އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަކުގެ ޢަދަދުތަކާއި އެ  )ށ(  

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިއްާސގެ ޢަދަދުތައް؛

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަުކގެ ެވރިފަރާތްތަުކގެ ަނންތައް؛ )ނ(  

އެއްމެދު ޢިމާރާތް ހިންގައި ެބލެހެްއޓުމަށް މެނޭޖިންގ އޭޖެންޓެްއ  )ރ(  

 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ، އެފަރާުތގެ މަޢުލޫމާތު؛

 އެއްމެދު ޢިމާރާތާގުޅޭ އިންޝުއަރެންްސގެ މަޢުލޫމާތު؛ )ބ(  

 ސްކީމަށް އެކުަލވާލާފަިއވާ ަގވާއިދުތަްއ ނުވަތަ އުސޫލުތައް؛ )ޅ(  

 ؛އެއްމެދު ޢިމާރާތުަގއި ހިމެޭނ ރަހުނުތަުކގެ ތަފްީޞލު )ކ(  

 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތްތަުކގެ މަޢުލޫމާތު. )އ(  

 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ކޯޕަރޭޝަނުން ފަންޑު ޤާއިމުކުރުން މެނޭޖްމަންޓް 

 

އެއްމެދު ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަށާއި ބެެލހެއްޓުމަށް ހިނގާ ރިަކރަންްޓ  )ހ(  .110 ފަންޑު ޤާއިމުކުރުން 

ޚަރަދުތައް ެބލެހެއްޓުމަށް، މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕޭރޝަނުން 

 މެއިންޓެނެންސް ފަންޑެއް ހުޅުވަިއ ބަލަަހއްޓަންވާނެެއވެ.

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މެއިންޓެނެންސް ަފންޑުގެ މި މާއްދާގެ  )ށ(  

އިތުރުން، ެއއްމެދު ޢިމާރާްތ ބޭނުންުކރުމާއި ެބލެހެއްޓުމަްށ ހިނާގ 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ުކރުމަށް، ނުވަތަ ވަކި ޙާލަެތއްގައި ކުއްިލއަކަްށ 

ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަްއ ޙައްުލކުރުމަށް ަތއްޔާުރވުމަށްޓަކައި ހުޅުާވ 

ގ ފަންޑެއް ހިމެނޭގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުަލންޖެހޭ ސިންކިން
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އެންމެހައި އިލްތިޒާމްތަކާ ގުޅިގެން ުކރަންޖެހޭ ަޚަރދުތައް 

ކުރުމަށްޓަކަިއ މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަނުން ފަންޑުތަކެްއ ުހޅުވަިއ 

 ބެލެހެއްޓިދާނެެއވެ.
 

މެއިންޓެނެންސް ފަންޑު ހުޅުވޭނެ 

 މުއްދަތު 
 ފަންޑު ހުޅުވޭނީ އަންނަނިިވ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއެވެ.މެއިންޓެނެންސް   .111

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓަކަށް ދޭ، ޢިމާރާތް ބޭނުންުކރުމުެގ  )ހ(  

)ިތރީސް( ުދވަހުެގ  30ވަގުތީ ހުއްަދ ލިޭބ ތާރީޚުްނ ފެށިގެްނ 

 ތެރޭގައި؛

ދިެވހިާރއްޖޭގައި ެއއްމެދު މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން  )ށ(  

 ، ޢިމާރާތުގެ ގޮތުގަިއ ރަޖިސްަޓރީކޮށްފައިާވ ޢިމާރާެތއްނަމަ

އެ ޢިމާރާތަކަްށ ނިސްބަތްާވ މެނޭޖްމަންްޓ ކޯޕަރޭޝަްނ ިމ ާޤނޫނުގެ 

 )ތިރީސް( ދުވަުހގެ ެތރޭގައި. 30ދަށުން ރަޖިސްޓަރީުކރާތާ 
 

މެއިންޓެނެންސް ފަންޑު 

 ބޭނުންކުރުން 
 ފަންޑު ބޭނުންކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ކަްނކަމަށެވެ.މެއިންޓެނެންސް   .112

ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެެލހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިނގާ ަޚރަދުތަކަށް ފައިާސ  )ހ(  

ދެއްކުމަށާއި، ޢާންުމ ތަންތަން ސާފުުކރުމަށާއި، ސެިކއުރިީޓ 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ަޚރަދުތަކަށް ފަިއސާ ދެއްކުމަށް؛

 ްޕރިމިއަމް ދެްއކުމަށް؛ އިންޝުއަރެންސް )ށ(  

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ހިސާބުތަްއ އޮޑިޓްުކރުމަށް ދަްއަކންޖެހޭ  )ނ(  

 ފީތައް ދެއްކުމަށް؛

މެއިންޓެނެންސް ފަންޑު މެނޭޖްކުރުމަށާއި އިދާރީ ކަންކަން ުކރުމުެގ  )ރ(  

 ޚަރަދުތައް ުކރުމަށް.
 

މެއިންޓެނެންސް ފަންޑާގުޅޭ، 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޑިވެލޮޕަރގެ 
މެއިންޓެނެންސް ފަންޑާ ގުޅިގެން ޑިެވލޮޕަރ އަދާުކަރންޖެހޭ  )ހ(  .113

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ތިީރގައި އެވަނީއެވެ.
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އެއްމެދު ޢިމާރާތަްށ ުނވަތަ އެއްމެުދ ޢިމާރާތުެގ ޔުނިޓަކަްށ   (1)   

އެ ޔުނިުޓ ބޭނުންުކރުމުެގ ހުއްަދ ލިޭބ ާތރީޚުން ފެށިގެްނ 

ފީެގ ގޮުތގަިއ ެއ ޔުނިޓަކަްށ ނިސްބަތްާވ މެއިންޓެނެންސް 

 ފައިސާ ޑިވެލޮަޕރގެ ަފރާތުން ފަންޑަށް ދެއްކުން؛

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފީައކީ، 1މި އަކުރުގެ )  (2)   

ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ޔުނިޓުގެ ވެރިފަރާތުްނ 

މެއިންޓެނެންްސ ނަގާ ފީއެއްނަމަ، ެއ ފީ ހޯދުމަށްފަހު 

 ފަންޑަށް ދެއްކުން؛

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުްނ ޔުނިެޓްއ ވިއްކާަފއިނުވާނަމަ، އަިދ   (3)   

އެ ޔުނިޓަީކ ޢިމާރާތް ބޭނުންުކރުމުެގ ހުއްަދ ނަގާފައިާވ 

ޔުނިޓެއްނަމަ، އެ ޔުނިޓު ވިއްކެންދެން، ޔުނިޓަްށ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މެއިންޓެނެންްސ ފީ މަހުްނ މަހަްށ 

 ދެްއކުން؛ގަވާއިދުން 

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުްނ ޔުނިެޓއް ވިއްކާފަިއވާނަމަ، އަިދ   (4)   

އެ ޔުނިޓަީކ ޢިމާރާތް ބޭނުންުކރުމުެގ ހުއްަދ ނަގާފައިާވ 

އެ ޔުނިޓަްށ ޢިމާރާްތ ބޭނުންކުރުމުެގ ، ޔުނިޓަކަށް ނުވާނަމަ

ޔުނިޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މެއިންޓެނެންްސ  ހުއްދަ ލިބެންދެން

 ގަވާއިދުްނ ދެއްކުން؛ފީ މަހުން މަހަްށ 

އެއްމެދު ޢިމާރާުތގެ މެއިންޓެނެންްސ ފަންޑު   (5)   

ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު، ޢިމާރާތުެގ ޢާންމު ތަންތަން 

ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފައިާސއެއް ލިބޭނަމަ، އެ ފައިާސ 

 މެއިންޓެނެންސް ފަންޑަށް ޖަމާކުރުން؛

ަގވާއިދުެގ ދަށުން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ   (6)   

ލިމިޓެޑް ކޮމަން ޕްރޮަޕރޓީއާ ގުޅިގެްނ ނަގާ ފީ ޑިެވލޮޕަރ 

 މެއިންޓެނެންސް ފަންޑަށް ޖަމާކުރުން؛

ސްޓޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ދަށުން ޢިާމރާތްކުާރ މަޝްރޫުޢތަކުެގ  )ށ(  

 ކޮމްޕްލީޝަން ސެޓްފިކެޓް ޑިވެލޮަޕރއަށް ނުިލބޭނަމަ، 
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ެއއްވެސް ޔުނިޓެއް ގަނެފައިވާ ަފާރތަކުން އެ މަޝްރޫޢުގަިއ ހިމެނޭ 

 މެއިންޓެނެންސް ފީ ނެގޭނީ، މިނިސްޓްީރގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުުކރާ ފަންޑުތައް ހުޅުަވންވާނީ  )ހ(  .114 ފަންޑު ހުޅުވުން 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހިންގުމަށް ލައިސަންްސ ލިބިފަިއާވ މާީލ 

އެ ފަންޑުގެ ެއކައުންޓް ބޭނުންުކަރންވާނީ އިދާރާއެްއގައެވެ. އަދި، 

 ހަމައެކަނި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ެއ ފަންޑު ޤާއިމުުކރާ ބޭނުމަެށވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށްފަުހ  )ށ(  

 އަންނަނިވި ކަންތައްތަްއ ފުިރހަމަކުރަންވާެނއެވެ.
 

ތަފްޞީލުތަާކއި ފަންޑަށް ޖަމާކުރާ ފަންޑުން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ   (1)   

ފައިސާގެ ތަފްޞީލުތައް ސާފުކޮށް ބަޔާްނކުރުމާއެކު، ބުކްްސ 

 އޮފް އެކައުންޓްްސ ބެެލހެއްޓުން؛
 

މަދުވެގެން ައހަރަުކ ެއއްފަހަުރ މެއިންޓެނެންްސ ފަންޑު   (2)   

އޮޑިޓްކުރުމަށް، ކަމާގުޭޅ ޤާނޫނުގައިާވ ގޮުތގެމަތިން 

 ލިބިފައިާވ އޮޑިޓަރެްއ ޢައްޔަންުކރުން؛އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ 
 

މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމުުކރުމަށްފަހު، މަދުވެގެްނ   (3)   

 ކޮންމެ އަަހރަކު ެއއްފަހަުރ އެަކއުންޓް އޮޑިޓްުކރުން؛
 

ކޮންމެ އަހަރަކު ެއކައުންޓް އޮޑިޓްުކރުމަށްފަހު،   (4)   

މިނިސްޓްރީއަްށ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުަތކުގެ ކޮޕީެއއް 

 ހުށަހެޅުން؛
 

މެއިންޓެނެންސް ފަންޑު ަބލައި ޗެުކކޮށް، އެ ފަންޑުގެ   (5)   

ތަފްޞީލު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، މިނިސްޓްީރއަށް ނުވަަތ 

 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާަތކަށް އެ ތަފްޞީލުަތއް ދިނުން.
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 ބާރަވަނަ ބާބު 

 ވެރިފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް 

 
 

ޢިމާރާތުގެ ޢާންމު އެއްމެދު 

 ތަންތަން ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު 
އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓުގެ ވެރިފަރާތަށް، އެފަރާތުެގ ޔުިނޓާގުޅޭ  )ހ(  .115

 އެންމެހައި ޙައްޤުަތއް ލިިބގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުަތކުގެ އިތުރުްނ އެހެްނ  )ށ(  

ވެރިަފރާތްތަކާ އެކުަގއި، ޢާންމު ތަންތަން ބޭނުންުކރުމުެގ ޔުނިޓުތަކުގެ 

 ޙައްޤުވެސް އެއްމެދު ޢިާމރާތުގެ ޔުނިޓުގެ ެވރިފަރާތަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.
 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޔުނިޓުތަކަށް ބޭނުްނވާ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ވަސީލަތްތަްއ   .116 ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ވަސީލަތްތައް 

ވަސީލަތްތަްއ ެބލެހެއްޓުމަށާިއ މަރާމާތުުކރުމަށް ބޭނުންާވ ޤާއިމުކުރުމަށާއި، އެ 

މިންވަރަށް، ޔުނިޓުތަކާއި ޢާންމު ތަންތަނަށް ވަދެނިކުތުމުގެ ޙަްއޤު ޔުނިޓުތަކުެގ 

ވެރިފަރާތްތަކަާށއި މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާ ގޮުތގެމަތިން ލިބިދެެއވެ.

 

ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކުން ޔުނިޓަށް 

 ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު 
ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ ެވރިފަރާތަކަށްެވސް، އެފަރާތެއްެގ ުޔނިޓަށް  )ހ(  .117

 ރައްކާތެިރކަން ލިބިޭދ ޢިމާރާތުެގ އެންމެހަިއ ބަިއތަކުން، 

 އެ ރަްއކާތެރިކަްނ ލިބިގަތުުމގެ ޙައްުޤ ލިބިގެްނވެއެވެ.

)ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޔުނިޓަށް ރައްކާެތރިކަން ލިބިޭދ  މި މާއްދާގެ )ށ(  

ޢިމާރާތުގެ އެންމެހައި ބައިަތއްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢިމާރާުތގެ ބޭުރ 

ފާރާއި، ޢިާމރާތުގެ ސްޓްަރކްޗަރއާއި، ުފރާޅު އަދި އެ ޔުނިޓާއި އެހެްނ 

 ޔުނިޓުތަކާގުޅޭ އިންފާުރ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ަގއި ަބޔާންކުާރ ޙައްުޤ ޔުނިޓެްއެގ ވެރިަފރާތަްށ  މި މާއްދާެގ )ހ( )ނ(  

ލިބިދެނީ، އެހެން ޔުނިޓުަތކުގެ ވެރިަފރާތްތަކަށް ެއ ޙައްޤު ލިބިޭދ 

މިންވަރަށެވެ. އަދި، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޢާންމު ަތންތަން 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްުޤވެސް އެަފރާތްތަކަށް ލިބިދޭ މިންަވރަށެވެ.
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ޔުނިޓެއްގެ ެވރިފަރާތަްށ އެފަރާެތއްގެ ޔުނިާޓ ގުޅޭގޮތުން ލިިބދޭ ޙައްޤުތަކާިއ   .118 މަޞްލަޙަތު ވަކިނުކުރެވުން 

މަޞްލަޙަތުތަކަކީ، އެއްމެުދ ޢިމާރާތުެގ ޢާންމު ތަންތަނާ ގުޅޭޮގތުން އެފަރާތަްށ 

 ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާިއ މަޞްލަޙަތުތަާކ ވަކިުކރެވޭެނ އެއްެޗއް ނޫެނވެ.

 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކައުންސިލުތަކުގެ 

 

ކައުންސިލުތަކުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ކައުންސިލުތަކުެގ ، މި ޤާނޫނުގައި ެއހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންވެގެންނުާވހާ ހިނދަކު   .119

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ތިީރގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ.

ުހށަހަޅާ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްޓަކައި  )ހ(  

ޢިމާރާތުގެ ކުެރހުމަކީ، ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ދިެވހިާރއްޖޭެގ 

ޕްލޭނިންގ މިންގަނޑުތަކާއި ގަާވއިދުތަކުގެ ދަށުން ބިނާކުރާ ނުވަަތ 

 ބިނާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެްއގެ ުކރެހުންކަްނ ޔަޤީންކޮށް ކަށަވަުރުކރުން؛

 ބަޔާންކޮްށފައިާވ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި )ށ(  

ހަމަތަކާއި އުޫސލުތަކުގެމަތިން، އެއްމެދު ޢިމާރާުތގެ ރަޖިސްަޓރީއާިއ 

ޔުނިޓުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީަތއް މިނިސްްޓރީން ކަނޑައަޅާ ގޮެތއްެގމަތިން 

 ދޫކުރުން؛

މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންުކާރ ސްޓްރާާޓ ްޕލޭްނ ނިސްބަތްާވ ކުެރހުމަްށ  )ނ(  

ގެންނަނަމަ، އެ ގެންނަ ބަަދލަކީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ އެއްވެސް ބަަދލެއް 

ޕްލޭނިންގ މިންގަނޑުތަކާިއ ގަވާއިދުތަާކ ެއއްގޮތަްށ ގެންނަ 

 ބަދަލެއްކަން ޔަޤީންކޮްށ ކަށަަވރުކުރުން؛

ބޭނުންުކރުމުެގ  ސްޓްރާޓާ ޕްލޭން ނިސްބަތްވާ ޢިާމރާތްތަކަށް ޢިމާރާތް )ރ(  

 ހުއްދަ ދިނުން؛

ޢިމާރާެތއް ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްފަހު، އެ ިޢމާރާްތ އެއްމެދު  )ބ(  

ބޭނުންކުރުމާއި ެބލެހެއްޓުުމގައި ދިާމވާ މައްަސލަތަްއ ޙައްުލުކރުމަށް، 

މިނިސްޓަރަށް އިރުޝާދާިއ ލަފާ ދޭްނ ޖެިހއްޖެ ާޙލަތެއްަގއި، އެކަްނ 

 ކުރުން؛
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ސްޓްރާާޓ ޕްލޭްނ ނިސްބަތްާވ ޢިމާރާތްތަުކެގ ބިމާިއ ޢިމާރާތަްށ  )ޅ(  

ނޑައެޅިފައިވާ ބޭނުން ނޫން ެއހެން ބޭނުމަކަށް ހުއްދަ ދޫނުުކރުމާއި، ކަ

ހުއްދަ ދޫނުުކާރ ޙާލަތުަގއި އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެޭހ އެްނމެހަިއ 

 މަސައްކަތްތައް ުކރުން.

 

ހުއްދަ ހޯދުމަށް ކައުންސިލަށް 

 ހުށަހެޅުން 
ބަާޔންކުރާ ކަންކަާމ މި ބާބުގައި ކައުންސިލުތަުކގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައްކަމުަގއި   .120

ގުޅޭގޮތުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، އެ ޢިމާރާތެއް ިނސްބަތްވާ ރަެށްއ 

 ނުވަތަ ސިޓީއެްއގެ ަކއުންސިލަށެވެ.
 

 އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުން ފާްސކުރުމަށް ހުަށެހޅުމުން،  )ހ(  .121 ކައުންސިލުތަކުން ހުއްދަ ދޫކުރުން 

 މި ޤާނޫނުގެ ތިންވަަނ ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތުެގމަތިން، 

އެ ޢިމާރާތުެގ ބައިަތއް ބޭނުންުކރުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއ ުހރިކަްނ 

 ކައުންސިލުން ކަަށވަރުުކރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާގޮތަށް ކައުންސިުލގެ ުހްއދައަށް  )ށ(  

ކުރެހުމަކީ، މި ޤާނޫނުެގ ތިންވަނަ ާބބުގަިއ އެދި ހުށަހަޅާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަޝރުޠުތަުކގެމަތިން ބިމާއި ޢިމާރާްތ ބައިކޮްށފައިާވ 

 ޕްލޭނިންގ ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮތަްށ ، ތަނެއްކަން ކަށަވަުރކޮށް

 އެ ކުެރހުން ަކއުންސިލުން ފާްސކުރަންވާނެެއވެ. 

ހުއްދަ ދޫކޮށްފަިއވާ ސްްޓރާާޓ ޕްލޭނެްއ ނިސްބަތްވާ ކުެރހުމެްއ  )ނ(  

 ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިުލގެ ހުއްަދއަށް އެދި ހުަށެހޅުމުން، 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ެއ ކުެރހުމަށް ހުއްަދ ދޭންވާނެއެވެ.

)ދޭއް( ސްްޓރާާޓ ޕްލޭނެްއ ނިސްބަތްާވ ބިމާިއ ުކރެހުން،  2 )ރ(  

 ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕލޭންެގ ދަށުން އެއްކޮށްލުމަްށ ިމ ާޤނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަދީފަިއވާނަމަ،  47

އެ ޢިމާރާަތއް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ުކރަންޖެހޭ ަކންކަން، 

 ރީގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ުކރިއަށް ގެންދަންާވނެއެވެ.މިނިސްޓް
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ހުއްދަދީފައިވާ ސްްޓރާޓާ ްޕލޭނެއް ާބޠިލުުކރަން ޖެހިްއޖެނަމަ،  )ބ(  

 މިނިސްޓްރީގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ުކރިއަށް ގެންދަންާވނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ވަިކ ކަމަާކ ގުޅިގެްނ ހުއްަދއަްށ އެިދ  )ޅ(  

 ކައުންސިލަްށ ހުށަހެޭޅ ހުށަހެޅުމަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ިމ ާޤނޫނާއި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގައި ަބޔާންކުާރ ޝަރުުޠ 

)ސާޅީސްފަެހއް( ދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ  45ފުރިހަމަވާނަމަ، ގިނަވެގެން 

 ދޭންވާނެެއވެ.ކައުންސިލުން އެ ުހއްދަ 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ވަިކ ކަމަާކ ގުޅިގެްނ ހުއްަދއަްށ އެިދ  )ކ(  

 ކައުންސިލަްށ ހުށަހެޭޅ ހުށަހެޅުމަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ިމ ާޤނޫނާއި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރާ ަޝރުޠު ުފރިހަަމ 

ުހށަހެޅި ެއ ހުށަހެޅުން ، ނުވާކަމަށް ކައުންިސލުން ނިންމައިފިނަމަ

)ދިަހއެއް( ދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ އެކަން ައންގައި،  10ފަރާތަށް 

އެފަރާތުން ަކއުންސިލަްށ ހުށަހަޅާފައިާވ އެންެމހައި ލިޔެިކުޔންތައް 

 ކައުންސިލުން އެފަރާތަށް އަނބުރާ ދޭންވާެނއެވެ.
 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ 

 މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން 
 ރަޖިސްޓަީރގައި ހިމެނޭ އެއްވެްސ ޔުނިެޓއްގެ ެވރިފަރާްތ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ  .122

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ރަޖިސްަޓރީއަށް އުނިއިުތރެްއ ގެނެސްފިނަމަ، 

)ސާދަ( ދުަވހުގެ ެތރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު، މިނިސްޓްރީއަްށ  14ގިނަވެގެން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 ސާދަވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބިމާބެހޭ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްމެދު 

 ޢިމާރާތް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާއެކު، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ަދށުން  އެއްމެުދ   .123

ޢިމާރާތުގެ ގޮުތގައި ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތައް، މި ޤާޫނނުން ޤާއިމުކުާރ 

ނިޒާމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވީއެވެ. އަދި، އެ ޢިމާރާތްތަކާ ގުޅޭގޮުތން މި ޤާނޫނުގެ 

 ން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަްނކަ
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)ބާރަ( މަސްދުަވހުެގ ތެޭރގަިއ ެއ ޢިމާރާތްތަުކގެ ވެރިފަރާތްތަކުްނ  12

 ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެެއވެ.
 

ވަނަ މާއްދާއާއި،  19މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   .124 އުވާލެވޭ މާއްދާތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަްށ ހުިރ  36މާއްދާއިން ފެށިގެން ވަނަ  31އެ ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާތައް އުވުީނއެވެ.

 

އެހެން ޤާނޫނަކުން 

ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަންކަން 

 ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ނުބެލުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއއްމެދު ޢިމާރާތެްއ ރަޖިސްަޓރީކޮށްދިނުމަކީ، އެ ޢިމާރާާތ   .125

ވަތަ ގަވާއިެދއްގެ ދަށުން، ބިމުގެ އަސްުލ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ޤާނޫނެއް ނު

ވެރިފަރާތުން ުކރުން ލާޒިމު ކަންކަން ފުރިހަމަވެަފއިވާކަމަށް ެބލެވޭނެ ސަބަބެްއ 

ނޫނެވެ. އަދި، ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަުލކުރާ ާޤނޫނެއް ނުވަަތ 

ގަވާއިދެއްެގ ދަށުން ފުރިހަމަުކރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ ޢިާމރާތަކާ ގުޅިގެްނ 

 ފުރިހަމަކުރުްނ ބިމުގެ ައސްލު ވެރިަފރާތުގެ މަްއޗަށް ލާޒިމުވެެގންވެއެވެ.

 

  މި ޤާނޫނުގައި ެއހެންގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާާހ ިހނދަކު، )ހ(  .126 ގަވާއިދު ހެދުން 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުތައް ހަދައި ިހންގާނީ

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

  ެއހެންގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާާހ ިހނދަކު،މި ޤާނޫނުގައި  )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދަންޖެޭހ ަގވާއިދުތައް، ިމ ާޤނޫނަށް

)ހަތަެރއް( މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި ހަދައި،  4ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.

 

ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި   .127 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

)ތިނެއް(  3ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރާ ާތރީޚުން ފެށިގެްނ 

 މަސްދުވަސް ހަމަާވ ތާރީޚުން ފެިށގެންނެވެ.

 

ޅިގެްނ މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިާވގޮތުން ކަނޑައެ  .128 މާނަކުރުން 

އެހެން މާނައެްއ ދޭހަނުާވހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިާބރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކަްށ 
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ިތރީގައި ދީފަިއާވ  ،އެ ޢިބާރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކާ ގުޅިގެން ،ދީފައި އެވަނީ

 މާނަކުރުމެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، އެއްމެދު ޢިމާރާތާ ގުުޅންހުިރ  )ހ(  

ބެލެހެއްޓުުމގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ެއއިރެްއގައި ަޙވާލުކޮްށފައިާވ ކަންކަން 

 ސަރުކާުރގެ ވުާޒރާއަށެވެ.

 ެއވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  "ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި  )ށ(  

)ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިދާީރ ދާއިރާަތއް ލާަމރުކަޒީ ުއސޫލުްނ  2010/7

ކައުންސިުލތަކާިއ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސިޓީ 

 ރަށު ކައުންިސލުތަކަށެވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، އެއްމެދު ޢިމާރާތާ ގުުޅންހުިރ  )ނ(  

ކަންކަން ބެެލހެއްޓުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު  އެިއރެއްަގއި ަޙވާލުކޮްށފައިާވ 

 ސަރުކާުރގެ ވުާޒރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

ބުނެފައި އެވަނީ، ޢިމާރާެތއްގަިއ ކަމަށް "އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް"  )ރ(  

ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޢިމާރާުތގައި ިދރިއުޅުމަށްޓަކައި ުދވަހުްނ 

ދުވަހަށް ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ފެނާއި، ަކރަންޓާއި، ަނުރދަމާގެ 

 ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.

"ވިޔަފާރީެގ ބޭނުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ  )ބ(  

)ވިޔަާފރި ރަޖިސްަޓރީކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގައިާވ  2014/18

 ގޮތުގެމަތިން ހިންާގ ވިޔަާފރީެގ ޙަރަކާތްތަކަެށވެ.

"ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ޅ(  

)ިދވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެޭވ  2002/1

 އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ  )ކ(  

)ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ޤާނޫނު( އާިއ އެ ޤާނޫނަށް ގެނެޭވ  2017/4

 އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
 

 
 

______________________ 


