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335 އަދަދު: 2015 ބަރުޑިސެން 2 - 1437 ޞަފަރު 20 ތާރީޚު: ބުދަ  44 ވޮލިއުމް:   

 )ދިެވިހރާއްޭޖެގ ބިމާބެޭހ ޤާނޫނު( ައށް  2002/1ޤާނޫުނ ަނންބަުރ 
 ޤާޫނނު  ވަަނ ިއޞްލާުޙ ެގނަުއމުގެ  6

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ ވަނަ ތިން ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ބުރާސްފަތި ވި  26މަހުގެ  ނޮވެންަބރުވަނަ އަހަރުގެ  2015
  އަށް  (ޤާނޫނު ިދވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާބެހޭ) 2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ާފސްކުރެްއވި 22
  ،ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 92އަސާސީގެ ޤާނޫނު "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  6
ިމ  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ަތޞްދީޤު ކުރެްއވުމުންރަ ދުވަހުދަ ބުހ( ވި 1437 ޞަފަރު 20) 2015 ޑިސެންބަރު 2

 ޢު ކުރެވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަުރކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި  ،ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 335 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 2015/39 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ( ޤާނޫނު  ބިމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2002/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު  6

 .ގެަނއުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2002/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު

  މުގަިއވާ ޢިބާރާްތ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ ފެށު 18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 ވިއްކުމާއި  ގޯތި 

 ދައްކަންޖެހޭ  ސަރުކާރަށް 

 ޓެކްސް 

  ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ޯގއްެޗއް  އެ ގޯްއޗެްއ، ަބންޑާރަ ދޫކުރެވިފަިއވާ ދިރިއުޅުމަށް  .18

 ގަތުމަށްފަހު، ބިން ގޯްއެޗއްގެ އެ ގޮުތގެމަތިން މާއްދާގަިއވާ ވަނަ 16 ޤާނޫނުގެ މި

 ހަދާ  މިނިސްޓްރީން ދަުށން ޤާނޫނުގެ މި ވިްއކަްނވާނީ، ފަރާތަކަށް އެހެން

 އެްއގޮްތވާ އުސޫލާ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޢާންމުކޮށް ގޮުތގެމަތިން ގަާވއިދުަގިއވާ

ނޑަެއޅޭ ގޮތުގެމަތިން  .ގޮތުެގމަތިންނެވެ ބުނެފަިއވާ ތިރީގައި ައގަަކށް، ކަ

 މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ނުވަތަ ކަމުަގއިވުްނ، ިދެވހިރައްޔިތެއް ފަރާތަކީ ގަންނަ ގޯތި (ށ) .18 

 ހިއްސާދާރުންނަކީ އިްނސައްތަ ސަތޭކަ ކުންފުންޏެއްގެ އެ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ

 ކޯޕަރޭިޓވް ނުވަތަ ޕާޓްނަރިޝޕަކަށް ނުވަތަ ކުްނފުންޏަކަށް ހިމެނޭ ކަމުަގއި ދިވެހިން

 ސަތޭކަ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްަޓރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ  ސޮސައިީޓއަކަްށވުން،

 .ކަމުަގއިވުން ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ިދވެހިންގެ އިންސައްތަ

 ކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 އިމާރާތުގެ  ވަކިން  ބިމާ 

 ކުރުމާއި  މުޢާމަލާތު 

 ދައްކަންޖެހޭ  ސަރުކާރަށް 

 ޓެކްސް 

19.   

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި އަކުރުަތއް އިތުރުކުުރން. 19 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4

ްއ ިވއްކަްނވާނީ، ބިމާ ވަކިން އެއްމެދު އިމާރާތެއް ނުވަަތ ެއއްމެދު އިމާރާތެްއގެ ފްލެޓެ (ނ) .19 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންމުކޮށް 
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ނަޑއެޅޭ ައގަކަްށ، ތިރީަގއި  ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ އުސޫލާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ކަ

 ބުނެފައިވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 މީހާއާއި  ިވްއކަންއެދޭ ލެޓްފް އިމާރާތެއްގެ އެްއމެދު ނުވަތަ އިމާރާތް އެއްމެދު (1)   

 ތަނެއް  އެހެން ދިރިއުޅޭނެ  މީހުންނަށް ބަަލންޖެހޭ ޝަރުޢީގޮތުން އެމީހަކު

 ހަމަޖެހިފައިވުން؛

 ފަރާތަކީ ގަންނަ ފްލެޓް އިމާރާތެއްގެ ެއއްމެދު ނުވަތަ އިމާރާތް އެއްމެދު (2)   

 ކޮށްފައިވާ  ރަޖިްސޓަރީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ނުވަތަ ކަމުަގިއވުން، ދިވެހިރައްޔިެތއް

 ކަމުަގއި  ދިވެހިން ހިއްސާދާރުންނަކީ އިްނސައްތަ ސަތޭކަ ކުންފުންޏެއްގެ

 ކޯޕަރޭިޓވް  ނުވަތަ ށްޕާޓްނަރޝިޕަކަ ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ހިމެނޭ

 ސަތޭކަ  ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުވަތަ ސޮސައިީޓއަކަްށވުން،

 ކަމުަގއިވުްނ؛ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ިދވެހިންގެ އިންސައްތަ

 ސަތޭކަ ގަނެފަިއވާ ްފލެޓެއް އިމާރާތެްއގެ އެއްމެދު ުނވަތަ  އިމާރާތެއް އެއްމެދު )ރ(  

 ބޭުރގެ މިންވަެރއް ެއއްވެސް  ހިއްާސގެ ކުންފުންޏެއްގެ  ހިއްސާވާ  ދިވެހިން އިންސައްތަ

 .ނުވިއްކޭެނެއވެ ފަރާތަކަށް

ެއއްމެދު އިމާރާތެްއގެ ފްލެޓެްއ ވިްއކާނަމަ، ެއ އިމާރާތް އެއްމެދު އިމާރާެތއް ނުވަަތ  )ބ(  

ޓެކްްސގެ ގޮތުަގިއ އެ އިމާރާތެއް ނުވަަތ ، 15ނުވަތަ ފްލެޓް ވިްއކާ ައގުެގ %

 ފްލެޓެއް ވިްއކާ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެެވ.

 އްޔަތުން ވަޞި ނުވަތަ ހިބައިން ފްލެޓެއް އިމާރާތުގެ ނުވަތަ އިމާރާތެއް އެއްމެދު )ޅ(  

 .ގޮތުގެަމތިންނެވެ ބުނެފަިއވާ މާއްދާގައި ވަނަ  17 ޤާނޫނުގެ މި ދެވޭނީ،

ނަޑއަޅާ ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް ހައުސިންގ ސޯޝަލް )ކ(    ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ކަ

  ފަރާތްތައް، ވިްއކާ ްފލެޓް އިމާރާެތއްގެ އެއްމެދު ނުވަތަ  އިމާރާެތއް އެއްމެދު

 ދެއްކުމުން  ޓެކްސް ދަްއކަންޖެހޭ ސަރުކާރަށް ންދަށު މާއްދާގެ މި

 .އިސްތިސްނާެވގެްނވެެއވެ

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 21 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .5

 ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ 

 ވިއްކުން  ގޯތި  ބަންޑާރަ 
 ވަނަ  3 ޤާނޫނުގެ މި ނުމަށްބޭ އިމާރާތްކުރުމުގެ ެއުޅމަށާއި ގެދޮރު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި )ހ( .22

 ާމއްދާަގއިވާ  ވަނަ 5 ޤާޫނނުގެ މި އެކަށަައޅަިއ، ދަށުން މާއްާދގެ ވަނަ 4 މާއްދާއާއި 

 ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ބިންތަްއ، ހަވާލުކުރާ މިނިސްޓްރީތަކާ ކަމާބެހޭ ގޮތުގެމަތިން
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 ފަރާތަކަށް  ނަދެވަ މިނިސްޓްރީން އެ ގޮުތގެމަތިން ެއްއގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ ހަދާ  ދަށުން

  .ވިްއކިދާނެެއވެ

 ޢާންމު  ބިންތައް ދޫކުރާ މިނިސްޓްރީތަކަށް ކަމާބެހޭ ދަށުން  ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 މާއްދާާއއި، ވަނަ 11 މާއްދާާއިއ، ވަނަ 10 ޤާނޫނުގެ މި ވިއްކުުމގަިއ، ފަރާތްތަކަށް

 .އެވެނުޖެހޭނެ ޢަމަލުކުރާކަށް މާއްދާއަށް ަވނަ 18 އަދި މާއްދާ، ވަނަ 12

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ޮގތުގެމަތިން ދެވަނަ ފަރާތަކުްނ ގަންނަ ބިމާިއ އެ ބިާމ  )ނ(  

ގުޅިފަިއވާ ޙައްޤުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ 

 ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތަކަށް ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނެެއވެ.

 .ކުރާ މާއްދާއާ ގުިޅެގން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަުކގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުންމި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރު .6

ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ަވކި މާއްދާއެްއގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފަިއާވ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ  .7

 ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުިޅގެްނ ބަދަލުކުރުން.

ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުާރ  ދިވެހިފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ނީ، މި ޤާނޫނު މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  .8

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 


