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ވަަނ ުދަވހު އޮްތ  30މަހުގެ ޖޫން ވަަނ އަހުަރގެ  2008
ނަ ބާރަަވދައުުރގެ ެދަވނަ ވަަނ އަހުަރގެ  2008ރައްޔިތުްނގެ މަޖީިލހުގެ 

ިދެވހާިރއްޖޭގެ ( 1/2002ޤާނޫނު ަންނބަރު " ޖަލްސާއިން ާފސްކުރެއްވި، 
 79 ޤޫާނުނައސާސީގެ"  ބިްލ ގަެނއުމުގެ އިޞާްލުޙ ވަަނ 2 އަށް )ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު

 ރަަޖބު  20( 2008 ޖުލައި 23ވަަނ މާއްާދގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން 
ުދވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތްަޞީދޤު ކުރެއްވުމްުނ، ވީ ބުަދ .) ހ1429

 .މިބިލް ޤާނަޫނށްވެ މިއަދު ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި ޝާިއޢު ކުރެވިއްެޖއެވެ
  



 c 
 
 
 
 

 

  2008/4 :ަންނބަރު ޤޫާނނު

  
  

  އަށް ) ޤާނޫނު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ( 2002/1ޤާނޫނު ަނންބަރު 
 ޤާނޫނު ގެނައުމުގެ  ލުާޙ ޞް އި ވަނަ  2

  
  

 . އިޞާްލުޙތައް ގެނުައްނ ތިރީގައިވާއަށް ) ިދެވހިރާއްޖެޭގ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( 2002/1ޤޫާނނު ަނންބަރު   

  
  .ކުރުންއިޞާްލުޙ ަވނަ މާއްދާ ައނަްނނިވި ގޮތަށް 5  .1  

ވަަނ މާއާްދގަިއާވ  4ވަަނ މާއްދާއާއި  3މި ޤާނުޫނގެ    
މަތިން، އެކި ބޭންުނތަކަށާއި ކަންކަމަށް އެކަށައަޅާ ޮގތުގެ

ބިންތައް، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާ ހާަވލުުކރާނީ، 
  .މިިނސްޓްރީނެްނެވ

  
  .ނަްނނިވި ގޮތަށް އިޞާްލޙުކުރުންައ) ހ(ަވނަ މާއްދާގެ  6  .2  

ޤޫާނުނގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތެުގމަތްިނ، ިދެވހިރާއްޖޭގެ  މި    
  .ބިމުގެ ދްަފތަރު، މިނިސްޓްރްީނ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވެާނއެވެ

  
  .ކުރުންއްދާ ައނަްނނިވި ގޮތަށް އިޞާްލުޙވަނަ މާ  10  .3  

ިދރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެޮދރުއެޅުމަށާއި އިމާރާތްކުރުމަށް، މި ޤޫާނުނގެ     
ވަަނ މާއާްދގެ ަދށުން އެކަށައަޅާ ބިމުން،  4އި ވަަނ މާއްދާާއ 3

ިދރިއުޅުމްަށ ގޯތި ދުޫކރާނީ، މިނިސްޓްރްީނ ކަނޑައަޅައި، 
އިދާ އެއޮްގްތާވ ޝާއިޢުކުރާ އުޞޫލުތަކާއި ހާަދ ގަވާާއންމޮުކށް 
އަިނަމ މިނިސްޓީްރގެ ލަފާގެ މަތިން މާލޭ ން، މާލޭގަޮގތުގެމިަތ
ސްޓްރީ އޮފް އެޓޮްލސް ޕަލްޓީން، ރާއްޖެތޭެރގަިއނަމަ މިިނމިުނސި

ޑިވެލޮޕްމްަނޓުގެ ލަފާގެ މަތިން، އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު 
  .އޮފީހުނެްނެވ



 
 
 
 
 
 

 

  
  

ަވަނ މާއްދާ ައނަްނނިިވގޮތްަށ  18ބުނެވިިދޔަ ޤާނުޫނގެ   .4  
  .އިޞާްލޙުކުރުން 

  

ގޯތި ވިއްކުމާއި 

ސަރުކާރަށް 

  ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް 

އެ ގޯއްެޗއް ، ިދރިއުޅުމްަށ ދޫކޮށްފައިވާ ބަްނޑާރަ ގޯއްޗެއް  
ވަަނ މާއްާދގައިވާ  16ގެ ޤޫާނުނ ދޮޫކށްފައިވާ ަފރާތްުނ މި 

ގޯއްޗެއްެގ ބިްނ ގަތުމަށަްފުހ އެހެން ަފާރތަކަށް  މަތްިނ އެޮގތުގެ
  .މަތްިނެނެވވިއްކަންވާނީ، ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ

  

ގޯތި ވިއްކަންއެދޭ މީހާއާއި އެމީހުަކ ޝަރުޢީގޮތުން  )ހ(    
ްނަނށް ިދރިއުޅޭނެ އެހްެނތެަންއ ބަލަންޖެހޭ މުީހ

  .ހަަމޖެހިފައިވްުނ 
  

ގޯތި ގްަނނަ ަފރާތަީކ ިދވެހި ރައްޔިތެއްކުަމގައުިވން،  )ށ(    
 ކޮށްފައިވާ އެ  ުނވަތަ ިދެވހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ

ކުނުްފްނޏެއްގެ ސަތޭކަ ިއްނސައްތަ ހިއްސާދާރްުނަނކީ 
ިދވެހްިނ ކަމުގައި ހިމެނޭ ކުނުްފްނޏަކަށް ުނވަތަ 

އަކަށުްވން، ުނވަތަ ިދެވހިރާއްޖޭގިައ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
ގެ ކޮށްފައިވާ ސަތޭކަ ިއންސައްތަ ިދެވހްިނ  ރަޖިސްޓަރީ 

  .ތެއް ކަމުގައުިވްނޖަމްޢިއްޔާއެއް ުނަވތަ ޖަމާޢަ
  

ގޯއްޗެއް ުނވަތަ ބިމެއް ގަނެފައިވާ ިދެވހިރާއްޖޭގައި  )ނ(    
ހްިނ ޮކށްފައިވާ ސަތޭކަ ިއންސައްތަ ިދެވ  ރަޖިސްޓަރީ
ކުނުްފްނޏެއްގެ ހިއްސާގެ އެއްވްެސ މިންވަރެއް  ހިއްސާވާ

  . ބޭރުގެ ަފާރތަކަށް ުނވިއްކެޭނއެވެ
އެއްވްެސ ގޯއްޗެއް ުނަވތަ ބިމެއް ވިއްކާނަމަ، އެ ގޯިތ  )ރ(    

 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި، 15%ުނވަތަ ބިްނ ވިއްކާ އަގެުގ 
 ގޯއްޗެއް ުނަވތަ ބިމެއް ވިއްކާ ަފރާތްުނ ސަރުކާރަށް އެ

  .ދައްކަްނޖެހެޭނއެވެ
  

ައނަްނނިިވގޮތަށް ) ހ(ަވަނ މާއާްދގެ  27ބުނެވިިދޔަ ޤާނުޫނގެ   .5  
  .އިޞާްލޙުކުރުން 

  

އަހަރު ުދވުަހގެ  35ކުއްޔަށް ެދޭވނީ ގިނެަވގެން  )ހ(    
  .މުއްދަަތށެެވ



 
 
 
 
 
 

 

  

ައނަްނނިިވގޮތްަށ ) ށ(ވަަނ މާއާްދގެ  28ބުނެވިިދޔަ ޤާނުޫނގެ   .6  
  .އިޞާްލޙުކުރުން 

  

އްޗެއް، ުނވަތަ ގޯއްޗަކުން ިދރިއުޅުމްަށ ދޫކޮށްފައިވާ ޯގ )ށ(    
ްއ، ުނަވތަ އެފަދަ ގޯއްޗެއަްގއި ކޮށްފައިވާ ބައެ

 ްއ، ިދރިއުޅުން ތެއް، ުނވަތަ އިމާރާތަކުްނ ބައެއިމާރާ
 އަހަރު  35ށެްދވޭނީ ގިނެަވގެން ޫންނ ބޭނުމުަކ ކުއްޔަ 
  .ުދވުަހގެ މުއްދަަތށެެވ

  

ތަކަށް ދޫކުރޭެވ ބިްނ މި މާއާްދގެ ިދރިއުޅުމްަށ ޫންނ ޮގ )ނ(    
ގައި ބުނެފައާިވގޮތަށް ދޫކުރެވޭނީ ބިްނ ) ށ(
ުދތަާކ އެއޮްގތްވާ ންުނކުރަުމށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިބޭ

ބިމެއް ހެިމނޭ ސަރަޙައުްދގައި ކުރުމަށް  އެ ޮގތުގެމަތްިނ
  . ހުއްަދދެވޭ ކަްނތައްތައް ކުރުމަށެވެ

  
  .ކުރުންއިޞާްލުޙ ތަށް ވަނަ މާއްދާ ައނަްނނިވި ޮގ 31  .7  

އެއްވެސްމަީހުކ ުނވަތަ ބަޔަކު، އެމީހެއްގެ ުނވަތަ އަެބެއްއގެ     
އަމިއްލަ ބިމެއްގިައ، ުނވަތަ ބަްނޑާރަ ގޯއްޗެއްގައި، ހަދާފައާިވ 
އިމާރާތް، ެއއްމުެދ އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭންުނނަމަ 

ން، އެކަން މި ޤާނުޫނގެ ަދށްުނހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމިަތ 
އިމާރާތަކީ އެއްމުެދ  މިިނސްޓްރީއަށް ހަުށހަޅައި، އެ 

  .ކުރަްނާވެނއެވެ އިމާރާތެއްކަމަށް ރަޖިސްޓަރީ
  

  .ައނަްނނިވި ގޮތަށް އިޞާްލޙުކުރުން) ހ(ވަނަ މާއާްދގެ  37  .8  

ުހްނނަ،  ިދެވހިރާއްޖެޭގ އެއްވްެސ ބިމެއް، ުނވަތަ ބިމެއްގައި     
ޤު ޤު ޭވނީ، އެ ފު ކުރެުނުއުފޭލ މުދަލްެއ ަވ ކުރުމަކީ،  ފުަވ

ބެޭހގޮތުން، ސަރުކާރުން ރަށެއެްގ ބިްނ ބޭނުން ކުރުމާ  އެ
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ުނވަާނމަ، އެ 

ޤުފު   .ކުރުމްަށ މިނިސްޓީްރގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދައިގެްނނެވެަވ
  



 
 
 
 
 
 

 

ތްބައި އެއީ ަވަނ މާއާްދގަިއ މިހާރު ޮއ 44ބުނެވިިދޔަ ޤާނުޫނގެ   .9  
) ށ(މާއާްދގެ  ކަމުގައި ހަަމޖައްސައި، އެ) ހ(އެ މާއާްދގެ 

  .ގެ ގޮތުގައި ައނަްނނިވިބައި އިތުރުކުރްުނ) ނ(އާއި 
ކަމަށް "  ިދރިއުޅުމްަށ ގޯތި ދޫކުރްުނ"މި ޤާނުޫނގިައ  )ށ(    

ބުެނފައިއެވަނީ، ހިޔާވަހިކަްނ ތަނަވްަސޮކށިްދުނުމގެ ޮގތުން 
ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ  ުނވަތަ ޯފރުކޮށިްދނުުމގެ 

ލުތަކުގެ މަތިން، އޭގެ ަމތަކާއި ޝަރުޠުތަކާއި އަދި އުޞޫ ަހ
ބަދުަލގައި އަގެއް ެނގުމާަކ ނުލައި ސަރުކާރުން ހިލޭ 
. ބަންޑާރަ ޯގތި ިދނުމްަށ ުނވަތަ ދޫކުރަުމށެެވ

އަދި ހިޔާވަހިކަްނ ތަނަވަސްކޮށިްދނުުމގެ ގޮތުން ުނަވތަ 
ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ޯފުރކޮށިްދނުުމގެ 

ހަަމތަކާއި ޝަރުޠުތަކާއި އަދި އުޞޫލުތަކުގެމަތިން، 
ވްެސ ރުކާރުނޭްދ ުނވަތަ ދޫކުރާ ގޯތިއަގުަނގާގޮތަްށ ސަ

  .މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެެނއެވެ މި
  

" ިދރިއުޅުމްަށ ގޯތި ދޫކުރްުނ"ގައި ) ށ(މި މާއާްދގެ  )ނ(    
 ވިޔާަފރީގެ ގޮތުގައި ، ކަމަށް ބުެނފައިވާ މަާނއިގެ ތެރޭގައި

ފައިދާ ހޯދުމަށްޓަކައި އަގުނަގާގޮތަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ 
  .ބިން ުނހިމެނެޭނެއވެ

  

ބިމާބެހޭ ެއންމެހައި ، ކަމަށް ބުެނފައިއެވަނީ މިިނސްޓްރީ  )ރ(    
 ކަްނތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހާަވލު 

  .އަށެވެ ކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ
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