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  ޓްރެޜަރީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

  ،މާލެ   
   ދިވެހިރާއްޖެ

  

  ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު 
  

  ތަޢާރަފް 
ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ  9) 1996ޖޫން  27( 96/8މިޤަވާއިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު 

ނޑުން ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި  ނޑުން ހޮވާ ތަކެއްޗާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ  ކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަ
  .އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދެވެ

  
  މާނަ 
ނޑު " މިޤަވާއިދުގައި )  ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރަށްރަށުގެ ފަޅާއި، ފަރު، ހާ، ގިރި ހިމެނޭގޮތުން" ކަ

ނޑާއި ޚާއްސަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދު ހިމެނޭގޮތަށެވެ ނޑާއި ސަރަހައްދީ ކަ ނޑާއި އާކިޕެލެޖިކް ކަ   .އެތެރޭ ކަ
ތަކެއްޗާއި، ލައްގާފައިވާ މިޤަވާއިދުގައި ލަނގުވާ ތަކެތިކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އޮޔާދާ ތަކެއްޗާއި، ލައްގަމުން އަންނަ ) ށ(

  .ތަކެތި ހިމެނޭގޮތުންނެވެ
  

  ލަނގުވާތަކެތި 
ނޑުން ލަނގުވާ            ނޑައެޅިގެން ވެރިއަކު އެނގޭތަކެތި ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ ނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެއްޗާއި ކަ ކަ

ނޑުން ލަނގުވާ އެއްޗެއްގެ ވެރަިފރާތް އެގުނުނަމަވެސް ެއ . އެންމެހާ ތަކެއްޗަކީ ސަރުކާރުގެ ތަކެއްޗެވެ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ އެ އެއްޗަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނީ އެޤާނޫނެއްގައި އެއްޗަކާ އި މެދު ޤާނޫނަކުން ވަކިގޮތަކަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ   .ކަ
    

ނޑުން ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއިމެދު ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް        ކަ
ނޑުން ) ހ( ނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެތި ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ ލަނގުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ކަ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ނުވަތަ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ރަށުއޮފީހަކަށް ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފީހަކަށް އެއްޗެއް ފެނުނު 
ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް ރަށުއޮފީހުން އަތޮޅު އޮފީހަށް އަދި އަތޮޅު އޮފީހު. ފަރާތުން ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ

އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށާއި މިފަދަ މަޢުލޫމާތު އަންގަވަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކަށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް 
  .އަންގަންވާނެއެވެ



ނޑުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހޮވައިފިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮ ) ށ( ނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެތި ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ ފް ފިނޭންސް ކަ
އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ނުވަތަ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ރަށުއޮފީހަކަށް ނުވަތަ ައތޮޅު އޮފީހަކަށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިއުމަކުން ހުށަހަޅާ، މާލޭގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ) ތިނެއް( 3އަންގާ، 
ރަށުއޮފީހުން އަތޮުޅ . ތަ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ރަށުއޮފީހަކަށް ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފީހާއި ހޮވިއެއްޗެއް ޙަވާލުކުރަން ވާނެއެވެނުވަ

އޮފީހަށް އަދި އަތޮޅު އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ހޮވިއެއްޗަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލަސްުނކުރައްވާ 
  .ން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއަންގަވާ، ލިއުމަކު

  
ނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެތި ހޮވުން    ކަ

ނޑުގައި އުފެދޭ އެއްޗެއް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ހޮވައިފި މީަހކު މާލޭގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ) ހ( ކަ
ދުވަހުެގ ) ތިނެއް( 3ކަށް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ނުވަތަ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ރަށުއޮފީހަކަށް ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފީހަ 

ރަށުއޮފީހުން އަތޮޅު އޮފަީހށް އަދި އަތޮޅު . ހުށަހަޅާ އަންގަންވާނެއެވެތެރޭގަ◌ަ◌ައި، އެއެއްޗަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއެކު ލިޔުމަކުން 
އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ހޮވި އެއްޗަކާބެހޭ މަޢުޫލމާތު ލަސްނުކުރައްވާ އަންގަވާ، 

  .ލިއުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެއްޗާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު ) ށ( ) 1996ޖޫން  27( 96/8ހޮވާ ތަކެތީގެ ތެ◌ެރެއިން ކަ

  .ގެ ދަށުން، އެއެއްޗަކާއި ބެހޭގޮތުން ެހދިފައިވާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތުގެ މަތީންނެވެ
  

  މަލު ކުރާނެގޮތް ހޮވައިގެން ގެންނަ ތަކެއްޗާއި މެދު ޢަ
ނޑުން ލަނގުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހޮވައިގެން ގެނެސްފިނަމަ ) ހ( ނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެތި ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ ކަ

. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން އޭގެ ެވރިފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ލަސްނުކޮށް އިޢުލާން ކުރާނެއެވެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެއެްޗއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ އެއްޗެއް ) އެއްއަ◌ަހަރު( 1މަ އިޢުލާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މިކަން ފުރަތަ

އަދި އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް . ހޯދުމަށް އެދި ހުށަނާޅާފިނަމަ، އެތަކެތި ވާނީ ސަރުކާރުގެ ތަކެއްޗަށެވެ
މިކަންކަން ނިންމާނީ . އްޗަކާއި ހަވާލުނުވިނަމަވެސް އެ އެއްޗެއް ވާނީ ސަރުކާރުގެ އެއްޗަކަށެވެއެދި ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ އެ

  .ޝަރީޢަތުންނެވެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްޗެއްގެ ޒާތުން ހަލާކުވެދާފަދަ ަތކެއްޗާއި، ދިރޭ ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(

ރަންޖެހޭ ޚަރަދު އެއެއްޗެްއގެ އަގާއި އެކަށީގެން ނުވާތަކެތި ނީލަން ކިޔައި އެއްޗިއްސާއި އެއެއްޗެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ކު
  .އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ 

އެއެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތްތަކުން ހޮވާތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން، ) ނ(
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެއެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލުކުރެވޭނީ  އެއެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެދި، ކަ

   .އެއެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ކުރި ޚަރަދާއި، އެއެއްޗެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ދިނުމުންނެވެ
ހޮވާތަކެތީގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ނީލަން ކިޔާގޮތަށް ހަމަޖެހޭތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށްފުަހ ލިބޭ ަފއިސާއިން ބައެއް ) ރ(

މިގޮތުން . ހޮވިފަރާތަށް، އެފަރާތުން އެއެއްޗެއް ޮހވުމަށް ކޮށްފައިވާ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ
އަށްވުރެ ގިނަނުވާ ) ދެބައިކުޅައެއްބައި( ½ށް އެހާތަނަށް ހިގާފައިވާ ޚަރަދުކަޑާ ބާކީ ހުރި ފައިސާ އެއްގެ ދެވޭނީ، އެއެއްޗަކަ

  .ޢަދަދެކެވެ
" ލަނގުވާތަކެތީގެ ޤަވާއިދު " ގައި މި މިނިސްޓްރީން ހަދާފައިވާ  1976އޮގަސްޓް  25މި ޤަވާއިދު ނިކުތުމުން 

  .ބާޠިލުވީއެވެ
  




