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 ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު
 
 
 ރުފުޢާތަ
 

ނޑުން ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، މިޤާނޫނަކީ -1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑުން ހޮވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނެވެ އްޗާއި ލަނގުވާ ތަކެ" މިޤާނޫނަށް ކިޔާނީ . އެއްގަމާއި ކަ

 .އެވެ" ހޮވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު
 

 ލަނގުވާ ތަކެތި
 

ނޑައެޅިގެން ވެރިޔަކު އެނގޭ ތަކެތި ފިޔަވައި  -2 ނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެއްޗާއި، ކަ ކަ
ނޑުން ލަނގުވާ އެންމެހައި ތަކެއްޗަކީ ސަރުކާރުގެ ތަކެއްޗެވެ އަދި . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑުން ލަނގުވާ އެއްޗެއްގެ  ވެރިފަރާތް އެނގުނު ނަމަވެސް އެއެއްޗަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑައެޅިފައިވާނަމަ، އެއެއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ  އެހެން ޤާނޫނަކުން ވަކިގޮތަކަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ  .އެޤާނޫނެއްގައި ކަ
 

ނޑުން ލަނގުވާ  ކަ
ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ 

 ގޮތް
 

ނޑުގައި އުދެފޭ ތަކެ) ހ( -3 ނޑުން ލަނގުވާ ކަ ތި ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ނުވަތަ 
އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ރަށުއޮފީހަކަށް ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފީހަކަށް އެއެއްޗެއް ފެނުނު ފަރާތަކުން 

 .ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ
ނޑު) ށ( ނޑުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ކަ ގައި އުދެފޭ ތަކެތި ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ހޮވައިފިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ނުވަތަ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި 
އަދި . ރަށުއޮފީހަކަށް ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފީހަކަށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލަްސނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ

ނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މި ޤާ
ނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ހޮވި އެއްޗެއް އާ ނުވަތަ އެމިނިސްޓްރީއެންޑް ޓްރެޜަރީ ން ކަ
 . ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

 
ނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެތި  ކަ

 ހޮވުން
 

ނޑުގައި  އުފެދޭ އެއްޗެއް ރާއްޖޭގެ ސަރަ) ހ( -4 އްދުގެ ތެރެއިން ހޮވައިފިނަމަ ޙަކަ
 މާލޭގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ،ލަސްނުކޮށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ޓްރެޜަރީއަށް، ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ، އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ރަށުއޮފީހަކަށް ނުވަތަ އަތޮޅު 
 .އޮފީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ނޑުގަ) ށ(  މިޤާނޫނުގެ ،އި އުފެދޭ ތަކެއްޗާ މެދު ޢަމަލުކުރާނީހޮވާތަކެތީގެ ތެރެއިން ކަ



 .ދަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެޢިވާޤަދަށުން ހަދާ 
 

އެހެން ތަންތަނުން ހޮވާ ތަކެތި
 

ނޑު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ތަނަކުން އެއްޗެއް ހޮވައިފި މީހަކު  -5 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ެގ ތެރޭގައި، މާލޭގައިނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް  ދުވަހ7ުއެއެއްޗެއް ހޮވާތާ ލަސްވެގެން 

ކާއި ޓަޖަސްޓިސްގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަކާ، ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ، އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ރަށުކޯ
 .ކުރަންވާނެއެވެ ވާލުހައެއެއްޗެއް 
 

ހޮވާތަކެތި ވެރިފަރާތާ 
 ވާލުކުރުންހަ◌ަ

 

އިވާ ހޮވާ ތަކެތީގެ އި ބުނެފަ ވަނަ މާއްދާގ5ަ ވަނަ މާއްދާއާއި 3މިޤާނޫނުގެ  -6
ނޑައެޅިގެން ވެރިޔަކު އެނގޭ އެއްޗެއް ހޮވި ފަރާތަކުން ލަސްނުކޮށް އެއެއްޗެއްގެ ތެރެއި ން، ކަ

 ވަނަ މާއްދާއިން 5 ވަނަ މާއްދާއާއި 3ން، މިޤާނޫނުގެ އް ޙަވާލުކުރުޗެއެއް ވެރިފަރާތާ އެ
 .އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ

 
ހޮވައިގެން ގެންނަ ތަކެއްޗާމެދު 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް
 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އެއްޗެްއ 5 ވަނަ މާއްދާއާއި 3މިޤާނޫނުގެ ) ހ( -7
ން ލަސްނުކޮށް އެކަން ހޮވައިގެން ގެނެސްފިނަމަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކު

 އަހަރު ދުވަހުެގ 1ޚުން ފެށިގެން ތާރީމިކަން ފުރަތަމަ އިޢުލާނުކުރާ . އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ
އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަނާޅައިފިނަމަ،  އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ ތެރޭގައި އެ

އެއްޗެއް  އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ އަދި އެ. އެއެއްޗެއްވާނީ، ސަރުކާރުގެ އެއްޗަކަށެވެ
ގެ އެއްޗެއްވާނީ ސަރުކާރު ވެސް އެއެއްޗަކާ ހަވާލުނުވި ނަމަ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމަށް ފަހު އެ

 .މާނީ، ޝަރީޢަތުންނެވެމިކަންކަން ނިން. އެއްޗަކަށެވެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއެއްޗެއްގެ ޒާތުން ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(

ހަލާކުވެދާފަދަ ތަކެއްޗާއި، ދިރޭއެއްޗެއްސާއި، އެއެއްޗެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު 
ޗެއްގެ އަގާ އެކަށީގެންނުވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔައި، ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެއެއް

 .ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 5 ވަނަ މާއްދާއާއި 3ހޮވާތަކެތީގެ ތެރެއިން މިޤާނޫނުގެ ) ނ(

އެއެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތަކުން ،  ކުރުމުންއިޢުލާނު ޗެއްގެ ވެރި ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުމަށްގެންނަ އެއް
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައި ފިނަމަ، އެއެއްޗެއް، އެއެއްޗެއް ހޯދުމަށްއެދި، ކަ

އެއެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތާ ޙަވާލު ކުރެވޭނީ އެއެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ކުރި ޚަރަދާއި 
 .އިވާ ޚަރަދު ދިނުމުންނެވެ ކޮށްފައެއެއްޗެއް ބެލެހެއްޓުމަށް

 
އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 

 ޢަމަލުކުރުން
 

ނޑުން ނުވަތަ އެއްގަމުން ހޮވާ އެއްޗެއް ސަރުކާރުގެ ވަކި  -8 ދިވެހިރާއްޖޭހެ ކަ
ފަރާތަކަށް ދެއްކުމަށް އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެއެއްޗެއް ދައްކާނީ، 

އަދި އެއެއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ، . ކުން ލާޒިމުކުރާ ފަރާތަކަށެވެއެއެއްޗެއް ދެއްކުން އެޤާނޫނަ
 .އެޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

 



 ގަވާއިދު ހެދުން
 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ -9
ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަ  .ކުންނެވެކަ

 
 މާނަ

 
ނޑު"މިޤާނޫނުގައި، ) ހ( -10 އި، ފަރު، ޅާކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރަށްރަށުގެ ފަ" ކަ

ނޑާއި ސަރަޙައްދީ ، ރިހާ، ގި ނޑާއި އާކިޕެލަޖިކް ކަ ހިމެނޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭ ކަ
ނޑާއި ޚާއްޞަ އިގްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ހިމެނޭގޮތަށެވެ  .ކަ

ގުވާ ތަކެތި ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އޮޔާދާ ތަކެއްޗާއި، މި ޤާނޫނުގައި ލަނ) ށ(
 .ލައްގަމުން އަންނަ ތަކެއްޗާއި، ލައްގާފައިވާ ތަކެތި ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ

 
 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު

 
ރާއްޖޭގެ  (78/58މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  -11 

ނޑުން ނުވަތަ ފަޅުން ޮހާވ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ލަނގުވާ، އަދި ރާއްޖޭގެ  ސަރަހައްދުގެ ކަ
ނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެތި ނޫން ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު  78/80އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) ކަ

ނޑުން ލަނގުވާތަކެތި ފިޔަވައި ހޮވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(  .އުވުނީއެވެ) ކަ
 
 

 
 


