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 ޤާނޫނު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

 
މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ުކއްަޔށްދިނުމާއި  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ކުއްޔަށްހިފުާމ ގުޅޭގޮތުްނ ކުއްޔަްށހިފާ ަފރާތާއި، ކުއްޔަށްޭދ ފަރާުތެގ 

ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމްތަްއ ބަޔާންކުރުާމއި، ދިިރއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްޭދ 

ގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ އަސާސީ މިން 

ކުލީގެ މުޢާމަލާތްަތކާ ގުޅިގެްނ އުފެދޭ ދެބަސްވުންަތއް ޙަްއުލކުރުމުގަިއ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ުއސޫލުތަްއ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާީނ "ިދރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮުރ ުކއްަޔށްދިނުމުގެ  )ށ(  

 ޤާނޫނު" އެވެ.
 

 ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީެއވެ.މި   .2 ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު 

 ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތުގެ ަޙއްޤުތައް ބަޔާްނކުރުން؛ )ހ(  

 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާުތގެ ޙައްޤުަތއް ބަޔާންުކރުން؛ )ށ(  

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަުނގައި ހުންނަންޖެހޭެނ އަސާީސ  )ނ(  

 ކަނޑައެޅުން؛މިންގަނޑުތައް 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެޮދރު ކުްއޔަށްދިނުމުގައި ޢަމަލުުކރަންޖެހޭެނ  )ރ(  

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛

     ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ުކއްޔަށްދޭ ތަންތަނާއި، ެއ ތަންތަނުެގ ކުއްާޔއި، )ބ(  

އެ ތަންތަނުެގ ޙާލަތާ ގުޅިގެން، ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ކަމަާކ ގުޅިގެްނ 
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އުފެދޭ މައްސަލަތަކާިއ ޝަކުވާތަްއ އަވަްސ ގޮތެއްަގއި ބަަލިއ ފިޔަވަޅު 

 އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުުކރުން.
 

 )ޭދއް( ދާިއާރއަށެވެ. 2މި ޤާނޫނު ހިންގޭނީ އަންނަނިވި މަިއގަނޑު   .3 ޤާނޫނު ހިންގޭ ދާއިރާތައް 
 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއ ގޯތިގެޮދރު ކުއްޔަށްދިނުމުގަިއ އަމިއްަލ ަފރާތްތަކުެގ  )ހ(  

 މެދުގައި ުކރެވޭ މުޢާމަލާތްތަުކގެ މަްއޗަށް؛ އަދި 
 

ބޯހިޔާވަހިކަްނ ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ސަުރކާރުްނ ހިންާގ މަްޝރޫޢުތަކުެގ  )ށ(  

މުޢާމަލާތްތަކުެގ ދަށުން އެކި ފަރާތްތަކާ ހަާވލުކުެރވޭ ތަންތަނާގުޅޭ 

 މައްޗަށް.
 

ޤާނޫނުން އިސްތިސްނާވާ 

 ފަރާތްތައް 
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނަދކު، މި ޤާނޫނުގަިއ   .4

ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫލުަތކާިއ ހަމަތަކުްނ އަންަނނިވި ތަންތަްނ 

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 

ފަތުުރވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޚާއްަޞކޮށްފައިާވ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަާކއި  )ހ(  

 ގެސްޓްހައުސްފަދަ ތަންތަން؛
 

ރިޒޯޓުތަކުގަިއ ނުވަަތ ހޮޓާތަާކއި ގެސްޓްހަުއސްތަކުެގ ޚިދުމަުތގައި އުޅޭ  )ށ(  

މީހުން ތިބުމަށާއި، ވަޒީފާދޭ ަފރާތުން އެފަރާތުެގ މުަވއްޒަފުން ތިބުމަްށ 

 އެކޮމަޑޭޝަންފަދަ ތަންތަން؛ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ްސޓާފް 
 

ކޮލެޖުތަކާިއ ޔުނިަވރސިޓީފަދަ ތަންތަނުްނ ެއ ތަންތަނުެގ ދަރިވަރުްނ  )ނ(  

 ތިބުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިާވ ދަނާލުފަދަ ތަންތަން؛
 

 ދުވަހު ުކއްޔަށް ކޮަޓރި ުކއްޔަށްދޭ ތަންތަން؛ )ރ(  
 

އިުތރަށް ދިރިުއޅުން ނޫން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަންތަނުގެ  )ބ(  

 ބޭނުމަކަށް ކުއްޔަށްދޭ ބިމާއި، ޢިމާރާތްތަކާއި އެފަދަ ެއހެނިހެން ތަންތަން.
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 ދެވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނު ހިންގުން 

 
 މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުުކރާނީ މިނިސްޓަރެވެ.  .5 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުން 

 

މިނިސްޓަރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު އަދާކުރަންެޖހޭ މައިގަނޑު  )ހ(  .6

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަުކގެ ތެޭރގަިއ އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެެއވެ.

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކއި، ވަިކ ގޮތަކަްށ މި ޤާނޫނުަގިއ   (1)   

ކުރުުމގެ އިންތިާޒމް  ކަނޑައަޅާފައިނުވާ އެންމެހައި ކަންކަން

 ހަމަޖެއްސުން؛

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯިތގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ކަންަކން   (2)   

       ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހުރިނެތްގޮުތގެ މައްޗަްށ ކޮންމެ އަހަަރކު 

 )އެކެއް( ފަަހރު ރިޕޯެޓއް ތަްއޔާރުކޮށް، ޢާންމުުކރުން؛ 1

ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެޭހނެ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ   (3)   

 އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން؛

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުްއޔަށްދޭ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި އަކަފޫުޓެގ   (4)   

ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަެވގެން ދިިރއުޅެވޭނެ މީހުްނގެ ޢަަދދު 

 ކަނޑައެޅުން؛

ހުންނަންޖެޭހ ދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއ ކުއްޔަށްޭދ ތަންތަނުގަިއ   (5)   

މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓަމުންދާކަން ކަށަަވރުކުރުމަށްޓަަކިއ 

 ގަވާއިދުން ެއ ތަންތަން އިންސްެޕކްޓްކުރާެނ ގޮތް ކަނޑައެޅުން؛

ދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއ ކުއްޔަށްޭދ ތަންތަނުގަިއ ހުންނަންޖެޭހ   (6)   

މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަްށ ހުންަނ ތަންތަނާމެދު ޢަމަލުުކރާނެ ޮގތް 

 ކަނޑައެޅުން؛

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަނާ ގުޅިގެން ހުށަެހޅޭ   (7)   

 ޝަކުވާތައް ަބލައި ފިަޔވަޅު އަޅާނެ ނިޒާމެއް އެކުަލވާލުން؛

      ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއ ުކއްޔަށްޭދ ތަންތަނާއި   (8)   

 އެ ތަންތަނުގެ ުކއްޔަށް އަންނަ ބަދަލުތަްއ ދިރާާސކުރުން؛
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ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތްަތކާއި ކުއްޔަްށިހފާ   (9)   

ފަރާތްތަކުެގ މަޞްލަޙަތުތަްއ ރައްކާެތރިކުރުާމ ގުޅޭގޮތުްނ ޢާްނމު 

ރައްޔިތުން ޭހލުންތެރިުކރުމަށް ދައުލަުތގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިެގން 

 ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގުން؛

ަހވާލުުކާރ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ   (10)   

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ތަންފީޛުކުާރގޮތް ަބލައި އިރުޝާދުދިނުން؛

 މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރުމުެގ ގޮތުްނ ޭދ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިެގން   (11)   

 ފީ ނަގާނެ އުޫސލު ކަނޑައެޅުން.

 މި ޤާނޫނު ހިންަގއި ތަންފީުޛކުރުމަށާިއ މި މާއްާދގެ )ހ( ަގއި  )ށ(  

 މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ އަދާުކރުމަށް ކުރަންޖެޭހ އެންމެހައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 .ކަންތައްތައް ުކރުމުގެ ާބރު މިނިސްަޓރަށް ލިިބގެންވެެއވެ

 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 

 ޚިދުމަތްދިނުން 
މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކޮށް، ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ވިަލރެްސކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ   .7

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިމ ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރެވޭެނގޮތް، ހުރިހާ ސަރަޙައްދެްއގައި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ހިމަނަިއ އެކަްނކަމުގެ އިންތިޒާްމ 

 މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަން ދަފުތަރުކުރުމާއި ހުއްދަ ހޯދުން 

 
މި ޤާނޫނު ހިނގާ ދާިއރާެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއްވެްސ ތަނެްއ  )ހ(  .8 ހޯދުން ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ހުއްދަ 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ އުސޫލުތަާކ  

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ހުއްަދއަށް އެދި ސިޓީެއއްގައިނަަމ 

ރަށެްއގައިނަމަ ެއ ރަށެްއެގ އެ ސިޓީއެްއގެ ސިީޓ ކައުންިސލަށް، އަދި 

ރަށު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި، ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ހޯަދއި، ކުއްޔަށްޭދ 

 ތަނެއްގެ ގޮުތގައި އެ ތަނެްއ ދަފުތަރުުކރުމަށް ފަހުަގއެވެ.
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ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ުހއްދަނެތި އެއްެވސް ތަނެއް ިދރިއުޅުމަށްޓަކަިއ  )ށ(  

 .ކުއްޔަށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި 

 ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 
ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުްނ ކުއްޔަށްދިނުުމގެ ުހއްދައަްށ އެިދ  8މި ޤާނޫނުގެ   .9

ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުއްަދ ދިނުމުގައި ަކއުންސިލްތަކުްނ އަްނނަނިވި ކަންތައްތަްއ 

 ކަށަވަރުުކރަންވާނެއެވެ.

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއވަނީ، ކުއްަޔށްދިނުމުގެ  )ހ(  

ނުވަތަ އެ ތަނުެގ  ހުއްދައަށް އެދި ހުަށހަޅާފައިވާ ތަުނގެ ވެރިފަރާތުންކަން 

 ވެރިފަރާތުން ހުއްދަ ދީަފއިވާ އެހެން ަފރާތަކުންކަން؛

އްޔަށްޭދ ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ހުއްދައަްށ އެިދ ހުަށހަޅާފައިވާ ތަަނކީ ކު )ށ(  

ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ 

ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އެންމެހަިއ ކަންތައްަތއް ުފރިަހމަވެފައިާވ 

 ތަނެއްކަން.
 

ޮގތުގެމަތިން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްގޮތްވާ  )ހ(  .10 ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަނުގެ ދަފުތަރު 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިދރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުއްދަދޭ އެންމެހަިއ 

 ތަންތަނުގެ ދަފުތަރެއް، އަންނަިނވި ގޮުތގެމަތިން ބަަލހައްޓަންާވނެއެވެ.

ސިޓީއެއްގައިނަަމ ެއ ސިޓީެއއްެގ ސިީޓ ކައުންިސލުން ައދި   (1)   

ކައުންިސލުން ކުްއޔަށްދިނުމުެގ ރަށެއްގައިނަަމ އެ ރަށެއްެގ ރަުށ 

ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު، އެ ސިޓީއެްއގައި ުނވަތަ އެ ރަށެއްަގިއ 

ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުއްަދ ދޫކޮށްފައިާވ އެންމެހަިއ ތަންތަނުެގ 

ދަފުތަރެއް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ެއ ކައުންސިލްަތކުން ބެެލހެއްޓުން؛

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއާވ   (2)   

ގޮތުގެމަތިން، މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިިރއުޅުމަށްޓަކަިއ 

ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުއްަދ ދޫކޮށްފައިާވ ތަންތަނުެގ ދަފުތަެރްއ 

 މިނިސްޓްރީން ބެލެެހއްޓުން.
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ކުއްޔަށްދިނުމުެގ ހުއްަދ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ިދރިއުޅުމަށްޓަކަިއ  )ށ(  

)ތިނެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ  3ދިނުމަށްފަހު، އެ ހުއްދަދޭތާ މަދުެވގެން 

 އެ ހުއްދަދޫުކރި ަކއުންސިލަކުން އެކަން މިނިސްޓްީރއަށް އަްނަގންވާނެއެވެ.

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ދަފުތަުރުކރެވިފައިާވ  )ނ(  

ބެލުމަްށ ބޭނުންާވ ކޮންެމ މީހަކަްށ އިންަޓރނެޓްެގ ޛަރީޢާއިްނ ތަންތަން 

ފަސޭހަކަމާއެކު އެ މަުޢލޫމާތު ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ިމ ޤާނޫނަށް 

)ހަެއއް( މަސްދުަވހުެގ ތެޭރގަިއ މިނިސްޓްރީްނ  6ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މުޅި ޢިމާރާތަކީ ކުއްޔަށްޭދ ތަނެއްގެ ގޮތުގަިއ ދަފުަތރުވެފައިާވ  )ރ(  

ތަނެއްކަމުގައި ުނވާނަމަ، އަދި ޢިމާރާތުން ކުްއޔަށްދެވެނީ ަވކި ބައިތަކެްއ 

ވަަނ  8ނުވަތަ ވަިކވަިކ ފަންގިފިލާތަެކއްކަމަށްވާނަމަ، ިމ ޤާނޫނުެގ 

ނުެގ ގޮތުގަިއ މާއްދާގައިވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ތަންތަނަކީ ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަ

 ވަކިވަކިން ދަފުަތރުކުރަްނވާނެއެވެ.

 

ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަނުގައި 

ހުންނަންޖެހޭނެ އަސާސީ 

 މިންގަނޑުތައް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުއްޔަށްދޭ އެންމެހައި ތަންތަނުގައި އަންނަނިިވ  )ހ(  .11

 އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ުފރިހަމަވާންވާެނއެވެ.

ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ވަސީލަތްަތްއ ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި   (1)   

ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިާދރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިާވ މިންގަނަޑށް 

 ގާއިމުވެފައިވުން؛

ކުއްޔަށްދޭ ތަނަީކ ޢިމާރާތެްއ ނުވަތަ ޢިާމރާތެއްެގ ބައެއްނަަމ،   (2)   

އެހެން ޢިމާރާެތއްގެ ަބއެއް ބޭނުންުކރުމެއްނެތި ައދި 

ެއ ތަނަށް ވަކިން ވަދެނިކުމެވޭަފދަ އުނދަގޫކަމެއްނެތި 

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވުން؛

 4/2017ކުއްޔަށްދޭ ތަނަކީ ޢިމާރާތެއްނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   (3)   

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަަކށް  ))ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 ފެތޭ ޢިމާރާތެއް ނުވަަތ ޢިމާރާތެްއގެ ބަޔަކަްށވުން؛

 އެ ތަނެއްގައި ނިދައި ކައިބޮއި ހެދޭގޮތަށް ފަރުމާކުެރވިފައި ހުރުްނ.   (4)   
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުްއޔަށްދޭ އެންމެަހއި ތަންތަނުގައި ފުިރހަމަވާންޖެހޭެނ  )ށ(  

އަސާސީ މިންގަނޑުތައް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ 

 ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

 

 ބާބު ހަތަރުވަނަ 

 ކުއްޔަށްދިނުމާއި، ކުލީގެ އެއްބަސްވުން 

 
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ުކއްޔަށްޭދ ފަރާތަކީ، ޢިާމރާތުެގ ވެރިފަރާްތ  )ހ(  .12 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތް 

ނުވަތަ ޢިމާރާުތެގ ވެރިަފރާތުން ކުއްޔަށްދިނުމުެގ ުހއްދަދީފަިއވާ ކޮންެމ 

 ފަރާތެކެވެ.

ގުޅިގެން ކުއްޔަށްދޭ ތަން ކުއްޔަށްޭދ  އެއް ފަރާތަށްުވރެ ގިަނ ފަރާތް )ށ(  

ޙާލަތުގައި، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ ުހރިހާ ަފރާތްތަްއ އެކުގަިއ 

 ބެލެވޭނީ ުކއްޔަށްދޭ ފަރާްތކަމުގައެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ ކުއްޔަްށހިފާ ފަރާަތކީ، ކުލީެގ  )ހ(  .13 ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް 

ދިިރއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަނެއް ުކއްޔަށްހިާފ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

 ފަރާތެވެ.

އެއް ފަރާތަށްުވރެ ގިނަ ަފރާތް ގުޅިގެން ކުްއޔަށްހިފާ ތަން ުކއްޔަށްހިާފ  )ށ(  

ޙާލަތުގައި، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ ުހރިހާ ަފރާތްތަްއ އެކުގަިއ 

 ބެލެވޭނީ ުކއްޔަށްހިފާ ަފރާތްކަމުގަެއވެ.
 

އެއްބަސްވުމުގައި ކުލީގެ 

 ސޮއިކުރުން 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، ދިެވހިރާއްޭޖެގ އެއްވެްސ  )ހ(  .14

)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްުވރެ ދިުގ ުމއްދަތަކަށް  6ސަރަޙައްދެއްަގއި 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އެްއވެސް ތަނެްއ ކުއްޔަށްދެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގަިއ 

ކުއްޔަށްޭދ ފަރާތާިއ ކުްއޔަށްިހފާ ފަރާާތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ދެމެދު ލިޔުމުން ެވވޭ ެއއްބަސްވުމެއްަގއި، ކުްއޔަށްދޭ ފަރާާތއި ުކއްޔަށްހިާފ 

 )ދޭއް( ހެކިްނގެ ހާިޒރުގަިއ  ޮސއިކުރުމަށްފަުހގަެއވެ. 2ފަރާތުން 
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ކުލީގެ ެއއްބަސްވުމުގައި ފުރިހަމަުކރުމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން  )ށ(  

ހަދާ ަގވާއިދުަގިއ ލާޒިމުކޮށްފައިާވ ކަންކަްނ އެ އެއްަބސްވުމުގަިއ 

 ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.
 

        މި މާއްދާގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ުކލީގެ އެއްބަސްވުްނ ެއކުލަވާަލިއ  )ނ(  

)ދިަހއެއް( ދުވަުހެގ  10އެ ެއއްބަސްވުމުަގއި ދެަފރާތުން ޮސއިކުރާާތ 

އެއްބަްސވުމުގައި ޮސއިކޮށް ދިިރއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެްއ ތެރޭގައި، ކުީލގެ 

ކުއްޔަށްދީފައިވާކަން ސިޓީއެްއގައިނަމަ އެ ސިޓީއެްއގެ ސިޓީ ަކއުންސިލަްށ 

ނުވަތަ ރަށެްއގައިނަމަ އެ ރަށެްއގެ ރަށު ކައުންސިލަށް ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުްނ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

ުކލީގެ އެއްބަްސވުމުގައި ސޮއިކޮށް، މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން  )ރ(  

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެްއ ކުްއޔަށްދީފައިވާކަްނ ކައުްނސިލްތަކަްށ 

އެންގުމުގަިއ ޢަމަލުުކރާނެގޮތުެގ އުސޫލު، ެއ ކައުްނސިލްތަކުްނ 

 އެކުލަާވލައި ޢާންމުުކރަންވާނެއެވެ.
 

ތަނެްއ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ދިިރއުޅުމަށްޓަކައި  )ބ(  

)ފަނަރަ(  15ކުއްޔަށްދީފައިވާކަްނ ކައުންިސލަށް އަންގާާތ މަދުވެގެްނ 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، ކައުންިސލުން އެކަން މިިނސްޓްރީއަްށ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

   ކުލީގެ އެއްބަސްވުްނ އެކުަލވާލުމުަގއި ެއއްވެސް ަޚރަދެއް ހިނގާނަަމ  )ޅ(  

 ުކއްޔަށްދޭ ފަރާތުންެނވެ.އެ ޚަރަދަކަްށ ޒިންމާވާންޖެހޭނީ 
 

ކުލީެގ އެއްބަްސވުމުގަިއ ކުއްޔަްށހިފާ ަފރާތުން ޮސއިކުރުުމގެ ުކރިްނ  )ކ(  

ކުއްޔަށްހިފާ ތަާނ ގުޅިގެން ެއއްވެްސ އިދާާރއެއްގަިއ އެއްވެްސ 

މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅިފަިއވާކަން ުކއްޔަށްދޭ ަފރާތަށް އެނިގފައިވާނަމަ 

ުކއްޔަށްދޭ ަފރާތުން ުކއްޔަށްހިާފ ފަރާތަްށ އެކަމުގެ ުފރިހަމަ މަުޢލޫމާތު 

 ދޭންވާނެއެވެ.
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ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި 

 ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކުލީެގ  14މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .15

އެއްބަސްވުމުގަިއ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެހަިއ ކަންކަްނ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 

ކުއްޔަށްދޭ ަފރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްެރހާއި، ިދރިުއޅޭ   (1)   

އެޑްރެހާއި، ދިވެިހ ރައްޔިތެްއކަން އަންގައިޭދ ކާުޑ ނަންބަުރ، 

އަދި  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރު )ުކއްޔަށްދޭ ަފރާތަީކ 

 ވިޔަފާރިއެއްނަަމ ވިޔަާފރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަްނ ނަންބަރު(؛

ވެރިަފރާތަީކ ކުއްޔަށްޭދ ފަރާތްނޫްނ ެއެހން ކުއްޔަށްދޭ ތަުނގެ   (2)   

 ފަރާތެއްނަމަ، ވެރިަފރާތުގެ މަުޢލޫމާތު؛

ކުއްޔަށްދޭ ތަނަީކ ބިމެއްނަމަ، ގޯތީެގ ރެޖިސްްޓރޭަޝން   (3)   

 ނަންބަރު؛

ކުއްޔަށްދޭ ތަނަީކ ޢިމާރާެތއްނަމަ އެ ތަްނ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއާވ   (4)   

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

ތަނުގެ ކުްއޔަށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ނަންަބރާިއ، ކުއްޔަށްދޭ   (5)   

 ހުއްދަދީފައިވާ ާތރީޚު؛

 ކުއްޔަށްދޭ ތަނުެގ ޢިމާރާތް ބޭނުންުކރުމުގެ ހުއްދަ ނަންަބރު؛  (6)   

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާުތގެ ފުިރހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްެރހާިއ،   (7)   

ދިރިއުޅޭ އެްޑރެހާއި، ދިވެިހ ރައްޔިތެްއކަން އަންގައިޭދ ާކޑު 

ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރު، އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބުރ 

ވިޔަފާީރެގ  ،)ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތަީކ ިވޔަފާރިެއއްނަމަ

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު(؛

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަކީ ބިދޭީސއެއްނަމަ، އެފަރާތުގެ ިވސާ   (8)   

 ނަންބަރު؛

ިލޔުންތަްއ  ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތަށާއި ުކއްޔަށްދޭ ަފރާތަށް  (9)   

 ފޮނުވަންޖެހޭ އެޑްރެސް، ުނވަތަ އީމެިއލް އެޑްރެސް؛

 ކުއްޔަށްދޭ ތަނުެގ ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(؛  (10)   

 ކުއްޔަށްދޭ ތަނުެގ ކުލި؛  (11)   
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 ކުއްޔަށްދޭ ތަނުެގ ކުިލ ދައްކާނެ ގޮތް؛  (12)   

ކުއްޔަށްދޭ ތަނުެގ ކުިލ ޖަމާކުރަންޖެހެީނ ބޭންްކ   (13)   

ެއކައުންޓުެގ ނަމާިއ ނަންބަރު، ައދި އެކައުންޓަކަށްނަމަ، ެއ 

 އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ބޭންުކގެ މަޢުލޫމާތު؛

         ކުލީގެ ެއއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚާިއ ނިމޭ ތާރީޚު، ައދި  (14)   

 އެ އެއްބަްސވުމުގެ މުއްދަތު؛

 އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ނޯޓިސް ފޮނުވަންެޖހޭ މުއްދަތުތައް؛  (15)   

 އެއްބަސްވުުމގައި ޮސއިކުާރ ތާރީޚު؛ކުލީގެ   (16)   

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ުކލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަުށން   (17)   

 ސެކިއުރިީޓ ޑިޕޮޒިޓް ނެގުމަށް އެއްަބސްވާ ގޮތް؛

ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަުކގެ މީޓަރު ނަންބަރުތަާކިއ   (18)   

 އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛

ކުލީގެ ެއއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ުކއްޔަށްހިފާ ަފރާތުގެ ޙައްޤުތަާކިއ   (19)   

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް؛

ކުލީެގ އެއްބަްސވުމުެގ ދަށުން ުކއްޔަށްޭދ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތަާކިއ   (20)   

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް؛

ކުލީގެ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށްހިފާ ތަން އެހެން ަފރާތަަކށް   (21)   

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ޙައްޤު ުކއްޔަށްހިފާ ަފރާތަށް ލިބިގެްނވާަކން 

 ނުވަތަ ނޫންކަން؛

ކުލީެގ އެއްބަްސވުމަށް ބަދަުލ ގެނެވޭނެ ގޮތްތަކާިއ އެއްބަްސުވން   (22)   

 އާކުރުމުގަިއ ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތް؛

 ކުލީގެ އެއްބަސްވުމާމެދު ިޚލާފު އުފެދުމުން ޢަަމލުކުރާެނ ގޮތް؛  (23)   

 އެއްބަސްވުްނ އުާވލެވޭނެ ާޙލަތްތައް؛ކުލީގެ   (24)   

ކުލީެގ އެއްބަްސވުން ނިމުމަކަްށ ގެނައުމަްށ ނޯޓިްސ ދޭންޖެޭހ   (25)   

 މުއްދަތާއި ނޯޓިހާ ގުޅިގެން ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތް؛

ކުލީގެ އެއްބަސްވުްނ އުާވލެވުމުން ުނވަތަ ނިމުމަކަށް އައުުމން   (26)   

 ގޮތް؛ކުއްޔަށްދޭ ތަން ހުސްކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާެނ 
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ކުއްޔަށްދޭ ތަން ހުސްކޮށް ހަވާުލކުރާިއރު އެ ތަން ހުންނަންާވނެ   (27)   

 ޙާލަތު؛

ކުއްޔަށްދޭ ތަން ރަހުނުކުެރވިފައިވާނަމަ އެކަން، އަދި އެ ތަނާުގޅޭ   (28)   

 މައްސަލައެްއ ހިނގަމުންދާނަމަ ެއކަން؛

ކުލީގެ ެއއްބަސްވުމުގެ ުމއްދަތުގައި ެއ އެއްބަސްވުުމެގ   (29)   

މަރުެވއްޖެނަމަ އެ ެއއްބަސްވުމާމެދު ޢަމަލުުކާރނެ  ބައިވެރިައކު

 ގޮތް.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން އަންނަނިިވ  )ށ(  

ލިޔުންތައް، ުކލީގެ އެއްބަސްވުމާއެުކ ެއ އެއްބަސްވުުމގެ ބަެއްއގެގޮތުގަިއ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކުްއޔަށްދިނުމުގެ ހުއްދައިެގ ކޮޕީާއިއ ކުއްޔަށްދޭ ތަނުެގ   (1)   

 ކުއްޔަށްދިނުމަށްޓަކައި ދަފުތަުރކޮށްފައިވާކަުމގެ ިލޔުން؛

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާިއ ކުއްޔަްށހިފާ ފަރާތުެގ ދިވެހި ރައްޔިެތއްަކން   (2)   

އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ުނވަތަ ޕާސްޕޯުޓގެ ކޮޕީ. )އެަފރާތަީކ 

 ވިޔަާފރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާކަމުެގ ލިޔުން(؛ ،ވިޔަފާރިއެއްނަމަ

ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތަކީ ބިދޭސީެއއްނަމަ އެަފރާތަކަށް ދޫކޮށްފަިއާވ   (3)   

މުއްދަތުހަމަނުވާ ވިސާެގ ކޮޕީ، އަިދ އެފަރާަތީކ ވަޒީފާއެއްަގިއ 

 އުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ ވަޒީފާަގއި އުޅޭކަމުެގ ިލޔުން؛

ޢިާމރާތުގެ ެވރިފަރާތްކަުމގައި ނުވާނަަމ، ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތަކީ   (4)   

ޢިމާރާތުގެ ެވރިފަރާތުން ުކއްޔަށްދޭ ފަރާތަށް ޢިާމާރތް 

 ؛ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުއްދަދީފަިއވާކަމުެގ ލިޔުން

 ކުއްޔަށްދޭ ތަނުެގ ތަކެތީެގ އިންވެންޓްީރ ލިްސޓު.  (5)   

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުން 

 މަނާ ކަންތައްތައް 
 އެއްބަސްވުމެްއގަިއ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމަނައިެގން ނުވާނެއެވެ.ކުލީގެ   .16

 

ކުއްޔަށްދޭ ތަނުަގއި ަވކި ޤައުމަކަށް، ނުވަތަ ވަކި ސަރަޙައްދަަކށް، ނުވަަތ  )ހ(  

ވަކި ނަްސލަކަށް، ނުވަަތ ވަިކ ޖިންސަކަށް، ނުވަަތ ވަިކ ފިކުރަކަްށ 
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ބޭނުންާވ ފަރާތެްއ ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް، ނުވަތަ ޚާއްޞަ ެއހީއަށް 

 ބެހެއްޓުން މަނާކުާރ މާއްދާއެއް؛

 ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގަިއ ވަިކ ޢުމުރެްއގެ ބަަޔކު ތިބުން މަނާުކރާ ާމއްދާއެއް؛ )ށ(  

ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގައި ދިިރއުޅޭ މީހުން ވަކި ަވގުތެއްަގއި ޢިމާރާތަށް  )ނ(  

 ވަދެނިކުމެހެދުން މަނާކުާރ މާއްދާއެއް؛

އެއްބަސްވުން އުާވލާ ާޙލަތުގައި ކޮންމެހެން ުކރަންޖެހޭ ަމރާމާތުތަްއ ކުލީގެ  )ރ(  

ކުރުމަށް ހިނާގ ޚަރަދުތަކާިއ ުކއްޔަށްދޭ ތަުނގެ ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލުތަްއ 

ދެއްކުންފަދަ ކަންކަން ފިަޔވަިއ ކުއްޔަށްޭދ ތަނުގެ ުކއްޔާިއ ސެކިއުރިީޓ 

ޔަްށހިފާ ފަރާތުްނ ޑިޕޮޒިޓްގެ އިތުރަށް، އިތުރު އެއްވެްސ ފައިސާއެްއ ކުއް

 ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ާމއްދާއެއް؛

 ސެކިއުރިީޓ ޑިޕޮޒިޓް އަނބުރާ ދިނުްނ މަނާކުާރ މާއްދާއެއް؛ )ބ(  

 އިޖްތިމާޢީ އަދަބުތަކާ ޚިލާުފ ކަމެއްުކރުމަށް ލާޒިމުވާފަަދ މާއްާދއެއް؛ )ޅ(  

އެއްބަްސވުން ބާޠިލުުކާރ ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުެގ ރުހުމެއްނެިތ ކުީލެގ  )ކ(  

ޙާލަތުގަިއ ދޭންޖެހޭ ނޯޓިުހގެ މުއްދަުތ މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުާރ 

 މިންވަރަށްވުެރ ކުޑަކުާރ މާއްދާއެއް.
 

ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ 

 މީހުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން 
ކުއްޔަށްޭދ ( ވަނަ ނަންބަުރެގ ދަށުން 4ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ެގ ) 6މި ޤާނޫނުގެ   .17

ތަނުގެ އަކަފޫުޓގެ ނިސްބަތުްނ ގިންތިުކރެވި، އެ ތަނެްއގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ 

އެ ތަނެއްަގއި އެންމެ ގިަނއިން ިދރިއުޅެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުްނެގ 

ޢަދަދަށްވުރެ ގިނަ ނުވާެނހެން، ެއ ތަނެްއގަިއ ދިރިއުޅެވޭެނ މީހުންެގ ޢަދަުދ 

 ޔާުރ ކުއްޔަށްޭދ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތި

 

)ޭދއް( މަސްުދވަުހގެ ުކލީެގ  2ސެކިއުރިީޓ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮުތގަިއ  )ހ(  .18 ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް ނެގުން 

ފައިސާއަށްވުެރ ބޮޑުނޫން ޢަދަދެއްެގ ފައިސާ ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.

)ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސެިކއުރިީޓ ޑިޕޮޒިޓްގެ ފައިާސ  މި މާއްދާގެ )ށ(  

ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުން ަދއްކާނީ، ުކއްޔަށްދޭ ަފރާތުން ކަނޑައަޅާ 

 އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްގެން، ނުވަތަ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާ ހަާވލުޮކށްގެންނެވެ.
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ިލބުނުކަމުގެ މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކާރ ސެކިުއރިީޓ ޑިޕޮޒިޓްގެ ފައިާސ  )ނ(  

 ލިޔުމެއް ުކއްޔަށްދޭ ަފރާތުން ކުްއޔަށްހިފާ ަފރާތަށް ދޭންވާނެެއވެ.

އެއްވެސް ސަބަބަާކހުރެ ުކލީގެ ެއއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެިވއްޖެނަމަ،  )ރ(  

  މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން 

އުރިީޓ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގަިއ )ފަނަރަ( ުދވަހުެގ ތެރޭަގއި ސެކި  15

ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ފައިާސ ކުއްޔަށްޭދ ފަރާތުން ުކއްޔަށްހިާފ ފަރާތަްށ 

 އަނބުރާ ދޭންވާނެެއވެ.

ސެކިއުރިީޓ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުަގއި ނަާގ ފައިާސ މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއިާވ  )ބ(  

ގޮތުގެމަތިން ކުއްޔަްށހިފާ ފަރާތަށް އަނުބރާ ދިނުމުގައި ކުއްޔަށްޭދ 

 ފަރާތުން ރިޢާޔަތްުކރަންވާނީ އަންނަނިވި ކަްނކަމަށެވެ.

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ުކއްޔަށްހިފާ ތަން ދޫކޮްށލާއިރު، އެ ތަުނެގ   (1)   

އެއްވެސް ޚިދުމަތެްއގެ ިބލެއް ނުދަްއކާ ހުރިނަމަ އެ ބިެލްއ 

 ދެއްކުމަށް ސެކިުއރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ަފއިސާއިން އުނިކުރުން؛

ފަރާުތގެ ިއހުމާލުން ުކއްޔަށްހިފާ ތަނުަގިއ ކުއްޔަށްހިފާ   (2)   

ހަރުުކރެވިފައިވާ ަތކެއްޗަށް ެގއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ެއ ތަެކތި 

އާކުރުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތުުކރުމަށް ކުްއޔަށްދޭ ފަރާުތން 

ކުރަންޖެހޭ ަޚރަދު ސެިކއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮުތގައި ޖަމާކޮށްފަިއާވ 

 ފައިސާއިން އުނިުކރުން؛

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ުކއްޔަށްހިފާ ތަން ބޭނުންކުރުމުަގިއ   (3)   

ހަވާލުކޮށްފަިއވާ އުފުލޭ މުަދލަކަށް ޢާންމުކޮށް ގިނަ ދުވަސްެވެގން 

ހަލާކުާވ ަހލާކުވުްނ ފިޔަވަިއ އިުތރު ެގއްލުމެްއިލބި 

މަރާމާތުކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ަމރާމާތަކަށް ސެިކއުރިީޓ ޑިޕޮޒިޓްެގ 

 ފައިާސއިން އުނިުކރުން؛ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފަިއވާ

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުްނ ކުއްޔަްށހިފާ ތަން ދޫކޮށްލާިއުރ،   (4)   

ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުން ކުިލ ނުދައްާކ ހުރިނަމަ، ސެކިުއިރޓީ 

ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްަފއިވާ ފައިާސއިން ުކއްޔަށްވާ ަފިއސާ 

 އުނިކުރުން.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 301 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

19 

ެތރެއިން ިމ މާއްދާެގ )ބ( ގަިއ ސެކިއުރިީޓ ޑިޕޮޒިޓްގެ ފައިާސގެ  )ޅ(  

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަމަށް ަފއިސާ އުނިކުރަްނ ނުޖެހޭނަަމ ިމ މާއްދާެގ 

)ރ( ގަިއވާ މުއްދަތުަގއި ކުްއޔަށްހިފާ ަފރާތުން ސެކިުއރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ 

ގޮތުގައި ބަަހއްޓާފައިވާ އެންެމހައި ފައިސާ ެއކީ އެއްފަަހރާ ުކއްޔަށްހިާފ 

 ށްދޭންވާނެެއވެ.ފަރާތަށް ރައްުދ ކޮ

 

       ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ކޮންމެ ތަނެއްެވސް ކުްއޔަށްދޭއިުރ  )ހ(  .19 ކުލި ކަނޑައެޅުން 

އެ ތަނެއްގެ ުކއްޔާއި ުކލި ދައްކާނެ އުސޫލު ކުލީގެ އެއްަބސްވުމުގަިއ 

 ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ދަށުން ކުްއޔަށްހިފާ ފަރާތަްށ  ކަނޑައެޅޭ ކުއްޔަކީ، ކުީލގެ އެއްބަސްވުުމގެ )ށ(  

ކުއްޔަށްހިފާ ތަން ބޭނުންކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިދީފައިވާތީ، ެއ ޙައްޤުެގ 

މުޤާބިލުގައި ކޮންމެ ަމހަކު އެއްަފހަރު، ނުވަތަ އެ އެއްބަްސވުމުގެ ޖުމްަލ 

މުއްދަތަށް އެީކ ެއއްފަހަާރ ދެްއކުމަށް، ނުވަަތ ދެފަރާތުްނ އެއްބަސްާވ 

މަތިން ކުްއޔަށްހިފާ ފަރާތުްނ ކުއްޔަށްޭދ ފަރާތަްށ އެނޫންވެސް ގޮތެްއގެ

 ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ދެޭވ އެްއޗެެކވެ. ،ފައިސާގެ ގޮުތގައި

މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައަޅާ ުކއްޔަކީ ފައިސާ ފިޔަަވއި ެއހެްނ  )ނ(  

މުޤާބިލެއްކަމުގައިވާނަމަ، ުކލީގެ އެއްބަސްވުުމގައި ެއކަން ސާފުކޮްށ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ކުލީެގ އެއްބަސްވުުމގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކުއްޔަްށ ެއ އެްއބަސްވުމުެގ  )ހ(  .20 ކުއްޔަށް ބަދަލު ނުގެނައުން 

 މުއްދަތުގައި ބަދަެލއް ނުގެެނވޭނެއެވެ.

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާއިރު، އެ ެއއްބަސްވުުމގެ ޖުމްަލ  )ށ(  

މުއްދަތުގެ ެތރެއިން ވަކިވަިކ މުއްދަތުތަކަްށ ދެފަރާތުްނ އެއްބަސްާވ 

 ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާތު ކުއްޔެއް ކަނޑައެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 

ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތުން ުކއްޔަށްދޭ ަފރާތަށް ުކލި ަދއްަކމުންދާގޮތް  )ހ(  .21 ކުލީގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުން 

އެއްބަސްވުމުގެ ުމއްދަތު ނިމެންދެން ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުންނާއި ކުއްޔަށްޭދ 

 ފަރާތުން ލިޔުމުްނ ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ.
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ކުލި އަދާުކރަނީ ނަގުދު ފައިާސއިންކަމުގަިއވާނަމަ އެ ފައިާސ ދިންކަމުގެ  )ށ(  

 ލިޔުމެއް ުކއްޔަށްދޭ ަފރާތުން ކުްއޔަށްހިފާ ަފރާތަށް ދޭންވާނެެއވެ.

ކުިލ އަދާކުރަީނ ުކއްޔަށްޭދ ފަރާތުްނ ކަނޑައަޅާފައިާވ ބޭންުކ  )ނ(  

އެކައުންޓަކަށްނަމަ، ކުިލ ޖަމާކުރިކަމުެގ ލިެޔކިޔުން ކުްއޔަށްހިާފ ފަރާތުެގ 

ފަިއސާ ޖަާމކުރިކަމުެގ އަތުގައި ަބހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ާޙލަތުގައި އެ 

ލިޔުމެއް ުނވަތަ ލިޔުމުެގ ކޮޕީއެްއ ކުްއޔަށްހިފާ ަފރާތުން ކުއްޔަށްޭދ 

 ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.
 

ކުލީގެ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން ުކއްޔަށްދިނުމުގެ ޖުމްލަ މުއްދަތަށް  )ހ(  .22 އެޑްވާންސްކޮށް ކުލިނެގުން 

ދެފަރާތުްނ ެއއްބަސްާވ ުމއްދަތަކަށް އެކުގަިއ ކުިލ ނަާގ ާޙލަތު، ނުވަަތ 

އެޑްވާންސްކޮށް ކުލި ަނގާ ޙާލަތު ފިަޔވައި، ކުއްޔަށްދީފަިއާވ ތަނަކުން 

ކުލި ުނވަތަ އެނޫންވެްސ ފައިސާެއއް ކުއްޔަށްހިާފ ަފރާުތގެ އަތުްނ 

 އެޑްވާންސްކޮށް ނަގަިއގެންނުވާނެއެވެ.

ިޚލާފަށް އެޑްވާންސްކޮްށ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮާތ  )ށ(  

ކުލި ނެގުމަށް ކުީލގެ އެއްބަްސވުމެއްގައި އެއްވެސް މާއްދާއެްއ 

ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި، އެ ެއއްބަސްވުމުގެ ބޭރުން އެޑްވާންސްކޮްށ 

އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ކުއްޔަްށހިފާ ފަރާުތގެ ކިބައިން ކުއްޔަށްޭދ 

 ފަރާތުން އެދިގެންނުވާެނއެވެ.

 

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު 

 ގެނައުން 
       ކުއްޔަށްދޭ ަފރާތާއި ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާާތ ދެމެދު ެވވޭ ކުީލގެ ެއއްބަސްވުމަށް   .23

މި ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ބަދަުލ ގެނެވޭީނ ދެފަރާތުްނ ެއކަމަށް އެއްބަްސވެ، 

 ލިޔުމުން ެއ އެއްބަްސވުމަށް ބަދަުލ ގެނައުމުންނެވެ.
 

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޙައްޤުތައް 

 ބަދަލުކުރުން 
ކުލީގެ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަްށހިފާ ަފރާތަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް،  )ހ(  .24

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ިލޔުމުންދޭ ހުއްދަައކާއެކު ތިންވަނަ ފަރާތަކަްށ 

 ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

ކުލީގެ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަްށހިފާ ަފރާތަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަްއ  )ށ(  

           ތިންވަނަ ފަރާތަކަްށ ބަދަލުުކރުމާއެުކ ކުްއޔަށްހިާފ ފަރާތަްށ 
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އެ އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ލިބިފަިއވާ އެންމެަހއި ޙައްޤުތަްއ ތިންވަަނ 

ރާތުގެ އެންމެހަިއ ފަރާތަށް ބަދަލުވުމުެގ އިތުރަށް، ުކއްޔަށްހިފާ ފަ 

ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތުތައްވެްސ ތިންވަަނ ފަރާތަްށ 

 ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ.

ކުލީގެ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަްށހިފާ ަފރާތަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަްއ  )ނ(  

ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބަދަލުުކރުމަށް ކުްއޔަށްހިފާ ފަރާތުން ކުއްޔަށްޭދ 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކަށްޓަަކއި މެނުވީ އެ ހުއްަދ ފަރާތަށް 

 ނުދީ ހިފަހައްޓަިއގެންނުވާނެއެވެ.

ކުލީގެ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަްށހިފާ ަފރާތަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަްއ  )ރ(  

ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބަދަލުުކރުމަށް ކުްއޔަށްހިފާ ފަރާތުން ކުއްޔަށްޭދ 

ށަހަޅައިފިނަމަ އެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާުތގެ އަތުްނ ފަރާތަށް ހު

 އިތުރު ައގެއް ކުއްޔަށްދޭ ަފރާތުން ނަަގއިގެން ުނވާނެއެވެ.
 

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ކުއްޔަށްހިފާ 

ތަން އިތުރު ފަރާތަކަށް 

 ކުއްޔަށްދިނުން 

ފަރާތަކަްށ ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުްނ ކުއްޔަްށހިފާ ތަްނ އިުތރު  )ހ(  .25

ކުއްޔަށްދޭންވާނީ، ކުއްޔަްށހިފާ ފަރާތާއި ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާ ދެމެދު ލިޔުމުްނ 

 އެއްބަސްވެޭވ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުލީެގ  )ށ(  

އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ކުއްޔަްށހިފާ ފަރާތުްނ ކުއްޔަްށހިފާ ަތން އިތުުރ 

ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދޭ ާޙލަތުގަިއވެސް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެއް ކުްއޔަށްދިނުމުގައި ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ 

 އުސޫލުތަކަށް ޢަަމލުކުރަންވާެނއެވެ.

 

ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް 

 އައުން 
 ނިމުމަކަށް ައންނާނެއެވެ.އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި ކުލީެގ އެއްބަްސވުން   .26

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާއި ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތާ ދެމެދު ާވހަކަދައްކަިއެގން ކުލީެގ  )ހ(  

 އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަްށ ގެނައުމަށް ލިޔުމުން ެއއްބަސްވުން؛

   ކުލީެގ އެއްބަްސވުމުެގ މުއްދަތު އާކުރުމަްށ އެއްބަްސވެފަިއ ނުވަނީސް  )ށ(  

 މުއްދަުތ ހަމަވުން؛ އެ އެއްބަްސވުމުގެ
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ކުލީގެ ެއއްބަސްވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އެްއބަސްވުމުެގ  )ނ(  

އެއް ަބއިވެިރޔަކު އަނެއް ބަިއވެރިަޔކަށް އެއްބަސްވުން ުއވާލުަމށް ނޯޓިްސ 

 ފޮނުވައި ެއ ނޯޓިހުެގ މުއްދަތު ހަަމވުން؛

ނެތް އެއްބަސްވުެމއްކަމަށް ކޯޓަކުްނ ކުލީގެ އެއްބަްސވުމަކީ ޢަމަލުުކރެވެން  )ރ(  

 ކަނޑައެޅުން؛

ކުއްޔަށްދޭ ތަނަީކ ރަހުނުުކރެވިފައިާވ ތަނަކަށްވެަފއި، ަރހުުނ  )ބ(  

 ތަންފީޛުކުރުމުގެގޮތުން އެ ރަހުނު ތަންފީުޛކުރުމަށް ކޯޓުން ިނންމުން.
 

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ކުލީގެ 

 އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުން 
ފަރާތަށް ކުީލގެ އެއްބަްސވުން ބާޠިުލކުރެވޭީނ މި މާއްދާގަިއ ކުއްޔަށްދޭ   .27

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫލުތަކުެގ މަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ުކއްޔަށްހިާފ ފަރާތުން ކުލީެގ ެއއްބަސްވުާމ  )ހ(  

ޚިލާފުވެގެން ކުއްޔަށްޭދ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުްނ ބާިޠލުކުާރ ޙާލަތުގަިއ 

އަންނަނިވި ކަންކަން ފުިރހަމަކުރުމާއެކު އެއްބަސްވުން ާބިޠލުކުރުމަްށ 

 ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތަށް ނޯޓިްސ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުްނ ުކލީެގ އެއްބަްސވުާމ ޚިލާފުެވއްޖެކަމަށާިއ   (1)   

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އެ ެއއްބަސްވުން ބާިޠލުުކރަން ބޭނުންވާަކން 

ފަރާތަށް އަްނގައި، އެ އެއްބަްސވުމުގައިވާ ގޮަތށް  ކުއްޔަށްހިފާ

 ލިޔުމުން ނޯޓިސް ފޮނުވުން؛

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުްނ ފޮނުވާ ނޯިޓހުގައި، ކުލީެގ އެއްބަްސުވން   (2)   

ބާޠިލުުކރާ ސަބަބާއި، ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުން ެއ އެއްބަްސުވމާ 

ޚިލާފަށް ކޮށްަފއިވާކަމަްށ ކުއްޔަށްޭދ ަފރާތުން ާފހަގަުކާރ 

 ކަންތައްތައް ތަފުސީުލކޮށްދީފައިވުން؛

ކުލީެގ އެއްބަސްވުްނ ބާިޠލުކުރުމަްށ ފޮނުވާ ނޯިޓހުެގ މުއްަދތާ   (3)   

ހަމައަށް ުކއްޔަށްހިާފ ފަރާތުްނ ކުްއޔަށްދޭ ަފރާަތށް 

ދައްކަންޖެހިފައިވާ އެއްވެްސ ފައިސާއެްއވާނަމަ ެއ ފައިސާއެްއެގ 

 ތަފުސީލު ނޯޓިހުަގއި ބަޔާންުކރުން؛
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ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ފޮނުވާ ނޯިޓހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކުީލެގ   (4)   

 އެއްބަސްވުން ާބޠިލުވާެނކަން ނޯޓިުހގައި ބަޔާްނކުރުން؛

ކުލީެގ އެއްބަސްވުްނ ބާިޠލުކުރުމަްށ ފޮނުވާ ނޯިޓހުެގ މުއްަދތު   (5)   

ހަމަވާ ދުވަހު، އެ ެއއްބަސްވުމުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ުކއްޔަްށދޭ 

ުކއްޔަށްހިާފ ތަްނ ހަާވލުުކރަންވާނެކަްނ ނޯޓިހުަގިއ ފަރާތާ 

 ބަޔާންކުރުން؛

ކުލީެގ އެއްބަްސވުން ާބޠިލުުކރުމަށް ފޮުނވާ ނޯިޓހާ ގުޅިެގން   (6)   

ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުްނ ކަންކަްނ އިްޞލާޙުކޮްށ ެއ އެއްބަްސުވން 

ކުރިއަްށ ގެންދިޔުމުެގ ފުރުޞަުތ އޮތްކަްނ ނުވަަތ ނޫންަކން 

 ަބޔާންކުރުން.ނޯޓިހުގައި 

ކުލީެގ އެއްބަްސވުމުގަިއ އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުާވ ޙާލަތުގައި،  )ށ(  

އެ ެއއްބަސްވުމުެގ މުއްދަުތ ހަމަވުމުެގ ުކރިން ކުއްޔަށްޭދ ފަރާތުްނ 

އެފަރާތުގެ އަިމއްލަ ބޭނުމަކަށް ކުއްޔަށްދީފަިއވާ ތަން ބޭނުންކުުރމަށްޓަކަިއ 

 ބާިޠލުކުެރވޭނީ އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަުކގަެއވެ.ކުލީގެ އެއްބަސްވުްނ 

ކުއްޔަށްދޭ ތަުނގަިއ ކުއްޔަްށހިފާ ަފރާތްތަްއ ބައިތިއްބަިއެގން   (1)   

ނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑެތި މަރާމާތުތަެކއް ުކރުމަށްޓަކައި ެއ ަތން 

 ހުސްކުރަންޖެހުން؛

 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަށްދޭ ތަނުަގއި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވުްނ؛  (2)   

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ަމއިންބަފައިން ނުވަތަ އަނބިމީހާ ުނަވތަ   (3)   

ފިރިމީހާ ނުވަތަ ަދރިން ނުވަަތ ދޮންދަރިން ދިިރއުޅުމަށްޓަކަިއ 

 ކުއްޔަށްދޭ ތަން ބޭނުންވުން؛

 ކުއްޔަށްދޭ ތަން އެހެން ަފރާތަކަށް ވިއްކާލަންެޖހުން.  (4)   

ކުއްޔަށްޭދ ތަން ުހސްކުރަްނ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އަމިއްަލ ބޭނުމަކަށް  )ނ(  

)ތިނެއް(  3ބޭނުންވާނަމަ ކުލީގެ އެއްބަްސވުން ބާިޠލުުކރެވޭނީ މަދުެވގެން 

 މަސްދުވަހުގެ ނޯިޓހެއް ދިނުމަށްފަުހގައެވެ.

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުެގ އަމިއްަލ ބޭނުމަކަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކުއްޔަށްޭދ  )ރ(  

)އެކެއް(  1ފަރާތުން ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ާބޠިލުުކރުމަށްފަހު، 
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އަހަރުދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ ކުއްޔަށްދޭ ތަްނ އެހެން ފަރާތަކަްށ 

ކުއްޔަށްދީފިކަމަށް ނުވަަތ އެނޫން ބޭނުމަކަްށ ބޭނުންކޮށްފިކަމުެގ ޝަކުާވ 

 -/50,000ކައުންސިލަށް ހުަށހެޅިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ެބލުމަށްފަހު، 

)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއަްށވުެރ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުްނ ުކއްޔަްށދޭ ފަރާްތ 

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އަިދ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުއްަޔށްދީފައިާވ  )ބ(  

)އެކެއް( ފަރާތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ ނަމުަގއިވާ ތަނެއްނަމަ  1ތަނަކީ 

     ނުވަތަ ކުއްޔަށްދޭ ަފރާތަކީ ެއއްފަރާތަށްުވރެ ގިނަ ަފރާްތތަކެއްނަމަ 

މަިތން ކުީލެގ އެ ހުރިާހ ަފރާތްތަކަކުންވެްސ ިމ ޤާނޫާނ އެއްގޮްތާވ ގޮތުގެ

އެއްބަސްވުން ާބޠިލުުކރުމަށް ބޭނުންވާ ހިނދެއްގަިއ މެނުވީ، ުކއްޔަށްހިާފ 

 ފަރާތުގެ ރުހުމެއްނެތި އެއްބަސްވުްނ ބާިޠލެއް ނުުކރެވޭނެެއވެ.

ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުްނ ކުީލގެ އެއްބަސްވުާމ ޚިލާުފވެގެން، ކުއްޔަށްޭދ  )ޅ(  

)ދޭއް(  2ާބޠިލުުކރާނަމަ މަދުވެގެްނ ފަރާތުން ެއ އެއްބަްސވުން 

މަސްދުވަހުެގ ނޯޓިހެްއ ކުްއޔަށްދޭ ފަރާތުްނ ކުްއޔަށްހިާފ ފަރާތަްށ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކުލީެގ ެއއްބަސްވުްނ  )ކ(  

  ބާޠިލުުކރުމަށްފަހު އެ ެއއްބަސްވުން ާބޠިލުުކރިކަން، ސިޓީެއއްގައިނަަމ 

ސިީޓއެއްގެ ސިޓީ ަކއުންސިލަށް އަދި ރަށެއްގައިނަމަ އެ ރަެށއްގެ ރަުށ  އެ

 ކައުންސިލަށް ކުއްޔަށްދޭ ަފރާތުން އަްނގަންވާނެއެވެ.

 

ސަބަބެއް ނެތި ކުއްޔަށްދޭ 

ފަރާތުން ކުލީގެ އެއްބަސްވުން 

 ބާޠިލުކުރުން މަނާކުރުން 

ފަރާަތށް އެންގުމެއްނެތި، ކުލީގެ އެއްބަސްވުްނ ބާިޠލުކުާރ ސަބަބު ކުއްޔަށްހިާފ   .28

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތަށް ެއ އެއްބަސްވުން ާބޠިެލއް ނުކުެރވޭނެއެވެ. އަދި، ކުއްޔަށްހިާފ 

ފަރާތަށް އަންގާ ސަބަބަކީ، މި ޤާނޫނާއި ކުލީގެ އެއްބަްސވުމުަގއި އެ އެއްބަސްވުްނ 

 ވެ.ބާޠިލުުކރެވިދާނެ ސަބަބެްއގެގޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ސަބަބަަކށްވާންވާނެއެ

 

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ކުލީގެ 

 އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުން 
ކުލީެގ އެއްބަސްވުުމގައި އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުާވ ޙާލަތުގަިއ  )ހ(  .29

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުްނ ެއ އެއްބަްސވުމާ ޚިލާުފވެގެން، ނުވަަތ ުކއްޔަށްހިާފ 

             ޭބނުންވެގެން ފަރާތުން ކުްއޔަށްހިފާފައިާވ ތަން ޫދކޮށްލަން 
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    އެ އެއްބަސްވުމުގެ ުމއްދަތު ހަމަވުމުގެ ުކރިން ކުއްޔަްށހިާފ ފަރާތުން

)އެކެއް(  1އެ އެއްބަސްވުން ާބޠިލުުކރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މަދުވެގެން 

މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިެހއް ދިނުމަށްފަހު ެއއްބަސްވުން ާބިޠލުކުރުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ. 

ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތުން ކުީލގެ އެއްބަްސވުން ބާިޠލުުކރަން ބޭނުންާވ  )ށ(  

ޙާލަތުގަިއ ެއ އެއްބަްސވުން ާބޠިލުުކރުމަްށ ފޮނުވާ ނޯިޓހުެގ މުއްދަތަށް 

ކުލި ދެއްކުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން ާބޠިލުކޮށް، ކުްއޔަށްިހފާ ތަން 

 ހުސްކުރުމުެގ އިޚްތިާޔރު ުކއްޔަށްހިފާ ަފރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދެވޭނެ 

 މުއްދަތު 
ޤާނޫެނއްގައި ެއހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް، ޢިމާރާތެްއ އެހެން  )ހ(  .30

ނުވަތަ ޢިމާރާތަކުްނ ބައެއް، ދެފަރާތުްނ އެއްބަސްާވ ގޮތެއްގެމަތިްނ 

ދެފަރާތުން އެއްބަްސވާ މުއްދަތަކަށް، ކަނޑައެޅޭ ކުއްޔަކަްށ 

 ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންުކރުމަށް ކުއްޔަށްެދވިދާނެއެވެ.

މާއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ުކއްޔަށްދިނުަމށް ވެޭވ މި  )ށ(  

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އާ އެއްބަްސވުމެއްގެ ދަށުން ކުއްޔަށްޭދ 

 ތަން އަލުން ކުއްޔަށްދެވިދާނެެއވެ.
 

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

 އިތުރުކުރުން 
މުއްދަުތ އިުތރުުކރުމަށް ބޭނުންވާނަަމ ކުއްޔަށްދޭ ތަނެްއެގ ކުީލގެ އެއްބަސްވުމުެގ   .31

އެ އެއްބަްސވުމުގެ މުއްދަުތ ހަމަވުމުެގ ކުރިން، ދެަފރާތުން އެއްބަްސާވ 

 ގޮތެއްގެމަތިން ެއ އެއްބަްސވުމުގެ ުމއްދަތު އިުތރުކުެރވިދާނެއެެވ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ކުލީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމްތައް 

 
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި އެހެން ގޮަތކަށް ކަނޑަނާޅާހައި   .32 ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ނަތީޖާ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެމަތިްނ  41ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުެގ 

ކުއްޔަށްދޭ ަފރާތާއި ކުްއޔަށްހިފާ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަްސވުމުން، ކުއްޔަށްދެވޭ ތަނަީކ 
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ކުލީގެ އެއްބަްސވުމެއްގެ ދަށުން އިތުރު ަފރާތެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް ކުްއޔަށްހިފާ ފަރާްތ 

 ގޮތުން ކަނޑަެއޅުނީއެވެ.ބޭނުންކުރުމަށް ލިބިދީފަިއވާ ތަނެއްކަްނ ޤާނޫނީ
 

 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުްނ އަންނަނިވި ކަންކަން ފުިރހަމަކުރަްނވާނެެއވެ.   .33 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް 

ކުއްޔަށްދޭ ތަނަކީ، ކުއްޔަށްދިނުމަށް ޤާނޫނީގޮތުްނ ުހރަެހއް ނެްތ  )ހ(  

ފަރާތަްށ ތަނެއްކަން، އެ ތަން ުކއްޔަށްދިނުމުގެ ުކރިން ުކއްޔަށްހިާފ 

 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުްނ ކަށަަވރުކޮށްދިނުން؛

     ކުއްޔަށްދޭ ތަނަކީ ަރހުނުކުެރވިފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެ ަމޢުލޫމާތާއި،  )ށ(  

އެ ތަނާ ގުޅިގެން އެްއވެސް އިާދރާއެްއގައި ނުވަަތ ކޯޓެއްަގިއ އެއްވެްސ 

މައްސަލައެްއ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެފަދަ 

ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަްތކުރާނަަމ އެކަމުެގ މަޢުލޫމާުތ ުކއްޔަށްޭދ ފަރާތަްށ 

ލިބިފައިވާނަމަ، ކުީލގެ އެއްބަްސވުމުގައި ސޮއިުކރުމުގެ ުކރިން ުކއްޔަށްހިާފ 

 ފަރާތަށް އެ މަުޢލޫމާތު ިލޔުމުން ދިނުން؛

ވެަފިއވާ ކުލީެގ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާއި ުކއްޔަށްހިފާ ފަރާތާ ދެމެދު  )ނ(  

އެއްބަސްވުމުެގ މުއްދަތުގައި، ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުްނ ކުއްޔަްށހިފާ ތަްނ 

ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްވެްސ ބާވަތެއްެގ ުހރަހެްއ ކުއްޔަށްޭދ ފަރާތުްނ 

 ކުރިމަތިނުކުރުން؛

ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތުން ކުއްޔަށްހިާފ ތަން ބޭނުންުކރުމުގަިއ ބޭނުންވާނެ  )ރ(  

މަތެއް ލިިބގަތުމުގައި، އެފަރާތަްށ ހުރަހެްއ އެއްވެސް ޚިދު

 ކުރިމަތިނުކުރުން؛

ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތަށް ކުއްޔަްށހިފާ ތަނަށް ވަދެނިކުތުމަްށ ހުރަެހްއ  )ބ(  

 ކުރިމަތިނުވާނެގޮތަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން؛

ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދީފަިއވާ މުއްދަތުަގއި ޢިމާރާތުަގއި ކުރަންޖެޭހ  )ޅ(  

މަރާމާތުތަކާމެދު ޢަމަލުުކރާެނ އުސޫެލްއ ކުީލގެ އެއްަބސްވުމުގަިއ 

 ބަޔާންކުރުން؛

އިންޓަރނެޓް، ކޭަބލް ީޓވީ އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ކުއްޔަށްޭދ  )ކ(  

ތަނުގައި ގުޅުމަށްޓަކަިއ ހުަށހެޅުމަށް، ކުއްޔަށްދޭ ަފރާތުެގ ހުްއދަ ނުވަަތ 
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ބޭނުންވާ ޙާލަތްަތކުގައި އެކަންކަްނ ސޮއި، ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތުން 

 އިންތިޒާމްކޮށްދިނުން؛

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ކުއްޔަްށހިފާ ފަރާތުން އެ ެއއްބަސްވުާމ  )އ(  

  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެ އެއްބަސްވުމުަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ުއސޫލުތަކާއި، 

ަގވާއިދުގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ 
 ޢަމަލުކުރުން؛

ކުލީގެ ެއއްބަސްވުމަކަށް ވާިސލުވުމަށްޓަަކއި ކުއްޔާމެދު މަޝްަވރާކުރުމުެގ  )ވ(  

 ފުރުޞަތު ކުއްޔަްށހިފާ ފަރާތަްށ ލިބިދިނުން.
 

 ުފރިހަމަުކރަންވާެނއެވެ.ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާތުން އަންނަނިިވ ކަންކަން   .34 ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް 

ކުލީގެ ެއއްބަސްވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވގޮތަށް ކުއްޔަށްޭދ ފަރާތަްށ  )ހ(  

 ގަވާއިދުން ުކލި ދެްއކުން؛

 ދިރިއުޅުން ފިޔަަވއި އެހެން ބޭނުމަކަށް ކުއްޔަށްހިފާ ތަން ބޭނުްނނުކުރުން؛ )ށ(  

 ކުއްޔަށްހިފާ ތަްނ ސާފުތާހިުރކޮށް ބެެލހެއްޓުން؛ )ނ(  

ކުއްޔަށްހިފާ ތަުނގައި އުފެދޭ ކުިނ ެއ ތަނެއްގަިއ ހަަމޖެހިފައިާވ  )ރ(  

 އިންތިޒާމްތަކުގެ ދަށުން އުާކލުން ނުވަަތ ނައްތާލުން؛

 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާުތގެ ހުއްަދ ނެތި ކުްއޔަށްހިފާ ތަނަށް ބަދަުލ ުނގެނައުން؛ )ބ(  

ލިބިއްޖެނަމަ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތަްށ ކުއްޔަށްހިފާ ތަނަށް އެއްވެސް ގެްއލުމެއް  )ޅ(  

އެކަން ވަގުތުން އެްނގުމާއެކު އެ ތަން ަމރާމާތުކުރުމަްށ، ކުލީެގ 

 އެއްބަސްވުމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތަށް ޢަމަުލކުރުން؛

 ޤާނޫނާ ޚިލާފު ެއއްވެސް ބޭނުމަކަްށ ކުއްޔަްށހިފާ ތަން ބޭނުްނނުކުރުން؛ )ކ(  

ކަނޑައަޅާފައިވާ، އަިދ ކުީލގެ އެއްަބސްވުމުގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  )އ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިސްބަތަށްވުރެ ގިނައިން ކުއްޔަށްދޭ ތަނުަގއި މީހުްނ 

 ނުބޭތިއްބުން.
 

އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ 

ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުން 

 މަނާވުން 

ކުްއޔަށްދީފައިވާ ތަނެްއ ކުލީެގ އެއްބަސްވުުމގެ މުއްދަުތ ހިނގަމުްނ ދަނިކޮށް،   .35

ކުއްޔަށްހިފާފައިާވ ފަރާތް ފިަޔވައި އިުތރު ފަރާަތކަށް ުކއްޔަށްދޭ ފަރާތުްނ 

 ކުއްޔަށްދީގެން ނުވާެނއެވެ.
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ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާާތ ކުްއޔަށްދޭ ތަްނ ަހވާލުުކރަންވާނީ، އެފަރާތާ ެއ ތަްނ   .36 ކުއްޔަށްދޭ ތަން ހަވާލުކުރުން 

ކުރުމަްށ ކުީލގެ އެއްބަސްވުުމަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ ހަވާލުުކރުމުެގ ކުރިްނ ފުިރހަމަ

 ކަންތައްތައް ފުިރހަމަކުރުމަްށ ފަހުގަެއވެ.

 

އުނދަގުލެއްނެތި ކުއްޔަށްހިފާ ތަން 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު 
ކުއްޔަށްހިފާފައިާވ މުއްދަުތގަިއ އަމިްއލަ ހިޔާަވއްސެްއ ފަދައިްނ  )ހ(  .37

ބޭނުންކުރުުމގެ ޙައްޤު ުކއްޔަށްހިާފ އުނދަގުލެއްނެތި ުކއްޔަށްހިފާ ތަން 

 ފަރާތަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ޙައްޤަށް އުނިކަެމއް އަންނަފަދަ ކަެމއް ނުވަަތ  )ށ(  

އުނދަގުލެއް ުކއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ނުވަަތ އެފަރާތުެގ މަންދޫބަކުވެްސ 

 ކުރުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.

އޮތްނަމަވެސް، އަންނަނިިވ ޙާަލތްތަކުގަިއ މި މާއްދާެގ )ށ( ެއހެން  )ނ(  

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތް ކުއްޔަށްދީފަިއވާ ތަނަށް ވަނުމުގެ ުފރުޞަތު ުކއްޔަށްހިާފ 

 ފަރާތުން ފަހިކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

)ހައެއް( މަހަކުން އެއްފަަހރު، ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަުނެގ  6ކޮންމެ   (1)   

    މަދުެވެގން ޙާލަތު ދެނެގަންނަްނ ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްގައި 

)ސައުވީސް( ގަޑިިއރު ުކރިން ކުއްޔަށްހިފާ ަފރާަތށް  24

 އެންގުމަށްފަހު، ކުއްޔަށްޭދ ތަނަށް ވަނުން؛

ނުރައްކާތެިރ ހާދިާސއެްއ ހިނަގއިފި ހިނދެއްގަިއ ުކއްޔަްށދޭ   (2)   

 ތަނަށް ވަނުން؛

ކުއްޔަށްދޭ ތަނުެގ މަރާމާތެްއ ކުރަންޖެިހއްޖެ ހިނދެްއގަިއ،   (3)   

މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ުކރިން ުކއްޔަށްހިފާ ަފރާތަށް އެްނގުމަށްފަުހ 

 އެ މަރާމާތެއްުކރުމުގެ ބޭނުމަްށ ކުއްޔަށްޭދ ތަނަށް ވަނުން.

ކުއްޔަށްދޭ ތަން ހިމެނޭ ޢިމާރާުތގައި، ކުއްޔަށްދޭ ަފރާތުން ސްްޓރަކްޗަަރްލ  )ރ(  

މަަސއްކަތެއް ކުރާނަމަ، މަރާމާތެއް ނުވަތަ އެނޫްނވެސް އުނދަގުލެްއވާފަދަ 

)ސައުީވސް( ގަޑިިއރު ުކރިން ުކއްޔަށްހިާފ  24އެ މަސައްކަތްުކރުމުގެ 

 ފަރާތަށް އެކަްނ އަންގަންވާެނއެވެ.
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ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ޔުޓިލިޓީ 

 ބިލުތައް ދެއްކުން 
ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތާ ުކއްޔަށްދޭ ތަން ހަާވލުކުރާިއުރ  )ހ(  .38

ތަާނ ގުޅިގެްނ ެއއްވެްސ ފަރާތަކަްށ ަދއްކަންޖެިހ ނުަދއްކާ ހުިރ އެ 

ފައިސާއެއްވާނަަމ ެއ ފައިސާއެއް، އަިދ ކުްއޔަށްދޭ ތަނުެގ ޔުޓިލިީޓ 

 ބިލުތަކާއި އެފަދަ ޚަރަދުތަްއ ހުންނަންވާީނ ދައްކާ ަޚލާޞްުކެރވިފައެވެ.

ނުަވތަ ޢިމާރާާތ މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ުކއްޔަށްދޭ ތަނާ  )ށ(  

ގުޅިގެން ކުއްޔަށްޭދ ފަރާތުްނ ދިގު މުއްދަަތކަށް ބަާހލައިގެްނ އެއްެވްސ 

ފަރާތަކަށް ދައްކަން ެޖހޭ ފައިސާެއއްވާނަމަ، ކުއްޔަްށހިފާފައިވާ މުއްދަތުެގ 

 ތެރޭގައި އެ ފައިާސ ދެއްކުމަީކ ކުއްޔަށްޭދ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެެކވެ.

ތުގައި ުކއްޔަށްހިފާ ތަނުަގއި ުކއްޔަށްހިާފ ކުލީގެ ެއއްބަސްވުމުގެ ުމއްދަ )ނ(  

ފަރާތުން ބޭނުންކުާރ އެންމެހަިއ ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލުތަކަްށ ފައިާސ 

 ދެއްކުމަކީ ކުްއޔަށްހިފާ ަފރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

 

ކުލީެގ އެއްބަްސވުމުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ެއ އެއްބަްސވުން ިނމުމަކަށް އައުމާެއުކ   .39 ތަން ހުސްކުރުމާއި ހަވާލުކުރުން 

ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުްނ ކުްއޔަށްދޭ ަފރާާތ ކުއްޔަްށހިފާފައިާވ ތަްނ 

 ހަވާލުުކރަންވާނެެއވެ. 

 

 ހަވަނަ ބާބު 
 ޝަކުވާއާބެހޭ ނިޒާމް ކަނޑައެޅުން 

 
ުކލީގެ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން ނުަވތަ ކުއްޔަށްދޭ ތަނަާކ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެވވޭ   .40 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

ގުޅިގެން ނުވަތަ ުކލީގެ މުޢާމަލާާތގުޅޭ އެނޫންވެސް ކަމަކާ ގުިޅގެން ރަށެްއގައިނަަމ 

އެ ރަށެްއގެ ރަށު ަކއުންސިލަށް ުނވަތަ ސިޓީެއއްގައިނަަމ ެއ ސިޓީއެއްެގ ސިީޓ 

ހިފާ ފަރާތާއި ކުއްޔަށްދޭ ަފރާތަްށ ކައުންސިލަށް ޝަުކވާ ހުަށހެޅުމުގެ ޙައްޤު ކުއްޔަށް

 ލިބިގެންވެެއވެ.

 

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅުން 
ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ ހުަށހަޅާ ޝަކުވާތަްއ  40މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .41

ސިޓީއެއްގައިނަމަ ހުށަހަޅާނީ ސިޓީ ަކއުންސިލަށެވެ. އަދި ރަެށއްގައިނަަމ 

 ކައުންިސލަށެވެ.ހުށަހަޅާނީ އެ ރަށެއްެގ ރަުށ 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ޝަކުވާއެްއ  )ށ(  

)ހަތެއް( ދުަވހުެގ ތެޭރގަިއ  7ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ެއ ޝަކުާވއެްއ ލިބޭާތ 

އެ ޝަކުވާއާމެދު ކައުންިސލުން ގޮތެއް ނިންމައި، ޝަުކާވ ހުށަހަޅާ 

 ފަރާތަށް އަންގަންވާެނއެވެ.

މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންިސލްތަކުން ޝަކުވާަތއް ބެލުމުގަިއ މި  )ނ(  

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުެގ އިޖުާރއަތުތައް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅުން 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންިސލަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާައކާ ގުޅިެގން ނިންމާ  )ހ(  .42

ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާުފ ނުވަަތ އިންސާފުެވރި ނިންމުމެްއ ނޫންކަމަށް 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ުނވަތަ ޝަކުވާ ރައްދުިވ ފަރާތަްށ 

ނޫްނ  ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ، ކައުންިސލްގެ ނިންމުން ލިބޭތާ ރަސްމީ ަބންދު

)ތިރީސް( ދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ ެއ ނިންމުން ކޯޓަށް ުހށަހެޅުމުގެ  30

އިޚްތިޔާރު ހުަށހަޅާފައިވާ ޝަުކވާގަިއވާ މައްސަަލއިގަިއ މަޞްލަޙަުތ 

 ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްެމ ލިބިގެްނވެއެވެ.

)ތިރީސް(  30ކައުންސިލްެގ ނިންމުްނ ނިންމާތާ ރަސްީމ ބަންދު ނޫްނ  )ށ(  

ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އެއްވެސް ަފރާތަކުން ެއ ނިންމުމާ ގުޅިެގން ކޯޓަށް 

މައްސަލައެްއ ހުަށހަޅާފައިނުވާނަމަ ެއ ނިންމުމާމެދު ޝަކުާވ ުހށަހެޅުމުގެ 

 ޙައްޤު ދޫކޮށްލީކަުމގައި ެބލެވޭނެެއވެ.
 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 

 ތަންފީޛުކުރުން 
ކައުންސިލަށް ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުްނ ނިންމާ  )ހ(  .43

    ނިންމުމެއް އެއްވެްސ ފަރާތަކުްނ ކޯޓަްށ ހުށަހަޅާފައިނުާވ ޙާލަތުގަިއ 

)ތިރީސް( ުދވަސް ހަމަވުާމއެކު، އެ ނިންމުން  30އެ ނިންމުން ނިންމާތާ 

    ތަންފީޛުކޮށްފައިވޭޯތ ބަލައި، ެއ ނިންމުްނ ތަންފީޛުކޮށްަފއިނުވާނަމަ 

 އެ ނިންމުން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް މައްަސލައެއް ހުށަެހޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްަސލައެއްަގިއ  )ށ(  

 މައްސަލައިގެ ަމއުޟޫޢާގުޅޭ އެްއވެސް ކަމެއް ޯކޓުން ބަލަިއގެްނނުވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުން ނިންާމ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެްނ ހުަށހަޅާ ަމއްސަލަތަްއ  )ހ(  .44 ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލުން 

ހުށަހަޅަންވާނީ ުކއްޔަށްޭދ ތަން ނިސްބަތްާވ ސިީޓގަިއ ނުވަަތ ރަުށގަިއ 

 ެބލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންާވ ކޯޓަެށވެ.މަދަނީ މައްސަލަތައް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާފަދަ މައްސަލަަތއް ިހންގަންވާީނ  )ށ(  

 އަވަސްނިޔާ މައްަސލައެްއގެ ގޮތުގައެވެ.

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ކޯޓަށް ހުަށހަޅާ ކޮންެމ  )ނ(  

ކައުންސިލުްނ ބަލާފައިާވ މައްސަލައެްއގައިވެްސ ކޯޓުން ަބލަންވާީނ 

 ކަންކަން މުރާޖަޢާކުރުމަެށވެ.

 

އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 މައްސަލަތައް އިސްތިސްނާވުން 
މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ުކއްޔަށްހިފާ ފަރާތާިއ   .45

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ ކުީލގެ ެއއްބަސްވުމުަގއި، އެ ެއއްބަސްވުމާ ގުޅިގެްނ 

އުފެދޭ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ އާބިޓްރޭޝަނަށްކަމަށް ބުެނފައިވާނަމަ، ޤާނޫނު 

ބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ )އާ 10/2013ނަންބަރު 

 މެނުވީ ކޯޓުގަިއ އެފަދަ ަމއްސަލަެއއް ނުބެލޭެނއެވެ.

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 

 
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 

 ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނާގުޅޭ 
މަޝްރޫޢުތަުކގެ ދަށުްނ ސަރުކާރުްނ ހިންާގ އިޖްތިމާޢީ ޯބހިޔާަވހިކަމުެގ  )ހ(  .46

ދޫކޮށްފައިވާ ރޯަހއުސްތަކާއި، ފްލެޓްަތކާއި ގޯތިފަަދ ތަންތަން 

ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުޫސލުތަކެއް މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުްނ ހިންާގ އިޖްތިމާޢީ ޯބހިޔާަވހިކަމުެގ މަޝްރޫޢުތަުކގެ ދަށުްނ  )ށ(  

ދޫކޮށްފައިވާ ރޯހައުސްަތކާއި، ފްލެޓްަތކާިއ ގޯތިފަދަ ތަންތަާނ ގުޅިގެްނ 

ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުޫސލުތައް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ 

މުގަިއ ގަވާއިދުގަިއ ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް، ކުީލގެ އެއްަބސްވު

        ހިމަނަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމާއި، 

އެ ެއއްބަސްވުާމ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަްށ އެްނގުމާއި، ޝަކުާވ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 301 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

32 

ހުށަހެޅުންފަދަ ކަންކަާމ ގުޅޭގޮތުން ިމ ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ 

 އުސޫލުތައް އެ ތަންތަނުެގ މައްޗަށްވެްސ ހިނގާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކުާރ ަގވާއިދުަގއި ިތރީގަިއާވ ކަންކަްނ  )ނ(  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ކުއްޔަށްދެވޭނެ މުއްދަތު؛  (1)   

 މުޅި ތަން އެއްކޮށް ކުއްޔަށްދިނުން މަނާވުން؛  (2)   

ތަނުގެ މިލްުކވެރިކަން ތަން ދޫުކރެވުނު ފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަުލެވ   (3)   

ރަޖިސްޓަރީުކރެވިފައިވާނަަމ މި މާއްާދގައިާވ އުސޫލުަތްއ 

 ނުހިނގުން.
 

ބޯޑިންގ ހައުސްެގގޮތުގަިއ ތަންތަން ހިންގޭނީ ިމ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަާދ  )ހ(  .47 ބޯޑިންގ ހައުސްއާގުޅޭ އުސޫލުތައް 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާ ގޮުތގެމަތިން ރަޖިސްަޓރީުކރެވިގެންނެެވ.

ހައުްސއެއްގައި މީހަކު ބެެހއްޓޭނީ ެއކަމަށްޓަކައި ބޯޑިންގ ަހއުްސ ބޯޑިންގ  )ށ(  

ހިންގާ ަފރާތާއި ބޯޑިްނ ހައުްސގަިއ ހުންނަ ަފރާތާ ދެމެުދގައި ވެޭވ 

 އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުޑަކުދިން ބައިިތއްާބ ބޯޑިންގ  )ނ(  

 ބެެހއްޓޭީނ އެކަމަށްޓަކަިއ ބޯޑިްނގ ހައުްސ ހައުސްއެްއގަިއ ކުޑަކުއްޖަކު 

ހިންގާ ފަރާތާއި، ބޯޑިންގ ހައުސްަގއި ހުންނަ ކުއްޖާގެ ެބެލނިވެރިޔާާއ 

 ދެމެދު އެއްބަސްވުމެްއ ހަދައި، އެ ެއއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށެވެ.
 

ޢިމާރާތްކުރުމާއެކު 

 ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދިނުން 
ުކއްޔަށްހިފާ ަފރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން، ކުއްޔަށްދޭ ފަރާާތއި   .48

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ދިިރއުޅުމަށްޓަކައި ދިގު މުއްދަތަަކށް ގޯތި ކުއްޔަްށ 

 ނެގުމަށްފަހު ޢިމާރާތްުކރުމަށް ކުްއޔަށްދިނުމަށް މި ޤާނޫނު ުހަރހެއް ނާޅައެވެ.
 

 އަށްވަނަ ބާބު 
 ޢާންމު މާއްދާތައް 

 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަންނަނިިވ ގަާވއިދުތައް ހަަދއި، ދިވެިހސަރުކާުރެގ  )ހ(  .49 ހަދައި ހިންގުން ގަވާއިދު 

 ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.
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 ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޢާންމު ަގވާއިުދ؛  (1)   

ކައުންސިލްތަކުން ަޝކުވާ ެބލުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެގޮުތެގ   (2)   

 ގަވާއިދު؛

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެޭހނެ   (3)   

 އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ތަފުީސލުކޮށް ބަޔާްނކުރާ ގަވާއިދު؛

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްޭދ ތަންތަން އިންސްޕެްކޓްކުރުމުަގިއ   (4)   

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުެގ ގަާވއިދު؛

ބޯިހޔާވަިހކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަުކގެ ދަުށން ސަރުކާރުން ހިންގާ   (5)   

ދޫކޮށްފައިވާ ޯރހައުސްތަކާއި ްފލެޓްތައްފަދަ ތަންަތން 

 ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެ ޚާއްޞަ އުސޫލުަތކާބެހޭ ަގވާއިުދ؛

ބޯޑިންގ ހައުްސގެގޮތުަގއި ތަންތަްނ ކުއްޔަށްދިނުމުަގިއ   (6)   

 ގަާވއިދު.ޢަމަލުކުރާނެ ޚާްއޞަ އުޫސލުތަކާބެޭހ 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެަހއި ގަވާއިދުތަްއ ހަދާނީ މިނިސްްޓީރންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

      ަގވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލުކރަންފަށާތާދަށުން ހަދަންޖެހޭ 

)ނުވަދިހަ( ދުވަސް ހަަމވުމުގެ ކުރިން ހަދައި، ދިވެިހސަރުކާުރެގ  90

 ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަޞްދީޤުކޮށް،   .50 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާ ާތރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ ނުވަތަ ގަވާއިދެްއގައި ެއހެންގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފަިއ   .51 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން 

އޮތްނަމަވެސް ިމ ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމަށްފަުހ ދިވެިހރާއްޖޭަގިއ 

ކުްއޔަށްދޭ އެންމެހަިއ ތަންތަްނ ކުއްޔަށްދިނުމުގަިއ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި 

 އިސްކަންދޭންވާނީ މި ޤާނޫނަށެވެ.
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ޖޫރިމަނާކުރުމާއި އަދަބު 

 ކަނޑައެޅުން 
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .52

މި ޤާނޫނާއި ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ތަފުީސލުކުރާ އުސޫލުތަުކގެ ދަށުން، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދާ ިޚލާފުވާ ަފރާތްތަކާެމދު ޤާނޫނާ 

ޚިލާފުވެފައިާވ މިންވަރަްށ ރިޢާޔަްތކޮށް، އަންނަނިިވ ތަރުތީބުްނ ފިޔަވަުޅ 

 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ކައުންިސލްތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

)އެްއހާްސ(  1,000/-ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ފުރަތަމަ ަފހަރު   (1)   

 ރުފިޔާއިން ޫޖރިމަނާކުރުން؛

  -/3,000ތަކުރާރުކޮށް ޤާނޫނާ ިޚލާފުވާ ކޮންމެ ަފހަރަކު  (2)   

 )ތިންހާސް( ރުފިާޔއިން ޖޫރިމަނާުކރުން.

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޖޫރިަމނާ ކުރާާތ   )ށ(  

ޤާނޫނުެގ ަދށުން ހަާދ )ހަެތއް( ދުވަހުެގ ެތރޭގައި، ިމ  7ލަސްވެގެްނ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާ ގޮުތގެމަތިން ެއ ޖޫރިމަނާ ދަްއކަންވާެނއެވެ.
 

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކުލީގެ 

 އެއްބަސްވުންތަކާގުޅޭ 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ިދރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްަޔށްދީފައިާވ  )ހ(  .53

 ތަންފީޛުުކރެވޭނެެއވެ.ތަންތަނުގެ އެއްބަސްވުންަތއް 

)ަހއެއް(  6މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަާށ ތާރީޚުްނ ފެށިގެްނ  )ށ(  

މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުުކރަްނ ފަށާއިުރ 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުްއޔަށްދީފައިވާ ތަންތަނުގެ އެއްބަްސވުންތަކުެގ 

ޤާނޫނުެގ ަދށުން ހަާދ ވަަނ މާއްދާއާިއ ިމ  14މަޢުލޫމާތު ިމ ޤާނޫނުެގ 

 ގަވާއިދުގައި ބަޔާްނކުރާ އުޫސލުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް އަްނަގންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ިދރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްަޔށްދީފައިާވ  )ނ(  

ތަންތަނާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަުލކުރަމުންދާ އެއްބަސްވުންަތކުގައި އެެހންގޮތަކަްށ 

ނުވާހާ ހިނެދއްގައި، އެ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިެގން އުފެދޭ ބަޔާންކޮށްފައި

މައްސަލަތައް ަޙއްލުުކރުމުގައި ޢަމަލުުކރަންވާނީ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ 

ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައި ބަޔާްނކުރާ އިޖުރާއަތުތަާކ އެއްގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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ިދރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްަޔށްދީފައިާވ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު  )ރ(  

ތަންތަނުގެ ތެރެއިްނ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފެށުމަށްަފހު ކުީލެގ 

އެއްބަސްވުމުގެ ުމއްދަތު ހަމަެވގެން ެއ އެއްބަސްވުްނ ާއކުރަންޖެޭހ 

ޙާލަތުގަިއ ައލުން އެކުަލވާާލ ުކލީެގ ެއއްބަސްވުމެއްަގިއ މި ޤާނޫނުގަިއ 

 ކަންކަން ފުިރހަމަވާންވާނެެއވެ.ބަޔާންކުރާ އެންެމހައި 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ިދރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްަޔށްދީފައިާވ  )ބ(  

ތަންތަނާ ގުޅިގެން ޢަމަލުުކރާނެ ާޚއްޞަ އުސޫލުތައް މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

 

އުވާލެވޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކާއި 

 ގަވާއިދުތައް 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުެގ   .54

 މާއްދާތަކާއި، މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ގަވާއިުދގެ ަބއިތައް ުއވުނީއެވެ.

 )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ ޤާނޫނު(  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  

 ވަނަ މާއްދާ. 28 ގެ

"ގޯއްޗާއި ގޯތީގައި ހަދާ ޢިމާރާތް ުކއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ަގވާިއދު" ގަިއ  )ށ(  

 ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިމަނާފައިވާ އެންމެަހއި މާއްދާތައް.

 

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަަތ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާޮގތުން ކަނޑައެޅިގެން   .55 މާނަކުރުން 

ދޭހަުނވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފަިއ އެހެން މާނަެއއް 

 އެވަނީ، އެ ޢިާބރާތްތަކާިއ ލަފުޒުތަކަށް ިތރީގަިއ ދީފައިާވ މާނަކުރުންތަކެވެ.

"ކުއްޔަށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ދިިރއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްޭދ  )ހ(  

ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުން އެއްބަސްެވޭވ އަގަކަްށ ތަނެއް ކުއްޔަށްދޭ ަފރާތާއި 

އެއްބަސްވެޭވ މުއްދަތަކަްށ ކުްއޔަށްދޭ ތަްނ ކުްއޔަށްހިާފ ފަރާތަްށ 

 މިލްކުވެރިކަްނ ނަޤުުލވުމެއްނެތި ބޭނުންކުރުުމގެ ޙައްުޤ ލިބިދިުނމަށެވެ.

"ކުލީގެ އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ުކއްޔަށްޭދ ފަރާތާިއ  )ށ(  

ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާާތ މެދުގަިއ ެވޭވ އެއްބަްސވުމާއި، އެ އެއްަބސްވުމުގަިއ 

ހިމެނޭ އެންމެހައި ޖަދުަވލުތަކާއި، ެއހެން އެއްަބސްވުމަކުްނ 

ކުއްޔަށްދިނުމަށް ވެޭވ އެއްބަްސވުމަށް ބަދަލެްއ ނުވަތަ އުނި އިތުރެްއ 
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ގެނައުމަށް ވެޭވ އެއްބަްސވުންތަކާއި، ެއ އެއްބަްސުވންތަކާގުޅޭ 

 ދުވަލުތަކުގަިއ ހިމެނޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުްނ ހިމެނޭ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.ޖަ

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގޯިތ ގެދޮާރއި، ޢިމާރާތްތަކާއި،  )ނ(  

ބޯހިޔާވަހިކަާމގުޅޭ ކަންކަްނ ެބލެހެއްޓުުމގެ މަްސއޫިލއްޔަތުތަްއ 

 ވަޒީރަށެވެ.ހަވާލުުކރެވިފަިއވާ ަސރުކާުރގެ ވުާޒރާގެ 

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގޯިތ ގެދޮާރއި، ޢިމާރާތްތަކާއި،  )ރ(  

ބޯހިޔާވަހިކަާމގުޅޭ ކަންކަްނ ެބލެހެއްޓުުމގެ މަްސއޫިލއްޔަތުތަްއ 

 ހަވާލުުކރެވިފަިއވާ ަސރުކާުރގެ ވުާޒރާއަށެވެ.

ވަަނ  12"ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަފރާތަށެވެ.

ވަަނ  13"ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ  )ޅ(  

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަފރާތަށެވެ.

"ކުއްޔަށްދޭ ތަން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކުީލގެ އެއްަބސްވުމެއްެގ  )ކ(  

މުއްދަތަކަށް ކުްއޔަށްހިފާ ަފރާތުން ބޭނުންކުުރމަށްޓަކަިއ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ 

 ލިބިދެވޭ ތަނަކަށެވެ.

"ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުްއޔަށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޢިމާރާތެްއ  )އ(  

ނުވަތަ ޢިމާރާތަކުްނ ބައެްއ ނުވަތަ ބިމެްއ ެއ ތަނުގެ ިމްލކުވެރިކަްނ 

ވަިކ މުއްދަތަކަށް، ުކީލގެގޮތުގަިއ  ބަދަލުވުން ުނހިމެނޭގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ

ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެްއގެ ބަދަުލގައި އެ ތަނެްއގައި ިދރިއުޅުމުެގ ބޭނުމަށް 

 ބޭނުންކުރުމަށް އެހެންަފރާތަކަށް ދިނުމަށެވެ.

 2010/7 ކައުންސިލްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު )ވ(  

ހިންގުމުެގ  ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން )ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާިއރާތަްއ 

އަތޮޅު  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންިސލްތަކާއި،

 .ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ ަކއުންސިލްތަްއ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ

"ބޯޑިންގ ހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަިކ  )މ(  

ޭގެގ ޢާންމު ތަންތަްނ  އަގަކަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަަތކަށް،
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ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް، ހުރުމާއި، ކެއިންބުއިމާިއ ދިިރއުޅުމަށް ބޭނުންާވ 

 އެހެނިހެން އަސާސީ ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދޭ ގެއަކަށެވެ.

 "ބެލެނިވެރިާޔ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މައިންބަފައިންނާއި، ޝަރުޢީ  )ފ(  

 ފަރާތާއި ޤާނޫނީ ބެލެިނވެރިންނާއި ބަލަދުވެރިންނާއި، ޙަޟާނަތު ލިބިފައިވާ 

 ކުއްޖާގެ ެބލެނިެވރިކަމާ އެ ވަގުތަކު ަހވާލުވެ ތިބޭ މީހުންނަށެެވ. ޝަރުޢީ 

 ބަލަދުވެރިންނާއި، ޙަޟާނަުތ ލިބިފަިއާވ ފަރާތާިއ ޤާނޫީނ ެބލެނިވެރިން 

   )ާޢއިލާއާެބހޭ ޤާޫނނު( އާއި  2000/4މާނަކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .ހަދާ ގަވާއިދުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

________________________ 


