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 ތިްނވަނަ ވަނަ އަހަުރގެ  2022މަިޖލީުހގެ ދުަވހު ޭބއްެވވި ރަްއޔިުތންގެ  ހޯމަ ިވ  28 ޮނވެންބަރު 2022
 ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  ދިެވހިރާއްޭޖގެ) 98/20 ނަްނބަރު ޤާނޫނު"، ފާސްކުޅަވަނަ ަޖލްާސއިން  43ދައުރުގެ 

 ،ންމަތީ  ވަަނ މާއްާދގަިއާވ ގޮުތގެ 92 ޤާނޫުނައސާސީގެިބލު"  ގެަނއުމުގެ  އިޞްާލޙު ވަނަ  1 އަށް ( ޤާނޫނު
ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއާޔ ތަޞްދީުޤ  ދުަވހު  އާދީއްތަ ( ިވ 24 ޖުާމދަްލއޫލާ  1444)  18 ޑިސެންބަރު 2022

 ދިެވހިސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުގަިއ މިއަުދ ޝާއިުޢ ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ިބލު ޤާނޫނަަކށްވެ ،ކުރެއްވުމުން
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 2022/25 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

            )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  98/20ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 

 .ގެނައުން އިްޞލާޙުތައް އަންނަނިވި  އަށް ފަޅުރަށްރަށާބެޭހ ާޤނޫނު()ދިވެިހރާއްޖޭެގ  98/20ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 
 .ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން 1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅުރަށްރަށް ަވރުވާއަށް ލިޔެދިނުމާއި، ވަކިކުރުމާއި،  )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ފިޔަަވއި ެއހެން ކަންކަމަށް ކުއްޔަްށ ދޫކުރުމާއި، ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް 

ފަޅުރަށްރަށުގަިއ ރުްއގަްސ އިންދުމާއި، ކެނޑުމާއި، ފަުޅރަށްރަށާގުޭޅ 

 .އެހެނިހެން ކަންަތއްތަކާބެޭހ ޤާނޫނެވެ
  

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

ފަޅުރަށްރަށް ވަރުވާއަށް 
 ލިޔެދިނުމާއި ވަކިކުރުން 

     އިދާރީ ދާިއރާއެްއގައި ހިމެޭނ ފަޅުރަށްރަށުެގ ތެރެއިން، މި މާއްދާގެ  )ހ( .2

)ށ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ފަޅުރަށްރަްށ ފިޔަަވއި، އެނޫން ފަޅުަރށްރަށް އެިކ 

       ފަރާތް ފަރާތަށް ވަރުާވއަށް ިލޔެދީ، އެފަރާތް ަފރާތުްނ ވަކިުކރާނީ، 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން ދަނޑުވެރިކަމާބެޭހ މި ޤާނޫނުެގ 

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ޙަާވލުކުރެވިަފއިާވ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

އިދާރީ ދާިއރާއެއްަގއި ހިމެނޭ ފަޅުރަްށރަށުގެ ެތރެއިން، ަރށެއް ނުވަަތ  )ށ(  

ފަޅުރަްށރަށް، އެިކ ަފރާތް ފަރާތަްށ ސިޓީއެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގަިއ ހިމެނޭ 

ވަރުވާއަށް ލިޔެދީ، އެފަރާތް ފަރާތުން ވަކިކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ 

ގަވާއިދުގަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ ެއ ރަށެްއ ނުވަަތ ސިީޓއެްއ ނިސްބަތްާވ 

 ކައުންސިލުންނެވެ.
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ލިޔެދިނުމާިއ  މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން ފަޅުރަށްރަށް ަވރުވާއަށް )ނ(  

ވަކިކުރުމުަގއި ޢަމަލުުކރާނެ އުޫސލުތައް، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން 

ދަނޑުވެރިކަމާބެޭހ ސިޔާސަތުތަްއ ތަންފީޛުުކރުމުެގ ަމސްއޫލިއްޔަުތ 

 ޙަވާލުކުެރވިފައިާވ މިނިސްޓްރީން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންުކަރންވާނެއެވެ.

ބަޔާްނކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ފަޅުރަށްރަްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ރ(  

ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުމާބެހޭ ކަންކަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއާވ 

ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިެލއްގެ ޙަާވލުގައި ތަންފީުޛކުރުމަީކ މި ޤާނޫނު 

 ހުރަސްއަޅާކަމެްއ ނޫނެވެ.
 

 .ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުންވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ  4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

ވަރުވާއަށް ލިޔުއްވާ 
 ފަރާތް ޒިންމާވުން 

ރަށެއް ލިުޔއްވަިއގެން  ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަްށރަށާބެހޭ ކަންކަުމގައި، އެ .4

އުޅޭ ފަރާތުން އަދާުކރަންޖެހޭ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާއި ކަމާގުޅޭ އެޫނންވެސް ުއސޫލުތައް، 

 ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ 
 

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4
 

ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ 
ފަޅުރަށް ދެވަނަ 

ފަރާތަކަށް ލިޔެދިނުން 
 ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދިނުން 

ރަށެްއ  އެއްވެސް ފަރާަތކަށް ަވރުވާއަށް ލިޔެދީފައިާވ ފަޅުރަށެއް، އެ )ހ( .5

ލިޔުއްަވއިގެން އުޅޭ ަފރާތުން ެއހެން ފަރާތަކަްށ ލިޔެދިނުާމއި، ކުއްޔަްށ 

ދިނުމާއި، އެ ރަްށ ބެލެެހއްޓުމުެގ ޒިންމާ އެހެްނ ފަރާަތކާ ޙަވާލުކުރުމަީކ 

 މަނާކަމެކެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ަވރުވާއަްށ  )ށ(  

ފަޅުރަށެއް ލިޔުްއވައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން، އެ ރަށް ބެލެހެއްޓުމުެގ ލިޔެދީފައިވާ 

ބޭނުމުގައި އެަފރާތުގެ ުމވައްޒަފުންގެ ގޮތުގަިއ މީހުްނ ެއ ރަށެްއގަިއ 

 ބައިތިއްބައިގެން އެ ރަށް ބެެލހެއްޓުމަކަްށ މި ޤާނޫނު ުހރަެހްއނާޅައެވެ.
 

 ވަަނ މާްއދާ އުނިކުރުން. 6ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފަިއއެވާ، ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ  .5

 

ފަޅުރަށްރަށަށް އަރާ 
 ފޭބުން 

ވަރުވާއަްށ ލިޔެދީަފއިވާ ފަޅުރަށަކަށް، މޫސުްނ ނުބައިެވެގން، ނުވަތަ  )ހ( .6

ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ޙާިދޘާއެއްަގއި މީހުްނގެ ފުރާަނއާއި ުމދާ ސަލާމަްތ 
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ޙާލަެތއްގައި ފައިާބ ކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކުްއލި ނުރަްއކަލެްއގެ 

ފޭބުމާއި، ދައުލަތުެގ ބޭނުމަކު ރަސްމީ ަފރާތަކުން އަާރ ފޭބުން ނޫން 

ގޮތެއްގައި އެހެން ފަރާަތކުން އަރާަފއިބަންވާނީ، އެ ރަށެއް ިލޔުއްވައިގެްނ 

 އުޅޭ ފަރާތެއްެގ ހުއްަދ ހޯދުމަށް ފަުހގައެވެ.

ފަޅުރަށަކަށް ައރާ ފޭބުމަށް، އިާވ ފައެއްވެސް ަފރާތަކަށް ވަރުާވއަށް ލިޔެދީ )ށ(  

 އެއްވެސް ީމހެއްެގ އަތުން އެއްޗެްއ ނެގުމަީކ މަނާކަމެކެވެ.
 

 ވަަނ މާްއދާ އުނިކުރުން. 7ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފަިއއެވާ، ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ  .6

 

ފަޅުރަށްރަށުން ލަކުޑި 
 ކެނޑުން 

މި ޤާނޫނުގެ  ވަރުވާއަްށ ލިޔެދީފަިއވާ ފަޅުރަށަކުން ލަކުޑި ކަނޑަންވާނީ، )ހ( .7

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންްޑ 

އެގްރިަކލްޗަރުްނ ދޭ ަލކުޑި ސިޓީއަކަށް، އަތޮޅު ކައުންސިަލކުން ފޮނުާވ 

މީހަކާއި، އެ ރަށެްއ ލިޔުއްަވއިގެްނ އުޭޅ ނުވަަތ ޙަވާުލވެގެން ހުިރ 

 ެހއްެގ ހާޒިރުަގއެވެ.ފަރާތެއްގެ، ނުވަަތ އެފަރާތުްނ ފޮނުވާ މީ

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ލަކުިޑ ކަނޑަންވާނީ  )ށ(  

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްުކރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ޢަމަލުުކރެޭވ ޤާނޫނާިއ ގަާވއިދުތަާކ 

 .އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 

 .އިްޞލާޙުކުރުންވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7
 

ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ 
 ފަޅުރަށް ވަކިކުރުން 

  ފަޅުރަށެއް ވަރުާވއަށް ލިޔުްއވައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން، މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ  )ހ( .9

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ އެ ފަޅުރަށެްއ ވަރުވާއަްށ 

އެ ފަޅުރަެށއް ވަރުާވއަްށ ލިޔެދިނުމާގުޅޭ ެއއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ނުވިނަމަެވސް، 

ލިޔެދީފައިާވ މުއްދަުތ ހަމަވުމުެގ ުކރިން އެ ރަށެްއ ސަުރކާުރގެ ބޭނުމަްށ 

      ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ފަޅުރަްށ ަވރުވާއަްށ ލިޔެދީަފިއވާ ފަރާތަށް 

ަޔ އެއްބަސްވުްނ ދި)ތިީރސް( ުދވަހުެގ ނޯޓިެހއް ދިނުމަށްފަހު، ބުނެވި 30

ލިޔެދީފައިާވ ރަްށ ވަިކކުރުމުެގ އިޚްތިޔާުރ  ބާޠިލުކޮށް، ވަރުާވއަށް

 މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަަތ ކައުންިސލަށް ލިިބގެންވެެއވެ.
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ފަޅުރަށެއް ަވރުވާއަްށ ލިޔުއްަވއިގެްނ އުޅޭ ަފރާތަކުން، ިމ ާޤނޫނާ ނުވަަތ  )ށ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ އެ ފަޅުރަށެްއ ވަރުވާއަްށ 

ެއއްބަސްވުާމ ޚިލާފުެވއްޖެ ހިނދެއްގައި، ނޯޓިްސ ލިޔެދިނުމާގުޅޭ 

ދިނުމަށްފަހު، އެ ރަްށ ވަުރވާއަްށ ިލޔެދީފައިާވ ފަރާތުެގ ކިަބިއން ެއ ރަްށ 

 ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ުނވަތަ ކައުންިސލަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

ވާ ފަޅުރަށެްއ ލިޔެދީފައި  ށްމި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގެ ދަށުން ވަރުާވއަ )ނ(  

ލިޔެދީފައިާވ ފަރާތް ފަރާތުން ވަކިކުރާ ާޙލަތުގައި، އެފަރާތަްށ  ށްވަރުވާއަ

 އެއްވެސް ބަަދލެއް ނުެދވޭނެއެވެ.

ލިޔެދީފަިއވާ ފަޅުރަށެްއ  ށްމި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގެ ދަށުން ވަރުާވއަ )ރ(  

ލިޔެދީފައިވާ ަފރާތް ފަރާތުން ަވކިކުރާ ާޙލަތުގައި، އެފަރާތުެގ  ށްވަރުވާއަ

އުފުލޭ މުދަލެއް އެ ރަށެްއގައި ުހރިނަމަ، އެތަކެތި އެ ރަށުްނ 

ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ަކއުންސިލުން ކަނޑަައޅާ މުއްދަތެއް 

އަިދ  ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު މި މާއްދާެގ )ހ(

 )ށ( ގެ ދަށުން ޭދ ނޯޓިހުަގއި ބަޔާންުކރަންވާނެެއވެ.
 

 ވަަނ ާމއްދާ އުނިުކރުން. 10ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފަިއއެވާ، ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ  .8

 

ވަރުވާއަށް ލިޔެދޭ ފަޅުރަްށރަށާ ބެހޭގޮތުން މި ޤާނޫނާ ިޚލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ  .10 އަދަބު 

ރުފިޔާ އަށްުވރެ ގިނަނޫން އަދަދަކުން ޫޖިރމަނާ ކުރުން، ނުވަަތ  -/10,000އަދަބަކީ 

 ހަމަސްދުވަހަށްުވރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް އަރުާވލުން، ނުވަތަ ގޭގައި ބަންދުުކރުމެވެ.
 

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9
 

ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް 
 ދިނުން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ މި  )ހ( .11

 ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، އަންނަނިިވ ދެގޮތުންކުެރ ގޮތަކަެށވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންުމކޮށް   (1)   

ުއސޫުލތަކާ އިޢްލާނު ކޮްށގެން، ެއ ަގވާއިދުަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ 

އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ އެކަށީގެްނވާ އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެުޅމެއް 

 .ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަްށ ދިނުން
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    ރަށުގަިއ ކުރަްނ ބޭނުންވާ ކަމަކާބެހޭ ތަފްީޞލު ރިޕޯޓަާކއެކު،   (2)   

  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅުުމން، 

ބަޔާންުކރާ ަޝރުޠުަތއް ުފރިހަމަާވ ފަރާަތކަށް އެ ަގވާއިދުގަިއ 

 .ދިނުން

ނާޢީ އެެހން ބޭނުމަކަްށ ޞިމަސްވެރިކަމުގެ ުނވަތަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ުނވަތަ  )ށ(  

އިންޑަސްޓްރިއަްލ ރަެށއްެގ ގޮތުަގއި ަތރައްޤީުކރުމަށް ފަޅުރަށްރަްށ 

     ކުއްޔަށްދޭނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، 

ބެެލހެއްޓުމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަާވލުކުރެވިަފިއާވ  ގައި ތެއް ހިންޢަނާޞިއެ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ގަވާއިުދގައި، އިންޑަސްޓްިރއަލް ރަށްަރްށ  )ނ(  

 ގިންތިކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

އިދާރީ ދާިއރާެއއްގަިއ ހިމެޭނ ފަޅުރަށްރަށުެގ ތެެރއިން ރަށެއް ނުވަތަ ިސީޓ  )ރ(  

ކައުންސިލެްއގެ އިޚްތިޞާޞްެގ ތެޭރގައި ހިމެޭނ ފަޅުރަށެއް، 

އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ަތރައްޤީކުރުމަްށ ސަރުކާރުްނ 

)ދިެވހިރާްއޖޭގެ އިދާީރ  2010/7ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަަނ  56-1ދާއިރާތަްއ ލާމަުރކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު( ެގ 

          ( ވަަނ ނަންބަުރގެ ދަށުްނ ެއ ފަޅުރަށެއް، 1މާއްދާގެ )ޅ( ގެ )

 އެ ކައުންިސލެއްެގ އިޚްތިޞާޞުން ވަކިުކރަންވާނެއެވެ.

     އިދާރީ ދާިއރާއެއްަގއި ހިމެނޭ ފަޅުރަްށރަށުގެ ެތރެއިން، މި މާއްދާގެ  )ބ(  

)ޅ( ގައި ބަޔާންުކރާ ފަޅުރަްށރަށް ފިޔަަވއި އެނޫން ފަޅުރަށްރަށް، 

އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެްއގެ ގޮތުަގއި ތަަރއްޤީކުރުމަށް ފިަޔވައި އެޫންނ 

ބޭނުންތަކަށް އެިކ ފަރާތްތަކަްށ ކުއްޔަށްދޭނީ، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ 

 .ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމާބެޭހ މިނިސްޓްރީންނެވެ

އިދާރީ ދާއިާރއެއްަގއި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްރަުށގެ ތެެރއިން، ަރށެއް ނުވަަތ  )ޅ(  

ސިޓީއެއްެގ އިޚްތިޞާޞްަގއި ހިމެނޭ ފަޅުރަްށރަށް، އިްނޑަސްޓްރިައްލ 

ރަށެއްގެ ގޮތުގަިއ ތަރައްޤީުކރުމަށް ފިަޔވައި އެނޫްނ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަްށ 
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ަގވާއިދުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ެއ ރަށެްއ ދޭނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ 

 ނުވަތަ ސިޓީއެްއ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުންެނވެ.

  

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10
 

ފަޅުރަށްރަށް 
 ކުއްޔަށްދެވޭ މުއްދަތު 

ކުްއޔަށް ދެވޭނީ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ުކއްޔަށްދޭ ރަްށރަށް  11މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .13

          ކުއްޔަށް ހިާފ ފަރާތާ ރަށް ޙަާވލުުކރާ ތާރީޚުްނ ފެިށގެން މީލާދީ 

 )އެކާީވސް( ައހަުރ ދުވަހުެގ މުއްދަތަށެވެ. 21

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، އަންނަނިިވ  )ށ(  

ުމއްދަަތށްވުރެ ުކުރ ޙާލަތްތަކުގަިއ އެ އަކުުރގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ 

)ފަންސާސް( އަހަރަްށވުެރ ދިގުނޫްނ މުއްދަތަކަްށ  50މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ 

 ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަްށ ދިނުމަކަށް މި ޤާނޫުނ ހުަރހެއްނާޅައެވެ.

ރަށް ކުއްޔަްށ ހިފަްނ އެޭދ ފަރާތުން، ެއ ރަށް ކުއްޔަްށ ިހފަން   (1)   

އަަހރަށްވުރެ ކުުރ )އެކާީވސް(  21ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ 

މުއްދަތަކަށްވެފައި، ެއ މުއްދަތަްށ ކުއްޔަްށ ދިނުމަީކ ކަާމބެހޭ 

މިނިސްޓްރީއަށް ޤަޫބލުކުެރވޭ ކަމަކަށްވާނަމަ، ެއކަން ުކުރމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްްޓރީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

)އެާކވީސް( އަހަުރގެ މުއްދަތަްށ ކުްއޔަށް ދީފަިއވާ ރަެށއްގެ  21  (2)   

މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު، އެ ރަުށގައި ހިްނގާ މަސަްއކަތް ކުލީގެ 

ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް އެ ރަށް ކުއްޔަްށ ހިފާފައިާވ ފަާރތުން 

ބޭނުންވެގެން، އެ ރަށް ުކއްޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ މުއްދަތު އިުތރުކުުރމަށް 

)އެކާީވސް(  21އެދި ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި، އެ ރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ 

)ފަންސާސް( އަަހރުެގ  50މުއްދަތު ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްަލ  އަހަރުގެ 

މުއްދަތަށް އެ ރަށް ކުއްޔަްށ ދިނުމުގެ އިޚްިތޔާުރ މިނިސްޓްީރއަށް 

ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި، އެގޮތުގެމަތިން ކުީލގެ މުއްދަތު އިުތރުުކރަން 

)ބާރަ(  12އެދޭނަމަ، އެ ރަށް ކުއްޔަށް ދީފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

ހުގެ ކުރިން، ެއކަމަށް އެިދ އެ ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާަފއިވާ މަސްދުވަ

 ންވާނެެއވެ.ފަރާތުން ކަމާބެހޭ މިނިސްްޓރީއަްށ ހުށަހަޅަ
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މި މާއްދާެގ ދަށުން، ރަށެްއ ުކއްޔަްށ ހިފުމަްށ އެޭދ ފަރާުތގެ ކިަބއިގަިއ  )ނ(  

ޢަަމލުކުރަންޖެޭހ ތަކާއި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދުމުަގއި ޠުފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރު 

 އިޖުރާއަތު ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރަްނވާނެއެވެ.
 

 .ވަަނ މާއްދާގެ ފެޭށ ޢިބާރާތް އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން 14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11
 

ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް 
 ދިނުމުގެ އެގްރީމަންޓް 

މާއްދާގެ ދަށުން ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ، ކަމާބެހޭ   ވަނަ 11 މި ޤާނޫނުގެ .14

މިނިސްޓްރީއާއި ުނވަތަ ަކއުންސިލާއި، ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ަފާރތާ ދެމެދުގައި ުކރެޭވ 

މި އެގްރީމަންުޓގައި، ިތީރގައިާވ ކަންތައްތަްއ . އެގްރީމަންޓެްއގެ ދަށުންނެވެ

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ
 

 .ަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުންވަ 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12
 

 ކޮށްފައިވާ  ރަށެއްގައި 
 އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ވިއްކާލުން 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ ކުއްޔަްށ ދީފައިާވ ރަށެްއަގިއ  11މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .16

ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް، ކުްއޔަށް ހިފާފައިާވ ފަާރތުން އެހެްނ 

ވިއްކާެލވޭނީ، ެއ ރަށެއްަގއި ުކރަްނ ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތަކަށް 

އިންވެސްޓްމަންޓް، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ޤަޫބލުކުެރވޭ ފެންވަރަކަްށ 

ރަށެއް ކުްއޔަށް ދިން މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ކައުންސިލުެގ  ގެންދިއުމަށްފަހު، އެ

 .ހުއްދަ ިލޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަުހގައެވެ

ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ( ހ)ރަށުގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ވިއްކާަލއިފިނަމަ، އެ ރަށެއް ކުްއޔަށް ހިފާފައިވާ ަފރާާތއި ކަމާބެޭހ 

މިނިސްޓްރީއާ ނުވަތަ ކައުންިސލާ ދެމެދު ކުރެވިފަިއވާ އެގްރީމަންޓް، 

ދަތަްށ ގަންނަ ަފރާތަށް، އެގްރީމަންުޓެގ މުއް ޓްއިންވެސްޓްމަން

 .ބަދަލުކޮށްދެވޭނެއެވެ
 

 އިްޞލާޙުކުރުން. ގޮތަށް ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި 17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 
ދެވަނަ ފަރާތަކަށް 

 ކުއްޔަށް ދިނުން 
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދީަފއިވާ ރަށެއް އެ ރަށެއް ކުއްޔަްށ  11މި ޤާނޫނުގެ  .17

ހިފާފައިވާ ަފރާތުން އެހެްނ ފަރާތަކަްށ ކުއްޔަްށ ދެވޭނީ، ެއ ރަށެްއގަިއ ކުރަްނ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަެމއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަާވއިދުގައި ބަޔާންުކާރ 
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ުކރެޭވ ެފންވަރަކަްށ ކުރަްނ މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ ޤަބޫލު

ފެށުމަށްފަހު، އެ ރަށެއް ުކއްޔަށް ދިން މިނިސްޓްީރ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ހުއްަދ 

 .ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަުހގައެވެ
 

 އިްޞލާޙުކުރުން. ގޮތަށް ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

މި ޤާނޫނަށް 
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ 

ކުރިން ކުއްޔަށް 
 ދީފައިވާ ރަށްރަށް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކަމާެބހޭ މިނިސްޓްީރން އެގްރީމަންޓުކޮށް،  .20

 ވަކި މުއްދަތަކަްށ ުކއްޔަށް ދީަފއިާވ ފަޅުރަށްރަްށ ކުއްޔަްށ ީދފައިވާ މުއްދަތަކަށް، 

ދީފައިާވ މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. އެ ރަްށަރށް ކުއްޔަށް 

 މުއްދަތު ބަލާނީ، ެއގްރީމަންޓުގަިއވާ ުކއްޔަށް ދީފަިއވާ މުއްދަުތ ފެށޭ ތާރީޚުންނެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 

 ސިޓީ  ނުވަތަ  ރަށެއް 
 ކައުންސިލެއްގެ 

 އިޚްތިޞާޞްގައި 
 ނުހިމެނޭ 

 ފަޅުރަށްރަށާގުޅޭ 
 އުސޫލު  ޢާންމު

އިދާރީ ދާއިާރއެއްގައި ހިމެނޭ، ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެްއގެ އިޚްިތޞާޞްގަިއ  )ހ( .21-1

ނުހިމެނޭ ފަޅުރަށްރަުށގެ ެތރެއިން، ވަރުާވއަށް ލިޔެޭދ ރަށްރަށާއި، 

އިންޑަސްޓްރިއަްލ ރަުށގެ ގޮތުގަިއ ތަަރއްޤީކުާރ ރަްށރަށާިއ، އެނޫްނ 

ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށާއި، އެނޫްނވެސް އެިކ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންތަކަށް 

 އެކަށައަޅާ ފަޅުރަށްރަްށ ކަނޑައަޅާނީ، ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާއެެވ.

އިދާރީ ދާިއރާއެްއގައި ހިމެޭނ ފަޅުރަށްރަށުެގ ތެރެއިން ރަެށއް ނުވަަތ  )ށ(  

ސިޓީއެއްެގ އިޚްތިޞާްޞގަިއ ނުހިމެޭނ ފަޅުރަށްރަށް، ަކއުންސިލަާކ 

ކުރަްނވާނީ، ސަރުާކރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްީރެގ ހުއްަދ ޙަވާލު

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ހުއްަދ ދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާެނ  )ނ(  

އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

 "އާންމު ބައި" ބާބަށް އަންނަނިިވ މާއްާދތައް އިތުުރކުރުން.ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 
 އަރައި  ފަޅުރަށްރަށަށް 

 ފޭބުން 
ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފަިއވާ ފަރާުތގެ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ަފާރތުގެ ހުއްަދ  )ހ( .21-2

ލިޔުމުން ލިބިގެްނ މެނުީވ ެއއްވެްސ ފަރާތަކުްނ ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފައިާވ 
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ފަޅުރަށަކަށް ެއރުމާއި، މި ޤާނޫނުެގ  ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީފައިވާފަޅުރަށަކަށް 

ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ކަނޑައަާޅ ެއ ރަށުެގ ފަޅުެގ ސަރަޙައްދަްށ 

 ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ަގއި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އަންނަނިިވ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  

އި ަވރުވާއަށް ލިޔެދީފަިއވާ ފަޅުރަށަކަށް ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަ

ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ފަޅުރަށަކަށް އަގަކާނުަލއި އެރުަމކަށް ނުވަަތ 

 ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަެށއްގެ ފަޅަކަށް ނުވަތަ ކުއްޔަްށ ދީފައިވާ

 ފަޅުރަށެއްގެ ފަޅަކަށް ވަނުމަކަްށ މި ޤާނޫނު ހުަރހެއްނާޅައެވެ.

ވުޒާރާއިން ނުވަތަ ކަމާެބހޭ ވުޒާާރގެ ހުއްދަ ިލުޔމުން ކަމާބެހޭ   (1)   

 ލިބިގެން؛

ރަށް ކުއްޔަށް ދީފަިއވާ ފަރާތުން ފަޅުރަށަކަށް ައރާ ެއރުމާއި،   (2)   

 ފަޅުރަށެއްގެ ފަޅުގެ ަސރަޙައްދަކަްށ ވަންނަ ވަނުން؛

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒިންާމއެްއ   (3)   

 ގޮތުން؛އަދާކުރުމުެގ 

މޫސުން ގޯސްެވގެން ުނވަތަ ާޙލުގަިއ ޖެިހގެން ުނވަަތ   (4)   

ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ޙާދިޘާއެްއގައި މީހުްނގެ ފުރާނަާއއި މުދާ 

ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ުކއްިލ ނުރައްަކެލއްެގ 

 ޙާލަތެއްގައި.
 

ފަޅުރަށްރަށުން 
ރުއްގަސް 

 ކެނޑުމާއި ނެގުން 

ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަަށކުން ނުވަތަ ކުއްޔަށް ީދފައިވާ ފަޅުރަށަކުްނ  .21-3

ރުއްގަްސ ކަނޑަންވާީނ ނުވަަތ ނަގަްނވާނީ ުނވަތަ އެްއ ަތނުން އަނެއްތަނަްށ 

ގެންދަންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދއި ތިމާވެިށ ޙިމާޔަތްކުރުމާެބޭހ 

 ޤާނޫނާއި ަގވާއިދުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ގޮތުން އެކުަލވާލާފަިއވާ ކަމާބެހޭ 
 

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް 
ކުއްޔަށްދޭ 

ފަޅުރަށްރަށުގެ 
މައްޗަށް މި ޤާނޫނު 

 ނުހިނގުން 

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ފަޅުރަްށރަށުގެ މައްަޗކަށް މި ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ  .21-4

 އުސޫލުތަކެްއ ނުހިނގާނެެއވެ.
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 ލާފުވާ ޚި ޤާނޫނާ 
ފަރާތްތަކާމެދު 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

މި ޤާނޫނުގައި ެއހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫާނ  )ހ( .21-5

ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވާ ަފރާތްތަާކމެދު ޤާނޫނާ 

ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއ 

ބަޔާންކުރާ އުޫސލުތަކާ އެްއގޮތަށް އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިްނ ފިޔަވަޅު 

 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މިނިސްޓްީރއަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

ލިޔެދީފައިާވ ފަޅުރަށަާކ ގުޅޭގޮތުންނަމަ، ިމ ާޤނޫނާ  ވަރުވާއަށް   (1)   

ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަެލއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަބލަިއ 

)އެއް މިލިއަން( ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑު ނޫން  -/1,000,000

ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، އެކަން ުކރި ަފރާތަކީ ެއ ަރށެްއ 

ވަރުވާއަްށ ލިުޔއްވަިއގެން އުޅޭ ފަރާތްނަަމ އެ ރަށް ަވރުާވއަްށ 

 ލިޔެދިނުމާގުޅޭ އެްގރީމަންޓުގަިއ ބަޔާންކުާރ ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

ދީފައިާވ ފަޅުރަށަކާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ، މި ޤާނޫނާ ިޚާލފަށް  ކުއްޔަށް  (2)   

   -/1,000,000ކޮށްފައިވާ ޢަމަެލއްެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ 

)އެއް ިމލިއަން( ރުފިޔާއަްށވުެރ ބޮޑު ނޫްނ ޢަދަދަކުްނ 

ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، ެއކަން ުކރި ފަރާަތކީ ެއ ރަށެްއ ކުްއޔަްށ 

ދިނުމާގުޭޅ  ެއ ރަްށ ުކއްޔަށް   ހިފާފައިާވ ފަރާތްނަމަ 

 އެގްރީމަންޓުަގއި ބަޔާންުކރާ ފިަޔވަޅު އެޅުން؛

ވަރުވާއަްށ ލިޔެދީަފއިވާ ފަޅުރަްށރަށް ނުވަަތ ކުްއޔަށް ދީަފއިާވ   (3)   

     ފަޅުރަށްރަށް ފިޔަވައި އެނޫން ފަޅުރަްށރަށާ ގުޅޭގޮތުންަނމަ، 

މި ޤާނޫނާ ިޚލާފަްށ ކޮށްފައިާވ ޢަމަެލއްެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަަލއި، 

)އެްއ މިލިައން(  -/1,000,000އެކަން ުކިރ ފަރާތެއް، 

 .ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުްނ ޖޫރިމަނާކުރުން

ލާފަްށ ޚިމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގަވާއިުދގައި، ޤާޫނނާ  )ށ(  

ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ޖޫރިމަނާުކރާ ަޢދަދުތަކާއި، ކުރާ ޢަމަލުެގ 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އުސޫލުތަްއ ތަފްޞީލުކޮްށ ބަޔާންުކރަންވާނެެއވެ.
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އެއްވެސް ފަރާަތކުން މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަާކ  )ނ(  

އެކަްނ ޚިލާފަށްކުރާ ޢަމަެލއްގަިއ ޖިނާއީ ކުށެްއ އެުކލެވިގެންވާަނމަ، 

ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް މިނިސްްޓރީން ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. ޤުތަޙްޤީ

ޤޫބާތުެގ ދަށުން ޖިނާީއ ޢުއަދި، އެފަދަ ޢަމަލަކީ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލް

ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެަފދަ ޢަމަލެްއ 

ން ކަނޑައެޅޭ އިދާީރ ފިޔަވަޅުެގ ކުރާ ފަރާތަކާމެދު މި ޤާނޫނުެގ ދަށު

 އިތުރުން، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ ދަށުން އެމީެހްއގެ މައްޗަްށ 

 އެ ކުށުެގ ޖިނާއީ ދަޢުާވ އުފުލުމަކަްށ މި ޤާނޫނު ހުަރހެއްނާޅައެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

 

މި ޤާނޫނުގަިއ އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާާހ ހިނދަުކ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ  .22 ގަވާއިދު ހެދުން 

 ހަދަންޖެހޭ އަންނަނިިވ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ، އަންނަިނވި ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ވަރުވާއަްށ ިލޔެދޭ ރަށްރަށާއި، މަސްވެިރކަމާއި ދަނޑުެވރިަކމުގެ ބޭނުމަްށ  )ހ(  

ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިްނގާނީ، މަސްވެރިކަމާިއ  ކުއްޔަށް ދޫކުރާ 

ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ިސޔާސަތުތަްއ ތަންފީޛުކުރުުމގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ 

 ޙަވާލުކުެރވިފައިާވ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް ކުްއޔަށް ދޫުކރާ ފަޅުރަްށރަށާބެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދަިއ  )ށ(  

އިޤްތިޞާީދ ސިޔާސަތުަތްއ ތަންފީޛުކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަުތ  ހިންގާނީ،

 ޙަވާލުކުެރވިފައިާވ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

އެނޫން ބޭނުންތަކަށް ކުްއޔަށް ދޫުކރާ ފަޅުރަްށރަށާބެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދަިއ  )ނ(  

 ހިންގާނީ، ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީއަކުްނނެވެ.
 

ބުެނވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިްޞލާޙުތަކާ ގުޅިެގން އެުކލަާވލަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަކާއި އިްޞލާޙުކުރަންޖެޭހ މި ޤާނޫނުން  .18

)ހައެއް( މަސްުދވަހުގެ ެތރޭގަިއ ހަދައި،  6ގަވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާތރީޚުން ެފށިގެން 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.

 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަްނ ފަށާނީ، މި ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާ  މި .19
 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

________________________ 


