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 ތިްނަވނަ  ައހަރުގެ  ަވނަ  2021 ަމޖިލީުހގެ  ަރއްޔިުތންގެ  ޭބއްެވވި  ދުަވހު  ހޯމަ  ވި  2021 ޮނވެންަބރު 29
)ިދެވހިރާއްޭޖގެ ބިމާެބހޭ ާޤނޫުނ(  2002/1ޤާޫނނު ަނންަބރު " ފާސްކުޅަ ޖަލްސާިއން ަވނަ 44 ދައުުރގެ
       ،ންަމތީވަނަ މާްއދާަގއިާވ ޮގތުގެ 92 ާޤޫނނުައސާސީގެ "ބިލުަވނަ ިއޞްލާޙު ގެަނއުުމގެ  8އަށް 

ުދވަުހ ަރއީސުލްޖުްމހޫރިްއާޔ ަތޞްދީުޤ  ( ިވ ހޯމަ 1443 ުޖމާދަލްއޫލާ  9) 2021 ޑިެސންބަރު  13
 ިދެވހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަުދ ާޝއިުޢ ކުެރވިްއޖެެއވެ. ،ާޤޫނނަކަްށވެމި ބިލު  ،ކުރެްއވުުމން
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 2021/28 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 އަށް ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ) 2002/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  8
 

 .އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތަްއ ގެނައުން)ދިވެިހރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
ުސރުޚީ،  ވަނަ މާްއދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި ާމއްދާތައް އެުކލެވޭ ބައިގެ 9ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން
 

 ކައުންސިލުތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތައް މިނިސްޓްރީތަކާއި އެހެން ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ ބިންތަކާއި 
 

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

މިނިސްޓްރީތަކާއި، 
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ 

 ބިން ޙަވާލުކުރުން 

އެިކ ވަނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން،  4ވަނަ މާއްދާއާއި  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .5

ބޭނުންތަކަށާއި ކަންކަމަށް ެއކަށައަޅާ ބިންތައް، ކަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީތަކާއި ދަުއލަތުެގ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ ( 2010/7ޙަވާުލކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  އިދާރާތަކާ 

 އާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. )ލުން ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނުސޫ ލާމަރުކަޒީ އު ދާއިރާތައް 

 

 މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކަމާެބހޭ މިނިސްްޓރީތަކާިއ ދައުލަތުެގ އިދާރާަތކާ މި  )ށ( 

ބިންތައް ަޙވާލުުކރުމާއި ަވކިކުރުމާގުޅޭ އުޫސލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ޙަވާލުކުރާ

ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެެއވެ. އަިދ މި ގަވާއިުދ ހަދަން ވާީނ ޤާނޫުނ 

ލުްނ ސޫލާމަރުކަޒީ އު  ެގ އިދާީރ ދާިއރާތައް ދިވެިހރާއްޖޭ( 2010/7ނަންބަރު 

 އާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. )ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
 

 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.3ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 

 

 ޙަވާލުކުެރވޭ  ގޮތުގެމަތިން، ބިން  މާއްދާގައިވާ ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ މި (3) )ށ( .6

މަޤްޞަދާއި،  ޙަވާލުުކރެވޭ  ދައުލަުތގެ އިދާރާތަާކ ބިން މިނިސްޓްރީތަކާއި 

 .ތާރީޚު ޙަވާލުކުެރވޭ
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 ( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ަފހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ ނަންބަރު އިުތރުކުރުން.4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

 ކައުންސިލުތަކުެގ މިލްުކވެރިކަުމގެ ދަށުގަިއވާ ބިންތަުކގެ މަޢުޫލމާތު.  (5) )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުާރ އެނޫންވެްސ މަޢުލޫމާތު. (6)   

 

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 

ބިމާބެހޭ މުޢާމަލާތު 
 ކުރުން 

މިނިސްޓްރީތަކާިއ  ގޮތުގެމަތިން ބިން ޙަވާލުުކރެވޭ މާއްދާގައިވާ ވަނަ  5 ޤާނޫނުގެ  މި )ހ( .7

 އެހެނިހެން  ދޫކޮށް، ކުއްޔަށްދީ، ބިމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިާދރާތަކުން، ބިން

ބިންބިމާ  އެކަށައަޅާ ކަންކަަމށް ޤާނޫނާއި، އެކި ބޭނުންތަކަށާއި މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ، މި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުތަކާިއ ގަވާއިދުތަުކަގއި ޢަމަލުކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 

ކައުންސިލުތަކުގެ ިމލްކުެވރިކަމުގެ ދަށުަގއިވާ ބިން އެ ކަުއންސިލުތަކުން ދޫކޮށް،  )ށ( 

ކުއްޔަށްދީ، ބިމާބެޭހ ެއހެނިހެން މުޢާމަލާުތކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނާއި، ެއިކ 

އެކަށައަާޅ ބިންބިމާ ބެޭހގޮތުން ޢަަމލުކުރެޭވ ޤާނޫނުތަކާިއ ބޭނުންތަކަށާއި ކަންކަމަްށ 

 .ގަވާއިދުތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 

އެކި ބޭނުންތަކަށާއި 
ކަންކަމަށް ބިން 

 ދޫކުރުން 

ގޮތުގެމަތިން، އެކި މިނިްސޓްރީތަކާއި ދަުއލަތުެގ  މާއްދާގައިވާ ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ މި )ހ( .8

ފަރާތްތަކަށް  އެކި ބޭނުންކުރަންވާނީ، އަދި  ބިންތައް ޙަވާލުުކރެވޭ އިދާރާތަކާ

ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ، އެ ބިން އޮތް ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއަކަްށ  ނުވަތަ ދޫކުރަންވާނީ،

ފައިާވ ލޭންްޑ ޫޔސް ޕްލޭާނ ެއއްގޮތްާވ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ކަނޑައެޅި

ގޮތުގެމަތިން،  މާއްދާގައިވާ ވަނަ  4 މާއްދާއާއި  ވަނަ 3 ޤާނޫނުގެ  ގޮތުގެމަތިން، އަދި މި

 .ކަމަކަށެވެ ބޭނުމަކަށް، ނުވަތަ އެކަށައަޅާފައިވާ ބިމެއް އެ

 

 ެއކި އަދި ބޭނުްނކުރަންވާނީ، ކައުންސިލުތަކުެގ މިްލކުވެިރކަމުގެ ދަުށގައިާވ ބިންތައް )ށ( 

ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ، ެއ ބިްނ އޮތް ރަށެއް ުނވަތަ  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކަށް ދޫުކރަންވާނީ،

ސިޓީއަކަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭާނ 
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 މާއްދާގައިވާ ވަނަ  4 މާއްދާއާއި ވަނަ 3 ޤާނޫނުގެ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އަދި މި

 .ކަމަކަށެވެ ބޭނުމަކަށް، ނުވަތަ އެކަށައަޅާފައިވާ ބިމެއް ގެމަތިން އެގޮތު
 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 

ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން 
ބޭނުންތަކަށާއި 

ކަންކަމަށް ބިން 
ދޫކުރުމާއި، އިޤްތިޞާދީ 
ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭ 

 މުޢާމަލާތުކުރުން ބިމުން 

ވަނަ މާއްދާާއިއ  3ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެޮދރު އެޅުމަށާއި ޢިމާރާތްުކރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .9

ވަނަ މާއްދާެގ  5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ެއކަށައަޅާ ބިންބިން ފިޔަވައި، މި ޤާޫނނުގެ 4

ޙަާވލުކުރެވޭ ބިން، ނުވަަތ  ދަށުން، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި ދައުލަުތގެ އިދާރާަތކާ

     ކައުންސިލުތަކުެގ ިމލްކުެވރިކަމުެގ ދަށުގަިއވާ ބިން، އެަތނަކުން ދޫކުރަްނވާނީ، 

އެކި ބޭުނންތަކަށާއި، ކަންކަމަށް ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާއި 

            އެކަށައަޅާ ބިންބިމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން، 

އެ މިނިސްްޓރީއާިއ ނުވަަތ އިާދރާއާިއ ުނވަތަ ކައުންސިާލއި، ބިންދޫކުެރޭވ ފަރާާތ 

 .ދެމެދު، ލިޔުމަކުން ުކރެވޭ އެގްރީމަންެޓއްގެ ދަށުންނެވެ

 
 .ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 

 

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އިޤްތިޞާދީ ޭބނުމަށް އެކަށައަޅައި،ވަނަ  4މި ޤާނޫނުގެ  )ނ( .9

ވަަނ މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ ކަމާބެޭހ ިމނިސްޓްރީތަާކ ނުވަަތ  5މި ޤާނޫނުެގ 

ދައުލަތުގެ އިާދރާތަކާ ޙަވާުލކުރާ ބިމުން، ނުވަތަ ކައުންިސލުަތކުގެ މިލްކުެވރިކަމުެގ 

ހަދާ ގަވާއިދުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިްނ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަށުގައިވާ ބިމުން،

 އި މިގޮތުން ކަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީތަކާ. ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން މުޢާމަލާތުކުެރވިދާނެއެވެ

ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިާދރާތަކާ ޙަާވލުކުެރވޭ ބިން ނުވަތަ ކައުންސިލުެގ 

ިމ ޤާނޫާނ ޤާނޫނުއަާސސީއާއި  މިލްކުވެރިކަުމގެ ދަުށގައިާވ ބިން އެފަރާތްތަކުން

ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، ދެވަަނ ފަރާތަކަށް ވިއްކަިއ ނުވަތަ ކުއްޔަްށ 

 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ
 

 .ގެ ފެށޭ ޢިާބރާްތ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

 
 ކުއްޔަްށހިފާ  ނުވަތަ ގަންނަ  ަފރާތަކުން ދެވަނަ ގޮތުގެމަތިން ަގއިވާ( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ( .9

 މުޢާމަލާތަކާ  ކުެރިވފައިވާ އެފަރާތަކާެއކު، ޙައްޤުތައް ގުޅިފައިވާ ބިމާ އެ ބިމާއި
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 ގޮތުގެމަތިން  ގަާވިއދުގައިވާ ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ އަދި މި ގޮުތގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

ުނވަަތ  އަދި ބިންދޫކުރާ މިިނސްޓްރީއާއި. ރަޖިސްަޓރީކޮށްދެވޭނެެއވެ އެފަރާތަކަށް

ދައުލަތުގެ އިާދރާއާިއ ނުވަތަ ަކއުންސިލާއި، އެފަރާތަކާ ދެެމދު ވާ އެްގރީމަންާޓ 

އެ ބިމަކާ ގުޅިގެްނ އެ ދެވަަނ ފަރާތަށް އަންނަނިިވ  އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން،

 .ޙައްޤުތައް ލިިބގެންވެއެވެ

 
ަނ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަްށ ( ވ3ަ( ަވނަ ނަންބަރާއި )2ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 .އިޞްލާޙުކުރުން

  

 

އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން  އެ ބިމާ ގުޅިގެން އެފަރާތަށް ލިބިފައިާވ ޙައްޤާ (2) )ރ( .9

އެހެން ފަރާަތކަށް ެއ ބިން ނުވަަތ ެއ ބިމުން  ބަެއއް، ބިން ޙަވާލުކުާރ 

ހުއްަދ މިނިސްޓްރީ ުނވަތަ ަދއުލަތުެގ އިދާާރ ނުވަަތ ކައުންިސުލގެ 

 ލިޔުމުން ލިިބގެން، ވިއްކުން ނުވަތަ ުކއްޔަށް ދިނުން ުނވަތަ ބަަދލުކުރުން؛

 

ބިން ޙަވާލުކުރާ މިނިސްްޓރީ ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ އިދާާރ ނުވަަތ  (3)  

ކައުންސިލުެގ ުހއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން، އެ ބިާމ ގުޅޭގޮތުްނ ލިބިފައިާވ 

 ރަހުނުުކުރން؛ ޢިމާރާތްޤާނޫނީ ޙައްޤު ނުވަަތ އެ ބިމުަގއި ުކރެޭވ 
 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 

 

ެގ ދަށުން ކަމާބެހޭ މިނިްސޓްރީތަކަށް ުނވަަތ ( ރ)އަދި ( ނ)މި މާއްދާެގ  )ބ( .9

       ދައުލަތުގެ އިާދރާތަކަށް ދޫުކރާ ބިންތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ، އެ ބިންތަކާއި 

އެ ބިންތަކުގަިއ ުކރެވޭ ޢިާމރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީުކރުމާބެޭހ ެއންމެހައި ކަންކަްނ 

 މި ޤާނޫނާިއ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ ަގވާއިދުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން ، ބަލަހައްޓާނީ

 އެ ބިމެއް ދޫކުރި މިނިސްްޓރީ ުނވަތަ ދަުއލަތުގެ އިާދރާ ުނވަތަ ކައުންސިލުންނެވެ.
 

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12
 

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ
 ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

 ކުރުން 

އެއްވެސް މީަހކު ނުވަތަ ބަޔަކު، އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެަބއެއްގެ އަމިއްލަ ބިމެއްަގއި، ނުވަަތ  .32

ބަދަލުުކރުމަށް ބަންޑާރަ ގޯއްޗެްއގައި، ހަދާފަިއވާ ޢިމާރާތް، ެއއްމެދު ިޢމާރާތަކަށް 
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޢިމާރާތެއް،  ،ބޭނުންނަމަ

 އެއްމެދު ޢިމާރާތެްއގެ ގޮުތގައި ރަޖިސްޓަީރކުރަންވާނެެއވެ.

 ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުރުން. ައންނަނިވި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް  ވަނަ  45 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .13

 

 2010/7"ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބ( .45 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު( ގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކއުންސިލަށެވެ.

 
އެުކލަވާލަންޖެޭހ ގަވާއިދުތަާކއި އިޞްލާޙުުކރަންޖެޭހ މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނަްށ ގެނެޭވ އިްޞލާޙުތަާކ ުގޅިގެން  .14

)ހައެއް( މަސްދުަވހުގެ ތެޭރގައި ހަަދއި، ދިވެހިސަުރކާރުެގ  6ގަވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާތރީޚުން ފެށިގެން 
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