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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

                      (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް  R/2020-95ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  2

 

 އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުން.، ވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެޭހ ގަވާއިދު) އަށް(ދި R-95/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 20 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ .1

   ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ .20  

 އަހަރުދުވަހެވެ.(ދިހައެއް)  10

 (ށ) އާއި، (ނ) އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން.، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 26 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ .2

(ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ާޤނޫނު) ާއ  98/20ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ހ) .26  

 ،ސްވުމާނުވަތަ މި ގަވާއިދާ ނުވަތަ ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ދިނުމުގެ އެއްބަ

ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ދީފައިވާ ފަރާތުން ޚިލާފު ނުވިނަމަވެސް، ފަޅުރަށް 

އެ ރަށެއް ސަރުކާރުގެ  ،ވަރުވާއަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ަހމަވުމުގެ ކުރިން

ފަރާތަްށ  ހިފައިފައިވާ މަ، ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ބޭނުމަށް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަ

ލުކޮށް، ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިާވ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުން ބާޠި

 ރަށް ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ާޤނޫނު) ާއ  98/20ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ށ)   

ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ ނުވަތަ އެ ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ދިނުމުގެ 

ފަރާތުން ޚިލާފުވެއްޖެ  ހިފައިފައިވާއަށް އެއްބަސްވުމާ، ފަޅުރަށް ވަރުވާ

ފަރާތުން އެ ރަށް  ހިފައިފައިވާހިނދެއްގައި، ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް 

 ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ހިފައިފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ ދަށުން ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް  (ނ)   

ފަރާތަށް  ހިފައިފައިވާ ކިކުރާ ހާލަތުގައި، ވަރުވާއަށް ފަރާތުން އެ ރަށެއް ވަ

އެ ރަށާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ބަދަލެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ފަރާުތގެ އަމިއްލަ އުފުލޭ މުދާ ެގންދިޔުމަްށ  ހިފައިފައިވާވަރުވާއަށް 

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއް މިނިސްޓްރީން ދޭންވާނެއެވެ.

 އަންނަނިވިގޮަތށް މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން. ،ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އިޞްލާޙުކޮށް 27 ދިޔަ ގަވާއިދުގެބުނެވި .3

ވަުރވާައށް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަުޅރަެށއް  

ވަކިކުުރމުަގއި ަވރުާވގެ ޮގތުަގއި 

ދައްަކއިފަިއވާ ފަިއސާ އަނބުރާ 

 ދިނުން 

ވަނަ މާއްދާެގ (ނ) ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް ނަމަވެސް،  26ގަވާއިދުގެ  .27

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  26ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް މި ގަވާއިދުގެ 

ވަކިކުރާނަމަ، ވަރުވާގެ ގޮތުގައި ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއިން، ހިނގާ އަހަރުގެ ބާކީ 

 ށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބދެވޭނެއެވެ.ވަުރވާއަ ،އޮންނަ ދުވަހަށްވާ ފައިސާ

އެ މާއްދާއަށް (ށ) ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި  ،އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ގޮތުގައި ހިމަނައި ،ވަނަ މާއްދާ 28 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ .4

 އިތުރުކުރުން. އްރެއަކު

ރަްށ  ،ނުދީރަަށށް ގެއްލުން ލިބުނަ  ،ފަޅު ރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ހިފާ ަފރާތުން (ށ) .28  

ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި ރަށް ބަލަހައްާޓ 

މީހުން ރަށުގައި ޭބތިއްބުމަްށ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ަރށުގައި ހަަދންވާނެއެވެ. 

ތަނުގެ ޑިޒައިނާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް  ،މިފަދައިން ތަނެއް ހެދުމުގައި

 މުން ހޯދަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔު ،ހުށަހަޅައި

        ) ަވަނ ނަންބަރާއި، އެ މާއްދާގ3ެ) ވަނަ ނަންބަރާިއ، (2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 29 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ .5

 (ރ) އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްާލޙުކުރުން.

ކުދިގަހުގެ ނާސަރީއެއް  ވެށްޓަްށ ގެއްލުން ނުިލބޭނޭހެން ރަށުގެ  )2( (ށ) .29  

. މިފަދަ ކަމަކަށް ރަށުން އެއްވެސް ރުކެއް ނުވަތަ ބޮޑު ޤާއިމްކުރުން

 ގަހެއް ކަނޑައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ، ރަށުގެ ވެށްޓަށް ގެއްލުން ނުލިޭބނޭހެން )3(    

 ހެދި ބޮޑުވާ ޒާތުގެ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ހެއްދުން.

ހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ރަށުގެ ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ ރަށް ވަކިކުރަން ޖެ (ރ)  

ފަސްގަނޑުގައި އިންދާ އެއްވެސް ރުއްގަހެއް ކެނޑުމުގެ ނުވަތަ ނެގުމުގެ 

 ރަށް ވަރުވާއަށް ހިފާ ފަރާތަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.  ،އިޚްތިޔާރެއް
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 ވަނަ މާއްދާއަށް (ދ) ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 34 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ .6

"ބޮޑު ގަހެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ރުއްގަސް  (ދ) .34  

ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި، ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް 

ގެންދިޔުމާބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި "ބޮޑު ގަހެއް" 

 ކަމުގައި ބަލާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ގަސްގަހަށެވެ.

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .7
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