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ވ ި
ގަ ާ

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2020/R-95ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށް
 2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

އޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
ހ ގަވާއިދު( އަށް ،އަންނަނިވި ި
ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2020/R-95ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެ ޭ
.1

ލޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  20ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް ާ
.20

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ،
) 10ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހެވެ.

.2

ލޙުކުރުން.
ނނިވި ގޮތަށް އިޞް ާ
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި) ،ށ( އާއި) ،ނ( އަން ަ
.26

)ހ(

އ
ޤނޫނު( ާ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ާ
ނންބަރު ި ) 20/98
ޤާނޫނު ަ
ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ ނުވަތަ ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމާ،
ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ދީފައިވާ ފަރާތުން ޚިލާފު ނުވިނަމަވެސް ،ފަޅުރަށް
ހމަވުމުގެ ކުރިން ،އެ ރަށެއް ސަރުކާރުގެ
ވަރުވާއަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ަ
ށ
ވ ފަރާތަ ް
ބޭނުމަށް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ހިފައިފައި ާ
ވ
ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ،އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް ،ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައި ާ
ރަށް ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

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

ނުވަތަ

ގަވާއިދާ

ނުވަތަ

އެ

ފަޅުރަށެއް

ވަރުވާއަށް

ދިނުމުގެ

އެއްބަސްވުމާ ،ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުން ޚިލާފުވެއްޖެ
ހިނދެއްގައި،

ފަޅުރަށް

ވަރުވާއަށް

ހިފައިފައިވާ

ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

3

ފަރާތުން

އެ

ރަށް

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު47 :

ބރު2022/R-37 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

)ނ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ
ވ ފަރާތަށް
ފަރާތުން އެ ރަށެއް ވަކިކުރާ ހާލަތުގައި ،ވަރުވާއަށް ހިފައިފައި ާ
އެ ރަށާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ބަދަލެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް،
ށ
ގންދިޔުމަ ް
ެ
ތގެ އަމިއްލަ އުފުލޭ މުދާ
ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާ ު
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއް މިނިސްޓްރީން ދޭންވާނެއެވެ.

.3

ތށް މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އިޞްލާޙުކޮށް ،އަންނަނިވިގޮ ަ
ށއް
ޅރަ ެ
އވާ ފަ ު
އށް ދޫކޮށްފަ ި
ރވާ ަ
ވަ ު

.27

ގއި
ގތު ަ
ވގެ ޮ
ވރު ާ
ގއި ަ
ރމު ަ
ވަކިކު ު

ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ

އސާ އަނބުރާ
އވާ ފަ ި
ކއިފަ ި
ދައް ަ

ރަށެއް

މި

ގަވާއިދުގެ 26

ވަނަ

މާއްދާގެ ދަށުން

ވަކިކުރާނަމަ ،ވަރުވާގެ ގޮތުގައި ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއިން ،ހިނގާ އަހަރުގެ ބާކީ

ނ
ދިނު ް

.4

އ އޮތް ނަމަވެސް،
އހެން ބަޔާންކޮށްފަ ި
ގ )ނ( ގައި ެ
ގަވާއިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާ ެ

ރވާއަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބދެވޭނެއެވެ.
އޮންނަ ދުވަހަށްވާ ފައިސާ ،ވަ ު

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

)ށ(

ށ
ނނުދީ ،ރަ ް
ށށް ގެއްލުން ލިބު ަ
ފރާތުން ،ރަ ަ
ފަޅު ރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ހިފާ ަ
ޓ
ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އަދި ރަށް ބަލަހައް ާ
ދންވާނެއެވެ.
ރށުގައި ހަ ަ
ށ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ަ
ބތިއްބުމަ ް
މީހުން ރަށުގައި ޭ
މިފަދައިން

ތަނެއް

ހެދުމުގައި،

ތަނުގެ

ޑިޒައިނާއެކު

މިނިސްޓްރީއަށް

ހުށަހަޅައި ،މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
.5

ނ ނަންބަރާއި ،އެ މާއްދާގެ
ވ ަ
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރާއިަ (3) ،
ލޙުކުރުން.
ތށް އިޞް ާ
)ރ( އަންނަނިވި ގޮ ަ
.29

)ށ(

)ރ(

ވަރުވާއަށް

ނ ކުދިގަހުގެ ނާސަރީއެއް
ލބޭނޭހެ ް
ށ ގެއްލުން ނު ި
ރަށުގެ ވެށްޓަ ް

)(2

ޤާއިމްކުރުން .މިފަދަ ކަމަކަށް ރަށުން އެއްވެސް ރުކެއް ނުވަތަ ބޮޑު
ގަހެއް ކަނޑައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ބނޭހެން ،ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
ރަށުގެ ވެށްޓަށް ގެއްލުން ނުލި ޭ

)(3

ހެދި ބޮޑުވާ ޒާތުގެ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ހެއްދުން.
ހިފައިފައިވާ
އިންދާ

ފަސްގަނޑުގައި

ރަށް
އެއްވެސް

ވަކިކުރަން
ރުއްގަހެއް

ޖެހިއްޖެ

ހާލަތެއްގައި،

ކެނޑުމުގެ

އިޚްތިޔާރެއް ،ރަށް ވަރުވާއަށް ހިފާ ފަރާތަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.

4

ނުވަތަ

ރަށުގެ
ނެގުމުގެ

އމް51 :
ވޮލި ު

.6

ބރު2022/R-37 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

އަދަދު47 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާއަށް )ދ( ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
.34

)ދ(

"ބޮޑު ގަހެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ރުއްގަސް
ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ،ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް
ގެންދިޔުމާބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި "ބޮޑު ގަހެއް"
ކަމުގައި ބަލާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ގަސްގަހަށެވެ.

.7

ނ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ީ
__________________
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