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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގެރިކަލްޗަރ 
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 )އިސްލާޙުތަކާއެކު(   އްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދު ދިވެހިރާ 

ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ  1 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ަގާވއިދު( އަށް (R/2020-95ަގާވއިދު ނަްނބަރު: "R-33/2021 ަގާވއިދު ނަންބަރު:
 " (2021މާރިޗް  03ަގާވއިދު )

ަވނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ   2 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ަގވާއިދު( އަށް  (R/2020-95ަގވާއިދު ނަްނބަރު “ R-37/2022ަގާވއިދު ނަންބަރު: 
 ”(2022މާރިޗް  03ަގާވއިދު )

  

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ގަވާއިދަކީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  ނަންަބރު    ،މި  ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ   98/20ޤާނޫނު     )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ވަނަ މާއްދާއިން ާބރު ލިިބގެން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 22ޤާނޫނު( ގެ 

 ވެ. " އެެބހޭ ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(   

 މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.  .2 މަޤްޞަދު 

އި ށާލަތައުއެއް ދަވެގެންވާ މަންފާއާންމުފަޅުރަށްތަކުން    މިނިސްޓްރީގެ ހަވާލުގައިވާ )ހ(   
ދިނުމުގެ ވަރުވާއަށް    ކުއްޔަށް ދިނުމާއި  ފަޅުރަށްރަށް  ގޮތަކަށްވިޔިތުންނަށް ލިެބނިއްރަ

ވީހަ އިންސާފާއިކަންކަން  ހާމަކަންޮބޑު،  ދެފުށް  އިވެސް    ފެންނަ   ހަމަހަމަކަމާއެކު 
 ؛ންމްކުރުފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާ

 އެހެން   ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުން ފިޔަވައިރަށް  ފަޅުރަށް  މިނިސްޓްރީގެ ހަވާލުގައިވާ )ށ(   
 ށް ޤުދުރަތީ ވެށި ރައްކައުތެރި ތަކަމެހެއްޓެނިވި ގޮށް ދިނުމުގައި ދެކަންކަމަށް ކުއްޔަ

އިޤްތިޞާދީކުރެ މަތިން  ގޮތެއްގެ  ގޮތަކަށް ވޭނެ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ގޮތުން 
 އަދި ؛ ކުއްޔަށްދިނުން

ގޮދެ )ނ(    ރައްކައުތެރިތަކަމެހެއްޓެނިވި  ވެށި  ޤުދުރަތީ  މަތިން  ށް  ގޮތެއްގެ    ކުރެވޭނެ 
 ން. ދިނުރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ފަޅު
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ޝާއިޢުކުރާ  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު    ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .3 ަގާވއިދަށް ޢަމަލުކުރުން 
 ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 

ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފެށި   9  އެޕްރީލް  2015  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު .4 ކުރީެގ ަގާވއިދު އުަވއިލުން 
ބާޠިލުވީއެވެ.   ގަވާއިދު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ  )  R-126/2015ގަވާއިދު ނަންަބރު  

 ނަމަވެސް އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގެ އެއްަބސްވުންތަކާއި، 
ގޮތުގެ އެއްަބސްވުންތަކުގައިވާ  ފަޅުރަށްރަށުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޢަމަލު   ވަރުވާއަށް  މަތީން 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން   ފަޅުރަށްރަށް 

ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށްރަށް 
 ދޫކުރުން 

 ،ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ  ލުންސޫީބލަމުގެ އުކޮށްގެން    އާންމުކޮށް އިޢުލާނު )ހ(  .5
ވަނަ    11)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    98/20ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.   ،މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން

ދޫކުރާ   ފަޅުރަށްރަށް )ށ(    ކުއްޔަށް  އިޢުލާނުގައި،  ކުރާ  އާންމުކޮށް  ކުއްޔަށްދިނުމަށް 
ކޮން  އިޤްތިޞާދީ  ފިޔަވައި،  ހެދުން  ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް  ކުރެވޭނީ  ފަޅުރަށުގައި 
މަސައްކަތެއްކަން މިނިސްޓްރީން ތަފުސީލުކޮށް ަބޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ބީލަން 

އާ ކްރައިޓީރިއާ،  ދޭނެ  މާކްސް  އިޢުލާނުގައި އިވެލުއޭޓްކޮށް  ކުރާ  ންމުކޮށް 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

ވަނަ    11ގެ  (  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ޤާނޫނު)  98/20ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ނ(   
ފަރާތްތަކުން ޭބނުންވާ  ހިފަން  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށްރަށް  ދަށުން  ގެ  )ށ(   ، މާއްދާގެ 

 ލް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ޒަފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ޕްރޮޕޯ

މިނިސްޓްރީއަށް   ފައި ރިޢާޔަތްކޮށް  ޒަލަށްގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯ  މި މާއްދާގެ )ނ( )ރ(  
 ތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.ޠުތިރީގައިވާ ޝަރު ،ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ

ވުން،    ހުށަހަޅާ ކަމަކީ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމަކަށް  ންރަށުގައި ކުރަ (1)   
 ވުން. ކަމަކަށް ކަމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރާނެ ނުވަތަ އެ

ކުރުމުގެ  (2)    ކަމެއް  ހުށަހަޅާ  ކުރަން  ރަށެއްގައި  އެ  ފަރާތަކީ،  އެދޭ  ރަށަށް 
 ވުން. ލިިބފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ލުކަންޤާިބ

ކުރުމަށް  (3)    ކަމެއް  ހުށަހަޅާ  ކުރަން  ރަށެއްގައި  އެ  ފަރާތަކީ،  އެދޭ  ރަށަށް 
 ވުން. ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިޭބނެ ފަރާތެއްކަމަށް

ރަށުގައި ކުރަން ހުށަހަޅާ ކަމަކީ، އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން  (4)   
 ވުން. ކަމެއްކަމަށްކުރެވިދާނެ 

ފައިސާ   އަހަރުދުވަހުގެ ކުއްޔަށްވާ(  ފަހެއް)   5  އެކުއިޒިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި (5)   
ފައިސާއަކީ ރަށުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި   )މި  ންދެއްކުއެއްފަހަރާ  ސަރުކާރަށް  
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ހިފެހެއްޓޭ   ފައިސާއެއްހިމެނޭ   މުއްދަތަކަށް  ވަކި  އަދި     ނޫނެވެ. 
 ވެ.(ނެވެސް ނޫ ފައިސާއެއް

ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރު ޝަރުޠުތަކެއް   ކޮށްފައިވާގައި ަބޔާން  މި މާއްދާގެ )ރ( (6)   
އިޢުލާނެއްގެ  ކުރާ  އާންމުކޮށް  ޭބނުންނަމަ،  ކަނޑައަޅަން  މިނިސްޓްރީން 
މިނިސްޓްރީއަށް  އިޚްތިޔާރު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ޝަރުޠެއް  އެފަދަ  ދަށުން 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ކުރިން  ރަށެއް އެވޯޑުކުރުމުގެ  ށް  ޒަލަގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯ  މި މާއްދާގެ )ނ( )ބ(   
މިނިސްޓްރީން  ހުއްދަ  ކައުންސިލުގެ  އިކޮނޮމިކް  އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ކުރުމަށް  .6 ކުލި ކަނޑައެޅުން  މަސައްކަތްތައް  އެކިއެކި  އިޤްތިޞާދީ  ފިޔަވައި،  ހެދުން  ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް 
 ފަޅުރަށްރަށުގެ ސަރަޙައްދުގެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ފަޅުރަށްރަށުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެ ދަށް  )ހ(   
 އެވެ. އެއް( ލާރި)ދިހަ 10 މިންގަނޑަކީ އަހަރަކަށް އަކަފޫޓަކަށް

ކުރާނަމަ، )ށ(    މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ސަރަހައްދުގައި  ފަޅުގެ  ދެވޭ          ފަޅުރަށާއެކު 
މިނިސްޓްރީން  ނެގުމުގައި  ކުލި  ސަރަޙައްދަކަށް  ކުރާ  މަސައްކަތެއް  އެ 

)ފަހެއް(   5ހަރަކަށް އަކަފޫޓަކަށް  ފައިވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑަކީ އަޅައިކަނޑައަ
 އެވެ. ލާރި

ސަރަ )ނ(    ދެވޭ  ސަރަޙައްދެއްކޮށްމާޔަތްޙިއްދަކީ  ޙަފަޅުރަށާއެކު            ނަމަ،   ފައިވާ 
  ގެ ދަށުން ނަގާ ކުލިން އިސްތިސްނާ   )ށ(  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(    ، އެ ސަރަޙައްދެއް

 ކުރެވޭނެއެވެ.

ވަނަ    11ގެ  (  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ޤާނޫނު)  98/20ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ރ(  
އުސޫލުން  ީބލަމުގެ  އިޢުލާނުކޮށްގެން  އާންމުކޮށް  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ 

ދޫކުރުމުގައި ފަޅުރަށްރަށުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގައި މި މާއްދާގެ  ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް  
)ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ކުލީގެ މިންގަނޑަށްވުރެ ދަށްނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުލި  

 ވަކި މިންވަރަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ފަޅު )ބ(    ފަރާތުން  ދިނުމުގައި  ރަށެއް   މިނިސްޓްރީގެ  އަހަރުގެ   1ކުއްޔަށް  )އެކެއް( 
އިޚްތިޔާރު   ދިނުމުގެ  ފަރާތަށް  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ރަށް  ޕީރިއަޑެއް،  ގްރޭސް 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  
 އެދި ހުށަހެޅުން 

ީބލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ   ގެންކޮށް  ންމުކޮށް އިޢުލާނުއާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން،   .7
ހިފުމަށް ކުއްޔަށް  ހުށަހަޅާނީ  ފަޅުރަށްރަށް  ދޫކުރާ   ،އެދި                  މިނިސްޓްރީން 
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ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ   ގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާޓުިބޑް ޑޮކިޔުމަން
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ވިއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ިބޑް ޑޮކިޔުމަންޓް  މި އަގެއްގައި 

ކުއްޔަށް ދޫކުރެޭވ  
ފަޅުރަށްރަށާއި، ފަޅުރަށާއެކު  
 ދޫކުރެޭވ ފަޅުެގ ސަރަޙައްދު 

އަދި   )ހ(  .8 ދިރިނޫޅޭ  މީހުން  ދޫކުރެވޭނީ،  ކުއްޔަށް  ގޮތުގައި       ސަރުކާރުން ފަޅުރަށެއްގެ 
ފަޅުރަށެއް  އެ ކަނޑައަޅަ  ރަށަކީ  ދަ  ،އިކަމުގައި   ތަރުގައިވާފުމިނިސްޓްރީގެ 

ތެރެއިން ކޮންމެ   ފަޅުރަށްތަކުގެ  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ދޫކުރުމަށް  ކުއްޔަށް 
 ފަޅުރަށެކެވެ. 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަޅުރަށާއެކު ރަށުގެ ަބއެއްގެ ގޮތުގައި ފަޅުރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން  )ށ(   
ފަޅުގެ   އާންމު    500ވަށައިގެންވާ  ސަރަޙައްދު  މީޓަރުގެ  ސަތޭކަ(  )ފަސް 

ނަމަވެސް  ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  ފަރާތަށް  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށް          ޭބނުންތަކަށް، 
ހި ރަށް  ގިނަ  ރަށަށްވުރެ  ވަކިކުރާނީއެއް  އިން  ފަޅުރަށުގެ  ނަމަ،  ފަޅެއް       ، މެނޭ 

ށް ަބހައިލައިގެންނެވެ. އަދި ފަޅުރަށާއެކު ރަށުގެ ަބއެއްގެ  ރަށް ދެމެދު ހަމަހަމަޔަ  ދެ
ކުރާނަމަ،  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ސަރަޙައްދުގައި  ފަޅުގެ  ދޫކުރާ          ގޮތުގައި 

 ވެ.  އެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ސަރަޙައްދަށް ކުލި ނެގޭނެއެ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ރަށެއްގެ ފަޅުގައި  )ނ(   
)އެކުއަކަލޗަރ  މަސައްކަތެއް   ވަކި ކުއްޔަށް    ފަދަ(  ކުރުން   ކުރުމަށް  ފަޅުރަށެއް 

ސަރަ ،  ދޫކުރާނަމަ ފަޅުގެ  ދޫކުރާ  ގޮތުގައި  ަބއެއްގެ  މާއްދާގެ ޙަރަށުގެ  މި         އްދު 
ގައި   އިތުރުކަނޑައަޅަ)ށ(  މިންވަރަށްވުރެ  އިޚްތިޔާރު  އިފައިވާ  ކުރުމުގެ 

މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން އިތުރުކުރެވޭ ސަރަޙައްދަށް ކުލި  
ނެގުމުގައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑަކީ އަހަރަކަށް 

 އެވެ. ލާރި ހެއް()ފަ 5 އަކަފޫޓަކަށް

ފަޅުރަށެ )ރ(   ކަނޑައަޅާ  ގޮތެއްގެ  ،އްމިނިސްޓްރީން  ަބއިކޮށް،   ކަނޑައަޅާ       މަތިން 
މުގެ  ދޫކުރު  ކުއްޔަށްއަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން    ،ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް  އެއް

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ިބން   (1)    ރަށުގެ  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ގޮތް ކުރާަބއިރަށް  ނެ 
 އެއްަބސްވެފައިވުން.

ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް އެނގެން  ،ރަށް ަބއިކުރުމުގައި (2)   
 އޮތުން. 

 ،ޤާއިމްކޮށް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  ހަދާ ކޮމަން ފެސިލިޓީތައްރަށުގައި   (3)   
 ވުން.   ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްަބސްވުމެއް ޤާއިމްވެފައި

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިާވ  
ފަޅުރަށުެގ މުއްދަތު  

 އިތުރުކުރުން 

ހަމަވުމުގެ   )ހ(  .9 މުއްދަތު  އެއްަބސްވުމުގެ  ފަޅުރަށެއްގެ  ދޫކޮށްފައިވާ   ، ކުރިންކުއްޔަށް 
ފަރާތުން  ހިފައިފައިވާ  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށް  އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު  އެއްަބސްވުމުގެ 
މުއްދަތު އެއްަބސްވުމުގެ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ލިޔުމުން             ، މިނިސްޓްރީއަށް 
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މިނިސްޓްރީއަށް  އިޚްތިޔާރު  އިތުރުކުރުމުގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  މި 
 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ކުއްޔަށް ދޭ ރަށްރަށުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ރަށް  ( )ށ  
)އެކާވީސް( އަހަރު ދުވަހަށެވެ.   21ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން މީލާދީ  
އިންވެސްޓްމަންޓް   ކުރާ  ފަށާއިރު  އެމެރިކާ    10ނަމަވެސް  މިލިޔަން  )ދިހައެއް( 

 ، ގައިވާނަމަ، އެ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ކުޑަ ޮބޑުމިނަށް ަބލައިޑޮލަރަށްވުރެ ޮބޑުކަމު
)ތިރީސް   35ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ރަށް ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  

މުއްދަތު  ކުލީގެ  ރަށްރަށުގެ  ދޭ  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަށް  އަހަރުދުވަހުގެ  ފަހެއް( 
 ވެއެވެ. އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެން

އިތުރުކުރެވޭނީ )ނ(    މުއްދަތު  އެއްަބސްވުމުގެ  ފަޅުރަށެއްގެ  ދޫކޮށްފައިވާ   ، ކުއްޔަށް 
ފަޅުރަށުގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަންގައިދޭ، މިނިސްޓްރީއާއެކު 

)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް     %65މަދުވެގެން    އެއްގޮތަށް  ވޯކްޕްލޭނާއެއްަބސްވެފައިވާ  
އިންސައްތަ( އިންވެސްޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނަމައެވެ. މިގޮތުން، 

އޮޑިޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ޚަރަދު އެނގޭ   މިނިވަން ސަރޓިފައިޑް
 ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިާވ  
 ފަޅުރަށްތައް މޮނިޓަރކުރުން 

ދަށުން )ހ(  .10 ގަވާއިދުގެ  ފަޅުރަށްރަށް    މި  ދޫކުރާ  މަޤްޞަދާ ކުއްޔަށް  ދޫކުރި  ކުއްޔަށް 
މިނިސްޓްރީން  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ގެންދާކަން  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް          އެއްގޮތަށް 

 އެ ފަޅުރަށްތައް މޮނިޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ.

ހަމަޖެއްސުމުން، މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީން  އިންތިޒާމް    މުގެމޮނިޓަރކުރުރަށް   )ށ(   
ހުރިހާ   ފަރާތުގެ  ހިނގާ  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށް  ހަމަޖެއްސުމަކީ  ޚަރަދެއް 

މިފަދައިން    އޫލިއްޔަތެކެވެ.މަސް ފަރާތުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ހިފާ  ޚަރަދު  ކުއްޔަށް 
އަހަރެއްގަ ހިފާ  ކުއްޔަށް  ލާޒިމްވަނީ    ގމޮނިޓަރިން)ދޭއް(    2  އިހަމަޖައްސުމަށް 

 ދަތުރަށެވެ. 

ފަޅުރަށްރަށް )ހ(  .11 ރަށް އިންޝުއަރކުރުން  ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް    ،ތަކުން ލިޭބ ގެއްލުމަށްސާކާރި  ،ކުއްޔަށް ދޫކުރާ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ހިފާ ފަރާތުން އިންޝުއަރ

ފަޅުރަށްރަށް  )ށ(    ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް      މި 
  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ

 ތެރޭގައި އިންޝުއަރ ކުރަންވާނެއެވެ. ގެދުވަހުއަހަރުއް( އެކެ) 1

އިްނެވސްޓްމަންޓް އެހެން  
ބަދަލުކުރުން   ފަރާތަކަށް

 ލުން ކައިނުަވތަ ިވއް

ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ  ރަށެއްގައި  ވާ ފަޅުދޫކޮށްފައި ކުއްޔަށް  މިނިސްޓްރީން   .12
ފަރާތަކަށް ަބދަލުކޮށް    އެހެން  ލިބިގެން،މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން   ،އިންވެސްޓްމަންޓް

އެގޮތުން  ކައިވިއް  ނުވަތަ ނުވަތަ    ކުރެވޭނީަބދަލުއިންވެސްޓްމަންޓް  ލެވިދާނެއެވެ. 
 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.  ތައް ޠުތިރީގައިވާ ޝަރު ،ލެވޭނީކައިއްވި
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މިނިސްޓްރީގެ   ،އިންވެސްޓްމަންޓްކޮށްފައިވާ  ރަށެއްގައި  ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅު )ހ(   
ވޭނީ، ލެކައިނުވަތަ ވިއް  ރެވޭނީފަރާތަކަށް ަބދަލުކު  އެހެން  ލިބިގެން،ހުއްދަ ލިޔުމުން  

ފަޅުރަށުގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަންގައިދޭ، މިނިސްޓްރީއާއެކު 
)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް     %65މަދުވެގެން    އެއްގޮތަށް  ވޯކްޕްލޭނާއެއްަބސްވެފައިވާ  

ށްފައިވާ ނަމައެވެ. މިގޮތުން، އިންސައްތަ( އިންވެސްޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮ
ނގޭ   ޚަރަދު އެއިންވެސްޓްމަންޓުގެ  ،މިނިވަން ސަރޓިފައިޑް އޮޑިޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް
 ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮތް   )ށ(   
 ފައިސާ ދެއްކުން.ނަމަ، އެ 

މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް 
 ހެދުން 

ހި )ހ(  .13 ކުއްޔަށް  އެފައިފަޅުރަށް  ފަރާތަށް  ދިނުމާެބހޭ    ފައިވާ  ކުއްޔަށް  ރަށެއް 
އްޤަކަށް އަދި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ޙައެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ލިިބދީފައިވާ އެއްވެސް  

ޒިންމާ އެއްވެސް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ނާންނާނޭ  މިނިސްޓްރީއަށް  އުނިކަމެއް  އަކަށް 
ހި  ގޮތެއްގެ ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށް  ފަރާތަކަށް  ފައިމަތިން،  އެހެން  ފަރާތުން  ފައިވާ 

މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް  
 ވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ. ހަ

އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީއަށް ހެދޭނީ،    ޓެއްމެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކް )ށ(   
 ހުށަހަޅައި، މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިުބމަށް ފަހުގައެވެ.  

ހިފާ ފަރާތުން   މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް ހެދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކުއްޔަށް (1)   
 ؛މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން

 މެނޭޖްމަންޓް  ފަރާތާއި  ހިފާ  ކުއްޔަށްހެދުމަށް    ޓްމެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކް (2)   
 ސޮއިކުރުމަށް  ދެމެދު  ފަރާތާ  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  ގެޓުކޮންޓްރެކް

 ؛ހުށަހެޅުން މިނިސްޓްރީއަށް ދެލިކޮޕީ އެއްަބސްވުމުގެ އެކުލަވައިލައިފައިވާ

 ފައިވާޅައިހުށަހަ  ކުރުމަށް  ގައިފަޅުރަށު  ،ނީ ޓް ހެދޭމެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކް (3)   
 ވޯކްޕްލޭނާ  އެއްަބސްވެފައިވާ  މިނިސްޓްރީއާއެކު  ،އަންގައިދޭ  މަސައްކަތްތައް

( އިންސައްތަ  ފަހެއް  ފަސްދޮޅަސް )  65%  މަދުވެގެން  އެއްގޮތަށް
 ،މިގޮތުން.  ނަމައެވެ  ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގެޓުއިންވެސްޓްމަން

  ޚަރަދު   ގެޓުއިންވެސްޓްމަން  މެދުވެރިކޮށް  އޮޑިޓަރެއް   ސަރޓިފައިޑް  މިނިވަން
 އަދި . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓެއް އެނގޭ

 .ޚަލާޞްކޮށްފައިވުން ދައްކައި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގުޅިގެން ށާރަ (4)   

ދެަވނަ ފަރާތަކަށް ފަޅުރަށް 
 ކުއްޔަށް ދިނުން 

ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން މިނިސްޓްރީން  )ހ(  .14 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަށް ފެށުމަށްފަހު، 
ފަޅުރަށެއް   ދީފައިވާ  ފަޅުރަށެއް   އެއްކޮށްކުއްޔަށް  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  ނުވަތަ 
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ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް  ގެންމަތިން ަބއިކޮށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ 
 ދެވިދާނެއެވެ.

އެކީއެކަށް  )ށ(    ފަޅުރަށެއް  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  މިނިސްޓްރީން  ފަރާތުން  ހިފި  ކުއްޔަށް 
މިނިސްޓްރީއަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  އަންނަނިވި  ދެވޭނީ  ކުއްޔަށް  ފަރާތަކަށް  ދެވަނަ 

 އެވެ. ހުށަހަޅައި، މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިުބމަށް ފަހުގަ

ހިފާ ފަރާތުން   ހުއްދައަށް އެދި ކުއްޔަށް  ދެވަނަ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ (1)   
 ؛މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން

 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ސޮއިކުރުމަށް  ދެވަނަ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި (2)   
 ؛ ހުށަހެޅުން މިނިސްޓްރީއަށް ދެލިކޮޕީ އެއްަބސްވުމުގެ

 ފައިވާޅައި ހުށަހަ  ކުރުމަށް  ގައިފަޅުރަށު  ،ދެވަނަ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ (3)   
 ވޯކްޕްލޭނާ  އެއްަބސްވެފައިވާ  މިނިސްޓްރީއާއެކު  ،އަންގައިދޭ  މަސައްކަތްތައް

( އިންސައްތަ  ފަހެއް  ފަސްދޮޅަސް )  65%  މަދުވެގެން  އެއްގޮތަށް
 ،މިގޮތުން.  ނަމައެވެ  ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގެޓުއިންވެސްޓްމަން

  ޚަރަދު   ގެޓުއިންވެސްޓްމަން  މެދުވެރިކޮށް  އޮޑިޓަރެއް   ސަރޓިފައިޑް  މިނިވަން
 އަދި . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓެއް އެނގޭ

 ޚަލާޞްކޮށްފައިވުން. ކައިގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައް ރަށާ (4)   

ުނަވތަ   ކުރުންމޯޭގޖް
 ރަހުނުކުރުން 

ނެގުމަށް )ހ(  .15 ލޯނެއް  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ރަށެއްގައި  ހިފައިފައިވާ  ޓަކައި   ކުއްޔަށް 
އަދި/ނުވަތަ  މުދާ  އުފުލޭ  މުދަލާއި  ނުއުފުލޭ  އިމާރާތްތަކާއި             ރަށުގައިވާ 
ލިިބފައިވާ   ފަރާތަށް  ހިފާ  ކުއްޔަށް  މައްޗަށް  ރަށުގެ  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  މި 

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ   ،ޙައްޤުތައް، މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިުބމަށްފަހު
ގޮތުގައި ޝަރުޠުތަކެއްގެ   ރަހުނުގެ  ނުވަތަ  ކުރެވިދާނެއެވެ.  މޯގޭޖް  ދަށުން 

 ، ެބހެއްޓިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މޯގޭޖް ކުރެވޭނީ ނުވަތަ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ެބހެއްޓޭނީ
)އަށާރަ(  18އެންމެ ލަސްވެގެން ކުއްޔަށް ހިފާ އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން 

ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.    ރަނި އަދާކުރާމަސްދުވަހަށް ވުމުގެ ކުރިން އެ ލޯނު ނުވަތަ ދަ
ެބހެއްޓޭނީ މި އެއްަބސްވުމުގެ   ،އަދި މޯގޭޖް ކުރެވޭނީ ނުވަތަ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި 

 ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބދޭ އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ނުލިޭބނެ ގޮތަކަށެވެ.

މޯގޭ )ށ(    ފަރާތުން  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ރަށެއް  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ކުރުމުގެ  މި  ޖް 
ދެލިކޮޕީ  އެގްރީމަންޓުގެ  މޯގޭޖް  ހުށަހަޅާއިރު،  މިނިސްޓްރީއަށް  އެދި  ހުއްދައަށް 

މޯގޭޖް ކުރުމަށް   ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅުމުން
ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީން   މިނިސްޓްރީގެ  ފެންނަނަމަ،  މާލީ ހުއްދަދޭން  ދައުލަތުގެ 

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމުން،  ވުޒާރާގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު،  
ރީ ކުރުމަށް ރީމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން މޯގޭޖް އެގް
 ކެއްޗާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޓަކައި، ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަ
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 ރީ. ޓަފަޅު ރަށުގެ ރަޖިސް (1)   

 މޯގޭޖް އެއްަބސްވުމާއި ލޯނު އެއްަބސްވުމުގެ ކޮޕީ.  (2)   

މޯގޭޖް  ކުރަނީ  ރަހުނު (3)    ކުރިން  މޯގޭޖްކުރަނީ،  ޭބންކް    ނުވަތަ  ކޮށްފައިވާ 
އެހެން ޭބންކެއްގައި ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއްގައި   ވައިނުވަތަ މާލީ އިދާރާ ފިޔަ

ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން   ނުވަތަ މޯގޭޖް  ކޮށްފައިވާ  ކަމަށްވާނަމަ، ކުރިން ރަހުނު
 ކަމުގެ ލިޔުން.ކުރާނު ޒުތިރާއުއެކަމަށް އި

ކުއްޔަށް )ހ(  .16 ގެއްލުމުެގ ބަދަލު  މިނިސްޓްރީއާފަހިފައި  ފަޅުރަށެއް  ފަރާތުން  ވާ  ވެފައިގައި  އެކު   އިވާ 
އެއްަބސްވުމާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ  
ސަަބުބން ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަޅު ރަށަށް ގެއްލުމެއް ލިިބއްޖެނަމަ، އެ ލިުބނު 

 އިވާ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.ފަހިފައި ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށްގެއްލުމުގެ ަބދަލު 

މިނިސްޓްރީއާފަހިފައި  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށެއް )ށ(    ފަރާތުން  ވެފައިއެކު   އިވާ  ވާ  ގައި 
އެއްަބސްވުމާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ  
މިނިސްޓްރީން  އެއްަބސްވުން  ރަށުގެ  ފަޅު  ހިފައިފައިވާ  ކުއްޔަށް  ސަަބުބން 

ޓްމަންޓުގެ ަބދަލު، ކުއްޔަށް ހިފާ ބާޠިލުކޮށްފި ނަމަ، ރަށުގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސް
 ފަރާތަށް ލިިބއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ކުއްޔަށް )ނ(    މިނިސްޓްރީއާފަހިފައި  ފަޅުރަށެއް  ފަރާތުން  ވެފައިއެކު   އިވާ  ވާ  ގައި 
ރަށުގައި  އެ  ފަރާތުން  ހިފި  ކުއްޔަށް  ހަމަވުމުން،   މުއްދަތު  އެއްަބސްވުމުގެ 
ކަނޑައަޅާ   މިނިސްޓްރީން  ގެންދިޔުމަށްޓަކައި  މުދާ  އުފުލޭ  ަބހައްޓައިފައިވާ 
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް  ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

 ލިިބގެންވެއެވެ.  

ކުއްޔަށްފަޅު )ރ(   މިނިސްޓްރީއާފަހިފައި  ރަށެއް  ފަރާތުން  ވެފައިއެކު   އިވާ  ވާ  ގައި 
ނުއުފުލޭ މުދަލަކީ މިނިސްޓްރީގެ   ހުރި  އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ރަށުގައި

 މިލްކެކެވެ. އަދި މި މުދަލުގެ ަބދަލު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ލިިބއެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިާވ  
 ، ރުއްަގހާއި  ެގޅުރަށު ފަ

ަނީވ ތަރިކަ  އުމަ  ށްޓާއި،ތިމާެވ
 ތެރިކުރުން  ކައުރައް

ކުއްޔަށް  އަދި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު،  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން   .17
 ،ކެނޑުމަށް/އުފުރުމަށް/ނެގުމަށް ޭބނުންވާނަމަން ރުއް ނުވަތަ ގަސް  ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށު

މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުންނެވެ.  ކުރަންވާނީ    އެކަން
މައުނަވީ ތަރިކަ   ކާއިލަތްތަސީރަތީ ވަފަދަ ޤުދު  ގައި އުފެދިފައިވާ ކުޅިރަށު  ،މީގެ އިތުރުން

ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ   ބެލެހެއްޓުމަށްތެރިކޮށް  ކައުރައް
    ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާ
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 ދޫކުރުން   ވަރުވާއަށް   ފަޅުރަށްރަށް 

ވަރުވާއަށް ފަޅުރަށްރަށް  
 ދޫކުރެޭވނެ ފަރާތްތައް 

ދޫކު )ހ(  .18 ވަރުވާއަށް  ދިވެހިރެފަޅުރަށެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ވޭނީ،  ނުވަތަ  ރައްޔިތަކަށް 
ނުވަތަ ކޮށްރީ  ޓަރަޖިސް ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކަށް  ފައިވާ 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ނުވަތަ  ސޮސައިޓީއަކަށް  ކޯޕަރޭޓިވް  ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް 
ހިންގުމުގެ    2010/7 އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޤާއިމުކުރެވޭ    ޤާނޫނު( ދަށުން  ނުވަތަ  ގެ  ކައުންސިލަކަށް،  އަތޮޅު  ސިޓީ 

 ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަކަށެވެ.ކައުންސިލަކަށް، 

ަބޔާންކޮށްފައި  މި މާއްދާގެ )ށ(    ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް    )ހ( ގައި އެހެން 
ޭބރުގެކޮށްފައިވާ    ރީޓަރަޖިސް ފަޅުރަށެއް ކަށް  ޚްޞަޝަޤާނޫނީ    ރާއްޖެއިން 

 ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ހުއްދައެއް ނުކުރެއެވެ.

ފަޅުރަށްރަށް ަވރުާވއަށް  
 ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

ވަރުވާއަށް ހިފުމަށް އެދިފަ .19 މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ އިޢުލާނުގައި   ،ށަހަޅާނީހު  ޅުރަށެއް 
އެއްގޮތްވާަބޔާންކޮށްފައި އުސޫލާ  ކްރައިޓީރިއާގެ  ސެލެކްޝަން  މަތިންނެވެ.   ވާ        ގޮތުގެ 

އަގެއްގައި   ކަނޑައަޅާ  އިޚްތިޔާރު  ޑޮކިޔުމަންޓް    ިބޑްމިނިސްޓްރީން  ވިއްކުމުގެ 
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދެޭވ  
 މުއްދަތު 

ދިގު   .20 އެންމެ  ދޫކުރެވޭނެ  ވަރުވާއަށް  ފަޅުރަށެއް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ   10މުއްދަތަކީ،މި 
 .އަހަރުދުވަހެވެ)ދިހައެއް( 

 އެވެ.)ފަހެއް( ލާރި  5އަހަރަކަށް އަކަފޫޓަކަށް    ،ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާގެ މިންގަނޑަކީ )ހ(  .21 ވަރުާވ ކަނޑައެޅުން 

)އެކެއް(   1ދައްކާ ފައިސާ    ވަރުވާގެ ގޮތުގައިވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށެއް   )ށ(   
ގަ މުއްދަތަށް  ވަރުވާ   1ނުވަތަ    ޑުކޮށްނއަހަރުދުވަހުގެ  އަހަރުދުވަހުގެ      )އެކެއް( 

 ގޮތުގައި ަބހައިލައިގެން ދެއްކިދާނެއެވެ. )ހަތަރު( ޕޭމަންޓުގެ 4އެ އަހަރަށް 

ފަޅުރަށްރަށް ަވރުާވއަށް  
 ދޫކުރުން 

ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް   ގެންކޮށްނުންމުކޮށް އިޢުލާއާ  ،ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރެވޭނީ )ހ(  .22
ހުށަހެޅުންތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންވާ        ބެލުމަށްފަހު،   ގެންގުޅެން 

ފަރާތްތަކަކުން    އެއް ގިނަ  އެދި ފަރާތަށްވުރެ  ހިފުމަށް  ވަރުވާއަށް  ފަޅުރަށް 
ސެލެކްޝަން އާއިވާނަމަ،  ހުށަހަޅައިފަ ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އިޢުލާނުގައި  ންމުކުރާ 

  ޓީރިއާގެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.ކްރައި

އެއް ފަރާތުން ިބޑު   ،ކުރުމުން  ކޮށް އިޢުލާނުއާންމުފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް   )ށ(   
އިޚްތިޔާރު  ޅައިހުށަހަ ދޫކުރުމުގެ  ވަރުވާއަށް  ފަރާތަށް  އެ  ރަށް  ފައިވާނަމަ، 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

އެފަޅުރަށެއް   )ނ(    މިނިސްޓްރީއާއި  ދޫކުރެވޭނީ،  ވަރުވާއަށް   ވަރުވާއަށް  ފަޅުރަށެއް 
 ވެވޭ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.  ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާއެކު
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ވަރުވާއަށް ދޫކުރެޭވނެ  
 ފަޅުރަށްރަށް 

ދައުލަތުގެ .23 ދޫކުރެވޭނީ،  ކަނޑައަ  ވަރުވާއަށް  ފަޅުރަށާއި،  ޅައިޭބނުމަކަށް    ކުއްޔަށް ފައިވާ 
ފަޅުރަށްރަށް މިނިސްޓްރީގެ    ދޫކޮށްފައިވާ  ފަޅުރަށްތަކުގެ  ހަފިޔަވައި،  ހުންނަ  ވާލުގައި 

 ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ރަށްތަކެވެ. ތެރެއިން، 

ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިާވ  
 ފަޅުރަށްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަރުވާއަށް ދޫކުރާ ފަޅުރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރި މަޤްޞަދާއި،  )ހ(  .24
ށް  ޔަފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށް  29މި ގަވާއިދުގެ  

މިނިސްޓްރީގެންދާކަ ކަށަވަރުކުރުމަށް  މޮނިޓަރ ން  ފަޅުރަށްތައް  އެ  ން 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

މޮނިޓަރކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖެއްސުމުން، މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  ރަށް   )ށ(   
ފައިވާ ފަރާތުގެ ފައިހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ހި

މިފަދައިން    މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ފަރާތުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ހިފާ  ޚަރަދު  ކުއްޔަށް 
ކު ލާޒިމްވަނީ  އަހަރެއްގެ  ހަމަޖައްސުމަށް  ހިފާ   ގ މޮނިޓަރިން)އެކެއް(    1އްޔަށް 

 ދަތުރަށެވެ. 

ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިާވ  
ފަޅުރަށެއްެގ އެއްބަސްުވމުެގ  
ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

އެއްަބސްވުމުގެ ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތަށް އެ ރަށެއް ވަރުވާއަށް ދިނުމާެބހޭ  .25
 ދަށުން ލިިބފައިވާ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ފަޅުރަށްރަށް ަވރުާވއަށް  
ދީފައިާވ ފަރާތަކުން  

 ަވކިކުރުން 

ނުވަތަ މި   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ޤާނޫނު( އާ  98/20ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ހ(  .26
ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް  ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ދިނުމުގެ އެއްަބސްވުމާ،ގަވާއިދާ ނުވަތަ  

ފަޅުރަށް ޚިލާފު ނުވިނަމަވެސް،  ދީފައިވާ މުއްދަތު  ދީފައިވާ ފަރާތުން  ވަރުވާއަށް 
ބޭނުމަށް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ފަޅުރަށް  ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެ ރަށެއް ސަރުކާރުގެ

ޓިސް ދިނުމަށްފަހު، އެއްަބސްވުން ބާޠިލުކޮށް،  ނޯ ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތަށް
 .ރަށް ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ މި   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ޤާނޫނު( އާ  98/20ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ށ(   
ފަޅުރަށެއް   އެ  ނުވަތަ  ދިނުމުގެގަވާއިދާ  ފަޅުރަށް  ވަރުވާއަށް  އެއްަބސްވުމާ، 

ހިނދެއްގައި، ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް  ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުން ޚިލާފުވެއްޖެ
ރަށް އެ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީއަށް  ހިފައިފައިވާ  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ 

 .ލިިބގެންވެއެވެ

ފަރާތުން  ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން   )ނ(   
އެ ރަށާ ގުޅިގެން   އެ ރަށެއް ވަކިކުރާ ހާލަތުގައި، ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތަށް

ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުގެ  އެއްވެސް ަބދަލެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް،
ގެންދިޔުމަށް މުދާ  އުފުލޭ  ކަ އަމިއްލަ  މުއްދަތެއް މިނިސްޓްރީން  ނޑައަޅާ 

 .މިނިސްޓްރީން ދޭންވާނެއެވެ

  ދޫކޮށްފައިާވ ވަރުވާއަށް
  ަވކިކުރުމުގައި ފަޅުރަށެއް

ވަރުވާއަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  26ގަވާއިދުގެ   .27
ގަވާއިދުގެ   މި  ރަށެއް  ދަށުން  26ދޫކޮށްފައިވާ  މާއްދާގެ  ވަރުވާގެ  ވަނަ  ވަކިކުރާނަމަ، 
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 ޮގތުގައި ވަރުާވެގ
 ފައިސާ ދައްކައިފައިާވ

 ދިުނން  އަނބުރާ

ާބކީ އޮންނަ ދުވަހަށްވާ ފައިސާ،  ގޮތުގައި ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއިން، ހިނގާ އަހަރުގެ 
 .ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބދެވޭނެއެވެ

ވަރުވާއަށް ހިފާ ފަރާތުެގ  
 ޒިންމާތައް 

        ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ފަޅު ރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ހިފާ ފަރާތުން )ހ(  .28
 ފަޅުރަށްރަށުގައި ރުއްގަސް އިންދައި އެ ރަށްރަށް ދިރުވައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  

ރަށް )ށ(    ނުދީ،  ލިުބނަ  ގެއްލުން  ރަށަށް  ފަރާތުން،  ހިފާ  ވަރުވާއަށް  ރަށްރަށް   ފަޅު 
ބަލަހައްޓާ ރަށް  އަދި  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  އިންތިޒާމު  މީހުން   ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ޭބތި ހަދަންވާނެއެވެރަށުގައި  ރަށުގައި  ތަނެއް  އެކަށީގެންވާ  މިފަދައިން   .އްުބމަށް 
ހުށަހަޅައި، މިނިސްޓްރީގެ  ތަނެއް ހެދުމުގައި، ތަނުގެ ޑިޒައިނާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް

 .ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ

ވަރުވާއަށް ދޫކުރާ  
ފަޅުރަށްރަށުަގއި މަސައްކަތް  

 ކުރުން 

ކުރެވޭނީ،            )ހ(  .29 މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ފަޅުރަށެއްގައި  ދޫކޮށްފައިވާ  ވަރުވާއަށް 
އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި، މިނިސްޓްރީގެ 

 ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިުބމަށްފަހުއެވެ. 

ނަމަވެސް،   )ށ(    އޮތް  ަބޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަރުވާއަށް މި 
އަންނަނިވި މަސައްކަތްތައް ރަށުގައި މަންފާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން  ށްފަޅުރަ  ށްފައިވާދޫކޮ

 އެވެ.ކުރެވިދާނެމިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި 

 ، ާބނކުރު  ،ގޮތުން ކާށިމި  .ތަކެތި ވިއްކުން  ލިޭބ ތަފާތު  ރަށުގައިވާ ރުކުން (1)   
 ފަދަ ތަކެތި ވިއްކިދާނެއެވެ. ރުކުރާ ،ފަން

ޤާއިމްކުރުން.  ރަށުގެ ވެށްޓަށް ގެއްލުން ނުލިޭބނޭހެން ކުދިގަހުގެ ނާސަރީއެއް (2)   
ގަހެއް ކަނޑައިގެން  މިފަދަ ކަމަކަށް ރަށުން އެއްވެސް ރުކެއް ނުވަތަ ޮބޑު

 .ނުވާނެއެވެ

ހެދި  ވެށްޓަށް ގެއްލުން ނުލިޭބނޭހެން، ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައިރަށުގެ   (3)   
 .ޮބޑުވާ ޒާތުގެ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ހެއްދުން

އިތުރަށް ރުއްގަސް އިންދާނެ ޖާގަ ، ރަށުގައިވާ ޮބޑެތި ރުއްގަސް ނުކަނޑައި (4)   
ޮބޑެތިވާ   ،އޮތްނަމަ ދިގު   ،އެ ޖާގައިގައި ރުކާއި، ަބނުބކެޔޮ ގަސް ފަދަ 

އިންދައި ގަސް  ޒާތުގެ  ހެދިޮބޑުވާ  އިތުރު ،  މުއްދަތަކުން  ގަސްތަކުން  އެ 
 މަންފާ ހޯދުން. 

ރަށުގައިވާ ގަސްގެހާގެހިން ލިެބންހުރި އެހެނިހެން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކެއުމަށް  (5)   
ވެށްޓަށް    ،މަށް ޭބނުންކުރެވިދާނެ ތަކެތިނުވަތަ ޭބސްވެރިކަބޭނުންކުރެވިދާނެ  

)މިސާލު:   ވިއްކުން  ބޭނުންކުރުމާއި  ހޮވައިގެން  ނުލިޭބގޮތަށް  ގެއްލުން 
 (އްކުއްޅަވަ، ކަނަމަދު، އަހިވައް
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ކުކު (6)    ދޫކޮށްގެން  ތަކެތި  އަސްދޫނި    ޅާއިރަށުތެރެއަށް  ގެންގުޅުމުގެ ފަދަ 
)މި   ގަސްކަނމަސައްކަތްކުރުން.  ރަށުން  ިބން   ، ޑައިމަސައްކަތަށް 

 ކަމެކެވެ.( ހިޔާކޮށްފައިވާ ޮބޑެތި ކޮށި އަޅައި ހެދުމަކީ މަނާ ،ސާފުކޮށްގެން

ގެއްލުމެއް    ނުވަތަ ގޮނޑުދޮށަށް  ރަށުގެ ފަޅަށް (7)     ، ނުލިޭބގޮތަށް  އެއްވެސް 
ފަޅުން ނަންަބރު    ،ރަށުގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2019/14ޤާނޫނު 

ނުވަތަ   މަތިން މަސް ހިފުން  ގެތެއްގޮ  ނުވާފު މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާ
ފަޅާއި ގޮނޑުދޮށުގެ ބޭނުން ހިފާއިރު،   ކަމަށްގޮނޑުދޮށުގެ ޭބނުންކުރުން. މި

ިބސް އަޅާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވެލާ  ނުވަތަ ވެލާ އަރާ ނުވަތަ  ޖައްސާ  ދޫނި  
 މަލުކުރަންވާނެއެވެ. ޢަގެ މަތިން ތެއްލުމެއް ނުވާނެ ގޮގެއް

ހިފައިފައިވާ   )ނ(    ޖެހިއްޖެ  ވަރުވާއަށް  ވަކިކުރަން  މާއްދާގެ      ލަތެއްގައި،  ހާރަށް  މި 
ނަމަވެސް، ަބދަލެއް ނުދެވޭނެއެވެ.    މަސައްކަތްތަކަށް  )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން ކުރާ
ޖެހިއްޖެ   ވަކިކުރަން  އެކަށީގެންވާ ލަތެއްގައި،  ހާރަށް  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން 

ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުގެ އުފުލޭ މުދާ ފަޅުރަށުން    ،މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
 ގެންދިޔުމުގެ ފުރުސަތު، ވަރުވާއަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ރަށުގެ ވަރުވާއަށް   )ރ(   ހާލަތެއްގައި،  ޖެހިއްޖެ  ވަކިކުރަން  ރަށް   ހިފައިފައިވާ 
ނެގުމުގެ ނުވަތަ  ކެނޑުމުގެ  ރުއްގަހެއް  އެއްވެސް  އިންދާ   ފަސްގަނޑުގައި 

 .އިޚްތިޔާރެއް، ރަށް ވަރުވާއަށް ހިފާ ފަރާތަށް ލިިބގެނެއް ނުވެއެވެ

އެ ފަރާތެއް    ، ހާލަތުގައިޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ  ންފަރާތު  ހިފާވަރުވާއަށް ފަޅު ރަށްރަށް   )ބ(   
ކުރުމުގެ    ޖޫރިމަނާ  އަށްވުރެ ގިނަނޫން އަދަދަކުންރުފިޔާ  ))ދިހަ ހާސް  -/10,000

  އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 އެހެނިހެން 

ސަރުކާރުން އެކިއެކި  ދައުލަތުގެ ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށާއި، ސީދާ   )ހ(  .30 އިސްތިސްނާ 
)ސައްތައިން ސައްތަ( ހިއްސާވާ    100މަޝްރޫޢު ހިންގާ ރަށްރަށާއި، ސަރުކާރުގެ %

ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ރަށްރަށާއި،  ހިންގާ  މަސައްކަތް  އެކިއެކި  ކުންފުނިތަކުން 
ރަށްރަށް ހިންގާ  މަސައްކަތް  އެކިއެކި  ަބއިވެރިވެގެން  ސަރުކާރާ    ، ފަރާތްތަކާއި 

ވަނަ    11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  )  98/20ޤާނޫނު ނަންަބރު  
ރަށްރަށް ހަވާލުކުރުމުގައި   ،މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން އިސްތިސްނާކޮށް

ރަށް  ދަށުން  އެއްަބސްވުމެއްގެ  ވެވޭ  ދެމެދުގައި  ފަރާތަކާ  އެ  މިނިސްޓްރީއާއި 
 ޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސް 

ކަންކަމެއް  )ށ(    އަންނަނިވި  ގުޅިގެން  ރަށަކާ  ދޫކުރާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

 އެވެ.ނުކުރެވޭނެ އެއްތުރު ފަރާތަކަށް ސަްބލީސްރަށް އެކީއެކަށް އި ( 1)   
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 އެވެ.ނުލެވޭނެކައެއް ރަށުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއް ( 2)   

 އެވެ.ނުކުރެވޭނެލެއް ަބދަރަށް ހިފާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ  ( 3)   

  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ޭބނުންތަކަށް  ދައުލަތުގެ  ،ހަވާލުކުރާ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   
  ސަރުކާރުގެ   ،ރަށްރަށާއި  ހިންގާ  މަޝްރޫޢު  އެކިއެކި  ސަރުކާރުން  ސީދާ  ،ރަށްރަށާއި
ކުންފުނިތަކުން  100%   ،ރަށްރަށާއި  ހިންގާ  މަސައްކަތް  އެކިއެކި  ،ހިއްސާވާ 

 ހިންގާ  މަސައްކަތް  އެކިއެކި  ަބއިވެރިވެގެން  ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާ  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން
  އިޚްތިޔާރު   ޢަމަލުކުރުމުގެ  އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން  ގުޅޭގޮތުން  ކުއްޔާ  ރަށްރަށުގެ

 . ލިިބގެންވެއެވެ މިނިސްޓަރަށް

 .އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ކުލި ނުނެގުން (1)   

ގްރޭސް   (2)    މުއްދަތަށް  ކުލީގެ  ރަށުގެ  މުއްދަތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު 
 .ކަނޑައެޅުން ޕީރިއަޑެއް

ގަވާއިދުގެ   (3)    މި  މިންވަރު  ކުލީގެ  މާއްދާގައި   6އެއްަބސްވުމުގެ  ވަނަ 
 .މިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް ނެގުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަންވާނީ،    )ރ(  
އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

ކުރިން ވެފައިވާ އެއްަބސްވުންތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުގެ    )ބ(   
 .ނ( އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ) މި މާއްދާގެ

އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކޮށް  
 ހުންނަ ފަޅުރަށްރަށް 

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިނުވާ ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިނުވާ ފަޅުރަށްރަށް  .31
ދައުލަތުގެ  ވަރުވާއަށް ދެވެންދެން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  ކުއްޔަށް ދެވެންދެން ނުވަތަ 

ެބލެހެއްޓުމަށް   ދަށުން  އެއްަބސްވުމެއްގެ  މެނޭޖްމަންޓް  އެއްަބސްވާ  ދެމެދު       އިދާރާއަކާ 
 އެ އިދާރާއަކަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އެއްވެސް ފަރާތަކުން، މިނިސްޓްރީގެ ހަވާލުގައިވާ  .32 ފަޅުރަށުން ެވލި ނެުގން 
 ކުން ވެލި ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ފަޅުރަށަ

ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް  
ުނަވތަ ހިފައިފައިާވ 
  ށްފައިާވދޫކޮވަރުވާއަށް 

ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތު  
 ބަދަލުުވން 

ނަމަ،   ކުންފުންޏެއް   ދޫކޮށްފައިވަނީ    ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވަނީ ނުވަތަ ވަރުވާއަށްފަޅުރަށެއް   .33
ހޯލްޑަރުން،  ޝެއަރ  ނަމަ، ކުންފުނީގެ  ަބއިވެރިންޕާޓްނަ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް   ،ރޝިޕްގެ 

ނަމަ،  ކޯޕަރޭޓިވް   ނުވަތަ  ސޮސައިޓީއެއްގައި  މެންަބރުން  ސޮސައިޓީގެ  ކޯޕަރޭޓިވް 
ނަމަ ަބދަލުވެއްޖެނަމަ  މެންަބރުން  ،ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ސަަބަބކާހުރެ  އަންނަ   އެ،  އެއްވެސް 

އަދި    15ބަދަލުތައް   އަންގަންވާނެއެވެ.  މިނިސްޓްރީއަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 
ސް ނުވަތަ އެޑްރެއިފައިވާ ފަރާތުގެ  ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ހިފަފަޅުރަށެއް  
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އަންނަ    ނަމަ، އެތުވެއްޖެއެއްވެސް ަބދަލެއް އަ  މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ގުޅޭނެ ތަފުސީލުތަކަށް
 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  15 ،ަބދަލުތައް

ޒުތަކާއި ފުހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަ  ހައިނުވާ  ބަޔާންކޮށްފައިމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް   .34 މާނަކުރުން 
 ޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ފުޢިާބރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ލަ 

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއްގެ    ،"ދައުލަތުގެ ބޭނުން" ކަމުގައި ުބނެފައި އެވަނީ )ހ(   
ކަމެއްގެ ސަަބުބން ނުވަތަ    ފައިވާށް ކަނޑައެޅިގެން ަބޔާންކޮދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި
މީ އުށް ރޭވިފައިވާ ޤަކަކަމަ  ވަކި ގެ ދަށުން ކުރިންސުރެނުރާއްޖޭގެ ބިނާވެށީގެ ޕްލޭ

ދަށް ފައިދާކުރާނެ ފަދަ  މަޝްރޫޢެއް  ޞާޤައުމުގެ އިޤްތި ނުވަތަ މުޅި،  މަސައްކަތަކަށް
 ވެ. ހިންގުމަށެ

އެވަނީ،   )ށ(    ުބނެފައި  ކަމުގައި  ކަންކަން "މިނިސްޓްރީ"  ގުޅޭ  ރަށްރަށާ  ފަޅު 
 .ވެއަށެވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާހަބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

ރަށަކީ   މީހުން ދިރިނޫޅޭ އަދި ސަރުކާރުން އެ"ފަޅުރަށް" ކަމުގައި ުބނެފައި އެވަނީ،   )ނ(   
ކަނޑައަ   ފަޅުރަށެއް ލޮނުގަނޑުން ދިވެހިރާއްޖޭ  ފައިވާޅައި ކަމުގައި  ކަނޑުގެ  ގެ 

މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ، ވެއްޔާއި ގައު އަދި/ނުވަތަ ގަސް އެކުލެވޭ ކޮންމެ ތަނަކާއި،  
ފަޅުގެ   ވަށައިގެންވާ  ތަނެއްގެ  ސަރަޙައްދު    500އެ  މީޓަރުގެ  ސަތޭކަ(  )ފަސް 

މި   )ނ(  8ގަވާއިދުގެ  ނުވަތަ  މާއްދާގެ  އިތު  ވަނަ  ދަށުން  ފަޅުގެ ގެ  ރުކުރާ 
 ސަރަޙައްދު ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

"އާންމު ޭބނުންތައް" ކަމުގައި ުބނެފައި އެވަނީ، ފަޅުރަށެއްގައި ކުރަން ހުށަހަޅާ  )ރ(  
ޭބނުންވާ   ފުރުމަށް  ލަފާ  އޮޑިދޯނިފަހަރު  ޭބނުންކުރާ  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތައް 

 ޖެޓީ/ފާލަން ހެދުމަށާއި، ފަޅުގައި ާބއްވަންޖެހޭ އޮޑިދޯނިފަހަރު ޭބއްވުމަށެވެ. 

ފައި އެވަނީ، މުޖުތަމަޢެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ އަމިއްލަ "ކާރިސާ" ކަމުގައި ުބނެ ( ބ )  
ވަސީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން ތަޙައްމަލް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް، އެ ަބއެއްގެ އިންސާނީ 

ވަސީލަތްތަކަށާއި،    އިޤްތިޞާދީ  ވަސީލަތްތަކަށާއި،  މާއްދީ  ކެރިކުޅަދާނަކަމަށާއި، 
ދިރިއުޅުމަށް އާންމު  ގެއްލުންވެ،  ޮބޑެތި    ތިމާވެށްޓަށް  ފަދަ  ހުރަސްއެޅޭ 

 ހާދިސާތަކަށެވެ.

އާންމުކޮށް   މާނަކުރުމުގައި  "ކާރިސާ"  ތަފުސީލު:  ކަމަކަށް    3އިތުރު  )ތިނެއް( 
ބަލަންޖެހެއެވެ. އެއީ މުޖުތަމަޢެއް ނުރައްކަލަކަށް ހާމަކޮށް ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރާއި، 

 ވަރެވެ. ނާޒުކުކަމާއި، ތަޙައްމަލް ކުރުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިވެފައިވާ މިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  96/10ނޫނު ނަންަބރު  "ކުންފުނި" ކަމުގައި ުބނެފައި އެވަނީ، ޤާ  (ޅ)  
 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކުންފުންޏަށެވެ.ޤާނޫނު(  ކުންފުންޏާެބހޭ
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އެވަނީ،  ޕާޓްނަރޝިޕް" ( ކ)   ުބނެފައި  ކަމުގައި  ނަންަބރު  "    2011/13ޤާނޫނު 
 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަށެވެ.)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( 

އެވަނީ،  ޖަމްޢިއްޔާ" ( އ)   ުބނެފައި  ކަމުގައި  ނަންަބރު  "    2003/1ޤާނޫނު 
 ތަކަށެވެ.ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ )ޖަމްޢިއްޔާތަކާެބހޭ ޤާނޫނު( 

ުބނެފައި އެވަނީ،  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" ( ވ)    2007/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  " ކަމުގައި 
ޤާނޫނު(   ސޮސައިޓީގެ  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  )ކޯޕަރޭޓިވް  ދަށުން  ކޯޕަރޭޓިވް ގެ 

 ތަކަށެވެ.ސޮސައިޓީ

ނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީއާއި މި"ވަރުވާ" ކަމުގައި ުބނެފައި އެވަނީ،   )މ(   
 ވަރުވާއަށް ރަށެއް ނަގާ ފަރާތާއެކު އެއްަބސްވެވޭ ފައިސާގެ އަގަށެވެ. 

ށްޓަށް ވެ  ދުރަތީޤުރަށްރަށުގެ  "ވަރުވާއަށް ދޫކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފަޅު )ފ(   
 . ށެވެވާލުކުރުމަހަެބލެހެއްޓުން ރަށް ފަޅުރަށްަބދަލު ނުގެނެސް 

ކެނޑުމާއި   ުބނެފައި އެވަނީ، ކަމާެބހޭ އިދާރާއިން ރުއްގަސްޮބޑު ގަހެއް" ކަމުގައި  " )ދ(   
ގެންދިޔުމާެބހޭ ގޮތުން  އުފުރުމާއި، ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް

ކަމުގައި ަބލާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ  "އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި "ޮބޑު ގަހެއް
 .ގަސްގަހަށެވެ

___________________________ 


