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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

    ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ
  

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް 

ކައުންސިލްތަކުން ބިން މިލްކުކުރުމާބެހޭ  ،ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމާއިހިންގައި 

  ގަވާއިދު 
   

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިއީ، (ހ)  .1  ްތަޢާރުފާއި ނަނ
) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް  ކައުންސިލްތަކަށް އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައިވާ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ހިންގައި ންއެ ކައު
އި ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އިޖުރާތްތައް ޙަވާލުކުރުމާ ބެލެހެއްޓުމަށް
)  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަޔާންކުރުމަށް ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު

  ކެވެ.ގަވާއިދެ ލާފައިވާއިއެކުލަވަ، ބާރު ލިބިގެންވަނަ މާއްދާއިން  41
 

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި  ،އިދަށް ކިޔާނީގަވާ މި (ށ)    
ރުމާއި ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުހިންގައި ބެލެެހއްޓުމަށް  ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް

  " އެވެ.ދުގަވާއިކައުންސިލްތަކުން ބިން މިލްކުކުރުމާބެހޭ 
  

ބެލެހެއްޓުން  ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދައުލަތުގެ ބިމުގެ ކަންކަން ހިންގައި މި(ހ)   .2  ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު 
ވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަންނަނިވި ކަންކަންކުރުމަށް ހަ

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައިވާ ދައުލަތުގެ 
  ވާލުކުރުމެވެ.ހަބިންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލްތަކާ 

  
އިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ވާދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަ   )1(      

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ން ކަތު ލިބުނުޔާތްތަކަށް މިލްކިއްފަރާ  ލިބޭތު ޔާ ބިމުގެ މިލްކިއް
  ދިނުން.އިރީ ހަދަ ޓަޖިސްރަ
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ   )2(      
 ޕްލޭނާ ސިލްތަކުގެ ލޭންޑް ޔޫސްފައިވާ ކައުންލާވައިގޮތުގެމަތިން އެކުލަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފައިާވ 
އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ބިންތައް 
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  ކުއްޔަށްދޫކުރުމާއި ދިނުން.
  

، ގޮތުގެމަތިްނ އިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ށ)    

، ތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ނަމުގައި ބިން ހޯދުމާއިއިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖު

މިފަދަ  ،ތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއިތްމިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާ ،މިލްކުކުރުމާއި ބިން
ށް ތަކަ އެފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ކައުންސިލް ،ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި

  ފައިދާ ލިބިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
  

ގަވާއިދު ހިންގާނެ 
  ފަރާތް

އެއިރެއްގައި މަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓު ބެހޭބިމާ ،ީނގަވާއިދު ހިންގާ މި  .3
  ންނެވެ.އަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާ

  
 ކައުންސިލްތަކާ ހިންގާ 

ބަލަހައްޓަން 
ދައުލަތުގެ ހަވާލުކުރެވޭ 

  ބިން
  
  

ޤާނޫނު ވާލުކުރެވޭނީ ޙަބަލަހައްޓަން  އިދަށުން ކައުންސިލްތަކާ ހިންގަ މި ގަވާއިދުގެ (ހ)  .4
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ( 2010/7ނަންބަރު 

ސަރަޙައްދުތަކަށް ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ  )ޤާނޫނު
ނޑައަޅައޮތޯރިޓީ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހި އިން ކަ

  ބިންތަކެވެ. އިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހަޝާއިޢުކުރާ ސަރަޙައްދު
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރާ ބިންތަކުގެ މިލްކުވެރި  (ށ)   
. އަދި މި ބިންތައް ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެވެނީ ހަމައެކަނި  ފަރާތަކީ، ދިވެހި ދައުލަތެވެ

  ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށެވެ.
  

ވަނަ މާއްދާގައި  11މި ގަވާއިދުގެ ، މިލްކުކުރެވޭނީ ކައުންސިލަކަށް ބިމެއް ދައުލަތުގެ (ނ)   
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަންޏެވެ.

  
ދައުލަތުގެ ބިން 

ބަލަހައްޓަން  ހިންގާ
  ހަވާލުކުރެވޭ އުސޫލު 

  

  

ބަލަހައްޓަން  އި ދައުލަތުގެ ބިން ހިންގަ ތަކާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ކައުންސިލް (ހ)  .5
ހިމެނޭގޮތަށް ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އަންނަނިވި ކަންކަން   ވާލުކުރެވޭނީ،ޙަ

   ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.
  

އެހެނިހެން ބިމުގެ ޗާޓާއި  ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ އިކައުންސިލާ ހިންގަ )1(      
  ؛ފުސީލުތަ
  

  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޒިންމާތައް  )2(      
  

  ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާތައް  )3(      
  

   ތައް ޠުބިން ހަވާލުކުރެވޭ ޝަރު )4(      
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 ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މިއަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް  (ށ)    
ގެ ދައުލަތުގެ ބިން މިނިސްޓްރީ ހަވާލުކުރެވޭ ބެލެހެއްޓުމަށް އިކައުންސިލްތަކާ ހިންގަ
  ނެގޭނެއެވެ. އި ބެލުމުގެ ދަށަށް އަނބުރަ

  
 ޢީއިޖްތިމާތިޞާދީ ނުވަތަ ޤުއިގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު  )1(      

 ބިމެއް މިނިސްޓްރީގެ  އަކާ ގުޅިގެން އެ ޢުމަޝްރޫ ޞަ އްޚާޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ 
  ރީން ނިންމުން.މިނިސްޓް ގެނައުމަށްދަށަށް ބެލުމުގެ 

  
ވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ބިމުގެ ބޭނުން ހަބެލެހެއްޓުމަށް  އިކައުންސިލާ ހިންގަ  )2(      

 .   ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރުން
  

ގައި ބުނެފައިވާ ލޭންްޑ ވަނަ މާއްދާ 7ގަވާއިދުގެ  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި، މި   )3(      
   .މަލުކުރުންޢަޔޫސް ޕްލޭން ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނޭ ގޮތަށް ކައުންސިލުން 

  
ވާލުކުރެވޭ ބިމެއް ހަކައުންސިލާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ) 1(ށ) ގެ (މި މާއްދާގެ  (ނ)    

ކައުންސިލަކަށް ލަތެއްގައި އެ ނިންމުމެއް އެ ހާ ނިންމާނެގުމަށް މިނިސްޓްރީން 
   ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

  
) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރާއިރު، ދައުލަތުގެ ބިމާގުޅޭގޮތުން 1މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( މި )(ރ    

ކައުންސިލާ   ކައުންސިލުން ތިންވަނަ ފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައިވާނަމަ، ނުވަތަ
އިންވެސްޓްމަންޓެއް  ވާ ދައުލަތުގެ ބިމާ ގުޅޭގޮތުންއިބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފަ އިހިންގަ

އިންވެސްޓްމަންޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  އެއްބަސްވުމަށާއި އެ ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ
. ޢަ ޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ންވެސްއި   ދުލުވެރި ބަދަލެއް  ދައުލަތުން ދޭންވާނެއެވެ
  

 އި ކައުންސިލާ ހިންގަ
ބެލެހެއްޓުން 

ހަވާލުކޮށްފައިވާ 
ންތަކުގެ ދަފްތަރު ބި

  ލުން އިއެކުލަވަ

  

ވާލުކުރެވޭ ބިންތަކުގެ ދަފްތަރެއް ހަބެލެހެއްޓުމަށް  އިސިލްތަކާ ހިންގަގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުން މި  .6
.  މޯލްޑިވްސް ލޭްނޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީން   ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ވާލުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ ހަބެލެހެއްޓުމަށް އި ސިލްތަކާ ހިންގަގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުން  މި (ހ)  .7 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން 
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ލާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއިގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވަބިމާ 

  ލަންވާނެއެވެ.އިލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވަ ކައުންސިލުން
  

ލާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އިއެކުލަވަގެ މަތިން ކައުންސިލުން މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތު މި (ށ)    
  އެޕްރޫވްކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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 ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އެޕްރޫވްކުރާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން (ނ)    
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީން އަޕްޑޭޓްކޮށް 

. ބަލަހައްޓަންވާނެއެ   ވެ
  

ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރާ ބިންތަކާ  އިގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ ހިންގަގަވާއިދު މި )ރ(    
މަލާތެއް ކުރަންވާނީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ޢާގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މު

  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
  

ކައުންސިލުން 
ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް 

  ބިން ދޫކުރުން

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ،ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބިން ދޫކުރެވޭނީކައުންސިލުން  (ހ)  .8
.   ގޮތަކަށެވެ

  
  .ތު ދިންުނމިލްކިއްޔާ  )1(   

  
  .ދިނުްނކުއްޔަށް  )2(     

  
  .ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރަން ހަވާލުކުރުން  )3(     

  
  .ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށް ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރުން  )4(     

  
  .ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކުރުން  )5(     

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ރަށެއްގެ ބިމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  (ށ)   

  މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. ،ދޭންވާނީ
  

ކައުންސިލްތަކާ 
ބެލެހެއްޓުމަށް  އިހިންގަ

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިމެއް
ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ 

  އުސޫލު
    

ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކުރެވޭ ބިމެއް  އިގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ ހިންގަގަވާއިދު މި (ހ)  .9
 ،) ވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްޔަށްދޭއިރ2ުވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 8ގަވާއިދުގެ  މި

  މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢައަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން 
  

ވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ޤުއުއެކަމަށް ޝަ ،މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބުމުްނ )1(    
  ؛ކުރުން އިޢުލާނުންމުކޮށް އާ
  

އެކަމަށް  ،ކުރުމުންނު އިޢުލާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ) ވަނަ ނަންބަރ1ުމާއްދާގެ ( މި )2(      
 ،ހުށަހަޅާއެދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފަން  ،ކުއްޔަށްދޫކުރާ ބިން  ،އިޖާބަދީ

  ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރުން؛ ގަސްދުކުރާގޮތުގެ ފަރާތުން އެތަން ހިންގުމަށްއެ
  

ގޮތުން އެކަްނ މާލީ ،ހިފަން ހުށަހަޅާަފއިވާ ފަރާތަކީކުއްޔަށްދޫކުރާ ބިން ކުއްޔަށް )3(      
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  ކުރެވޭނެ ފަރާތެއްކަން ޔަގީންކުރުން؛
  

ބަލަހައްޓަން  އިހިންގަ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ރިޕޯޓު  ބިންތަކުގެ 
  ހުށަހެޅުން 

  
  

ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިންތައް  އިހިންގަގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ  މި  .10
 ފުސީލާއި،ތައެތަން ކުއްޔަށް ދީފައިވާނަމަ ކުލި ލިބެމުންދާ ގޮތުގެ  ،ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި

ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ  ފުސީލުތަ ބިންތަކުގައި އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ  އެ
  މަހުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަހާއި ޑިސެމްބަރުމީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖޫން

  
ކައުންސިލްތަކަށް ބިން 

  ށްދިނުން މިލްކުކޮ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ( 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .11

އްގެ ޞެޚުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ވަކި ޤާނޫނީ ޝަ )ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
ކަންކަން  ޢީ ދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޞާތިޤްއި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، ހައިސިއްޔަތުން

   ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް މިނިސްޓްރީން ބިން މިލްކުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
  

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ ހިންގާ  ރާވައި ދިނުމަށް ކައުންސިލުްނރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް  )1(     
  ކަށް.ތިމާޢީ މަޝްރޫޢައިޖު
  

ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ ބައިވެރިވެގެން ރައްޔިތުންނަށް   )2(     
ތިމާޢީ ޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުހިންގާ އި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ރާވައިދުމަތްޚި

  ކަށް.މަޝްރޫޢަ
  

ވާނީ ސިލްތަކަށް ބިން މިލްކުކޮށްދޭންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުން (ށ)   
ފަހު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްކައުންސިލްތަކުން ހުށަ

  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
  

ގޮތުގެ ންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކޮށްދޭނެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައު (ނ)   
އުސޫލެއް، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައި ތުތައް ބަޔާންކުރާ އައިޖުރާ

  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
   

 ،ާވނީސިލްތަކަށް ބިން މިލްކުކޮށްދޭންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުން(ރ)    
މި ގަވާއިދާއި މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވައިލާ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ 

  މަތިންނެވެ. 
  

ބިންތައް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކަށް މިލްކުކޮށްދޭ  (ބ)   
  މަތިންނެވެ. ވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެބޭނުންކުރަން

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކަށް މިލްކުކޮށްދޭ ބިންތަކުގައި  (ޅ)   

، ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ބިންތަކުގައި



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            108 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

6

ސަސާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ މުއައް
  ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމަށްފަހުއެވެ.

   
ވަނަ  7ގަވާއިދުގެ  މިދެވޭނީ، ދަށުން ކައުންސިލަށް މިލްކުކޮށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ކ)   

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ނާލާފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭއިގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވަމާއްދާ
  މަތިންނެވެ.

  
ދެމެދު  ދައުލަތާއި ކައުންސިލާކޮށްދޭންވާނީ، މިލްކު މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބިމެއް މި (އ)   

  ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ބިމެއް  އެ  ،ކައުންސިލަށް ދީފިނަމަ ކުވެރިކަންދަށުން ބިމެއްގެ މިލްގެ (ހ) މި މާއްދާގެ  (ވ)   

  ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ރީ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީން ރަޖިސްޓަ ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލަށް 
މިލްކުކޮށްދީފައިވާ 
ބިމެއް ދައުލަތަށް 
  އަނބުރާ ނެގުން 

 ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް މިލްކުކޮށްދީފައިވާ ބިމެއް އަނބުރާ ނެގޭނީ މި (ހ)  .12
 .   އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ

  
ވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮށްފައިކޮށްދިނުމަށް ހަދާފައިވާ ކުދައުލަތުން ބިން މިލް  )1(    

  .ލާފުުވންޚިކާ ކައުންސިލުން ޠަޝަރު
  

  .ލާފުވުންޚި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭާނ ،ރުމުގައިކައުންސިލުން ބިން ބޭނުންކު  )2(      
  

ލާފަށް ބިން ޚި ވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާކައުންސިލުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި  )3(      
  .ބޭނުންކުރުން

  
ސިލަށް ބޭނުމަކަށް ކައުން ތިމާޢީއިޖުނުވަތަ  އިޤްތިޞީާދދައުލަތުގެ   )4(      

ކަންކަން ބަލަހައްޓާ  ބެހޭއަނބުރާ ނެގުމަށް ބިމާ މިލްކުކޮށްދީފައިވާ ބިން 
  .ވުޒާރާއިން ނިންމުން

  
ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ބޭނުމަކަށް ކައުންސިލަށް މިލްކުކޮށްދީފައިވާ ބިން އަނބުރާ   )5(      

  ން ނިންމުން.މިނިސްޓްރީނެގުމަށް 
  

ހާލަތުގައި ކައުންސިލަށް  ) ވަނަ ނަންބަރުގައިވ4ާމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)    
ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ،ނަގާނަމަ ނަގަންވާނީ ކޮށްދީފައިވާ ބިމެއް އަނބުރާމިލްކު

ދުލުވެރި ޢަ ނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޫނުއަސާސީއާއި ޤާ ނޫބަލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ
. ބަދަލެއް   ދިނުމަށްފަހުގައެވެ

  
 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމެއް އަނބުރާ ދައުލަތަށް ނަގައިފިނަމަ (ނ)    
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  ކުރަންވާނެއެވެ.ބިމަކަށް ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ މިނިސްޓްރީން ބާޠިލު އެ
  

ގަވާއިދަށް  މި
  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިފަށާނީ،  މަލުކުރަްނމި ގަވާއިދަށް ޢަ (ހ)  .13
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  
 R-24/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ލުކުރަން ޢަމަ ގަވާއިދަށް މި  (ށ)    

 ދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ޙައް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ިހނގާ ސަރަ(
 ބިންތަކާމެދު  ހަވާލުކޮށްފައިވާގެ ދަށުން  )ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލު ބިންތައް 

  ގަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ. ޢަމަލުކުރެވޭނީ މި
  

ލޯކަލް ( R-24/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ފެށުމާއެކު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .14  ލެވޭ ގަވާއިދު އުވާ
ބިންތަްއ  ދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެޙައްކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަ

  އުވުނީއެވެ. )ކުރުމުގެ ގަވާއިދުކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލު
  

  ހިނދަކު މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް:އި ނުވާހަ ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި މި  .15  މާނަކުރުން 
  

 ދައުލަތުގެ ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "މިނިސްޓްރީ" (ހ)    
  އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ށ)     "ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ކައުންސިލް

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ 
.  ،ރަށު ކައުންސިލާއި   އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ސިޓީ ކައުންސިލެވެ

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އި"ހިންގަ (ނ)     ލާފައިވާ އިވައެކުލަ މިނިސްޓްރީްނ ،ބެލެހެއްޓުން

ހަވާލުކުރާ  ދުގެ ދަށުން ގަވާއި އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މި
 އިދާރީ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި  ބިންތައް މެނޭޖުކޮށް، ބިންތަކާ ގުޅޭ

  ބެލެހެއްޓުމަށެވެ.
  


