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ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު108 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމާއި ،ކައުންސިލްތަކުން ބިން މިލްކުކުރުމާބެހޭ
ގަވާއިދު
ަނ
ތަޢާރުފާއި ނ ް

.1

ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު

.2

)ހ(

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުސޫލުން

ހިންގުމުގެ

ޤާނޫނު(

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ލޯކަލް

ކައުންސިލްތަކަށް

އެ ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައިވާ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އިޖުރާތްތައް
ބަޔާންކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
 41ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ،އެކުލަވައިލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި
ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ހިންގައި ބެލެ ެ
ހއްޓުމަށް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމާއި
ކައުންސިލްތަކުން ބިން މިލްކުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

)ހ(

މި

ގަވާއިދުގެ

މަޤްޞަދަކީ،

ދައުލަތުގެ

ބިމުގެ

ކަންކަން

ހިންގައި

ބެލެހެއްޓުން

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަންނަނިވި ކަންކަންކުރުމަށް
މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައިވާ ދައުލަތުގެ
ބިންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމެވެ.
)(1

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން
ބިމުގެ މިލްކިއްޔާތު ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް މިލްކިއްޔާތު ލިބުނުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް
ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުން.

)(2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން

އެކުލަވައިލާފައިވާ

ކައުންސިލްތަކުގެ

ލޭންޑް

ޔޫސް

ޕްލޭނާ

ވ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފައި ާ
ބިންތައް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް
1

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު108 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކުއްޔަށްދޫކުރުމާއި ދިނުން.
)ށ(

ޢަމަލުކުރެވޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޤާނޫނުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކާ

ގޮތުގެމަތިން،

އެއްގޮތްވާ

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ނަމުގައި ބިން ހޯދުމާއި،
ބިން މިލްކުކުރުމާއި ،މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ،މިފަދަ
ތަންތަނުގައި

އިންވެސްޓްކުރުމާއި،

އެފަދަ

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން

ކައުންސިލްތަކަށް

ފައިދާ ލިބިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
ގަވާއިދު ހިންގާނެ
ފަރާތް

.3

މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ ،ބިމާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއިރެއްގައި
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކުންނެވެ.

ކައުންސިލްތަކާ ހިންގާ .4

ބަލަހައްޓަން

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ ހިންގައި ބަލަހައްޓަން ޙަވާލުކުރެވޭނީ ޤާނޫނު
ގ
ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމު ެ

ހަވާލުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ

ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކަށް

ބިން

ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢުކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ބިންތަކެވެ.
)ށ(

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

)ނ(

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

ދައުލަތުގެ ބިން
ހިންގާ ބަލަހައްޓަން
ހަވާލުކުރެވޭ އުސޫލު

.5

)ހ(

މި

ގަވާއިދުގެ

ޙަވާލުކުރެވޭނީ،

ދަށުން،

ކައުންސިލްތަކާ

ދައުލަތުގެ

ބިން

ހިންގައި

ބަލަހައްޓަން

އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު

ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.
) (1ކައުންސިލާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ބިމުގެ ޗާޓާއި އެހެނިހެން
ތަފުސީލު؛
) (2ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޒިންމާތައް
) (3ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާތައް
) (4ބިން ހަވާލުކުރެވޭ ޝަރުޠުތައް
2

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު108 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ކައުންސިލްތަކާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ ބިން މިނިސްޓްރީގެ
ބެލުމުގެ ދަށަށް އަނބުރައި ނެގޭނެއެވެ.
)(1

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިޤުތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ
ގ
ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢުއަކާ ގުޅިގެން އެ ބިމެއް މިނިސްޓްރީ ެ
ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމުން.

)(2

ކައުންސިލާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ބިމުގެ ބޭނުން
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރުން.

)(3

ޑ
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ލޭން ް
ޔޫސް ޕްލޭން ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނޭ ގޮތަށް ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރުން.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )(1

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެވޭ ބިމެއް

ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމާ ހާލަތެއްގައި އެ ނިންމުމެއް އެ ކައުންސިލަކަށް
ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރާއިރު ،ދައުލަތުގެ ބިމާގުޅޭގޮތުން
ކައުންސިލުން ތިންވަނަ ފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ

ކައުންސިލާ

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން އިންވެސްޓްމަންޓެއް
ކޮށްފައިވާނަމަ،

އެ

އެއްބަސްވުމަށާއި

އެ

އިންވެސްޓްމަންޓަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދައުލަތުން ދޭންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލާ ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުން

.6

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ބިންތަކުގެ ދަފްތަރެއް
ނޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީން ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ލޭ ް

ހަވާލުކޮށްފައިވާ
ބިންތަކުގެ ދަފްތަރު
އެކުލަވައިލުން
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން

.7

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ
ބިމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
ކައުންސިލުން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން
އެޕްރޫވްކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

3

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު108 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އެޕްރޫވްކުރާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން،
ސަރުކާރުގެ

ސިޔާސަތާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން

އަޕްޑޭޓްކޮށް

މިނިސްޓްރީން

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރާ ބިންތަކާ
ގުޅޭގޮތުން

އެއްވެސް

މުޢާމަލާތެއް

ކުރަންވާނީ

ލޭންޑް

ޔޫސް

ޕްލޭނާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ކައުންސިލުން

ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް

.8

)ހ(

ބިން ދޫކުރުން

)ށ(

ކައުންސިލުން

ފަރާތަކަށް

ތިންވަނަ

ބިން

ދޫކުރެވޭނީ،

އަންނަނިވި

ގޮތްތަކުންކުރެ

ގޮތަކަށެވެ.
)(1

މިލްކިއްޔާތު ދިނުން.

)(2

ކުއްޔަށްދިނުން.

)(3

ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރަން ހަވާލުކުރުން.

)(4

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށް ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރުން.

)(5

ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ރަށެއްގެ ބިމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ދޭންވާނީ ،މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

ކައުންސިލްތަކާ
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިމެއް
ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ
އުސޫލު

.9

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ ހިންގައި ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކުރެވޭ ބިމެއް
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2ވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްޔަށްދޭއިރު،
އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ނ ،އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް
) (1މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބުމު ް
އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުން؛
) (2މި މާއްދާގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނުކުރުމުން ،އެކަމަށް
އިޖާބަދީ ،ކުއްޔަށްދޫކުރާ ބިން ،ކުއްޔަށް ހިފަން އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ،
އެފަރާތުން އެތަން ހިންގުމަށް ގަސްދުކުރާގޮތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރުން؛
ނ
ފއިވާ ފަރާތަކީ ،މާލީގޮތުން އެކަ ް
) (3ކުއްޔަށްދޫކުރާ ބިން ކުއްޔަށްހިފަން ހުށަހަޅާ ަ
4

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު108 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކުރެވޭނެ ފަރާތެއްކަން ޔަގީންކުރުން؛
ހިންގައި ބަލަހައްޓަން
ހަވާލުކޮށްފައިވާ

.10

ބިންތަކުގެ ރިޕޯޓު
ހުށަހެޅުން

ކައުންސިލްތަކަށް ބިން .11

މިލްކުކޮށްދިނުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިންތައް
ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި ،އެތަން ކުއްޔަށް ދީފައިވާނަމަ ކުލި ލިބެމުންދާ ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި،
އެ ބިންތަކުގައި އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ
މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖޫންމަހާއި ޑިސެމްބަރު މަހުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން
ހިންގުމުގެ

ޤާނޫނު(

ހައިސިއްޔަތުން،

ގެ

ދަށުން

ކައުންސިލްތަކުން

ވަކި

ޤާނޫނީ

ޝަޚުޞެއްގެ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަން

ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް މިނިސްޓްރީން ބިން މިލްކުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
)(1

ނ ރާވައި ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކައުންސިލު ް
އިޖުތިމާޢީ މަޝްރޫޢަކަށް.

)(2

މެދުވެރިވެގެން

ކައުންސިލްތައް

ނުވަތަ

ބައިވެރިވެގެން

ރައްޔިތުންނަށް

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ރާވައި ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ
މަޝްރޫޢަކަށް.
)ށ(

ނވާނީ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކުކޮށްދޭ ް
ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ނ(

ނގޮތުގެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކޮށްދޭ ެ
އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައި
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ނވާނީ،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކުކޮށްދޭ ް
މި ގަވާއިދާއި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވައިލާ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

)ބ(

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

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކަށް މިލްކުކޮށްދޭ ބިންތަކުގައި
ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ބިންތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ،
5

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު108 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން
ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމަށްފަހުއެވެ.
)ކ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް މިލްކުކޮށްދެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވައިލާފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

)އ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބިމެއް މިލްކުކޮށްދޭންވާނީ ،ދައުލަތާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު
ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

)ވ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބިމެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ކައުންސިލަށް ދީފިނަމަ ،އެ ބިމެއް
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަށް
މިލްކުކޮށްދީފައިވާ

.12

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް މިލްކުކޮށްދީފައިވާ ބިމެއް އަނބުރާ ނެގޭނީ،
އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ.

ބިމެއް ދައުލަތަށް
އަނބުރާ ނެގުން

)(1

ދައުލަތުން ބިން މިލްކުކޮށްދިނުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮށްފައިވާ
ވން.
ޝަރުޠަކާ ކައުންސިލުން ޚިލާފު ު

)(2

ނ.
ނ ޚިލާފުވު ް
ކައުންސިލުން ބިން ބޭނުންކުރުމުގައި ،ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭ ާ

)(3

ކައުންސިލުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ބިން
ބޭނުންކުރުން.

)(4

ދައުލަތުގެ

ދ
އިޤްތިޞާ ީ
ބިން

މިލްކުކޮށްދީފައިވާ

ނުވަތަ
އަނބުރާ

އިޖުތިމާޢީ
ނެގުމަށް

ބޭނުމަކަށް
ބިމާބެހޭ

ކަންކަން

ނސިލަށް
ކައު ް
ބަލަހައްޓާ

ވުޒާރާއިން ނިންމުން.
)(5

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ބޭނުމަކަށް ކައުންސިލަށް މިލްކުކޮށްދީފައިވާ ބިން އަނބުރާ
ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމުން.

)ށ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގެ

)(4

ވަނަ

ނަންބަރުގައިވާ

ހާލަތުގައި

ކައުންސިލަށް

މިލްކުކޮށްދީފައިވާ ބިމެއް އަނބުރާ ނަގާނަމަ ނަގަންވާނީ ،ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް
ޤނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުލުވެރި
ާ
ބަލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
ބަދަލެއް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމެއް އަނބުރާ ދައުލަތަށް ނަގައިފިނަމަ،
6

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު108 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެ ބިމަކަށް ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ މިނިސްޓްރީން ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.
މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.13

)ހ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ގަވާއިދު ނަންބަރު 2011/R-24
)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ
ލކުރުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިންތަކާމެދު
ބިންތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާ ު
ޢަމަލުކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ.

އުވާލެވޭ ގަވާއިދު

.14

މާނަކުރުން

.15

މި

ގަވާއިދަށް

ކައުންސިލްތަކުގެ

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމާއެކު،
ހިނގާ

އިޚްތިޞާޞް

ގަވާއިދު

ނަންބަރު

ސަރަޙައްދުގައި

ހިމެނޭ

2011/R-24
ދައުލަތުގެ

)ލޯކަލް
އ
ބިންތަ ް

ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު( އުވުނީއެވެ.
ނވާހައި ހިނދަކު މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް:
މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ު
)ހ(

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

)ށ(

"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު " 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ
ރަށު ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ސިޓީ ކައުންސިލެވެ.

)ނ(

ނ އެކުލަވައިލާފައިވާ
"ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓްރީ ް
އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރާ
ބިންތައް

މެނޭޖުކޮށް،

ބިންތަކާ

ބެލެހެއްޓުމަށެވެ.
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ގުޅޭ

އިދާރީ

އެންމެހައި

ކަންތައްތައް

ހިންގައި

