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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2017 ޖުލައި 25 – 1438 ޛުލްޤަޢިދާ 2ތާރީޚު 107އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ދިނުމާބެޭހ ގަވާިއދު ހުިރ ޞިނާޢީ ބިންތަްއ ކުއްޔަށް ވިލިނގިީލގައި
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

      ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

  ދިނުމާބެޭހ ގަވާިއދު ހުިރ ޞިނާޢީ ބިންތަްއ ކުއްޔަށް ވިލިނގިީލގައި
  

  

) ގެ  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ  .1  ތަޢާރަފް ވަނަ މާއްދާެގ  41(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު
ށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެދަށުން، ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި ،ދަށުން

ގޮތުން މާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެދިނުހުރި ޞިނާޢީ ބިންތައް ކުއްޔަށް ވިލިނގިލީގައި
 ލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އެކު
  

" ހުރި ޞިނާޢީ ބިންތައް ކުއްޔަށް "ވިލިނގިލީގައި ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި  .2  ނަން  ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
 މިހެންނެވެ.

  
ދިނުމުގައި ހުރި ޞިނާޢީ ބިންތައް ކުއްޔަްށ ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ވިލިނގިލީގައި މި  .3  މަޤްޞަދު

 އިމުކުރުމެވެ.ޤާބޭނުންކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 
  

ގ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިްނ ،މި ގަވާއިދު ހިންގައި ތަންފީޒުކުރާނީ  .4 ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތް
 ންނެވެ.އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު

  
:   .5  ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން (ދައުލަތުގެ  R-20/2017މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު

) އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މަތިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން މިނިސްޓްރީން ގަވާއިދު

ނަ ވަ  9މި ގަވާއިދުގެ  ،އިޢުލާނުކުރުމުން، އެ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީ، ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި

:  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު (ދައުލަތުގެ  R-20/2017ހުށަހެޅުމުން، ގަވާއިދު ނަންބަރު

) އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ކުރުމަށްފަހު، އޭގެ މަތިން އެ ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓް  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު

ބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަާރތަކާއެކު ވެވޭ އެއް

  ދަށުންނެވެ.

  
ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ 

  ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުން
 ވިލިނގިލީގައި ހުރި ޞިނާޢީ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި، އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފަން  .5

 ގޮތުންއެކަން އާންމުކޮށް އެންގުމުގެ، ހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް
  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
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ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 
  ކުރާ އިޢުލާން 

ހުރި ޞިނާޢީ ބިންތަްއ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިލިނގިލީގައި 5ގަވާއިދުގެ  މި  .6
. މަދުވެގެން  ކަން ތިރީގައިވާ ކަން ،ދޫކުރުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައިކުއްޔަށް    ހިމަނަންވާނެއެވެ

  
 ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގެ މަޢުލޫމާތު  (ހ)    

  
 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު   (ށ)    

  
ނޑައެޅުމުގެގޮތުން ޕޮއިންޓުބިން ކުއް  (ނ)      ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ޔަށްހިފާ ފަރާތް ކަ

  
 ފޯމު ހުށަހެޅުމުެގ ސުންގަޑި  (ރ)    

  
 ،ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނަމަ ޞަހިފާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ޚާއް ބިން ކުއްޔަށް  (ބ)    

 އެ ޝަރުޠުތައް 
  

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމުގެ މަޢުލޫމާތު  (ޅ)    
  

މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން 
  އިޢުލާން ކުރުން 

 ،ކުރިން ހުގެ(ފަނަރަ) ދުވަ 15މަދުވެގެން ގެ ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމު  .7
 ،އެންގުމަށްހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ބިން ކުއްޔަށް އެ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. 5މި ގަވާއިދުގެ 
  

ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ބިން 
  އިޢުލާންކުރުން ހުސްވެގެން 

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން  ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިްނ ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  .8
 ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ދޫކޮށްލައިފިނަމަ
) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15ބިން ހުސްވާތާ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  5ގަވާއިދުގެ މި ، (ފަނަރަ

މިނިސްޓްރީން  ގޮތުން ންގުމުގެހިފުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން އެއެ ބިން ކުއްޔަށް ،މަތިން
 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

  
ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ހުރި ޞިނާޢީ ބިންތައް ކުއްޔަށް ވިލިނގިލީގައި  (ހ)  .9  ފޯމު ހުށަހެޅުން 

ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ުހރި ޞިނާޢީ ބިންތައް ކުއްޔަށް  "ވިލިނގިލީގައި ،ނީންވާއެދެ
  ނެވެ.ހުށަހަޅައިގެން

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު، މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި   (ށ)    

 މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.، ރިސެޕްޝަނުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު މިނިސްޓްރީގެ
  

ހިފާ ފަރާތުގެ ކުއްޔަށް
  ޝަރުޠު 

 ތައްހިފާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިން ކުއްޔަށްމި  .10
 .   ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ
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ސްޯލ  ރައްޔިތެއްގެ ދިވެހި ކޮށްފިައާވ ރީދިވެހިރާއްޖޭގިައ ރަޖިސްޓަ  (ހ)    
 ނުވަތަ  ،ކަށްވުންޕްރޮޕްރޭޓަރޝިޕަ 

  
(ސަތޭކަ އިންސައްތަ) ދިވެހިން  100ރީކޮށްފައިވާ %ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ   (ށ)    

 ހިއްސާވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށްވުން، ނުވަތަ 
  

(ސަތޭކަ އިންސައްތަ) ދިވެހިން  100ރީކޮށްފައިވާ %ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ   (ނ)    
 ހިއްސާވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކަށްވުން، ނުވަތަ

  
(ސަތޭކަ އިންސައްތަ) ދިވެހިން  100ރީކޮށްފައިވާ %ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ   (ރ)    

 ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށްވުން 
  

)  5ވޭތުވެދިޔަ   (ބ)     ގެ ތެރޭގައި ބިންގަނެ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތެއް ދުވަހުއަހަރު(ފަހެއް
ހެދުމާއި، ފްރޯޑުގެ ކުށެއް ތްގައި އޮޅުވާލުމާއި، މަކަރާއި ޙީލަކުރުމު

ސާބިތުވެފައިނުވުމާއި، އެއްވެސް ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ 
 އްކަމުގައިނުވުން.ޞެޝަޚު
  

 ކަށްނުވުން.ޞައިފްލާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚް   (ޅ)    
  

ދޫކުރާ ބިން ކުއްޔަށް  ކުއްޔަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީން  5މި ގަވާއިދުގެ  .11  ބިން ހަވާލުކުރުން 
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ  ވެވޭ ގައިހިފާ ފަރާތާ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދުކުއްޔަށް ގޮތުން،ދިނުމުގެ

މިނިސްޓްރީްނ ހިފާ ފަރާތާ ކުއްޔަށް، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން  ،(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15
  ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

  
މީލާދީ ސަނަތުން  ،ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީޞިނާޢީ ބިންތައް ކުއްޔަށްހުރި  ވިލިނގިލީގައި .12  ކުއްޔަށް ދެވޭނެ މުއްދަތު 

 ދުވަހެވެ.) އަހަރު(ދިހައެއް 10
  

ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް 
  ދިނުން 

ހިފުމަށް ރީން ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓް  (ހ) .13
 ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ފަރާތަކަށް އެ ބިން ކުއްޔަށްން އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތުން، އެހެ 

   
ފަރާތަކަށް  އެހެން  ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބިމެއް  (ށ)    

ކުރުމާއެކު، ރިމަނާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖޫ  19ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން މިނިސްޓްރީއަށް 

. އަދި   ބިން މިނިސްޓްރީއަށް ނަގާއިރު، މި ގަވާއިދުގެ  މިގޮތުގެ މަތިންނެގޭނެއެވެ
 ނުޖެހޭނެއެވެ. އްށ) ގައި ބުނާފަދަ ބަދަލެއް ދޭކަށެވަނަ މާއްދާގެ ( 20
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ބިމުގައި  ކުއްޔަށް ދޫކުރާ
 ދިރިއުޅުން

  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. .14

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގައި 
  ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް

  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގައި ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކެވެ. .15

.  .16 ތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ސާފު   މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަދާ އެއްބަސްވުމުގައި  .17  އެއްބަސްވުން 
  ހިމަނަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން 

  
 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ މަޢުލޫމާތު  (ހ)    

  
 ލޫމާތުޢުހިފާ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަކުއްޔަށް  (ށ)    

  
 ދޫކުރާ މުއްދަތު  ބިން ކުއްޔަށް   (ނ)    

  
 ކުލީގެ މިންވަރާއި ކުލި ދައްކާނެގޮތް  (ރ)    

  
 ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކުލި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި   (ބ)    

  
 ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގޭނެ މިންވަރުުނކޮށް ޖޫރިމަނާގެއެއްބަސްވުން ބާޠިލު  (ޅ)    

  
 ކުލި ރިވިއުކުރާނަމަ، ރިވިއުކުރާނެ ގޮތް   (ކ)    

  
 ކުރުމަށް އެއްބަސްވާ ގޮތް ކުއްޔަށްހިފާ ބިމުގައި އިންވެސްޓް   (އ)    

  
  ހިފާ ފަރާތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުދެވޭނެ ގޮތް ކުއްޔަްށ  (ވ)    

  
އެއްބަސްވުން  ،ނުދައްކައިފިނަމަ ގޮތަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއެއްބަސްވުމުގައިވާ  (މ)    

  ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ ކިބައިން އެ ބިމެއް އަތުލެވޭނެކަން ،ބާޠިލުކޮށް
  

ގެ ކިބައިން އެ ބިމެއް ހިފާ ފަރާތުކުއްޔަްށކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން   (ފ)    
  ހުރި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ ހޯދާނެގޮތްތަނަށް ނުދައްކާއިއެހަ، ވަކިކުރާއިރު 

  
 ކުއްޔަށްދޫކުރާ ބިމުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތް  (ދ)    

  
  ފިޔަވައި އެނޫންކަމެއް އެ ބިމުގައި ނުކުރެވޭނެކަން ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރި ބޭނުން   (ތ)    
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އެ މަޤުޞަުދ  ،ލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤުޞަދާއިސިހިފާ މުއްދަތުގައި ހާބިން ކުއްޔަށް  (ލ)    
 ނުވެއްޖެނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުސިލުހާ
  

ހުއްދަ ބިން ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަން އެ ތަނަށް ވަނުމުގެ   (ގ)    
  ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަން 

  
ހިފާ ފަރާތުން އިތުރު އެއްވެްސ ފާފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުއްޔަްށބިން ކުއްޔަށް ހި  (ޏ)    

  ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ނުދެވޭނެކަން 
  

ބިމުގައި ހަދާ ޢިމާރާތްތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭނެ  ،ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމާއި  (ސ)    
  ފިޔަވަޅު 

  
ގޮތުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމާ ގުޅޭ  (ޑ)    

ހިާފ ހޭ ފައިސާއެއް ދައްކާނީ ކުއްޔަށްނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެ
  ފަރާތުންކަން 

  
އްލުކުރާނެ ގޮތަކާއި، ޙައެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން   (ޒ)    

  އަޅާނެ ފިޔަވަޅު
  

  ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ މިންވަރު  ،އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި  (ޓ)    
  

ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ   (ޔ)    
  ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ނުވަތަހަވާލުވުމުގައި ބިމާ އަނބުރާ 

  
ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ   (ޕ)    

ދިނުމުގެ ކަންތައް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ބަދަލުބިން ބޭނުމަކަށް އެ 
  ހަމަޖައްސާނެ ގޮތް

  
  މަތީގައިވާ މާއްދާތަކުގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީން ހިމަނަން ބޭނުންވާ މާއްދާތައް   (ޖ)    

  
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް 

  މަލުކުރުން ޢަ
ހިފާ ފަރާތުން  ބޭނުންކުރަންވާނީ، ކުއްޔަްށ ،ހިފާ ބިންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް .18

އެ ޤާނޫނުތަކުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި
 .   ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  
ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް 

  ކުރުން 
) ރުފިޔާއިްނ  2000/- ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި  (ހ) .19 (ދެހާސް

) ދުވަ 10 ،އެ ފަރާތް ޖޫރިމަނާކޮށް ކުރުމަށް ހުގެ ތެރޭގައި އެ ކަމެއް ރަނގަޅު(ދިހައެއް
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 .   މިނިސްޓްރީން އެ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ
  

ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ރަނގަޅު ކަމެއް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   (ށ)    
ކުއްޔަށް  އި،އެއްބަސްވުން އުވާލަ ،ނުކޮށްފިނަމައެ ފަރާތުން، އެ ކަން ރަނގަޅު

  ތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚު  އަތުލުމުގެދޫކޮށްފައިވާ ބިން 
  

ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ބިން 
  އަތުލުން

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިާވ  ،ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް  .20
އަންނަވި އުސޫލުގެ މަތިން  ،ބިން އަތުލާނަމަމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކަށް 

  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
  

 ފަރާތުގެ މުދާ ހުސްކުރުމަށް މަދުވެގެން  ފައިވާކުއްޔަށް ހިފާ ،ބިމުގައި ހުރި  (ހ)    
ަފރާތަށް މިނިސްޓްރީން  ފައިވާކުއްޔަށް ހިފާ ،(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް 1

  ދޭންވާނެއެވެ.
  

ހިފާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދައުލަތުން ބަދަުލ ބިމުގައި ކުއްޔަށް  (ށ)    
  ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

  
 ބިން ހުސްނުކޮށްފިނަމަ،ބިން ހުސްކުރަން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށްދޭ މުއްދަތުގައި އެ   (ނ)    

) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބިން  2000/- (ދެހާސް
  ހުސްކުރަންވާނެއެވެ.

  
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބިން ހުސްކުރާއިރު، އެ ބިމުގައި ހުންނަ މުާދ   (ރ)    

   ވިއްކާލުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މުގައިނީލަ
  

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
  ފެށުން

ކުާރ ޢުދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއި ،މި ގަވާއިދު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .21
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  
ނޑައެޅިގެން މި ގަވާއިދުގައި އިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފު   .22  މާނަ  ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަ

ޒުތަކަށް ބާރާތްތަކާއި ލަފުޢިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދެއްގައި، އަންނަނިވި 
  މާނަކުރުމެވެ.ތިރީގައިވާ  ،ދީފައިވާ ބާރާތަކާއި ލަފުޒުތަކަށްޢިދީފައި އެވަނީ، އެ 

  
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ   (ހ)    

  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށެވެ.
  

"ވިލިނގިލީގައި ހުރި ޞިނާޢީ ބިންތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީގެ   (ށ)    
  ބިމަށެވެ.ކޮށްފައިވާ ބިންޞަފަރާތުން ވިލިނގިލީގައި ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚާއް

 


