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  ީދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ގަާވއިދުތަކާިއ 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  ިއޢުކުުރމަށްގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  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

ބުރާސްފަތި  : :  2018ޖުލައި  19 – 1439 ޛުލްޤަޢިދާ 6ތާރީޚު 119އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

  

 ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަްށ ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަާވއިދު
 

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން މިއީ  (ހ)  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  41ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( 2002/1
 ލާފައިވާ ގަވާއިދެވެ.އެކުލަވައި

 
ބިން  ށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަ (ށ)    

" އެވެ.   ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
  

   ؛ސަދަކީގަވާއިދުގެ މަގު މި    .2  ސަދު މަގު
  

ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް، ބިން ދޫކުރުމުގައި، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އާންމު  (ހ)    
  ގާއިމުކުރުން. އުސޫލުތައް

  
ބިން ދޫކުރުމުގައި  އިދާރާތާއްދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް، ދައުލަތުގެ  (ށ)    

ނޑައެޅުން.ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު    ތައް ކަ
  

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް، ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި  ދިރިއުޅުން (ނ)    
ނޑައެޅުން ތައްއިޖުރާއަތު    .ކަ

  
މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ ބިމާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއިރެއްގަިއ   .3  ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

  ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކުންނެވެ.  
   

ގޮތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުން މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބިން ދޫކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި   .4  ބިން ދޫކުރުން 
  ހިމެނެއެވެ.

  
  .ބިން ކުއްޔަށް ދިނުްނ (ހ)   
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   .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބިން ހަވާލުކުރުްނ (ށ)   
  

ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިން 
  ދޫކުރުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިން ދޫކުރާ ހާލަތްތައް  8މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .5
  އެހެނިހެން ހާލަތްތަކުގައި ބިން ދޫކުރަންވާނީ ބީލަމުގެ އުސޫލުންނެވެ.ފިޔަވައި 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ދޫކުރާ ބިންތައް ކުއްޔަށް  (ށ)    
 .   ދިނުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

  
، ބިމުގެ މަޢުލޫމާތު (ބިން އޮތް ތަނާއި، ބިމުގެ ބޮޑުމިނާއި  ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  .1      

) ގައި ކުރެވޭނޭބިމުގެ ސިފައާއި، ބިމުގެ ބާވަތާއި، ބިމު    ބޭނުން
  

  .ބިން ދޫކުރާ މުއްދަތު  .2      
  

  .ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  .3      
  

  .ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު  .4      
  

 ތަކެއް ޝަރުޠު އްޞައެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ޚާބިން ހޯދުމަށް   .5      
  .ތައްފުރިހަމަވާންޖެހޭނަމަ އެ ޝަރުޠު 

  
   .ބިން ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު  .6      

  
ރަށެއްގައިނަމަ،  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކު ބިން ދޫކުރާީނ (ހ)  .6  ބިން ދޫކުރާ ފަރާތް

އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 
. ސިޓީއެއްނަމަ ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަްށ  ،ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއިންނެވެ

  ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއިންނެވެ.
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚުތިޞާްޞ  (ށ)    
ހިނގާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްތަކާ ބެލެހެއްޓުްނ 
ހަވާލުކޮށްފައިނުވާ ބިންތަކާއި "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނާގ 

މެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލްތަކާ ސަރަޙައްދުގައި ހި
 ގޮތުގެމަތިން " ގައިވާ ބިން މިލްކުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ހަވާލުކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން 

  ކައުންސިލްތަކުން ވަކިކޮށްފައިވާ ބިންތައް ދޫކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.
  

ބިން ދޫކުރުމުގައި 
ނޑު ބަލަންޖެހޭ މައިގަ

  ކަންތައްތައް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި  (ހ)  .7
ނޑުތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ.   ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ މިންގަ

  
ބިންތައް ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސިޓީއަކުން ދޫކުރާނެ  (ށ)    

ނޑައަޅަންވާނީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ  ގޮތުގެމަތިންކަ
ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިމުގެ ކަންކަން  ،ރަށެއްގައިނަމަ ،ހޯދުމަށްފަހު
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އެ ސިޓީއެއްގެ ، ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއިންނެވެ. އަދި ސިޓީއެއްގައިނަމަ
  މުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއިންނެވެ.ބި
  

ނުލައި ބީލަމަށް ހުޅުވައި
  ދޫކުރެވޭނެ ބިން 

 ނުލައި ބިން ދޫކުރެވެނީ އަންނަނިވި ބޭނުންތަކަށެވެ. އިދުގެ ދަށުން ބީލަމަށް ހުޅުވައިމި ގަވާ (ހ)  .8
  

  މުއައްސަސާތަކަށް ދޫކުރާ ބިން.އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ދައުލަތުގެ   .1      
  

   .ްނމު އިޖްތިމާޢީ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ބިންއާ  .2      
  

  .ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިދާރީ މަރުކަޒު އެޅުމަށް ދޫކުރާ ބިން، ކްލަބް  .3      
  

ނޑާގެ މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަްށ   .4       މަސް ކައްކައި ހިއްކުމާއި، ލޮނުއެޅުމާއި، ލަ
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރާ (އެކެއް)  1

  ބިން.
  

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް   .5       އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނުވަަތ (އެކެއް)  1ދަ
  އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރާ ބިން.

  
)  1ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަށް   .6       މުއްދަތަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަހަރުދުވަހުގެ (އެކެއް

  ކުރު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރާ ބިން.
  

  .ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް ދޭ ބިން  .7      
  

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީ ނުވަތަ   .8      
ރާއެއްގެ ބޭނުމަށް ބިން ދޫކުރުން.ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާ  

 
ލާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދޫކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިމި   .9      

   އޮޑިވަޅު ބިން.
  

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނުވަތަ  1އާންމު ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް  .10      
  އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރާ ބިން.

  
ގާޑާިޔ  ގޮތުގެމަތިްނމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .11      

) އަހަރު ދުވަހަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރާ  1ހިންގުމަށް  (އެކެއް
 .   ބިން
  

) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނުވަތަ  1ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް  .12       އެއަށްވުެރ (އެކެއް
  ކުރު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރާ ބިން.
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ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ރާވައި ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް އެފަރާތްތަކަށް  (ށ)    
އެ މަޝްރޫޢު ހިންގާ އިދާރާތަކުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް  ،ދޫކުރާ ބިން

ނޑައަޅައިފައިވާ ހަމަތަކާ  ބޭނުންވާނަމަ އެ ބިން ކުއްޔަށްދޭންވާނީ މިނިސްޓްރީން ކަ
. ގޮތުގެމަތިންއެއްގޮތްވާ   ނެވެ

 
  އް ނާޅައެވެ.މާއްދާ ހުރަހެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިމަށް ކުލި ނެގުމަކަށް މި  (ނ)    

  
) ވަނަ ނަންބަރުގެ 12) އަދި (11(، )10(، )9(، )6(، )5(، )4މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ރ)    

ދަށުން ދޫކުރާ ބިންތަކުގައި، އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް 
  ދެމިހުންނަ ފަދަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

  
ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީގެ  އެ  .9  ކުލި ކަނޑައެޅުން ބިމުގެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސިޓީއަކުން ބިން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކަ

  ލޭންޑް ވެލުއޭަޝން ކޮމިޓީންނެވެ.
  

ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކު ރަށެއްގައިނަމަ،  (ހ)  .10  ބިން ދޫކުރާ މުއްދަތު އެރަށެއްގެ ބިން ދޫކުރާނެ މުއްދަތު ކަ
ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ އެ ރަށެއްގައި ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ،އިދާރާއަކުންނެވެ. ސިޓީއެއްނަމަ 
  އިދާރާއަކުންނެވެ.

  
ނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި  (ށ)       ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ބިން ދޫކުރާނެ މުއްދަތު ކަ

  
  .ބިން ދޫކުރާ ބޭނުން  .1      

  
ނޑައަޅާފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް  .2         .ދޫކުރާ ބިމުގައި ކުރުމަށް ކަ

  
ދޫކުރާ ބިމުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ސަބަބުން އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ   .3      

  .ލިބޭނޭ މަންފާތައްސިޓީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެ 
  

މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  )ނ(    
(ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު  10މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ބިމެއް 
  މުއްދަތަކަށް ދޫކުރަން ވާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

  
) 10 ގޮތުގެމަތިން) ގައިވާ ނމި މާއްދާގެ ( )ރ(     އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު  (ދިހައެއް

ބިން ދޫކުރާ އެއްބަސްވުން އޮންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީއާއި،  ،މުއްދަތަކަށް ބިން  ދޫކުރާނަމަ
 .   ބިމާ ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ގޮތަށެވެ

  
)  10 ގޮތުގެމަތިްނ) ގައިވާ ނމި މާއްދާގެ ( )ބ(     ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދުވަހަށްއަހަރު(ދިހައެއް

ދޫކުރާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށުގެ ބިމުގެ ކަންކަން 
ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކާއި ސިޓީތަކުގެ ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 
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އްގެ މަތިން ބިމުގެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ދައުރަކީ މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެ
 .   ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ

  
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިމެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ބިން ދޫކޮށްފައިވާ  (ހ)  .11  މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބިމާ ހަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެފަރާތުން މުއްދަުތ 
 ،މަށް ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު އިތުރުކުރު 

 50ބިން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ % ،އެ އެސެސްމަންޓްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން 
) އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށް  (ފަންސާސް އިންސައްތަ

  ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

 ގޮތުގެމަތިން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިމެއްގެ މުއްދަތު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  (ށ)    
 .   އިތުރުކުރެވޭނީ އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ

  
 ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިމެއްގެ މުއްދަތު މި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)    

މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ކަންކަމަށް  ށާއި މި އިރެއްގެ މާކެޓް ރޭޓަ އިރު އެއިތުރުކުރާ 
  ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބިމުގެ ކުއްޔަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ، ގެންރިޢާޔަތްކޮށް

  
އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް  އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި ގޮތުގެމަތިންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  (ރ)    

  ޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ރިޢާ
  

  .ބިމުގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ރައްކާތެރިކުރުން  .1      
  

އެދިފައިވާ ބިމުގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް   .2      
ސަބަބުން އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނޭ 

  .މަންފާތައް
  

އިތުރުކުރުމަށް އެދިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގަިއ   .3      
ނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުން.އެ ބިމުގައި ކުރުމަށް    ކަ

  
  .ބިން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބިމުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރު  .4      

  
ބިން ދޫކުރާ އެއްބަސްވުން 

  އެކުލަވައިލުން 
  

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިން ދޫކުރަންވާނީ އެ ބިން ދޫކުރާ ފަރާތާއި އެ ބިމާ ހަވާލުވާ ފަރާތާ  (ހ)  .12
  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.ދެމެދު ވާ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި  (ށ)    
. އަދި މީގެ އިތުރަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ( 2002/1ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ

އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  )ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު
  ގަވާއިދުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  
   .ބިން ދޫކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1      
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  .ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ބިމާ  .2      
  

 .ތަފުސީލުދޫކުރާ ބިމުގެ   .3      
  

  .ދޫކުރާ ބިމުގައި ކުރެވޭނެ ބޭނުން  .4      
  

  ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން ނޫން ބޭނުމަކަށް ބިން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅު.  .5      
  

  .ބިން ދޫކުރާ މުއްދަތު  .6      
  

ދައްކަންޖެޭހ ދޫކުރާ ބިމަށް ބިމު ކުއްޔެއް ނަގާނަމަ، ކުލީގެ މިންވަރާއި ކުލި   .7      
.، ގޮތާއި   ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ ޖޫރިމަނާވާނެ މިންވަރާއި އަޅާނެ ފިޔަވަޅު
  

ބިން ރަހުނު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި ރަހުނު ކުރުމަށް ހުއްދަ   .8      
  .މަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައްޢަދޭނަމަ އެކަން ކުރުމުގައި 

  
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ބިން ބޭނުންކުރަންވާނީ   .9      

  .ކަންގޮތުގެމަތިންއެއްގޮތްވާ
  

  .ކުރެވޭނެ ގޮތްތައްއެއްބަސްވުން ބާޠިލު .10      
  

  .ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅު އެއްބަސްވުމާ .11      
  

އާއި އެ ޤާނޫނުގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫުނ( 2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  .12      
ދަށުން ބިްނ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ،ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި

ން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މި ނޫން އެހެނިހެްނ ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނު
  .ކަންކަން

  
  .ތައްއެހެނިހެން މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ބިން ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ  .13      

  
ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކު ރަށެއްގައިނަމަ،  (ހ)  .13  ދޫކުރާ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ދޫކުރާ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ކަ

އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ އެ ރަށެއްގައި ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 
. ސިޓީއެއްނަމަ ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއަކުންނެވެ

  ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއަކުންނެވެ.
  

މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ  (ށ)    
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުބިމެއް ސަރުކާރުގެ  (ދިހަ ހާސް) 10,000އެއްވެސް ރަށަކުން 

  އިދާރާއެއްގެ އަދި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަކަށްވިޔަސް ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.
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)  10,000 (ނ)     އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއްނަމަ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން (ދިހަ ހާސް
ނޑައަޅާފައިވާ  ، ދޫކުރާނީ  ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުގައި ކަ

އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިމުގެ ކަންކަން ، ރަށެއްގައިނަމަ
. ސިޓީއެއްގައިނަމަ ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ  އިދާރާއިންނެވެ

  ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއިންނެވެ. 
  

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުމަށް  ކަ

  ދޫކުރުން

ލައި ވާނީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިންތައް ދޫކުރްަނ (ހ)  .14
ފާސްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަމުންދާ  ެގންމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި

ނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންތަކަށެވެ.މަކޮށްފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުއަދާހަ   ގައި ކަ
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެއްވެސް ރަށަކުން ނުވަތަ  (ށ)    
ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާފައިނުވާނަމަ ސިޓީއަކުން ބިން 

އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގައި ބިން އޮތް ސަރަހައްދުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ 
ޕްލޭނާއި، އެ ބިން އޮތް ސަރަހައްދުގެ ޗާޓާއި، އެ ބިމުގެ ވަށައިގެންވާ ބިންތަކުގައި ކުރާ 

ޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން މަސައްކަތްތަކާއި، ދިރިއު
ރަށެއްގައިނަމަ  ،ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދަ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުދޫކުރުމުގެ ހުއް

ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިާވ 
އަދި ސިޓީއެއްނަމަ އެ ސިޓީއެއްގެ ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް  ،އިދާރާއަކުން

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  

އެދި  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިންތައް ދޫކުރަންވާނީ، ބިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް (ހ)  .15 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުން 
  މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުަގއެވެ. ގެންށް ހުށަހަޅައިމިނިސްޓްރީއަ

  
މިނިސްޓްރީއަށް  ތައް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އިެދމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިން (ށ)    

 ދުމަށް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފޯމުހުށަހަޅާނީ ބިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެ
  މެދުވެރިކޮށެވެ.

  
މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެުޅމުން، އެ ހުށަހެޅުމުގައިވާ މި  (ނ)    

) 2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު
"ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ، އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި

" އާއި ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ބިން  ،ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
  ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ބޭނުންކުރުމަްށ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިން ބޭނުންކުރަންވާނީ، ހަމައެކަނި އެ ބިން  މި (ހ)  .16  ބިމުގެ ބޭނުންކުރުން 

  ހުއްދަ ދީފައިވާ ބޭނުމަށެވެ.
  

ބިން ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ބޭނުން ފިޔަވައި  ގޮތުގެމަތިންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  (ށ)    
އެހެން ބޭނުމަކަށް ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ، ބިން ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގަިއ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ބިން ދޫކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 
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  ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.
  

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި  މި (ހ)  .17  އްލުކުރުންޙަމައްސަލަ 
ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަކުްނ  މި ގަވާއިދާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަ

ހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެ ޓަކައިޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް
  އެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ބިން  މި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފިނަމަ، އެބިމެއްގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް، އެ  (ށ)    

  ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ކޮންމެ ، ކޮންމެ ސިޓީއެއްގައި ހުސް ބިން ހުރި ނިސްބަތަށް ބަލައިގެން ،ކޮންމެ ރަށަކާއި (ހ)  .18 ކަނޑައެޅުން ބިމުގެ ބަޖެޓް 
، އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރަން ބޭނުންވާ ބިމުގެ އަދަދާއި، ސައިޒާއި 

ބިން ދޫކުރާނެ މުއްދަތާއި، ބޭނުމާއި، މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއެކު 
އެ އަހަރުގެ ބިމުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް 

  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
  

ފާސްކުރާ ބިމުގެ ބަޖެޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް  މަތިން ގޮތުގެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  (ށ)    
 ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެންލައި މިނިއައު ބިމުގެ ބަޖެޓެއް އެކުލަވައި، އަތުވެއްޖެނަމަ

  ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުން ބިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ،  (ނ)    
ބިމުގެ ބަޖެޓު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން  ގޮތުގެމަތިންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ 

  .   ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ
  

ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ރެކޯޑް 
  ބެލެހެއްޓުން 

ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތަކާބެހޭ ތަފުސީުލ  (ހ)  .19
ބިމުގެ ސައިޒާއި، ބިމުގެ ސިފައާއި، ބިމުގެ ބާވަތާއި، ބިމުގައި ކުރާ (ބިން އޮތް ތަނާއި، 

ބިން ދޫކުރެވުނު މުއްދަތާއި، ބިން ދޫކުރެވުނު ތާރީޚާއި، ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ، ބޭނުން
) ކޮންމެ  ތާރީޚާއި، ބިން ދޫކުރި ފަރާތާއި، ބިން ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ގައި ވަކިވަކިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ރަށެއްގައްޔާއި، ކޮންމެ ސިޓީއެއް
އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިމުގެ  ،ބަލަހައްޓާނީ، ރަށެއްގައިނަމަ

. އަދި ސިޓީއެއްގައިނަމަ  ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއިންނެވެ
  ލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއިންނެވެ.އެ ސިޓީއެއްގެ ބިމުގެ ކަންކަން ބެ

  
ތައް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެމަތިްނމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  (ށ)    

  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
  

ފޮނުވާފައި ނުވާނަމަ، ވަންޖެހޭ މަޢުޫލމާތު ފޮނު  ގޮތުގެމަތިންމި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ  (ނ)    
އްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން ރަށަކަށް ނުވަތަ އެ ސިޓީއަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ހު އެ

  ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހުއްޓައި
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)  000,10ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުން ދޫކުރާ  (ރ)     އަކަފޫޓަކަށްވުރެ ކުޑަބިމެއް (ދިހަ ހާސް
(ބިން  ތަފުސީލީ މަޢުލޫމާތުބިމާބެހޭ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ (ތިރީސް)  30ދޫކުރުމަށްފަހު 

، ބޭނުން ފައާއި، ބިމުގެ ބާވަތާއި، ބިމުގައި ކުރާއޮތް ތަނާއި، ބިމުގެ ސައިޒާއި، ބިމުގެ ސި

ރީޚާއި، މުއްދަތު ހަމަވާ ތާ ޚާއި، ބިމުގެ ބިން ދޫކުރެވުނު މުއްދަތާއި، ބިން ދޫކުރެވުނު ތާރީ
) މިނިސްޓްރީއަށް  ބިން ދޫކުރި  ފަރާތާއި، ބިން ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
  

ރަށަކަށް  ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާފައި ނުވާނަމަ، އެ  ގޮތުގެމަތިން މި މާއްދާގައިވާ  (ބ)    
ލުމުގެ ބާުރ އްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓައިނުވަތަ އެ ސިޓީއަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ހު

  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

މަލުކުރަން ގަވާއިދަށް ޢަ 
ފެށުމުގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ 
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

  އައުކުރުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ދޫކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ މުއްދަތު   .20
އައު ކުރާނަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ މުއްދަތު އައު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި 

  ނެވެ.ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  

  ތަންފީޒުކޮށް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.މި ގަވާއިދު   .21  އުސޫލު ހެދުން 
   

މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ،މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ (ހ)  .22  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  
ފެށުމުން "ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަލުކުރަން ޢަ މި ގަވާއިދަށް  (ށ)    

" އުވުނީއެވެ. އިބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާ   އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
  

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިވާ އެވަނީ، ބިމާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން އެއިރެއްގައި  (ހ)  .23  މާނަކުރުން 
  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކަށެވެ.

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ށ)     ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، މަދަރުސާތަކާއި،  ،"ޢާންމު ޚިދުމަތް

އިންޖީނުގެތަކާއި، ފެން ޕްލާންޓްތަކާއި، ނަރުދަމާ ފަަދ  ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޓަވަރުތަކާއި
  އާންމު ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދުވަހުން ދުވަަހށް ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ  (ނ)     "އާންމު ޒަރޫރީ ބޭނުން

ގައި ކޮންމެހެން އެއްޗެއް ބަހައްޓާލަންޖެހޭ ހާލަތުގައި މަސައްކަތުގައި ވަގުތީގޮތުން ބިމެއް
  އެ ބޭނުމަކަށެވެ. 

  
ކަނޑު  އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަށް އަމިއްލަ ފަރުދުްނ ،"އޮޑި ވަޅުބިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ރ(    

 .  އުޅަނދެއް ބަނުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތު ކުރުމަށް ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރެވޭ ބިމަށެވެ

  
  


