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`

`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާ ބެހޭ އުސޫލު

ތައާރަފު

.1

ނން
ަ

.2

މަޤުޞަދު

.3

)ހ(

ބިން ގަތުމަށް ފުރުޞަތު

.4

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބިން ގަތުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ބިން ވިއްކުމަށް ކުރާ

.5

މި އުސޫލަކީ ،ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ބިންތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ،ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި
އ
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތައް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރި ބިންތައް ވިއްކޭނެ އިޖުރާޢަތުތަ ް
ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު " 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން
އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ" ،ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް
ވިއްކުމާ ބެހޭ އުސޫލު" މިހެންނެވެ.
ވ
ދއުލަތަށް މިލްކުވެފައި ާ
މި އުސޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ަ
ބިންތައް ވިއްކޭނެ އުސޫލެއް ޤާއިމުކޮށް ،ޖާގައިގެ ތަނަވަސްކަންކުޑަ ގޯތިތަކުގައި ދިރިއުޅޭ
ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

ހުޅުވައިލުން

އިޢުލާން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގެ މަޢުލޫމާތު.

)ށ(

ބިން ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގު.

)ނ(

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް.

)ރ(

ބިން ގަންނަ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުޠުތައް.

)ބ(

މީގެ އިތުރުންވެސް މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ފެންނަ
3

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު195 :

ފޯމު ހުށަހެޅުން

.6

ގަނެފައިވާ ބިން

.7

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެހެނިހެން ކަންތައް އިޢުލާނުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގެ
ދަށުން ވިއްކާ ބިން ގަތުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް
ލ  1ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.
ހުށަހަޅާނީ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަ ު

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދިނުން

)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު " 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ޝަރުޢީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ބިމުގެ މުޢާމަލާތު ފުރިހަމަކޮށް ،ޝަރުޢީ ކޯޓުގެ ލިޔުން
ގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ހުށަހެޅުމުން ،މި އުސޫލު ެ
ދަށުން ބިން ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

ވިއްކާ ބިން ،ގަންނަ ފަރާތުގެ ބިމާ އިންވެގެން އޮތް ނަމަ ގަންނަ ފަރާތުގެ ބިމަށް،
ވިއްކާ ބިން އިތުރުކޮށް އެއް ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެދިދާނެއެވެ.

ވިއްކުމުގައި އިސްކަންދޭނެ

.8

އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ

.9

ބ
ތަރުތީ ު

މި

އުސޫލުގެ

ދަށުން

ބިން

ވިއްކުމުގައި

އިސްކަންދޭންވާނީ

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތަރުތީބުންނެވެ.
)ހ(

ވިއްކުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބިމާ އިންވެގެން އޮތް ބިމުގެ ބެހެނިވެރިޔާ ނުވަތަ
ބެހެނިވެރިން.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި ،ވިއްކުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ
ބިން ހިމެނޭ ގޯތީގައި ތިބި އެނޫން ބެހެނިވެރިން.

)ނ(

ވިއްކުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބިން ހިމެނޭ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިން ނޫން ވިއްކާ ބިމާ
އިންވެގެން ހުރި ބިންތަކުގެ ވެރި ފަރާތްތައް.

)ރ(

ފރުސަތުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބިން ގަތުމަށް ހުޅުވާލާ ު
އަދި )ނ( ގައިވާ ފަރާތަކުން ކުރެ ފަރާތަކުން ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ،
ޅ
ހ ާ
މި އުސޫލުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބީލަމުގެ އުސޫލުން އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަ ަ
ފަރާތް.

ފަރާތުން ބިން ގަތުމަށް
ހުށަހެޅުން

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރެ އެއްފަރާތަށްވުރެ
ނ
ގިނަ ފަރާތުން ވިއްކުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އިސްކަންދޭ ީ
ތިރިގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
.1
.2

ނ.
ވިއްކުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އިމާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ބި ް
ވިއްކުމަށް

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ

ބިމުގެ

އިމާ

ވމުގެ
ގުޅިފައި ު

ގޮތުންވެސް

އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅުމަށް އެއްވަރުވާ ފަރާތްތަކަށް
4

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު195 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފުރުޞަތުދީ އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ބިން ވިއްކަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުން ކުރެ ފަރާތަކުން ބިން
ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،އަދި މި އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ
ނ
ފަރާތްތަކުން ކުރެ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ވިއްކުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބި ް
ގަތުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް
ފުރުޞަތުދީ އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ބިން ވިއްކިދާނެއެވެ.

)ނ(

މި އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުން ބިން
ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އަދި މި އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި
ބުނެފައިވާ

ފަރާތްތަކުން

ކުރެ

އެއްފަރާތަށްވުރެ

ގިނަ

ފަރާތުން

ވިއްކުމަށް

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް
އަގު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުދީ އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ބިން ވިއްކިދާނެއެވެ.
ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިން
ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު

.10

އާއި )ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ ފަރާތަކުން ކުރެ ފަރާތަކުން ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ،

ހުޅުވާލުން

ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިން ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން

.11

މާނަ

.12

ފެށުން

ފރުސަތުގައި މި އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
ދށުން ބިން ގަތުމަށް ހުޅުވާލާ ު
މި އުސޫލުގެ ަ

މިއުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
ނ ،ވިއްކުމަށް
"ބެހެނިވެރިން" މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް ބެހެނިވެރިން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބިން ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލި ވެރިފަރާތަށް އެ ބިން ލިބުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އ
ޤަޟިއްޔާގައި ވާރުތަވެރިންގެ ކަމަށް ނުވަތަ ބެހެނިވެރިން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ެ
ވާރިސަކަށް ނުވަތަ ބެހެނިވެރިއަކަށް އެ ޤަޟިއްޔާއިން ލިބުނު ބައި އިތުރު ފަރާތަކަށް ހިބައަކުން
ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ދީފައިވާނަމަ އެ ބިން ލިބުނު ފަރާތެކެވެ.
"ވިއްކުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބިން ހިމެނޭ ގޯތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމްގެ
ދަށުން ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީއިން ވިއްކުމަށް ނިންމާ
އިޢުލާންކުރާ ބިން ހިމެނޭ ގޯއްޗަށެވެ.
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އަދަދު195 :

ވޮލިއުމް45 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު 1
ޯމ
ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިން ގަތުމަށް އެދޭ ފ ު
 .1ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަނަން:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ދރއ .ކާޑު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 .2ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖެއްނަމަ އޭނާގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަނަން:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ދ.ރ .ކާޑު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖާއާ ހުރި ގުޅުން:
 .3ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ބިމުގެ މަޢުލޫމާތު:
ބިން ވިއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު:
ބިމުގެ ބޮޑު މިން:
ބިން އޮތް ސަރަޙައްދު:
ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ އަގު:
 .4ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ބިމާ ހުރި ގުޅުން )ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި  ފާހަގަ ޖައްސަވާ!(

6

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

