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 މަންޓް އޮތޯރިޓީ ން ލޯކަލް ގަވަރ

 މާލެ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 އުސޫލު ގުޅޭ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ ކައުންސިލްތަކުން ކޮށްފައިވާ 

 

ލަތްތަކާއި ބިނާތަާކިއ ސީމިއީ ކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަ (ހ)  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

ނުއުފުލޭ ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިްނ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ މުދަލެއް، ޤައުމީ 

ތަނަކަށް ުނވަތަ މުދަލަކަްށ  ލަތުގައި އެހާއިދާރާއެއްގެ ބޭނުމަށް ނަގަންެޖހޭ 

ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ަބދަލު ދިނުމުގައި 

       ޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތުތައް ބަޔާންކުރުމަށްއަޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާ

ެގ ން ހިންގުމުއުސޫލު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010

 ލެކެވެ.ސޫފަިއވާ އުވައިލައިގެ ދަށުން އެކުލަ ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 2-56ޤާނޫނު) ގެ 

  "ކައުްނސިލްތަކުން ކޮށްފައިވާ އިންެވސްޓްމަންޓްތަކަްށ  ،ލަށް ކިޔާނީސޫމި އު (ށ)  

 " އެވެ.އުސޫލުގުޅޭ  ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ

އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ތަނެއް ނުވަތަ މުަދލެއް ގެ ދަކީ، ކައުންސިލުގުސަގެ މައުސޫލުމި   .2 ދު ުގސަމަ

ޤައުމީ އިދާރާއެއްގެ ބޭނުމަށް ަނގާނަމަ، އެ ތަނަަކށް ނުވަތަ ުމދަލަކަށް ކައުންސިލުްނ 

ނުވަަތ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ބަދަުލ ކައުންސިލަށް ލިިބދެވޭކަްނ  ގެ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ޚަރަދު

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ.

ބޭުނންކޮށްފައިާވ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން ނުވަތަ ލަފުޒެއް ގައި އެ ޢިބާރާތެއް އުސޫލުމި   .3 މާނަކުރުން 

ތިރީގައިވާ ޢިބާރާްތތަކަށް ނުވަަތ ލަފުޒުތަަކްށ  ،ިހނދަކު ހައިއެހެން މާނައެއް ދޭަހނުވާ

 ދީފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ޗަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން ކައުންސިލަްށ ލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އެއްސީ"ވަ (ހ)  

ަމންފާއެއް ުނވަތަ ފަސޭހައެއް ލިިބދޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ނުވަަތ ނުވަތަ ފައިދާއެއް 

 ތަނަކަށެވެ.

 "ބިނާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކައުންސިލުން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި، އެއްކޮށް (ށ)  

 ނަށް ނުވަތަ ބިނާކޮްށަފއިވާ ތަންތަ ފައިވާމާރާތްކޮށްއި ނުވަތަ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް 

 ޗަށެވެ.ތަެކއްށް ނުަވތަ ނުވަތަ އިމާރާތްތަކަ

މާރާތް ުނވަަތ، ގަސްގަހާގެހި އިިއ އެވަނީ، ބިމާއި މަށް ބުެނފަ"ނުއުފުލޭ މުދާ" ކަ (ނ)  

މާރާތަށް ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް އިއިމީ ގޮތަކަށް، ިބމަށް ނުވަތަ ހިމެނޭހެން، ދާ

ނުވަތަ ހަރުލައިފައިވާ ވާ ނުަވތަ ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ހަރުކޮށްފައި

 ވެ.ޗަށެތަކެއް

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި  "ކައުންސިލް" (ރ)  

 ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްކޮެށވެ.  

މިނިސްޓްރީތަކާއި "ޤައުމީ އިދާރާ" ކަމަށް  ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުގެ  (ބ)  

 ،ތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ިހންާގ އިދާރާތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މި

ދާ ދައުަލުތގެ މިނިވަން ގެންޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފަްއދައި ހިންގަމުން

 މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކަށެވެ.

ނުވަތަ ނުއުުފޭލ  ބިާނއެއްނުަވތަ  ލަތެއްސީގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ވަލުކައުންސި  .4 ވާލުުކރުން ހައެސެޓް 

ބިނާއެއް ނުވަތަ ނުވަތަ  ލަތެއްސީމުދަލެއް ޤައުމީ އިދާރާއެއްގެ ބޭުނމަށް ނަގަންވާީނ، އެ ވަ

ނުއުފުލޭ މުދަލަށް ބަދަލުިދނުާމ ގުޅޭގޮތުން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް 

 ވުމަށްފަހުގައެވެ.

އެްއބަްސވުުމަގއި ހުރުން 

 ން ކަންކަ ލާޒިމު

އަންނަނިވި ކަންކަްނ  ،ލާ އެއްބަސްވުމުގައިވައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަ 4ގެ އުސޫލުމި   .5

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ބިނާ ނުވަތަ ުނއުފުލޭ މުދަލުެގ ނުވަތަ  ލަތްސީއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބަދަލު ދެވޭ ވަ (ހ)  

 .ތަފުސީލު

 .ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު އެ ފައިސާ ،އާއިފައިސާއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެވޭ ބަަދލުގެ  (ށ)  

 .ލުފުސީނެ ގޮތުގެ ތަރާއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ ފައިސާ އަދާކު (ނ)  
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 .އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް (ރ)  

 .ގޮތްއެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ  (ބ)  

 ލަތްތައް.ހާއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ  (ޅ)  

އިްނވެސްޓްަމންޓަށް 

ބަދަުލގެ ގޮުތގައި ދޭނެ 

 ަދދު އަ

ބިނާއެއް ނުވަަތ ނުވަތަ  ލަތެއްސީކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ވަ (ހ)  .6

ލަތުގަިއ، ހާނުއުފުލޭ މުދަލެއް ޤައުމީ އިދާާރއެއްގެ ބޭނުމަށް ނަގަން ބޭނުްނވާ 

ބިނާއެއް ނުވަތަ ނުއުފުޭލ ނުވަތަ ލަތެއް، ސީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ، އެަފަދ ވަ

މިނިވަްނ  އި ޤައުމީ އިދާރާއިން އެއްަބސްވާމުދަލެއް އަގުކުރުމަށް ކައުންސިލާ

         އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އަގުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް 

  އެއް ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލެއް އަގުކުަރންވާނެއެވެ.ބިނާނުވަތަ  ލަތެއްސީއެ ވަ

 މުާދ ނުއުފުލޭ ބިނާ ނުވަތަނުވަތަ  ލަތްސީމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަ (ށ)  

     ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނީ އަންނަނިވި އަގުތަކުގެ ތެރެއިން  އަގުކުރުމަށްފަހު

 ވެ.ކެއެއްބަސްވާ އަގެ ތުންދެ ފަރާ

 އަގު؛ ގެބިނާ ނުަވތަ ުނއުފުލޭ މުދަލުގެ ބާޒާރުނުވަތަ  ލަތްސީވަ  )1(   

ބިނާ ނުވަތަ ުނއުފުލޭ މުދަލަށް ކައުންސިލުން ޮކށްފައިވާ ނުވަތަ  ލަތްސީވަ  )2(   

 ގެ އަގު؛ޓުއިންވެސްޓްމަން

އުމީ އިދާރާއަށް ނެގުމުން، ޤަބިނާ ނުަވތަ ުނއުފުލޭ މުދާ ނުވަތަ  ލަތްސީވަ  )3(   

ބިނާއެއް ނުވަތަ ނުއުފުލޭ ނުވަތަ  ލަތެއްސީއޭގެ ބަދަލުގައި އެފަދަ ވަ

 ދު.މުދަލެއް ހެދުމަށް ނުވަތަ ހޯދުަމްށ ދާނެ ޚަރަ

       ނަމަވެސް، އެ އަކުރުގެ އޮތް ގައި އެފަދައިން ބުނެފައި  މި މާއްދާގެ (ށ) (ނ)  

ޖެހޭނީ، ޤައުީމ  ކުރަން ވަނަ ނަންބަރުގައި ުބނެަފއިވާ ޚަރަދަށް ރިޢާޔަތް )3(

ުނވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލަީކ  އަކީބިނާނުވަތަ  ކީލަތަސީބޭނުންވާ ވަ އިދާރާއިން ނެގުމަށް 

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަަތ ކައުންސިލަށް 

ބިނާއެއް ނުވަތަ ނުއުފުޭލ ނުވަތަ  ލަތެއްސީއާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް ބޭުނންވާެނ ވަ

 ކަމުގައި ވާނަމައެވެ. މުދަލެއް

ނަމަވެސް، ަޤއުމީ އިދާރާއިން އޮތް ގައި އެފަދައިން ބުނެފައި  (ނ) މި މާއްދާގެ (ރ)  

        ބިނާ ނުވަތަ ނުއުފުޭލ މުދާ ނަގަނީ، ނުވަތަ  ލަތްސީނެގުމަށް ބޭނުންވާ ވަ

އެ ތަނަކުން ކައުންސިލުން ޯފރުކޮށްދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތް ޤައުމީ އިދާރާއިްނ 
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ވަަނ ނަންބަރުގަިއ  )3( ކަމުގައި ވާނަަމ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަށް

ބުނެފައިވާ، އެ ފަދަ ަތނެއް ހެދުަމށް ނުވަތަ ޯހދުމަށް ދާނެ ޚަރަދު ދިނުން ލާޒިމެްއ 

 ނޫނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މިނިވަން އޮޑިޓަރަކު ނުވަަތ  )ބ(  

ބިާނ ނުވަތަ  ލަތް ސީއަގުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް، ވަ

ދާ ޚަރަދު އަދާކުރަންވާނީ ޤައުމީ އިދާރާއިންނެވެ.  ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދާ އަގުކުރުމަށް

ިބނާ ނުވަތަ ނުއުފުލޭ ުމާދ ނުަވތަ  ލަތްސީކައުންސިލުން އެދޭަނމަ، ވަ ،ނަމަވެސް

      އަގުކުރުމަށް އޮޑިޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކައުންސިލުން އަދާކުރުމަކަށް 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.މި މާއްދާ 

ބިނާ ނުވަތަ ނުުއފުލޭ މުދާ އަގުކޮށް ނުވަތަ  ލަތްސީމި މާއްދާގެ ދަށުން ވަ )ޅ(  

ބިނާ ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ  ލަތްސީބަދަލުދިނުމުގައި، އެ ވަ

ނަމަ އެ ފައިސާއެއް އޮތްކައުންސިލުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް 

 އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.

ބިނާ ނުވަތަ ނުަވތަ  ލަތްސީގެ ދަށުން ވަވަނަ ނަންބަރު )2(ގެ  މި މާއްދާގެ (ށ) )ކ(  

ނުއުފުލޭ މުދަލަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުގައި، 

ވެފައި، އެ ބިމަކީ ސާފުކޮށްފައިވާ ބިމެއްނަމަ،  ހުސް ބިމެއް ކަމުގައި އަގުކުރަނީ 

 ބިން ސާފުކުރުމަށް ކުރި ޚަރަދަކީ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

ބިނާ ުނވަތަ  ލަތްސީވަ

ނުވަތަ ުނއުފުލޭ 

އުމީ ޤަ ހަރުުމދަލުން 

 އިާދރާއަށް ަނގާ ކުލި

އުމީ ޤަބިނާ ނުަވތަ ުނއުފުލޭ ހަރުމުދާ ނުވަތަ  ލަތްސީޤައުމީ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ނަގާ ވަ  .7

ނުވަތަ ނުއުފުޭލ  ިއންބިނާނުވަތަ  ންލަތުސީއެ ވަ ،ބަދަލުކުރުމަށްފަހުއިދާރާއަށް 

 7/2010 އުމީ އިދާރާއަްށ ކުއްޔެއް ނަގާނަމަ، ޤާނޫުނ ނަންބަރުޤަހަރުމުދަލުން 

         ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ އުސޫލު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައި ބުނާ ފަދައިން އެ ކުއްޔެއް ލިބެންވާނީ އެ ކައުންސިލަށެވެ.  56-2

އިްނވެސްޓްަމންޓަށް ދޭނެ 

ބަދަލާެމދު އުެފދޭ ޚިޔާލު 

 ވުން ތަފާތު

ބިނާ ނުވަތަ ނުއުފުޭލ ނުވަތަ  ލަތްސީޤައުމީ އިދާރާއިން ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ވަ (ހ)  .8

ންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުދިނުމާެމުދ މުދަލަށް ކައުންސިލުން ކޮްށފައިވާ އި

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ  4ގެ އުސޫލުކައުންސިލާއި ޤައުމީ އިދާރާއާ ދެމެދު، މި 

އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރާނީ، މާލީ ވުޒާރާގެ 

 މަންޓް ންއިސްނެގުމުގެ މަތިން، ކައުންސިލާއި ޤައުމީ އިދާރާއާއި ލޯކަލް ގަވަރ

ގެ މަތިން، މާލީ ވުޒާރާއިން މަޝްވަރާ ކުރާ އޮތޯރިޓީއާއި މާލީ ވުޒާރާއާ ގުޅިގެން

 ންނެވެ.ތީކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ
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ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން މަޝްވަރާކޮށްގެން އެކަން ޙައްލު  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

 ައށް ބިނާުނވަތަ  ަތށްލަސީއުީމ އިދާރާއިން ނެގުމަށް ޭބނުންވާ ވަޤަނުވެއްޖެނަމަ، 

ނުވަތަ ނުއުފުޭލ މުދަލަށް ކަުއންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިންވެްސޓްމަންޓަށް ދޭެނ 

 ބަދަލާމެދު ގޮތެއް ނިންާމނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ގައި ނެތް ކަެމއް އުސޫލު 

 ދިާމވުން 

ޙައްލުކުރާނީ، އެކަމުގައި ހިމެޭނ ގައި ނެތް ކަމެއް ދިާމވެއްޖެނަމަ އެ ކަމެއް އުސޫލުމި   .9

މަންޓް ންމަޝްވަރާއާއެކު ލޯކަލް ގަވަރ އާއި މާލީ ވުޒާރާގެކައުންސިލާއި ޤައުމީ އިދާރާ

 އޮތޯރިޓީންނެވެ.

ލަށް ޢަމަލުުކރަން ސޫއު

 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ މި އުސޫލު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،ަފށާނީ ލަށް ޢަމަލުކުރަންސޫމި އު  .10

 ފެށިގެްނނެވެ.ދުވަހުން 

މަްނޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ންލަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބާރު ލޯކަލް ގަވަރސޫމި އު  .11 ިއޞްލާޙުކުުރން  އުސޫލު

 .ލިބިގެންވެއެވެ

_____________________ 


