
` 

 

 

 

   
 

 R-23/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު:    31  ތާރީޚު: 1443 ރަޖަބު 17  – 2022 ވަރީފެބުރު 18  ހުކުރު

 

 ގަވާއިދު ންމު އާދިނުމާބެހޭ  ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިރިއުޅުމަށް

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-23/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                31  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

3 

` 

    

 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ންމު ގަވާއިދު އާ ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ  ދިރިއުޅުމަށް 

  ބެޭހ އްޔަށްދިނުމާކައި ޯގތިގެދޮރު ކު(ދިރިއުޅުމަށްޓަ 21/2021މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  

ލިބިގެްނ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރު )1(ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  49 ޤާނޫނު) ގެ

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވައިލައިކުލައެ

     ްނމު އާކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ  ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ިދރިއުޅުމަށް" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 އެވެ. "ގަވާއިދު

ންުމ އާ މަލުކުރާނެ ޢަގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ޓަކައި  ސަދަކީ، ދިރިއުޅުމަށްގުއިދުގެ މަމި ގަވާ .2 ދު ުގސަމަ

 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

ޓަކައި  ދިިރއުުޅމަށް

ކުއްޔަށްދޭ ތަންަތނުގެ 

 ބާވަތްަތއް 

 ،ނީ ޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަން ކަމުގައި ބަލާ ދިރިއުޅުމަށް ،ޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް .3

 އަންނަނިވި ބާަވތުގެ ތަންަތނެވެ.

އުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފަިއ ހުންނަ އަމިއްލަ ގޯތީގައި ނުވަތަ ަބންޑާރަ ގޯތީގަިއ ދިރި (ހ) 

 .ކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއް

 .އުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ އަމިއްލަ ގޯތި ނުވަތަ ބަްނޑާރަ ގޯތިދިރި (ށ)  

ނުވަތަ ހައުސިންގ ޔުނިޓް،  ،ެލޓު ކުން ލިބިފައިވާ ފުރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢަސަރުކާ (ނ)  

 .ރޯ ހައުސްނުވަތަ 

 .ނުވަތަ ހައުސިްނގ ޔުނިޓް ،ލެޓުތާއި އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ފުއެއްމެދު އިމާރާ (ރ)  

 .ބޯޑިންގ ހައުސް (ބ)  
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ކުއްޔަށްދިުނުމގެ ހުްއދައަށް 

 އް އެެދވޭނެ ފަރާްތތަ

      ،ޓަކައި ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެވޭނީ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިރިއުޅުމަށް .4

އްޔާތަކާއި، ޢިހިންގާ ކުލަބް ޖަމް ކޮށްގެންއި، ދިވެިހރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީރައްޔިތުންނަށާ ދިވެހި

 ރިތަކަށެވެ.ފާވިޔަ

ކުއްޔަށްދިުނުމގެ ހުްއދައަށް 

ުތގެ އެދި ހުށަަހޅާ ފަރާ

 ޒިންމާަތއް 

ރޯހައުސް/ ބޯޑިންގ ހައުސް  /ގެ ނުވަތަ ފުެލޓު ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ހުއްދަ އެދޭ ގޯތި/ (ހ) .5

 އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށް ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުުލން ޯފރުކޮށްދިނުން.

ދުވަުހެގ (ދިހައެއް)  10ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރާތާ  (ށ) 

ލާ އެއްގޮތަށް ސޫލާ އުއިވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އެކުަލވަ 14ތެރޭގައި، ޤާނޫނުގެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

އި ލައިއެކުލަވަލު ކައުންސިލުތަކުން ސޫއު ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮމި މާއްދާގެ (ށ)  (ނ)  

 ންވާނެއެވެ.ންމުކުރާއާ

ރު، އަދި ކުއްޔަށް ދިުނމުގެ ހުއްދަ ކައުންސިލުްނ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއި (ރ)  

ވެސް، ތަްނ ކުއްޔަށްދީފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި، ދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއ ގައި ލިބުމަށްފަހު

ފައިވާ ގަވާއިދުތަާކ އިލައިއެކުލަވައެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން  ،ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާޫނނާއި

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

ކައި ގޯތިގެދޮުރ (ިދރިއުޅުމަށްޓަ 21/2021ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ،ދީފައިވާ ތަނަކީކުއްޔަށް (ބ)  

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށްނ 3( ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 49ބެހޭ ޤާޫނނު) ގެ ކުއްޔަށްދިނުމާ

 ޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ދިރިއުޅުމަށް( R-22/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު ފައިވާ، އިލައިއެކުލަވަ

ގަިއ  )ސީލުކޮްށ ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުތަފުެޖހޭ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ތަންތަނުގައި ހުންނަން

 ކަމުގަިއ ކަށަވަރުކުރުން. ޑުތަކަށް ފެތޭ ތަނެއްނމިންގަ ސީ އަސާފައިވާ އިކަނޑައަޅަ

 މަލުކުރުން.ޢައެއްގޮތަށް  ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމާކުއްޔަށް (ޅ)  

 .އްލުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުންޙަފަރާތުގެ ޝަކުވާތައް  ހިފާ ކުއްޔަށް (ކ)  

ޓަކައި  ދިިރއުުޅމަށް

 ގޯތިެގޮދރު ކުއްޔަށް

 ހުްއދަ ހޯދުން  ދޫކުުރމަށް

ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ، ދިރިއުޅުމަށް ދިރިއުޅުމަށް .6

ން މަތީ  ކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެލުތަސޫއު  ށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ ،ނާއިކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާނޫ 

   އެ ރަށެްއގެ ރަށު ކައުންސިލުން، ައދި  ،ނަމަ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ، ރަށެއްގައި

   އެ ސިޓީެއއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޯދަިއ، ކުއްޔަށްދޭ ތަނެއްގެ ޮގތުގައި  ،ނަމަ ސިޓީއެއްގައި

 ވެ.ތަރުކުރުމަށް ފަހުގައެދަފުމާރާތް އިގެ ނުވަތަ  އެ ގޯތި ނުވަތަ

ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ   އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުއްޔަށް  ވަނަ މާއްދާއާ 6މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .7 ހުއްަދއަށް ެއދި ހުށަެހޅުން 
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ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ،ހުށަހަޅާއިރު

ދީޤުކޮށްފައިވާ، އެ ލިޔުމުގެ އަސްލާ ޞްތަތުން ން ނެތްނަމަ، އެ ލިޔުމެއް ދޫކުރި ފަރާހުށަހެޅު

 އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދޫކުރުމުގެ ށް ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަ ގައިވާ "ދިރިއުޅުމަށް 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ށ)  

 އެ ފޯމު.  ،" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

 .ރީ ނުވަތަ ގޯއްޗާއި އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީގޯތީގެ ރަޖިސްޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުއްދައަ (ނ)  

 .ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްަތކުގެ ދިވެހި ހުއްދައަށް (ރ)  

 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަާރތަކީ ހުއްދައަށް އެދި ހުަށހަޅާ ގޯއްޗާއި އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް  (ބ)  

ފަރާތާިއ ވެރިފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ "ޕަވަރ  އެ ،ވާނަމަކަމުގައި ނު

 ހުއްަދ އޮފް އެޓަރނީ" ގެ ކޮޕީ، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެރިފަރާތުން

 ލިުޔމެއް. ށްފައިވާދީފައިވާކަން ބަޔާންކޮ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  (ވިޔަފާރި 2014/18ޅަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހައެދި ހުށަ ހުއްދައަށް (ޅ)  

(ޖަމްޢިއްޔާތަކާެބހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން  2003/1ޤާނޫުނ ނަްނަބރު  އާއި،ޤާނޫނު) 

ނުވަތަ ުކލަްބ  އަކުން ނަމަ،ފާރިވިޔަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 އްސިސުންގެ ދިވެހި އަނުވަތަ މު ގެއާއި ހިއްސާދާރުންރަޖިސްޓަރީ ،ނަމައްޔާއަކުންޖަމްޢި

ފައިވާކަމުެގ އިދިނުމަށް ބޯޑުން ނިންމަ ކުއްޔަށް ،ގެ ކޮޕީއާއިކަން އަންގައިދޭ ކާޑުރައްޔިތެއް

 ރާރު.ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޤަ

ޓަކައި  ދިިރއުުޅމަށް

ގޯތިެގޮދރު ކުއްޔަށް ދިުނުމގެ 

 ހުއްދަ ދިނުން 

 ،އެދި ށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުއްދައަ 7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .8

 ،ޅުމުންހެއްގައި ރަށު ކައުންސިލަށް ހުށަސިޓީއެއްގައި ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް، ރަށެ

 މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ދިނުމާ (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ  7ގިނަވެގެން ރަސްމީ 

 އެދުނު ފަާރތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ހުއްދައަށް ،ނިންމައި

ޓަކައި ގޯިތގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ދިރިއުޅުމަށް ،ނުމުގެ ހުއްދަ ދިުނމުގައިދި ކުއްޔަށް (ށ)  

ދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފައިވާ ގަވާއިއިލައިއެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން އެކުލަވަ ،ޤާނޫނާއި

 ބަލަންާވެނއެވެ.ލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ކައުންސިލުން ސޫއު

ދިނުމަީކ ށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ކުއްޔަ ދިރިއުޅުަމށް ކުއްޔަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން (ނ)  

 މަނާކަމެކެވެ.

ދިިރއުުޅމަށް ކުއްޔަށް 

 ދެވޭ ުމްއަދތު ދިނުުމގެ ހުްއދަ 

ުކއްޔަށްދޭ ފަރާތަށް ކައުންސިލުން  ،ޓަކައި  ދިނުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޯގތިގެދޮުރ ކުއްޔަށް .9

 (ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހެވެ. 10ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަކީ 
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ތިންވަނަ ފަާރތަކަށް ކުއްޔަށް 

 ދިނުން 

ފަރާތުްނ  އެ  ،ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދައަްށ އެިދ ހުށަހަޅާ ފަރާތަީކ ވެރިފަރާތް ޫނންކަމުގައި ވާނަމަ .10

އެކު ވެފައިވާ ތާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ވެރިފަރާތަކަށް ގޯތި ުނވަތަ އިމާރާތިންވަނަ ފަ

ކައުންސިލުްނ އަދި  ނަމަ ރަށު ރަށެއްގައި ،ސްވުމުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެކަންއެއްބަ

 ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަ ސިޓީ ސިޓީއެއްގައި

ކައި ޓަ ދިރިއުޅުމަށް ،(ހައެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް 6މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  (ހ) .11 ކުއްޔަށްދޭ އެްއބަްސވުން 

ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާޫނނުގަިއ ދިރިއުޅުމަށް ،ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފާރާތާ ދެމެދު ލިޔުުމްނ  ،ންަމތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

         ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ  ކުއްޔަށް ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ދިރިއުޅުމަށް (ށ)  

 ޓީނަމަ ސި ސިޓީއެއްގައި ،ދީފައިވާކަން ކުއްޔަށް ،(ދިހައެއް) ދުވަުހގެ ތެޭރގައި 10

 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. ،ނަމަ ރަށުކައުންސިލަށް ކައުންސިލަށް އަދި ރަށެއްގައި

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި  ،ދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާޫނނުގައިޓަކައި ގޯތިގެދިރިއުޅުމަށް (ނ)  

 ކަންކަން ހިމެނިފައިވޭތޯ ކަަށވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާހިމަނަން

 (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން  އި(ހ) އާ ގެވަނަ މާއްދާ  8މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .12 ކައުންސިލްތަުކގެ ޒިްނމާ 

 ހުއްދަދިނުން.

އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ  ،ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާޫނނާއި ދިރިއުޅުމަށް (ށ)  

ޒިންމާތަކުގެ ގޮތުގަިއ  ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ކައުންސިލްތަކުން އަދާކުރަްނޖެހޭއިލައިއެކުލަވަ

 ން ތަންީފޛުކުރުން.މަތީ ގޮތުގެ ފައިވާ ކަންކަން އެއިކަނޑައަޅަ

ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާތާ  ކުއްޔަށް ،ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ކުއްޔަށް (ނ)  

 އެންގުން.(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް  3ގިނަވެގެން ރަސްމީ 

 ބެލެހެއްޓުން. ކޯޑުފަރާތްތަކުގެ ރި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ (ރ)  

ދީފައިވާކަން  ން ކުއްޔަށްމަތީ  ގޮތުގެ ގެ (ށ) ގައިވާއްދާވަނަ މާ 10އިދުގެ މި ގަވާ (ބ)  

މި ގަވާއިުދ ކައުންސިލުން  ،ގެ އުސޫލުގޮތު ކައުންސިލަށް އެންގުމުގައި ަޢމަލުކުރާނެ

 ރުން.މުކުންލައި އާއިއެކުލަވަތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(ދޭއް) މަސް 2ށިގެން ކުރާ ތާރީޚުން ފެޝާއިޢު

ދީފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ  ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ،ނުލައި ހުއްދަ ހޯދުމަކާ )ޅ(  

ޓަކައި މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެަފދަ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، ދިރިއުޅުމަށް

ްނ މަތީ މި ގަވާއިދުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ،ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެޭހ ާޤނޫނާއި
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ިދުނން ހުއްޓުމަށް ެއންގުމާއި،   ހުއްދަ ހޯދުަމށް އެންގުމާއި، ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ކުއްޔަށް

ޅުމުގެ ާބރު ކަމާބެހޭ ކައުންސިލަށް  ހެތަށް ހުށަޢަމައްސަލަ ޝަރީ އެ  ،ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި

ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު  ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކމާއްާދގެ (މި ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި 

 އެޅޭނެއެވެ.

 ކުރެވޭނެއެވެ. އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ މަީތން ޖޫރިމަނާ ،ލާފުވާ ފަރާތްތަކަށްޚިގަވާއިދާ މި  )ކ(  

 ؛ރުފިޔާ )(އެއްހާސް -/1,000 ،ނަމަ ލާފުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރުޚި )1(   

 ރުފިޔާ؛ )(ތިންހާސް -/3,000ފަހަރަކު  ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ )2(   

ރާތުން ކުލީގެ ށް ބަޔާންކޮްށ، ކުއްޔަށް ދޭ ފަކަދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަ ކުއްޔަށް )3(   

ެތރޭގައި ކުއްޔަށް ދޭ  ގެދުވަހުއަހަރު )އްކެއެ( 1 ،ލުކުރުމަްށފަހުޠިއެއްބަސްވުން ބާ

މަކަްށ ނޫން ޭބނު ދީފިކަމަށް ނުވަތަ އެ  ފަާރތަކަށް ކުްއޔަށް ތަން އެހެން

 ،ކަމެއް ބެލުމަށްފަހު ބޭނުންކޮްށފިކަމުގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ

ކުއްޔަށްދޭ  ،(ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން -/50,000

 ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ދިުނމަށް ހުްއދަ  ކުއްޔަށް

ުނގެ ހުްއދަ ފަިއވާ ތަދީ

 ކުރުން ޠިލުއައުުކރުާމއި ބާ

ކުަރްނ ޠިލުަފއިވާ ހުއްދަ ބާށް ދޫކޮވާ ފަރާތަކުން ކުއްޔަށްފައި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީ (ހ) .13

 ޠިލު ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާ ،ހުށަހަޅައިއެކަން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، ކަމާބެހޭ ކަުއންސިލަކަށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ރެވޭ ަތންތަްނ، ކު ޠިލުހުއްަދ ބާން ދޫކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮގުތގެ މަތީ މި (ށ)  

ތަރުްނ ކައުންސިލްތަކުްނ ބަލަހައްޓާ ދަފު މާބެހޭ ކަ ދަފުތަރުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ 

 އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

ން، އެ ހުއްދަ އައުކުރުމަްށ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދީފައިވާ ުހއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރީ (ނ)  

ށް ހުށަހަޅަިއ، ހުއްދަ އައުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ލަކަމާބެހޭ ކައުންސި

 ވީއެވެ.ޠިލުރާތަކަށް ދީފަިއވާ ހުއްދަ ބާއެ ފަ ،ވުމުންހަމަ

ޓަކައި  "ދިރިއުޅުމަށް ފައިވާ ތަނެއްގައި ށްދިނުމަށް ދޫކޮ ދަށުން ކުއްޔަށްމި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

   ކޮށް ބަޔާންކުރާ ސީލުދޭ ތަންތަނުގައި ހުްނަނންޖެހޭ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ތަފުކުއްޔަށް

 މަދުމިނުން ލިބެން އެންމެ  ،ސީ މިންގަނޑުތަކާއިއަސާ ފައިވާ ށް ބަޔަންކޮގަވާއިދު" ގައި

ގަޅުކުރުމަށް ނތަނެއްގައި ފުރިހަމަ ނުވާނަަމ، އެކަން ރަ ހުންނަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަްއ، އެ 

    ކަމާބެހޭ ކައުންސިލުން އަންާގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، 

 ވޭނެއެވެ.ކުރެޠިލުކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާއެ ތަނަ
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ކައުންސިލުން ޯފރުކޮށްދޭ 

 ނެުގން  ުދމަތަށް ފީެއއްޚި

ހުއްދަދޫކުރެވޭ  ށް،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ދެމުްނގެންދާ ޚިދުމަތަ 8މި ގަވާއިދުގެ  .14

ީފ ެނގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް  ގެ މަގުންލާރީ(ެއކެއް)  0.1ތަނުގެ އަކަފޫޓަކަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަރު ބެލެެހއްޓުާމއި ދަފު

 މުކުުރން ން ލޫމާތު އާޢުމަ

މުގެ ހުއްދަދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަތީން ކުއްޔަށްދިނު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަންނަނިވި ގޮތުގެ (ހ) .15

 ތަރު ބަލަހައްަޓންވާނައެވެ.ދަފު

ންސިލުން ކައު އެ ،ކައުންސިލުން ނަމަ ރަށު ރަށެއްގައި ،ކައުންސިލުން ނަމަ ސިޓީ  ސިޓީއެއް (ށ)  

ތަރެއް އަދާހަމަކޮށް ހިމޭނޭ ދަފު ހުއްދަދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުދިނުމުގެ  ކުއްޔަށް

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ްނ މަތީ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ތަރާ ކައުންސިލްތަކުން ބަލަހަްއޓާ ދަފުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ނ)  

 މަކޮށް ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ. ތަރެއް މިނިސްޓްރީން އަދާހަމުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ދަފު

 ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ކައުންސިލްތަުކން  ހުއްދަިދނުމުގެ  ޓަކައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅުމަށް (ރ)  

 ފަސޭަހކަމާއެކު ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ކޮންމެ މީހަކަށް ރީޢާއިން ޛަ  ގެިއންޓަެނޓު ،ތަރުނޭ ދަފުހިމެ

 ސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.ގެ ކުރިން މިނި 2022 މޭ 18

 ާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަންގަ

 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި (ހ) .16

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

ރު، މި ގަވާއިދުގައިވާ ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ހުރި ގޯތިގެދޮ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު (ށ)  

ކުރިން،  ހުގެ(ދޭްއ) މަސްދުވަ 2 ހުއްދަ ހޯދުމަށް ން ކުއްޔަށް ދިނުުމގެމަތީ ގޮތުގެ

         ރަށެއްގެ  ނަމަ އެ  އެއްގައި ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަދި ރަށެއްގައި ސިޓީ

 ރަށު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުންތަކާމެުދ ކައުންސިލްތަކުން ގޮތެްއ  ންމަތީ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ޮގތުގެ (ނ)  

 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އަންގަްނވާނެއެވެ. 7ރަސްމީ  ،ނިންމައި

ތިރީގައި  ،ައންނަނިވި ިއބާރާތްތަކާއި ަލުފޒުތައް މާނަކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުަމށް .17 މާނަކުރުން 

 ެވ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެ

 ،ތަނެއް ޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ދިރިއުޅުމަށް ،ވަނީއެ "ކުއްޔަށްދިނުން" ކަމުގައި ބުނެފައި )ހ(  

މުއްދަތަކަށް  އެއްބަސްވާއަދި އަގަކަށް  އްޔަށްހިފާ ފަރާތުން އެއްބަސްވާފަރާތާއި ކު ކުއްޔަށްދޭ

 ޤުއްޙަބޭނުންކުރުމުގެ ޤުލުވުމެއްނެތި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް މިލްކުވެރިކަން ނަ ،ކުއްޔަށްދޭ ތަން

 ލިބިދިނުމަށެވެ.
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ތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ނެފައި އެވަނީ، ކުއްޔަށްދޭ ަފރާ"ކުލީގެ އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބު )ށ(  

ވެވޭ އެއްބަސްވުމާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ޖަދުވަލުތަކާއި،  މެދުގައިދެ

ނުަވަތ ގެނައުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް  ށްދިނުމަ އެހެން އެއްބަސްވުމަކުން ކުއްޔަށް

            ،އިތުރެއް ގެނައުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި، އެ އެއްބަސްވުންތަކާއިއުނި

 ގުޅޭ ޖަުދވަލުތަކުގައި ހިމެނޭ ެއންމެހަިއ ލިޔެކިޔުން ހިމެނޭ ގޮތުގެ  އެ އެއްބަސްވުންތަކާ

 ންނެވެ.މަތީ

ތަ އިމާރާތުގެ ވަނު ންއި އެވަނީ، އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތު" ކަމަށް ބުނެފަ"ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތް )ނ(  

 ވެ.ކަށެދީފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަ ދިނުމުގެ ހުއްދަ ވެރިފަރާތުން ކުއްޔަށް

    "ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުލީެގ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުްނ  )ރ(  

 ވެ.ށެއް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށްދޭ ތަނެޓަކައި ކުއްޔަ ދިރިއުޅުމަށް

"ކުއްޔަށްދޭ ތަން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ކުލީގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ  )ބ(  

 ވެ.ކަށެޓަކައި ލިިބދެވޭ ތަނަ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުްނ ބޭނުންކުރުމަށް

ެއވަނީ، އިމާރާތެއް ނުވަަތ  ޓަކައި ކުއްޔަށްދިނުން" ކަމަށް ުބނެފައި "ދިރިއުޅުމަށް )ޅ(  

ށް ގޮތަ އެ ތަނުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވުން ނުހިެމނޭ ،އިމާރާތަކުން ބައެއް ނުވަތަ ބިެމއް

ތަނެއްގަިއ  ވަކި މުއްދަތަކަށް، ކުލީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި އެ ކަނޑައެޅޭ

 ށް ދިނުަމށެެވ.ކަފަރާތަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުުރމަށް އެހެން

އަިދ "ބޯޑިންގ ހައުސް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ަކނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އަގަކަށް،  )ކ(  

ގޮތަށް ހުރުމާއި،  މުއްދަތަކަށް، ގޭގެ އާންމު ތަންތަން ބޭުނންކުރެވޭވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ށްދޭ ގެއަކަށެވެ.ދުމަތް ފޯރުކޮޚިއެހެނިހެން އަސާސީ ކެއިންބުއިމާއި ދިރިއުޅުމަށް ބޭުނންވާ 

"ޤާނޫނު" ނުވަތަ "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ޤާޫނނު" ކަމަްށ  )އ(  

ކައި ގޯތިގެދޮރު (ދިިރއުޅުމަށްޓަ 21/2021 ާޤނޫނު ނަންބަރު ،ބުނެފައި އެވަނީ

 ެވ. ށެބެހޭ ޤާނޫުނ) އަކުއްޔަށްދިނުމާ

__________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

  .....................................ނަންަބރު: ފޯމު

 

 ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު  ދިރިއުޅުމަށް 

 ލޫމާތު ޢު ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނުގެ މަ  ކުއްޔަށް  -1

 ބާވަތް:

 ިާމރާތުގެ ބަެއއް އިތަ ާމރާތް، ުނވައިކޮށްފަިއވާ  ުނވަތަ ަބންޑާަރ ގޯތީަގއި ދިިރއުުޅމުގެ ބޭނުަމށް ދޫކޮށްފައި ުހންނަ އަިމއްލަ ގޯީތގައ 

  ިބަންާޑރަ ގޯތި އްޗާއިއުުޅމުގެ ބޭނުަމށް ދޫކޮށްފައި ުހންނަ އަިމއްލަ ގޯ ދިރ. 

 ޫނުވަތަ ަހުއސިންގ ޔުނިޓް. ކުން ލިބިފަިއވާ ފުލެޓުޢަސަރުާކރުގެ ޯބހިޔާވަހިަކުމގެ މަްޝރ 

  ްރޯ ހަުއސ 

 ުްނގ ޔުނިޓްނުވަތަ ހަުއސި އެްއމެދު އިާމރާތާއި އިާމރާތުަގއި ިހމެނޭ ފުލެޓ. 

 ްބޯޑިްނގ ހަުއސ. 

  އެޕާޓްމަންޓް ނަްނބަރު:  ނަން:

 ރަިޖސްޓަރީ ނަްނބަރު:
  ފަންގިފިލާ: 

 އަތޮޅު / ސިޓީ:
  މަގު: 

 ން):ޓުބޮޑުިމން (އަކަފޫ
  ރަށް / އަަވށް: 

 ގެ އަަދދު:ނާ ޚާފާ
  ކޮޓަރީގެ ައދަދު: 

 ލޫމާތު ޢު ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަ  -2

އްޔަށް ދިުނމުގެ ކު

 ހުއްަދއަށް ެއދޭ ފަރާތަކީ 

  ްވެރިަފރާތ 

 ުުކރާ ފަރާެތއް ވެރިަފރާތުން ައއްޔަނ 

  ޯއެއް ކުންފުންޏެްއ/ޕަރޓްަނރޝިެޕއް/ެއްނޖީއ 

  ދާިއމީ އެްޑރެސް:

ިދިރއުޅޭ  މިހާރު

 އެޑްެރސް:

 

  ފޯން ނަންަބރު:  ފުރިހަމަ ނަްނ:

 ނަްނބަރު: ގެދ.ރ.އ. ކާޑު 
  އީެމއިލް އެްޑރެސް: 

 އިޤްރާރު  -3

    ،ފޯާމއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ތެދުޫނންކަމަށް ާސބިތުެވްއޖެ ނަމަ  ،އިތެދު މަޢުލޫމާެތވެ. މި ފޯމުގަިއާވ މަޢުލޫމާތާ ،ދީފަިއވާ މަޢުލޫާމތަކީ ހުެރންމި ފޯމުަގއި އަ

 ނިންުމން ެވސް ބާޠިލުކުރެވޭެނެއވެ. އަދި ޮދގު މަޢުޫލމާތު ީދފައިާވ ފަިއވާއިނިންމަ  ގެންމި ފޯުމަގިއވާ މަޢުލޫމާުތގެ ަމއްޗަށް ބުަރވެ  ،މި ފޯމު ބާޠިލުކުރުާމއެކު

 މަްއސަލައާ ުގިޅގެން ާޤނޫނީޮގތުން ައަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅު ެއޅުމަށް ކަާމބެހޭ ފަރާަތށް ފޮނުވޭެނއެވެ.

  ސޮއި:  ނަން:

 

 ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް -4

 ަެތއްކަން ައންަގިއޭދ ކާޑުގެ ކޮޕީަފރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔި އަށް އެދޭކުއްޔަށްިދނުުމގެ ހުްއދ 

 ްަފއިވާ އެްއބަްސވުން ްއދައަށް އެދޭ ފަރާތާ ދެެމދު ވެނޫން ެއހެން ފަރާެތއްަނމަ، ެވރިފަރާާތއި ކުއްޔަށް ިދނުުމގެ ހު ވެރިަފރާތ 

 ރީގެ ކޮޕީ ަރޖިސްޓަ  ،ަނމަ ޝިެޕއް/ެއްނޖީޯއއެއްކުންފުންޏެްއ/ޕަރޓްަނރ 

 ާހުްއދަ ޯހދުމަްށ އެދޭ ތަުނގެ ކުރެހުން  ށްދިުނމަކުއްޔަށް  ،އުންސިލުން ާފސްކޮށްަފއިވާ ގުޅޭ ކަ  ކަމ 
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 ލޫމާތު ޢު އިތުރު މަ  -5

ކުންފުިނ  ،ކުރަްނވާނީ ނަ ނަްނބަުރގަިއވާ ަބއި ފުރިަހމަވަ 2ވާަނމަ، ފޯުމގެ  ގެ ފަރާުތން ކަމުަގއިއެއް އްޔާ ޢިުނވަތަ ަޖމް އްގެޏެ މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރަނީ ކުންފުން  )1(

ިދވެހި ަރއްޔިެތއްކަން  މާިއ،ވާ ބަިއަގިއ ކުންފުނީގެ ނަ ކޮށްަފއިޞައްޚާ ޖެހުމަށް ލޫމާތުަތއް ިހމަނަިއގެްނނެވެ. ިމގޮުތން ފުރިަހމަ ަނން ޢު މައްޔާގެޢި ނުވަތަ ަޖމް

 ރީ ނަްނބަެރވެ.ރަިޖސްޓަ ގެކުންފުނީ  ނީަޖހާއިވާ ަބިއގައި ކޮށްފަ ޞައްޚާ ނަްނަބރު ޖެހުމަށް  ޑުގެކާ އަްނގަިއދޭ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް  -6

ނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ވަ  4ފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ އި ނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަކުއްޔަށްދި

 ލިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

 :ނަްނބަރު ގެކާޑު  ދ.ރ.އ. ފަރާުތގެ ފުިރހަމަ ނަން: ފޯމު ހުށަހަޅާ

 ވެ.ނެ ފޯމު ބަލަިއގަްތ އިދާާރއިން ،ުކރާނީމި ބައި ުފރިހަމަ

 :ފޯމު ނަންަބރު ފޯމު ބަލަިއގަތް ފަރާުތގެ ނަން:

 ސޮއި: އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑު: :ޚުފޯމު ބަލަިއގަތް ތާރީ 

 

 

 

 


