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 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ވާއިދު ގަ  ގޮތުގެ  ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް  ޓަކައި  ދިރިއުޅުމަށް 

ބެހޭ ޤާޫނނު) ގެ ކައި ގޯތިގެޮދރު ކުއްޔަށްދިނުމާއުޅުމަށްޓަ(ދިރި 21/2021ޤާނޫނު ަނންބަރު   މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  

 ދެކެވެ.ވާއިގަފައިވާ އިލައިދަށުން އެކުލަވަ  ވަނަ ނަންބަރުގެ )4(ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  49

ކުރުމުގައި  ޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް "ދިރިއުޅުމަށް ،ވާއިދަށް ކިޔާނީގަމި  (ށ)  

 ގަވާއިދު" އެވެ.ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ

  ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ުކރުމުގައި  ޓަކައި ކުއްޔަށް ދޭ ސަދަކީ، ދިރިއުޅުމަށްގުމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ދު ސަގު މަ

 ބަޔާންކުރުމެވެ. ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރާނެ

ންސްޕެކްޓް އި

ކުރުުމގައި 

 ގެ ަދއުރު ކައުންސިލު 

ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް ވާއިދާގައިވާ ފައިގެ ދަށުން ހަދަ ޤާނޫނު ،ޤާނޫނާއި (ހ) .3

         ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ަނމަ  ރަށެއްގައި ނަމަ އެ

 ފައިވާ ފަރާތުންށްކޮޞައްޚާއެކަމަށް ގައި ކައުންސިލު ،ޅުމުންހެހުށަސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

 ކުއްޔަށް ދޫުކރާ ތަނަށް ގޮސް އިންސްޕެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކުން  ނުވަތަ

ދީފައިވާކަން ނުަވތަ  ޚިާލފަށް ކުއްޔަށް ގަވާއިދުތަކާފައިވާ އިހަދަެއ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ  ،ޤާނޫނާއި (ށ)  

 ދަުށން ާޤނޫނުގެ އެ ޤާނޫނާއިފައިވާ ފަރާުތން އިހިފަ ދީފައިވާ ފަރާތުން ނުަވތަ ކުއްޔަށް ކުއްޔަށް

      ،މަލުކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުންޢަޚިލާފަށް  ގަވާއިދުތަކާއި އިވާފައިހަދަ

         ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ަނމަ  އެ ރަށެއްގައި ނަމަ

ކައުންސިލުގެ ފަރާުތން  ،ހުއްދަ ދިނުމުެގ ކުރިން ،ގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަސިޓީ ކައުންސިލު

 ތަން އިންސްޕެކްޓް  ފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނަށް ގޮސް އެއިކަނޑައަޅަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ގުޅިގެން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް  ކަމަކާފަދަ  (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިއާމި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)  

 ދޭންވާނެއެވެ.  އްބާރުލުންފައިވާ ފަރާތުން އެއިހިފަ ކައުންސިލަށް ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުންނާއި ކުއްޔަށް
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ކުއްޔަށް ދޫކުުރމަށް 

ހުށަހަޅާ ތަުނގެ 

 އިންސްޕެްކޝަން 

"ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު  ،ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް .4

 ކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ފައިވާ ގަވާއިދުތަދައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ،" އާއިނުކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާނޫ

 ރަށެއްގެ ކައުންސިލް ރަށެއްގައި ނަމަ އެ ،ތަން ޅާހައެދި ހުށަ މަތީން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް

ގުޅުންހުރި ކައުންސިލުްނ  ކަމާ، ގެ އިދާރާއިންއިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލު

 ވާއިދުތަކުގައިވާ ކަންކަން ކަށަވަރުގަަފއިވާ ދައިނުގެ ދަށުން ހަނޫޤާނޫނާއި ޤާއެ  ،ކުރުމަށްފަހު އިންސްޕެކްޓް

 ، ަބލަންޖެހޭ ކަންކަން ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.ފަހުގައެވެ. މިގޮތުން ކުރުމަށް

އުންސިލް ރަށެއްގެ ކަ އެ ،ރަށެއްަގއި ނަމަ ،ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފޯމު (ހ)  

ގެ ިއދާރާއިން ބަލައިގަްނނަ ދުވަހުްނ އިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީއެއްގަިއ ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލު

ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ކުއްޔަށް ،(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7ގިނަވެގެން ރަސްމީ  ،ފެށިގެން

 ޓް ކުރަންވާނެއެވެ.އިންސްޕެކް ތަން

 ،ގޮތުގެ މަތީން އިންސްޕެކްޓް  ކުރުމަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ށްފައިވާކޮ ބަޔާންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

        އިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ަނމަ  ކައުންސިލްރަެށއްގެ  އެ ،ރަށެއްގައި ނަމަ

އެކަްނ ލިޔުމުން  ށްފަރާތަމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ދިނުކުއްޔަށް  ،ގެ އިދާރާއިންކައުންސިލުސިޓީ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ތަކުން ކައުންސިލުކުރުމުގައި  ޓްިއންސްޕެކްގޮތަށް މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މި  (ނ)  

ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ދައިހައެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން  އިޤާނޫނާ ،ބަލަންޖެހޭނީ 

 ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ. ންފުރިހަމަ ތަނެއްކަ  އްގަނޑުތަމިން

 ގައި ގަވާއިދުފައިވާ އިހަދަނޫނާއި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ޤާ ، ހުއްދަ ދޫކުރާނީދިނުމުގެ ކުއްޔަށް (ރ)  

ފައިވާ "އިންސްޕެކްޝަން ނައިހިމަގައި  1ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  އި،ކަންކަމާ ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ޖެހޭ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ންދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަ ކުއްޔަށް ،ޗެކްލިސްޓް" ފުރިހަމަކޮށް

ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި  ރަށެއްގަިއ ނަމަ އެ ،ތަނެއްކަންފުރިހަމަވާ 

 އެވެ.ފަހުގަ ކުރުމަށް ގެ އިދާރާއިން ކަށަވަރުކައުންސިލުނަމަ ސިޓީ 

ފައިވާ އިންސްޕެކްޝަން ނައިހިމަގައި  1ޖަދުވަލު އިދުގެ މި ގަވާ ،އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު (ބ)  

ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީއެއްަގއި   ނަމަ އެރަށެއްގައި ،ރިކޯޑުގެ ޗެކްލިސްޓު

 ގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ.ކައުންސިލުސިޓީ ނަމަ 

އިންސްޕެކްޓް 

ކުރުުމގައި 

 އެްއބާރުލުްނދިނުން 

ރަށެއްގެ  މަ އެކައުްނސިލުތަކުން ރަށެއްގައި ނަ ،ތަނަށް ވާ ފައިއި ހުށަހަޅަކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި .5

ގެ އިދާރާއިން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ނަމަ ސިޓީ ކައުްނސިލު

ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް  ،ެބލޭެނ އިންތިޒާމު ކައުންސިލަށް އެ ތަނެްއގެ ހުރިހާ ބައިތަކަށް ވަދެ ،ދާއިރު

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. އެދޭ
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ާވިއދަށް ގަ

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން .6

 ފެށިގެންނެވެ.

ގޮތުގެ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އަންނަިނވި އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތައް މާނަކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް .7 މާނަކުރުން 

 މަތީންނެވެ.

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

މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދޭ ތަން  އެއްބަސްވާ އަދި އަގަކަށް އްޔަށްހިފާ ފަރާތުން އެއްބަސްވާފަރާތާއި ކު

 ލިބިދިނުމަށެވެ. ޙައްޤުވުމެއްނެތި ބޭނުންކުރުުމގެ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް މިލްކުވެރިކަން ނަޤުލު

 ތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާނެފައި އެވަނީ، ކުއްޔަށްދޭ ފަރާ"ކުލީގެ އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބު (ށ)  

ވެވޭ އެއްބަސްވުމާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ޖަދުވަލުތަކާއި، އެހެްނ  މެދުގައިދެ

އިތުރެއް ގެނައުމަށް ނުަވތަ އުނިވެވޭ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެްއ  ދިނުަމށް އްޔަށްއެއްބަސްވުމަކުން ކު

ގުޅޭ  ގެނައުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި، އެ އެއްބަސްވުންތަކާއި، އެ އެއްބަސްވުންތަކާ

 ންނެވެ.މަތީ ޖަދުވަލުތަކުގައި ހިމެނޭ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުން ހިމެނޭ ގޮތުގެ

 )ނ(  

 

ތަ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުްނ ވަވަނީ، އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާްތ ނުތް" ކަމަށް ބުނެަފއި އެ"ކުއްޔަށްދޭ ފަރާ

 ވެ.ކަށެދީފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަ ދިނުމުގެ ހުއްދަ ކުއްޔަށް

ޓަަކއި  "ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ކުލީގެ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ދިރިއުޅުމަށް  )ރ(  

 ވެ.ކަށެކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށްދޭ ތަނެއް ކުއްޔަ

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

 ވެ.ަކށެޓަކައި ލިބިދެވޭ ތަނަ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ބޭުނންކުރުމަށް

ވަނީ، އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތަކުން ޓަކައި ކުއްޔަށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ "ދިރިއުޅުމަށް )ޅ(  

      ޮގތަށް ަކނޑައެޅޭ  ބައެއް ނުވަތަ ބިމެއް އެ ަތނުގެ މިލްކުވެރިކަން ަބދަލުވުްނ ނުހިމެނޭ

ތަނެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ  ވަކި މުއްދަތަކަށް، ކުލީެގ ގޮތުަގއި ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި އެ

 ތަށް ދިނުމަށެވެ.ފަރާ ބޭނުމަށް ޭބނުންކުރުމަށް އެހެން

ދާރީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 2010/7 ޤާނޫނު ނަްނބަރު ،ވަނީއެ "ކައުންސިލްތައް" ކަމަށް ބުނެަފއި )ކ(  

 ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ށްފައިވާންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮ ލުން ހިޞޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

 ގޮތުންނެެވ. ހިމެނޭ އްސިޓީ ކައުންސިލްތަ ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި

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

މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދޭ ތަން  އެއްބަސްވާ އަދި އަގަކަށް އެއްބަސްވާފަރާތާއި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން 
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 ލިބިދިނުމަށެވެ. ޙައްޤުލުވުމެއްނެތި ބޭނުންކުރުުމގެ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް މިލްކުވެރިކަން ނަޤު

ބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި ގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާ ތިއި ގޯ"ޤާނޫނު" ނުވަތަ "ދިރިއުޅުމަްށޓަކަ )ވ(  

    ބެހޭ ކުއްޔަށްދިނުމާ(ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު  2021/21ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،އެވަނީ

 ޤާނޫނު) އަށެވެ.

__________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

 ............................................އިންސްޕެކްޝަން ރިފަރެންސް ނަންބަރ:

 

 އިންސްޕެކްޝަން ޗެކްލިސްޓު 

 އިންސްޕެކްޓް ކުރެވޭ ތަން  -1

މާރާތުގެ އިވަތަ މާރާތް، ނުއިކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯތީގައި ގޯތީގައިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ އަމިއްލަ ދިރި  : ބާވަތް

  .ބައެއް

 ިބަންޑާރަ ގޯތި އްޗާއިށްފައި ހުންނަ އަމިއްލަ ގޯއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮދިރ. 

  ާނުވަތަ ހައުސިންގ ޔުނިޓް. ކުން ލިބިފައިވާ ފުލެޓު ޢަ ރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫސަރުކ 

 ްރޯ ހައުސ. 

  ުއުސިންގ ޔުނިޓްނުވަތަ ހަ ލެޓުއެއްމެދު އިމާރާތާއި އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ފ. 

 ްބޯޑިންގ ހައުސ. 

  :އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު  :ނަން

  :ފަންގިފިލާ  ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:

  :ރަށް / އަވަށް  ން):ޓުބޮޑުމިން (އަކަފޫ 

  :ކޮޓަރީގެ އަދަދު  ގެ އަދަދު:ފާޚާނާ

 ކުރާ ޗެކްލިސްޓު)ވާނަމަ ފުރިހަމަ ތަނެއްކަމުގައި ފައިވާ  ބެލޭ ކަންކަން (އިމާރާތް ކޮށް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި  -2

ފައިވާ މިންގަނޑަށް އިކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅަ ދައުލަތުގެ ،ގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ވަސީލަތްތައްއާއި ކަރަންޓުފެނާއި، ނަރުދަމާ )1(

  ޤާއިމުވެފައި ހުރުން 

މާރާތެއްގެ ބައެއް ބައެއްނަމަ، އެހެން އި ފުލެޓެއްގެ ނުވަތަ ނަމަލެޓެއްމާރާތެއްގައި ހިމެނޭ ފުގައި ނުވަތަ އިމާރާތެއް) ކުއްޔަށްދޭ ތަނަކީ އ2ި(

 ހަމަޖެހިފައިވުން  ފަދަ އިންތިޒާމު ކުމެވޭމެއްނެތި އެ ތަނަށް ވަކިން ވަދެނުބޭނުންކުރު

އި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ، މި ގަވާއިދުގަ(ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި  4/2017ބަރު ނަމަ، ޤާނޫނު ނަން މާރާތެއް) ކުއްޔަށްދޭ ތަނަކީ އ3ި(

 ވާންޖެހޭނެއެވެ.  މާރާތެއްގެ ބަޔެއްކަމުގައިތަ އި ކަމުގައި ނުވަ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ އިމާރާތެއް

 ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ކަމުގައި ފައިވާ ތަނެއްކައިބޮއި ހެދޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށް އެ ތަނެއްގައި ނިދައި، ކައްކައި،  ،ދޭ ތަނަކީ) ކުއްޔަށް 4(

   ތަނުގައި ހުންނަ ކޮޓަރިތަކަށް އެހެން ކޮޓަރިއަކާ ހިއްސާނުވާގޮތަށް ވަކިން ވަދެވޭގޮތަށް  ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާކުއްޔަށް  )5(
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 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

(ހަތެއް)  7ގެން  މަދުވެހުންނަނަމައެވެ. ފުޅާ މިނުގައި (އަށްޑިހަ) އަކަފޫޓު 80ދުވެގެން މަ  ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ކޮޓަރިއެއްކަމުގައި ބަލާނީ )6(

   ހުންނަންވާނެއެވެ. އަކަފޫޓު

 ހުންނަ ކޮޓަރިތަކުގައި ވައި ދައުރުކުރާގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.  ތަނުގައި އެ ،ހުއްދަދޫކުރާ ތަނާއި )7(

 ފަންސާސް) އަކަފޫޓު  ސަތޭކައެއް( 150މަދުވެގެން  ،ނަމަ ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކެވޭގޮތަށް  ކައްކައި  ،އް ފަދަ ސްޓޫޑިއޯ އެޕާޓްމަންޓެ )8(

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ނާ ހުންނަންވާނެއެވެ. (އެކެއް) ފާޚާ  1، މަދުވެގެން (ދޭއް) ކޮޓަރިއަކަށް 2ކޮންމެ  ،ތަނުގައި ދޫކުރާ  ދިނުމުގެ ހުއްދަ ކުއްޔަށް )9(

ގޮތަށް  ޤާއިމްކުރެވޭނެ   ނުވަތަ ފެނާއި ކަރަންޓުއުރުކުރާގޮތަށް، ފެނާއި ކަރަންޓު ޤާއިމްކޮށްފައި ދަ ރަނގަޅަށް ވައި  ،ނާ ހުންނަންވާނީފާޚާ  )10(

 ވެ. ފަރުމާކޮށްފައެ

 ފައެވެ. ގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ހަރުކުރެވޭނެ ފައި ނުވަތަ ދޮރުހަރުކޮށް ދޮރު ،އާއި ކޮޓަރިތައް ހުންނަންވާނީ) ފާޚާނ11ާ(

ނިޒާުމ    އިމްކޮށްފައި ނުވަތަ އެކައިބޮއިހެދޭނެ އިންތިޒާމު ޤާ އިދޫކުރާ ތަނުގައި ކައްކަ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ  ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް )12(

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  ގޮތް  ކުރެވޭނެ އިމްޤާ

އި ބަދިގޭގަ  ،ދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށެއްނަމަދޫކުރާ ތަން ހުރި ރަށަކީ ޑީސެލިނޭޓަޑް ފެނުގެ ޚި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ  )13(

  ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ހި ގޮތް ހަމަޖެ ހަމަޖެއްސޭނެ ލިބޭނެ އިންތިޒާމުފެން  ހަމަޖެހިފައި ނުވަތަ އެ ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އެ

 ޒާމު ނުވަތަ ބެހެއްޓޭނެ އިންތި ފައި ނޑަށް ފެތޭ އަލިފާންނިވި ބަހައްޓައިތަނުގައި ފަޔަރސޭފްޓީ މިންގަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ )14(

  ހުންނަންވާނެއެވެ. ހަމަޖެހިފައި

 އިންޝުއަރ ކޮށްފައެވެ.  ،ތަން ހުންނަންވާނީ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ ކުއްޔަށް  )15(

ކަންކަން  އެ ،ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ށްގެ ނިޔަލަ(ނ)  އި(ށ) އާ ،އިއާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 3މި ގަވާއިދުގެ  )16(

 R-23/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު ފައިވާ ގެ ދަށުން ހަދައިޤާނޫނު ،ގޮތް ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ހިފާ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ށްދޭކުއްޔަ ،ކުރުމަށް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނަ މާއްދާ  10ގެ  ތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު)ޓަކައި ގޯ ދިރިއުޅުމަށް(

 ވާނެއެވެ. ހިމަނަން

 ކުރާ ޗެކްލިސްޓު)އި ބަލާ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންކަން (ބޯޑިންގ ހައުސްގަ  -3

     އެ ތަނުގައި ހުންނަ ކޮންމެ  ،ނީ ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާޓްމެންޓެއް އެއްކޮށް ނަމަޅަ ކުރުމަށް ހުށަހަ ރީގޮތުގައި ރަޖިސްޓަބޯޑިންގ ހައުސްގެ  ) 1(

 ނާ ހުންނަންވާނެއެވެ. ޚާފާ (އެކެއް) 1މަދުވެގެން  ،ކޮޓަރިއަކަށް އް)ދޭ( 2

 ގޮތަށެވެ.  ކުރާ، ވައި ދައުރުކޮޓަރި ހުންނަންވާނީ )2(

(ފަންސަވީސް) އަކަފޫޓަކަށް މީހެއްގެ  25ކޮޓަރީގެ ބޮޑުމިނުން ކޮންމެ  ،ތިއްބުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ އަދަދަކީކޮޓަރިއެއްގައި މީހުން ބޭ )3(
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 ތުންނެވެ. ނިސްބަ

 ކޮންމެ މީހަކަށް އެނދު ހުންނަންވާނެއެވެ.  ،ޓަކައި ކޮޓަރީގައި ނިދުމަށް  )4(

  ޓަކައި ތަޅުލެވޭ ކަބަޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.  ކޮޓަރީގައި ކޮންމެ މީހަކު ބޭނުންކުރުމަށް )5(

  ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ށްކޮ ސޮކެޓް ހަރު ގޮތަށް ވަކިން ކަރަންޓު ކޮޓަރީގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ )6(

  ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ށްރކަންޑިޝަން (އޭ.ސީ) ހަރުކޮ އިލެކްޓްރިކް ފަންކާ ނުވަތަ އެއަ ކޮޓަރީގައި )7(

ނުގައި ތަ  އެ ،ކުމެވޭނެ އިންތިޒާމުވެސް ވަދެ ނު ންމެ ވަގުތަކުބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ތަނަށް ނުވަތަ ކޮޓަރިއަށް ކޮ )8(

ކުއްޖާގެ  އެ ،މަލުކުރާނީޢަންނަމަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދި(އަށާރަ)  18އޮންނަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް  ހައިން ހަމަޖެހިފައިދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ފަސޭ

  އެއްގޮތަށެވެ. ންގާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާފަރާތައި، ބޯޑިންގ ހައުސް ހި ބެލެނިވެރި

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  ހަމަޖެހިފައި ތަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ، ނަމަ ހައުސްއެއް ށުގެ ކުދިން ބައިތިއްބާ ބޯޑިންގދަ އަހަރުން) (އަށާރަ 18 )9(

 ކަން ން ފަދަ ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ކަން އެއްޗެހި ދޮވު  ،ބޮއިކައި ،އިކައްކަ ،ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނަކީ  ރީޑިންގ ހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަބޯ )10(

 މުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނެއް ނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.ތިއްބުކުރެވޭނެ ގޮތަށް މީހުން ބޭ

 ށް ހުރުން އްކުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަމަޔަގޭސްފުޅި، ތެލި، ތަށި ފަދަ ކެ ،(ހ) އުނދުން

 ، ގޮނޑި ހުރުން ކަބަޑު، ކާމޭޒު ) ބަދިގެ، ސިންކު (ށ

 ން ހުރުން މެޝި(ނ) ދޮންނަ

ގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އިންސްޕެކްޝަނު  ތެދު ،މަޢުލޫމާތަކީ އިންސްޕެކްޝަން ޗެކްލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި

 އެއްބަސްވެއެވެ.
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