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 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ވާއިދު ގޮތުގެ ގަ  ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ކައުންސިލްތަކުން ޝަކުވާ 

ބެޭހ ޔަށްދިނުމާކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއް(ދިރިއުޅުމަށްޓަ 21/2021 ޤާނޫނު ނަްނބަރުމިއީ،  (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  

    ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ މާއްދާއާއި  40ޤާނޫނު) ގެ 

ފައިވާ އިލައިއެކުލަވަވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަުށން  )2(ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެގ  49

 ގަވާއިދެކެވެ.

ގޮތުގެ  ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ "ކަުއންސިލްތަކުން ޝަކުވާ ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 ގަވާއިދު" އެވެ.

(ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް  2021/21ސަދަކީ، ޤާޫނނު ނަންބަރު ގަވާއިދުގެ މަގު މި .2 ދު ސަގު މަ

ނުވަތަ ކުއްޔަށްދޭ ތަނަކާ  ،ދިނުމާބެހޭ ޤާޫނނު) ގެ ދަށުން ވެވޭ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން

 އެނޫންވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅޭ  ކާނުވަތަ ކުލީގެ ުމޢާމަާލތަ ،ގުޅިގެން

ގޮތުެގ  ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އްޔާއިބަލައިގަތުމުގަ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ޝަކުވާ

 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

ކައުންސިލަށް ތަން ހިމެނޭ ދީަފއިވާ  ތިރީގައިވާ ަކންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ކުއްޔަށް ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން .3 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

 ތަނުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކައުންސިލަށް ޝަކުާވ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އެ

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ވެވޭ ކުލީގެ  (ހ)  

 ކާ ގެ މުޢާމަލާތައެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން ނުވަަތ ކުއްޔަށްދޭ ތަނަކާ ގުޅިގެން ުނވަތަ ކުލީ

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާއި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ޝަކުވާ  ،ގުޅޭ އެނޫންވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނާ (ށ)  

ފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ކުއްޔަށްދޭ ދީ ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ތަން ކުއްޔަށްއިލައިއެކުލަވަ
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ފަރާތުން ނުވަތަ ކުއްޔަށްހިާފ ފަރާތުން އެ ޤާނޫނާއި އެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް 

ޢަމަލުކުރާނަމަ، އެކަމުގެ މަޢުޫލމާތު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ީމހަކަްށ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަެހޅުުމގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކަންކަމާ ުގޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ  ށްފައިވާވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮ 3ވާއިދުގެ މި ގަ .4

ން، ނުަވތަ އީމެއިލްެގ ކުހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުްނ ޝަކުވާގެ ސިޓީއަކުން، ނުވަަތ ލިޔުމަ

އިވާނަމަ، ނުވަތަ ކައުންސިލުްނ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދީފަ ،ރީޢާއިންޛަ

 ން ކައުންސިލަްށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މަތީ ގޮތެއްގެ އެ

ޝަކުވާ އަނުބރާ 

ުމގައި ޢަމަލުުކރާނެ ޔުގެްނދި

 ގޮތް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން  .5

ށް ޝަކުވާ ހުށަހެިޅ އަނބުރާ ގެންދިއުމަ ކުވާޝައެ ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމުެގ ކުރިން 

ނުވަތަ  ،ރީޢާއިންޛަފަރާތުން ބޭނުންވާނަަމ، ވީހާވެސް އަވަހަށް ލިޔުމުން، ނުވަތަ އީމެއިލްގެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން މިނޫންވެސް ގޮތަކަށް ކައުންސިލަށް 

ހުށަހަޅާ ޝަުކވާަގއި 

 ފުރިހަަމވާްނޖެހޭނެ ކަންކަން 

އަންނަނިވި ކަންކަްނ  ،ހަޅާ ޝަކުވާަގއިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަ .6

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 ގެ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި ،ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ޅާހަކުވާ ހުށަޝަ (ހ)  

 ފަރާތާ ގުޅޭނެ ޯފނު ނަންބަރު.  އެ ،ނަންބަރާއި

 .ީސލުކޮށް ބަޔާންކުރުންޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ސަބަބު ތަފު (ށ)  

 .ދީފައިވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ކުއްޔަށް ،ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ )ނ(  

  .ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ރ(  

 .ޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުން )ބ(  

 ،ޝަކުވާ ބަަލއިގަތްަކން

 ށްފަރާތަ ޅިހެ ހުށަ ޝަކުވާ

 އެްނގުން 

 ތުން ކައުންސިލަށް ޝަކުވާއެއް ގުޅޭގޮ ދިނުމާ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ގޯތިގެޮދރު ކުއްޔަށް .7

ޅި މީހާއަށް ނުވަަތ ފަރާތަަކށް އެކަން ސިޓީއަކުން ނުވަތަ ހެުހށަ ޝަކުވާ  އެ ،ލިބިއްޖެނަމަ

 އިން އަންގަންާވނެއެވެ.ޢާރީޛައީމެއިލްގެ 

 ކައުންސިލްތަކުގެމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް  (ހ) .8 ބެލުން  ޝަކުވާ

 މެްނބަރުންގެ (ތިނެއް)  3މަދުވެގެން  ،މުވައްޒަފުންގެ ައދަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނާއިމެންބަރުން

މި ގަވާއިދަްށ  ،އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީ ގައިަކއުންސިލު ،މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީއެއް

 ލަންވާނެއެވެ.އިއެކުލަވަތެރޭގައި  ހުގެ(ފަަނރަ) ދުވަ 15ޢަމަލު ކުރަން ފަށާތާ 
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 ރަށެއްގައިއަދި  ލާ ކޮމެޓީއެކެވެ.އިއެކުލަވަ މޭޔަރު ،ނަމަ ސިޓީއެއްގައި  ،މި ކޮމެޓީއަކީ ށ)(  

 ލާ ކޮމެޓީއެކެވެ.އިގެ ރައީސް އެކުލަވަކައުންސިލު ރަށު ،ނަމަ

 ،(ިތނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ގިނަވެގެން  ،ދީފިނަމަ ފާޢުބަރަކު އިސްތިންކޮމެޓީގެ މެ (ނ)  

 ކުރަންވާނެއެވެ. އައްޔަނު ބަރަކުންބަދަލުގައި މެ

ޝަކުވާ ބެުލމުަގއި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ތިރީގައިވާ ،ން ޢަމަލުކުރާނީކޮމިޓީކައުންސިލްތަކަށް ހުށަހެޅޭ ަޝކުވާތައް ބެލުމުގައި  (ހ) .9

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ފަދަ  ުތ ފުށުއަރާޙަލަޞްމަ ،ފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި އިހުށަހަޅަ )1(   

 ބެލުމުން ެއ ފަރާތް ތަނާޒުލު  އެ ޝަކުވާއެއް ،ފަރާތެއް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނަމަ

 ވާންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުުމގައި ބައިވެރިވި  ގެކޮމެޓީ ،ކޮމެޓީން މައްސަލައެއް ނިންމަންވާނީ )2(   

 ަލބިއްޔަތުންނެވެ.ޣުއަބަރުންގެ ންމެ

ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަުތ ރައްދުވާ ަޝކުވާ  ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި )3(   

 ން ދޭންވާނެއެވެ.ކޮމިޓީ

ނިންާމ ނިންމުންތަްއ އެ ބައްދަލުވުންތަކުން  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކާއި )4(   

 ކައުންސިލުތަކުން ބަލަހައްަޓންާވނެއެވެ. ، އެ ޔައުމިއްޔާތައްޔައުމިއްޔާކޮށް

ބޭނުަމށް، އެ މެްނބަރަކު ކައިވެނިކޮށްގެން  ވަަނ ނަންބަރުގެ )1(ގެ  މާއްދާގެ (ހ) މި (ށ)  

، އެއްބަނޑު މީހުންނާއި ،އެއްބަފާ މީހުންނާއި އެއްބަނޑު، ންނާއިދަރީ ،އުޅޭ މީހާއާއި

އެ މުވައްޒަފަކު  ،ންާނއިދޮންދަރީ ،މަިއންބަފައިްނނާއި، އެއްބަފާ މީހުންނާއި

އެއްބަނޑު މީހުންނާިއ،  ،އެއްބަފާ މީހުްނނާއިއެއްބަނޑުކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާގެ 

ވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އެ މީހާގެ މައިންބަފައިންނާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ނު، އެއްބަފާ މީހުންނާއި

    ކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއްނަމަ ޞަނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚް ޢީބަޠަހިއްސާ އޮންނަ  ގެވިޔަފާރީ

 .އެވެތު ފުށުއަރާނެ ހާަލތެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެޙަލަޞްއެއީ މަ

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އެ ޝަކުވާއާމެދު  7ިގނަވެގެން  ،ސިލަށް ޝަކުވާ ލިބޭތާކައުން (ނ)  

 ގޮތެއް ނިންމައި، ޝަކުވާ ހުށަެހޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ.

ހު، އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުްނސިލުން ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށްފަ  (ރ)  

ކަމެއް  އް އޮތްކަމަށް ކައުންސިލުން ިނންމާނަމަ، އެކުރަންޖެހޭ ކަމެޙުލާޞްއި

ޤާޫނނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ންސިލުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދިކުރުމަށް ކައުޙުލާޞްއި

 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ފަރާތް ޖޫރިމަނާ  ން އެމަތީ ގޮތުގެ
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ކޯޓަށް  ގެ ނިްނމުންކައުންސިލު 

ގެ ަކއުންސިލު  ހުށަހެުޅމާއި،

 ނިންމުން ތަންީފޛުކުުރން 

، ކައުންސިލުްނ ނިންމާ ނިންމުމާމެުދ ފައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަކުާވއެއް ބަލައި (ހ) .10

ރަސްމީ  ،ގެ ނިންމުން ލިބޭތާ ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، ކައުންސިލުއެއްވެސް ފަރާތަކުން

ޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އެ ނިންމުން ކޯ ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ބަންދުނޫން 

 ލަޙަތު ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަަކށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޞްއިޚްތިޔާރު، އެ ޝަކުވާގައިވާ މަ 

    މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން  (ށ)  

ޝަކުވާ  ެގ ނިންމުމާމެދުނުވާނަމަ، ކައުންސިލު ފައިއިކޯޓަށް ހުށަހަޅަ އެ މައްސަލަ

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީަކމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ނުވާ  ފައިއިވެސް ފަރާތަކުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުެމއް އެއް (ނ)  

(ތިރީސް) ދުވަސް ހަމަވުމާއެކު، އެ ނިންމުން  30އެ ނިންމުން ނިންާމތާ  ،ލަތުގައިހާ

އެ ނިންމުްނ  ،ނުވާނަމަ ނިންމުން ތަންފީޛުޮކށްފައިކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި، އެ  ތަންފީޛު

 ޓަކައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކުރުމަށް ތަންފީޛު

ކުރާ ޢުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ފަާށނީ، ދިވެހި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން .11 ފެށުން  ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

ތިރީގައި  ،އަންނަނިވި އިބާރާތްތަކާއި ލަުފޒުތައް މާނަކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް .12 ކުރުން މާނަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.

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

 އެއްބަސްވާއަދި  ،އަގަކަށް ން އެއްބަސްވާއްޔަށްހިފާ ފަރާތުފަރާތާއި ކު ކުއްޔަށްދޭ

ވުމެއްނެތި ކުއްޔަށްދޭ ތަްނ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް މިލްކުވެރިކަން ނަޤުލު ،މުއްދަތަކަށް

 ލިބިދިނުަމށެވެ. ޙައްޤުބޭނުންކުރުމުގެ 

 ނެފައި އެވަނީ، ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ "ކުލީގެ އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބު (ށ)  

ވެވޭ އެއްބަސްވުމާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ޖަދުވަލުތަކާއި،  މެދުގައިދެ

ގެނައުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުަމށް ބަދަލެްއ  ދިނުމަށް  އެހެން އެއްބަސްވުމަކުން ކުއްަޔށް

    އިތުރެއް ގެނައުމަްށ ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި، އެ އެއްބަސްވުންތަކާއި، ނުވަތަ އުނި

 ގުޅޭ ޖަދުވަލުތަކުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުން ހިމެނޭ ގޮތުގެ  އްބަސްވުންތަކާއެ އެ

 ންނެވެ.މަތީ

 )ނ(  

 

ތަ އިމާރާތުގެ ވަވަނީ، އިމާރާތުގެ ވެރިަފރާތް ނު"ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުެނފައި އެ

 ވެ.ކަށެދީފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަ ދިނުމުގެ ހުއްދަ ވެރިފަރާތުން ކުއްޔަށް
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  "ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުލީެގ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  )ރ(  

 ވެ.ށެހިފާ ފަރާތަޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިރިއުޅުމަށް

"ކުއްޔަށްދޭ ތަން" ކަމަށް ުބނެަފއި އެވަނީ، ކުލީގެ އެއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ  )ބ(  

 ވެ.ކަށެޓަކައި ލިިބދެވޭ ތަނަ  ފަރާތުްނ ބޭނުންކުރުމަށްމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްހިފާ

ޓަކައި ކުއްޔަށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، އިމާރާތެއް ނުވަަތ  "ދިރިއުޅުމަށް )ޅ(  

ގޮތަްށ  އިމާރާތަކުން ބައެއް ނުަވތަ ބިެމއް އެ ތަނުގެ މިލްކުވެރިކަން ަބދަލުވުން ނުހިެމނޭ

       ލީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޭޅ އެއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް، ކު

 ށް ދިނުމަށެވެ.ކަ ފަރާތަ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް އެެހން އެ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ޤާނޫނު ަނންބަރު ،ވަނީއެ "ކައުންސިލްތައް" ކަމަށް ބުނެަފއި )ކ(  

     ކޮށްފައިވާ ންގުމުެގ ޤާޫނނު) ގައި ބަޔާން ހިލުންޞޫ އުދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީއި

 ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ. އްސިޓީ ކައުންސިލްތަ ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި

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

 އެއްބަސްވާ އަދި އަގަކަށް  ރާތުން އެއްބަސްވާފަރާތާއި ކުއްޔަށްހިފާ ފަ ކުއްޔަށްދޭ

މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދޭ ތަން ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް މިލްކުވެރިކަން ނަޤުލުވުމެއްނެިތ 

 ލިބިދިނުަމށެވެ. ޙައްޤުބޭނުންކުރުމުގެ 

 ކަމަށް ""ޤާނޫނު" ނުވަތަ "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނު )ވ(  

ކައި ގޯތިގެދޮރު (ދިރިއުޅުމަށްޓަ 2021/21ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ބުނެފައި އެވަނީ

 ބެހޭ ޤާނޫުނ) އަށެެވ.ކުއްޔަށްދިނުމާ

__________________________ 


