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 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

ފަދަ ތަންތަން  ތައް  ދޫކޮށްފައިވާ ރޯހައުސްތަކާއި ފުލެޓު ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން 

 ބެހޭ ގަވާއިދު ލުތަކާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުސޫ  ކުއްޔަށް 

ބެޭހ ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާ(ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  21/2021މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  

) ވަނަ ނަންބަރުެގ 5ގެ ( ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 49ވަނަ މާއްދާއާިއ،  46 ޤާނޫނު) ގެ

 ވާއިދެކެވެ.ގަފައިވާ އިަލއިން އެކުލަވަލިބިގެ  ބާރުދަށުން 

"ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުްނ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ތައްލެޓުކޮށްފައިވާ ރޯހައުސްތަކާއި ފުދޫ

 ބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.ލުތަކާސޫޚާއްޞަ އު

ދިނުމުގައި ސަރުކާރުން  ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ޅުމަށްސަދަކީ، ދިރިއުގުމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ދު ުގސަމަ

ފަަދ  ތައްލެޓުކޮށްފައިވާ ޯރހައުސްތަކާއި ފުހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ަމޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުްނ ދޫ

 ންމުކުރުމެވެ.އާކޮށް ލުތަކެއް ބަޔާންސޫޚާއްޞަ އުދިނުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ  ތަންތަން ކުއްޔަށް

ގެ ދަށުން ޢުރޫހިޔާެވހިކަުމގެ މަޝް ބޯ

ދޫކޮށްފަިއވާ ތަންތަން ކުްއޔަށް 

 ދިނުން 

ތަކާިއ، ކުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަހިންގާ އިޖު ސަރުކާރުން .3

 ންނެވެ.އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީ ،ދެވޭނީ ފަދަ ތަންަތން ކުއްޔަށް ގޯތިތަކާއި، ރޯހައުސް

ތަކާއި، ކުގެ ދަށުން ދޫޮކށްފައިވާ ފުލެޓުވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަތިމާޢީ ބޯހިޔާއިޖު (ހ)  

އިދާރާއިން  ހިންގި ޢު މަްޝރޫދެވޭނީ، އެ ފަދަ ަތްނތަން ކުއްޔަށް ގޯތި ތަކާއި،ރޯހައުސް

 ފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން އެ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.ޅައިކަނޑައަ

ރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ދޫޮކށްފައިވާ ފުލެޓްތަކާއި، ތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްއިޖު (ށ)  

 މުޅިތަން އެއްކޮށް ކުއްޔަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.  ،ފަދަ ތަންަތން ގޯތި ތަކާއި،ރޯހައުސް
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 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  5މި ގަވާއިދުގެ  ،ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ ކުއްޔަށް (ނ)  

 މަތީްނނެވެ. ގެއްތެގޮ ނުވާނޭިއތުރު މުއްދަތަށްވުރެ ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 .  ންމުކުރަންވާނެއެވެއާ ،ހަދައި އުސޫލުތައް ަކނޑައަޅާ ބޭނުމަށް ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި )ރ(  

ނަމަވެސް، ތަނުގެ އޮތް  އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އާއި (ށ) ގައިގެ (ހ) މާއްދާ މި ) ބ(  

ކުރެވިފައިވާނަމަ، ރީރާތުގެ ނަމަށް ބަދަލުވެ ރަޖިސްޓަތަން ދޫކުރެވުުނ ފަ ،މިލްކުވެރިކަން

 ގައި) ނދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށާއި، މި މާއްދާގެ ( ތަން އެއްކޮށް ކުއްޔަށް  އެ

މި ގަވާއިދު  ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ކުއްޔަށް ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 އެވެ.ހުރަހެއް ނާޅަ

 ޢީ ލުކުރަްނ ފެށިފަހުްނ، އިޖުތިމާށް ޢަމަގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށއިރު އަދި ޤާނޫނަ މި )ޅ(  

 ގޯތި  ކާއި،ފުލެުޓތަކާއި، ރޯހައުސްތަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢެއްގެ ަދށުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ފަދަ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެއްކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް

 ވާެނއެވެ.ލުދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް ބާޠި 

ގެ ދަށުން ޢުހިކަުމގެ މަްޝރޫބޯހިޔާވަ 

ދޫކޮށްފަިއވާ ތަެނއް ނުވަތަ 

ތަނަކުން ބަެއއް ކުއްޔަްށދިުނމަށް 

 ހުއްަދއަށް ެއދުން 

ކުން ލިބިފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްގެ ބައެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޢަބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫ (ހ) .4

ގެދޮރު ޓަކައި ގޯތި ޅުމަށްދިރިއު( R-23/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު ، ހުއްދައަށް އެދޭއިރު

ގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  )މު ގަވާއިދުއާންށް ދިނުމާބެހޭ ޔަކުއް

ން ކުއްޔަށް ިގ އިދާރާއަކުހިން ގެ ކަންކަންއެ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އި،ހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާހުށަ

 ޅަންވާނެއެވެ.ހަދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ުހށަ ކޮށްނުކުރާކަން ބަޔާން ޟުދިނުމަށް އިޢުތިރާ

 (ށ)  

 

ތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ އިޖު ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން

 ފަދަ ތަްނތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  ތަކާއި، ގޯތިލެޓުދޫކޮށްފައިވާ ރޯހައުސްތަކާއި، ފު ދަށުން

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިވާ  ތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިަކމުގެއިޖު ،އެދެވޭނީ

 ފަރާތަށެވެ.

ގެ ޢުހިކަމުގެ މަޝްރޫބޯިހޔާވަނުާވނަމަ،  ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި މި (ނ)  

 ،އެދި ހުށަހަޅާއިރު ދިނުަމށް ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއް ނުވަަތ ތަނަކުން ބައެއް ކުއްޔަށް

ނުމާބެހޭ ގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިޓަކައި ގޯތި ދިރިއުޅުމަށް( R-23/2022 ގަވާއިދު ނަންބަރު

 ކުރަންވާނެއެވެ. ގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ )މު ގަވާއިދުއާން

ގެ ދަށުން ޢުހިކަުމގެ މަްޝރޫބޯހިޔާވަ 

ދޫކޮށްފަިއވާ ތަެނއް ކުއްޔަށް ެދވޭނެ 

 މުްއަދތު 

ތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ން ހިންގާ އިޖުސަރުކާރު  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން (ހ) .5

ން ކުއްޔަށް ދެވޭީނ ފަދަ ަތންތަ ތަކާއި، ގޯތިލެޓުދޫކޮށްފައިވާ ރޯހައުސްތަކާއި، ފު ދަށުން

 ގެ މުއްދަތަށެވެ.ދުވަހު(ފަހެއް) ައހަރު 5ވެގެން އެންމެ ގިނަ
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5 

ރު މުއްދަތަކަށް އައުކުރެވޭނީ އިތު ،މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު މި (ށ)  

ބޭނުމަްށ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 3ގަވާއިދުގެ  ހިންގި އިދާރާއިން މި ޢުމަޝްރޫ

 .ންނެވެގޮތުގެ މަތީ ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

ކައުންސިލްތަކުން މަްއސަލަތައް 

 ބެލުން 

ނުަވތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްެގ ކުން ލިބިފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ޢަބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫ (ހ) .6

ފައިވާ  އިއި ާޤނޫނުެގ ދަށުން ހަދަޤާނޫނާ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަްށ ނުވަތަ ،ބައެއް

 ،ކޮށްފިނަމައްސަލައެއް ކައުންސިލަކަށް ރިޕޯޓުދީފައިވާ މަ ލާފަށް ކުއްޔަށްޚިގަވާއިދުތަކާ 

 ޢު ގެ މަޝްރޫޯބިހޔާވަހިކަމު ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމައެފަދަ ކަމެއް ކައުންސިލަށް ނުވަތަ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ކައުންސިލުްނ  ،ހިންގި އިދާރާއަށް

ކުން ލިބިފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނުަވތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްެގ ޢަމަޝްރޫ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ (ށ)  

ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އިނާއި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދަމި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ޤާނޫ ،ބައެއް

، ގަވާއިދު ނަންބަރު ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައްދީފައިވާ ކުއްޔަށް ލާފަށްޚި

2022/R-24 )ާއާ  )ގޮތުގެ ގަވާއިދު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ކައުންސިލްތަކުން ޝަކުވ

 ން ކައުްނސިލްތަކުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.ތްވާ ގޮތުގެ މަތީއެއްގޮ

ކުރާ އިޢުގަވާއިދު ޝާ ގައި މިފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން .7 ފެށުން  ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މި ގަވާއިދުގައި އިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ  . 8 މާނަކުރުން 

      ިވ އިބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި އެަވނީ، ިހނދަުކ، އަންނަނި އިމާނައެއް ދޭހަނުވާހަ

 ވެ.މެިތރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުޒުތަކަށް އެ އިބާރާތްތަކާއި ލަފު

 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ވަނީއެ "ކައުންސިލްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި (ހ) 

     ށްފައިވާ ނު) ގައި ބަޔާންކޮންގުމުގެ ޤާނޫލުން ހިޞޫދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުއި

 އްސިޓީ ކައުންސިލްތަ ،ައތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

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

ށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު (ދިރިއުޅުމަ 2021/21ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ބުނެފައި އެވަނީ

 ބެހޭ ޤާނޫުނ) އަށެެވ.ކުއްޔަށްދިނުމާ

__________________________ 


