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`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ދ
ގސަ ު
މަ ު

.2

އިންސްޕެކްޓް

.3

)ހ(

މިއީ

ނނު( ގެ
ދރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާ ޫ
ނންބަރު ) 21/2021ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެ ޮ
ޤާނޫނު ަ

ވއިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
 49ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (4ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެކުލަ ަ
)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ކރުމުގައި
މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ،ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކުއްޔަށް ދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.
)ހ(

މގައި
ކުރު ު

ދއިފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި
ޤާނޫނާއި ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ަ
ރަށެއްގައި

ދއުރު
ލގެ ަ
ކައުންސި ު

ނަމަ

އެ

ރަށެއްގެ

ކައުންސިލް

އިދާރާއަށް

ސިޓީއެއްގައި

ނުވަތަ

ނމަ
ަ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން ،ކައުންސިލުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފަރާތުން
ކރާ ތަނަށް ގޮސް އިންސްޕެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫ ު
)ށ(

ވތަ
ލފަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަން ނު ަ
ނ ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚި ާ
ގ ދަށު ް
އ ޤާނޫނު ެ
ޤާނޫނާއިެ ،
ށން
ޤނޫނުގެ ދަ ު
ތން ޤާނޫނާއި އެ ާ
ވތަ ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާ ު
ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ފަރާތުން ނު ަ
ހަދައިފައިވާ
ރަށެއްގައި

ގަވާއިދުތަކާއި
ނަމަ

އެ

ޚިލާފަށް

ރަށެއްގެ

ޢަމަލުކުރާކަމުގެ

ކައުންސިލް

ޝަކުވާ

އިދާރާއަށް

އެއްވެސް

ނުވަތަ

ފަރާތަކުން،

ސިޓީއެއްގައި

ނމަ
ަ

ތން
ގ ކުރިން ،ކައުންސިލުގެ ފަރާ ު
ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ހުއްދަ ދިނުމު ެ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ފަރާތްތަކުން

ކުއްޔަށް

ދޫކުރާ

ތަނަށް

ގޮސް

އެ

ތަން

އިންސްޕެކްޓް

ކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް
ކައުންސިލަށް ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުންނާއި ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.
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ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ" ،ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު
ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނު" އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ނ
ކޝަ ް
އިންސްޕެ ް

މަތީން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތަން ،ރަށެއްގައި ނަމަ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް
ނ
އިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ،ކަމާ ގުޅުންހުރި ކައުންސިލު ް
ފއިވާ ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ކަންކަން ކަށަވަރު
އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު ،އެ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައި ަ
ޔންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
ބލަންޖެހޭ ކަންކަން ތިރީގައި ބަ ާ
ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .މިގޮތުންަ ،
)ހ(

ގއި ނަމަ ،އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފޯމު ،ރަށެއް ަ
ނ
ނނަ ދުވަހު ް
އދާރާއިން ބަލައިގަ ް
އ ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ި
އިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީއެއްގަ ި
ފެށިގެން ،ގިނަވެގެން ރަސްމީ ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންސްޕެކްޓް
ރަށެއްގައި

ނަމަ،

އެ

ށއްގެ
ރަ ެ

ކައުންސިލް

އިދާރާއިން

ކުރުމަށް ދިއުމުގެ ކުރިން،

ނުވަތަ

ސިޓީއެއްގައި

ނމަ
ަ

ނ
ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ،ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެކަ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

އންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި ކައުންސިލުތަކުން
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ ާ
ނނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ
ނ ،ޤާނޫނާއި އެ ޤާ ޫ
ބަލަންޖެހޭ ީ
ކން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަ ތަނެއް ަ

)ރ(

ދށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި
ަ
ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ ،ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ހިމަނައިފައިވާ "އިންސްޕެކްޝަން
ޗެކްލިސްޓް"

ފުރިހަމަކޮށް،

ކުއްޔަށްދޭ

ތަންތަނުގައި

ނންޖެހޭ
ހުން ަ

އަސާސީ

މިންގަނޑުތައް

އ ނަމަ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި
ފުރިހަމަވާ ތަނެއްކަން ،ރަށެއްގަ ި
ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
)ބ(

އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ހިމަނައިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަން
ގއި
ޗެކްލިސްޓުގެ ރިކޯޑު ،ރަށެއްގައި ނަމަ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީއެއް ަ
ނވާނެއެވެ.
ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަ ް

އިންސްޕެކްޓް
މގައި
ކުރު ު
ނ
ނދިނު ް
އބާރުލު ް
އެ ް

.5

ނސިލުތަކުން ރަށެއްގައި ނަމަ އެ ރަށެއްގެ
ށ ،ކައު ް
ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ތަނަ ް
ނސިލުގެ އިދާރާއިން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ނަމަ ސިޓީ ކައު ް
ނ އިންތިޒާމު ،ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް
ބލޭ ެ
އގެ ހުރިހާ ބައިތަކަށް ވަދެ ެ
ދާއިރު ،ކައުންސިލަށް އެ ތަނެ ް
އވެ.
އެދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެ ެ
4

އމް51 :
ވޮލި ު
އދަށް
ވ ި
ގަ ާ

އަދަދު35 :

.6

ނ
ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް
ނ
މާނަކުރު ް

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-27 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ޓގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ށނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ު
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ފެށިގެންނެވެ.

.7

ނވި އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތައް މާނަކުރާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ،އަންނަ ި
މަތީންނެވެ.
)ހ(

"ކުއްޔަށްދިނުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަނެއް ކުއްޔަށްދޭ
ފަރާތާއި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ އަގަކަށް އަދި އެއްބަސްވާ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދޭ ތަން
މގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމަށެވެ.
ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް މިލްކުވެރިކަން ނަޤުލުވުމެއްނެތި ބޭނުންކުރު ު

)ށ(

"ކުލީގެ އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ
ނ
ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމާއި ،އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ޖަދުވަލުތަކާއި ،އެހެ ް
ވތަ އުނިއިތުރެއް
އ ގެނައުމަށް ނު ަ
މށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެ ް
އެއްބަސްވުމަކުން ކުއްޔަށް ދިނު ަ
ގެނައުމަށް

ވެވޭ

އެއްބަސްވުންތަކާއި،

އެ

އެއްބަސްވުންތަކާއި،

އެ

އެއްބަސްވުންތަކާ

ގުޅޭ

އ ލިޔެކިޔުން ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ޖަދުވަލުތަކުގައި ހިމެނޭ އެންމެހަ ި
)ނ(

ނ
ތ ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތު ް
ފއި އެވަނީ ،އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާ ް
"ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެ ަ
ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

)ރ(

ކއި
ށ ޓަ ަ
ސވުމުގެ ދަށުން ދިރިއުޅުމަ ް
ބނެފައި އެވަނީ ،ކުލީގެ އެއްބަ ް
"ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް" ކަމަށް ު
ކުއްޔަށްދޭ ތަނެއް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަކަށެވެ.

)ބ(

ށ
ފއި އެވަނީ ،ކުލީގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަ ް
"ކުއްޔަށްދޭ ތަން" ކަމަށް ބުނެ ަ
ކށެވެ.
ނންކުރުމަށް ޓަކައި ލިބިދެވޭ ތަނަ ަ
ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ބޭ ު

)ޅ(

"ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކުއްޔަށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތަކުން
ގތަށް ކަނޑައެޅޭ
ޮ
ނ ނުހިމެނޭ
ބދަލުވު ް
ތނުގެ މިލްކުވެރިކަން ަ
ަ
ބައެއް ނުވަތަ ބިމެއް އެ
ގއި ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ
ގ ގޮތު ަ
ވަކި މުއްދަތަކަށް ،ކުލީ ެ
ބނުންކުރުމަށް އެހެން ފަރާތަށް ދިނުމަށެވެ.
ބޭނުމަށް ޭ

)ކ (

ނބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ފއި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
"ކައުންސިލްތައް" ކަމަށް ބުނެ ަ
ކށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި،
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާން ޮ
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ،ސިޓީ ކައުންސިލްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

)އ (

"ކުއްޔަށްދިނުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަނެއް ކުއްޔަށްދޭ
ފަރާތާއި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ އަގަކަށް އަދި އެއްބަސްވާ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދޭ ތަން

5

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-27 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

އަދަދު35 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

މގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމަށެވެ.
ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް މިލްކުވެރިކަން ނަޤުލުވުމެއްނެތި ބޭނުންކުރު ު
)ވ(

މބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި
ށޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނު ާ
"ޤާނޫނު" ނުވަތަ "ދިރިއުޅުމަ ް
އެވަނީ،

ޤާނޫނު

21/2021

ނބަރު
ނަ ް

)ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނު( އަށެވެ.
__________________________

6

ގޯތިގެދޮރު

ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ

އަދަދު35 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-27 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ޖަދުވަލު 1
އިންސްޕެކްޝަން ރިފަރެންސް

ނަންބަރ............................................:

އިންސްޕެކްޝަން ޗެކްލިސްޓު
 -1އިންސްޕެކްޓް ކުރެވޭ ތަން
 ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ އަމިއްލަ ގޯތީގައި ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯތީގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ،ނުވަތަ އިމާރާތުގެ

ބާވަތް:

ބައެއް.
 ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި ބަންޑާރަ ގޯތި.
 ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢަކުން ލިބިފައިވާ ފުލެޓު ނުވަތަ ހައުސިންގ ޔުނިޓް.
 ރޯ ހައުސް.
 އެއްމެދު އިމާރާތާއި އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ފުލެޓު ނުވަތަ ހައުސިންގ ޔުނިޓް.
 ބޯޑިންގ ހައުސް.
ނަން:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:

ފަންގިފިލާ:

ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(:

ރަށް  /އަވަށް:

ފާޚާނާގެ އަދަދު:

ކޮޓަރީގެ އަދަދު:

 -2އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންކަން )އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަމުގައި ވާނަމަ ފުރިހަމަކުރާ ޗެކްލިސްޓު(
) (1ފެނާއި ،ނަރުދަމާއާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ވަސީލަތްތައް ،ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑަށް
ޤާއިމުވެފައި ހުރުން 
) (2ކުއްޔަށްދޭ ތަނަކީ އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި ހިމެނޭ ފުލެޓެއްނަމަ ނުވަތަ ފުލެޓެއްގެ ބައެއްނަމަ ،އެހެން އިމާރާތެއްގެ ބައެއް
ބޭނުންކުރުމެއްނެތި އެ ތަނަށް ވަކިން ވަދެނުކުމެވޭ ފަދަ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވުން 
) (3ކުއްޔަށްދޭ ތަނަކީ އިމާރާތެއް ނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ އިމާރާތެއް ކަމުގައި ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ ބަޔެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ .
) (4ކުއްޔަށްދޭ ތަނަކީ ،އެ ތަނެއްގައި ނިދައި ،ކައްކައި ،ކައިބޮއި ހެދޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ .
)(5

ކުއްޔަށް

ދޫކުރުމުގެ

ހުއްދަ

ދޫކުރާ

ތަނުގައި

ހުންނަ

ކޮޓަރިތަކަށް
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އެހެން

ކޮޓަރިއަކާ

ހިއްސާނުވާގޮތަށް

ވަކިން

ވަދެވޭގޮތަށް

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު35 :

ބރު2022/R-27 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (6މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ކޮޓަރިއެއްކަމުގައި ބަލާނީ ،މަދުވެގެން ) 80އަށްޑިހަ( އަކަފޫޓު ހުންނަނަމައެވެ .ފުޅާ މިނުގައި މަދުވެގެން ) 7ހަތެއް(
އަކަފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (7ހުއްދަދޫކުރާ ތަނާއި ،އެ ތަނުގައި ހުންނަ ކޮޓަރިތަކުގައި ވައި ދައުރުކުރާގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (8ސްޓޫޑިއޯ އެޕާޓްމަންޓެއް ފަދަ ،ކައްކައި ކެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަނެއް ނަމަ ،މަދުވެގެން ) 150އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް( އަކަފޫޓު
ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (9ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ތަނުގައި ،ކޮންމެ ) 2ދޭއް( ކޮޓަރިއަކަށް ،މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ފާޚާނާ ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (10ފާޚާނާ ހުންނަންވާނީ ،ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުކުރާގޮތަށް ،ފެނާއި ކަރަންޓު ޤާއިމްކޮށްފައި ނުވަތަ ފެނާއި ކަރަންޓު ޤާއިމްކުރެވޭނެ ގޮތަށް
ފަރުމާކޮށްފައެވެ .
) (11ފާޚާނާއާއި ކޮޓަރިތައް ހުންނަންވާނީ ،ދޮރު ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ދޮރު ހަރުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައެވެ .
މ
) (12ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ތަނުގައި ކައްކައި ކައިބޮއިހެދޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކޮށްފައި ނުވަތަ އެ ނިޒާ ު
ގތް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .
ޤާއިމް ކުރެވޭނެ ޮ
) (13ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ތަން ހުރި ރަށަކީ ޑީސެލިނޭޓަޑް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށެއްނަމަ ،ބަދިގޭގައި
އެ ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ނުވަތަ އެ ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (14ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ތަނުގައި ފަޔަރސޭފްޓީ މިންގަނޑަށް ފެތޭ އަލިފާންނިވި ބަހައްޓައިފައި ނުވަތަ ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (15ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ ތަން ހުންނަންވާނީ ،އިންޝުއަރ ކޮށްފައެވެ .
) (16މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި) ،ށ( އާއި )ނ( ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ،އެ ކަންކަން
ކުރުމަށް ،ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2022/R-23
)ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު( ގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި
ހިމަނަންވާނެއެވެ .
 -3އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންކަން )ބޯޑިންގ ހައުސްގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަކުރާ ޗެކްލިސްޓު(
)(1

ބޯޑިންގ ހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަނީ ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާޓްމެންޓެއް އެއްކޮށް ނަމަ ،އެ ތަނުގައި ހުންނަ ކޮންމެ

) 2ދޭއް( ކޮޓަރިއަކަށް ،މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ފާޚާނާ ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (2ކޮޓަރި ހުންނަންވާނީ ،ވައި ދައުރުކުރާ ގޮތަށެވެ .
) (3ކޮޓަރިއެއްގައި މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ އަދަދަކީ ،ކޮޓަރީގެ ބޮޑުމިނުން ކޮންމެ ) 25ފަންސަވީސް( އަކަފޫޓަކަށް މީހެއްގެ
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު35 :

ބރު2022/R-27 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނިސްބަތުންނެވެ .
) (4ކޮޓަރީގައި ނިދުމަށް ޓަކައި ،ކޮންމެ މީހަކަށް އެނދު ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (5ކޮޓަރީގައި ކޮންމެ މީހަކު ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި ތަޅުލެވޭ ކަބަޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (6ކޮޓަރީގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ވަކިން ކަރަންޓު ސޮކެޓް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (7ކޮޓަރީގައި އިލެކްޓްރިކް ފަންކާ ނުވަތަ އެއަރކަންޑިޝަން )އޭ.ސީ( ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .
) (8ބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ތަނަށް ނުވަތަ ކޮޓަރިއަށް ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ވަދެ ނުކުމެވޭނެ އިންތިޒާމު ،އެ ތަނުގައި
ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ) 18އަށާރަ( އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ،އެ ކުއްޖާގެ
ބެލެނިވެރި ފަރާތައި ،ބޯޑިންގ ހައުސް ހިންގާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށެވެ .
)) 18 (9އަށާރަ( އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ބައިތިއްބާ ބޯޑިންގ ހައުސްއެއް ނަމަ ،ތަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .
ކން
) (10ބޯޑިންގ ހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނަކީ ،ކައްކައި ،ކައިބޮއި ،އެއްޗެހި ދޮވުން ފަދަ ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ކަން ަ
ކުރެވޭނެ ގޮތަށް މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނެއް ނަމަ ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
)ހ( އުނދުން ،ގޭސްފުޅި ،ތެލި ،ތަށި ފަދަ ކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރުން 
)ށ( ބަދިގެ ،ސިންކު ކަބަޑު ،ކާމޭޒު ،ގޮނޑި ހުރުން 
)ނ( ދޮންނަމެޝިން ހުރުން 
މި އިންސްޕެކްޝަން ޗެކްލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އިންސްޕެކްޝަނުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން
އެއްބަސްވެއެވެ.

 -4އިންސެޕްކްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން:

ސޮއި:

ނަން:

ސޮއި:
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