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 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ސީލުކޮށް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު ންޖެހޭ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ތަފު ތަންތަނުގައި ހުންނަ  ޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ  ދިރިއުޅުމަށް 

ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު (ދިރިއުޅުމަށް 2021/21 ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  49ވަނަ މާއްދާއާއި  11ބެހޭ ޤާނޫުނ) ގެ ދިނުމާކުއްޔަށް

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އިލައިެއކުލަވަ) ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން 3(

ންޖެހޭ ތަންތަުނގައި ހުންނަ ޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ "ދިރިއުޅުމަށް ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 ސީލުކޮށް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު" އެވެ.ތަފުއަސާސީ މިންގަނޑުތައް 

ދެޭވެނ  ދިނުމަށް ހުއްދަ ޓަކައި ގޯދިގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިރިއުޅުމަށް ،ކީސަދަގުމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ސަދު ގު މަ

އެ މިންގަނޑުތަކުގެ  ،ތަންތަނުގައި ހުންނަންެޖހޭ ައސާސީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި

ލުތަކެއް ސޫއުލަިއ ހަމަހަމަ އިއެކުލަވަމިންގަނޑުތަކެއް  ،ތައް ބަޔާންކުރުމާއިސީލުތަފު

 ގެންގުޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ.

ކުއްޔަށްދޭ ތަންަތނުަގއި ހުންަނންޖެހޭ 

 އަާސސީ މިްނގަނޑުަތއް 

ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ތަންތަނުގައި އަންނަނިވި އަސާސީ  ޓަކައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅުމަށް .3

 ގަނޑުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.މިން

، ނަމަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަނީ ގޭީބސީއަކަށް (ހ)  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާްނވާނެއެވެ.

 ،ގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ވަސީލަތްތައްފެނާއި ނަރުދަމައާއި ކަރަންޓު )1(   

ފައިވާ މިންގަނޑަށް އިކުން ކަނޑައަޅަކަމާގުޅޭ އިދާރާތަ ދައުލަތުގެ

 ޤާއިމުވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

މާރާތެއްގައި ހިމެނޭ ފުލެޓެްއ އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިކުއްޔަށްދޭ ތަނަކީ  )2(   

މާރާތެއްގެ ބައެއް އިއެހެން ބައެއްަނމަ،  ފުލެޓެއްގެ ނުވަތަ
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ތިޒާމެއް ފަދަ އިން ކުމެވޭމެއްނެތި އެ ތަަނށް ވަކިން ވަދެނުބޭނުންކުރު

 ވާންޖެހޭނެއެވެ. ހަމަޖެހިފައި

 2017/4ނަމަ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު  މާރާތެއް އިކުއްޔަށްދޭ ތަނަކީ  )3(   

ފައިވާ އިވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަ ގަމި  ،(ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 

 އްކަމުގައިއެ ބަމާރާތެއްގެއިމާރާެތއް ނުވަތަ އިމިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ 

 ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ކައިބޮއި ެހދޭގޮތަްށ ކައްކައި،  ،ެއ ތަނެއްގަިއ ނިދައި ،ދޭ ތަނަކީށްކުއްޔަ )4(   

 ވާންޖެހޭނެއެވެ. ކަމުގައި ފައިވާ ތަނެއްށްފަރުމާކޮ

އެހެން  ،ތަނުގައި ހުންނަ ކޮޓަރިތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ )5(   

 ންވާނެއެވެ.ކޮޓަރިއަކާ ހިއްސާނުވާގޮތަށް ވަކިން ވަދެވޭގޮތަށް ހުްނނަ

      މަދުވެގެން ،ކަމުގައި ބަލާނީ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ކޮަޓރިއެއް )6(   

 ނަމައެވެ. ހުންނަ އަކަފޫޓު(އަށްޑިހަ)  80

 ހުންނަ ކޮޓަރިތަކުގައި ވައި ަދއުރުކުރާ  ަތނުަގއި އެ ،ދޫކުރާ ތަނާއި ހުއްދަ )7(   

 ގޮތަށް ހުންަނންވާނެއެވެ.

   ފަރުމާކޮށްފައިވާ ށްކެވޭގޮތަ ކައްކައި ،އް ފަދަޓްމަންޓެސްޓޫޑިއޯ އެޕާ )8(   

 ފަންސާސް) އަކަފޫޓު ކަސަތޭއެއް( 150މަދުވެެގން  ،ނަމަ ތަނެއް

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ދޭއް)  2ކޮންމެ  ،ތަނުގައި ދޫކުރާ ދިނުމުގެ ހުއްދަ ކުއްޔަށް )9(   

 ނާ ހުންނަންވާނެއެވެ.ޚާ(އެެކއް) ފާ 1މަދުވެގެން  ،ކަށްކޮޓަރިއަ

ނާއި ފެ އަދި  ގޮތަށް، ދައުރުކުރާ ރަނގަޅަްށ ވައި ،ނާ ހުންނަންވާނީޚާފާ )10(   

ފެނާިއ ކަރަންޓު ނުވަތަ  ފައިށްކޮޤާއިމުލިބޭނެ ގޮަތށް ނިޒާމު  ކަރަންޓު

 އެވެ. ފަށްގޮތަށް ނިޒާމު ފަރުމާ ކޮ ލިބޭނޭ

 ފައި ނުވަތަ ދޮރުށްހަރުކޮ ދޮރު ،އާއި ކޮޓަރިތައް ހުންނަންވާނީނާޚާފާ )11(   

 ފަެއވެ.ށްގޮތަށް ފަރުމާކޮ ހަރުކުރެވޭނެ

 ދޫކުރާ ތަނުގައި ކައްކައި ޫދކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް )12(   

 އިމުޤާ ނިޒާމު  ކޮށްފައި ނުވަތަ އެއިމުޤާ އިންތިޒާމުހެދޭނެ ކައިބޮއި



 ެގޒެޓް ސަރުކާުރގެ ދިވެހި              R-22/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                30  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

5 

 ހަމަޖެހިފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. ގޮތް ކުރެވޭނެ

ސެލިނޭޓަްޑ ފެނުގެ ރި ރަށަކީ ޑީމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ތަން ހުކުއްޔަށް ދޫކުރު )13(   

    ަބދިގޭގައި  ،ނަމަ ދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ަހމަޖެހިފައިވާ ރަށެއްޚި

ލިބޭނެ ފެްނ  ހަމަޖެހިފައި ނުވަތަ އެ ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އެ

ފައި ހުންނަންވާނެއެެވ. އަދި ހިގޮތް ހަމަޖެ ހަމަޖެއްސޭނެ އިންތިޒާމު

ސެލިޭނޓަޑް ފެން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ތަން ހުރި ރަށަކީ ޑީ ކުއްޔަށް

 ށީގެންވާ ފެްނ ލިޭބނެ އިންތިޒާމުލިބެން ެނތް ރަށެއް ނަަމ، ޯބން އެކަ

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ންގަނޑަށް ތަނުގައި ފަޔަރސޭފްޓީ މި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ )14(   

 ވަތަ ބެހެއްޭޓނެ ިއންތިޒާމުނުފައި އި އްޓަހަފެތޭ އަލިފާންނިވި ބަ

 ހުންނަންާވނެއެވެ. ހަމަޖެހިފައި

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

           ނީ އްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ކު (ށ)  

 ާވންާވނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަ، ނަމަ ބޯޑިންގ ހައުސްއަކަށް

      ށް ފެންވަރައި ނިދޭނެ އިންތިޒާމުނާކޮޚާ ފާ  ،ނަމަ ވަކި ކޮޓަރިއެއް )1(   

 .ހަމަޖެހިފައި ހުންަންނވާނެއެވެތަނުގައި  އެ

އެ ތަނުގައި ހުްނނަ ކޮންމެ  ،ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާޓްމެންޓެއް އެއްކޮށް ނަމަ )2(   

 .ހުންނަްނވާނެއެވެ ނާޚާ(އެކެއް) ފާ 1މަދުވެެގން  ،ރިއަކަށްކޮޓަ އް)ދޭ( 2

 .ގޮތަށެވެ ކުރާވައި ދައުރު ،ކޮޓަރި ހުންނަންވާނީ  )3(   

ކޮޓަރީގެ  ،ތިއްުބމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ އަދަދަކީކޮޓަރިއެއްގައި މީހުން ބޭ )4(   

(ފަންސަވީސް) އަކަފޫޓަކަށް މީހެއްގެ  25ބޮޑުމިނުން ކޮންމެ 

 .ނިސްބަތުންނެވެ

ކޮންމެ މީހަކަށް ވަކީްނ އެނދެއް  ،ޓަކައި ކޮޓަރީގައި ނިދުމަށް )5(   

 .ހުންނަންވާނެއެވެ

ޓަކައި ތަޅުލެވޭ ކަބަޑެއް  ކޮޓަރީގައި ކޮންމެ މީހަކު ބޭނުންކުރުމަށް )6(   

 .ހުންނަންވާނެއެވެ
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ސޮކެޓް  ކަރަންޓުގޮތަށް ވަކިން  ކޮޓަރީގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ )7(   

 .ފައި ހުންނަންާވނެއެވެށްހަރުކޮ

ރކަންޑިޝަން (އޭ.ސީ) އިލެކްޓްރިކް ފަންާކ ނުވަތަ އެއަ ކޮޓަރީގައި )8(   

 .ފައި ހުންނަންާވނެއެވެށްހަރުކޮ

ބޯޑިންގ ހައުސްއެއްގެ ގޮތުަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ތަނަްށ ނުވަަތ  )9(   

ވެސް  ކޮންމެ ވަގުތަކު ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް  އެ ،ކޮޓަރިއަށް

ޮއންނަްނވާނެއެވެ.  ހަމަޖެހިފައި ކުމެވޭެނ ިއންތިޒާމުނު ވަދެހައިން ފަސޭ

    ،މަލުކުރާނީޢަ ދަށުގެ ކުދިންނަމަ އަހަރުން(އަށާރަ)  18ނަމަވެސް 

ދެމެދު  ، ބޯޑިންގ ހައުސް ހިންގާ ފަރާތާ އިފަރާތާ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރި އެ

 .ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށެވެ

     ބާ ބޯޑިންގން ބައިތިއްށުގެ ކުދީދައަހަރުން (އަށާރަ)  18 )10(   

ތެރިކަން އު އި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކަތަނުގަ ،ނަމަ ހައުސްއެއް

ރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ފަދައިން ތަނުގެ ސެކިއު

 .ފައި ހުންނަންާވނެއެވެކޮށްއިމުޤާ

 ށަހަޅާ ތަނުަގއި ކައްކާކުރުމަށް ހު ރީރަޖިސްޓަބޯޑިންގ ހައުސްގެ ގޮތުގައި  )11(   

ކަމުގެ ަކންއެހެނިެހން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ  ، ހެދުމާއި ކައިބޮއި

ދޮވެ އިސްތިރިކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހި

 .އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންަންނވާނެއެވެ

ކުރާ ގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުަފށާީނ، ދިވެމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .4 ގަާވިއދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުން 

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. 

ތިރީގައި  ،ައްނނަނިވި ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުަތއް މާނަކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް .5 މާނަކުރުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ. 

 ަޓކައި ކުއްޔަށްދޭ  ދިރިއުޅުމަށް ،ވަނީއެ "ކުއްޔަށްދިނުން" ކަމުގައި ބުެނފައި (ހ)  

އަދި އަގަކަށް  އެއްބަސްވާފަރާތާއި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން  ކުއްޔަށްދޭ ،ތަނެއް

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާަތށް މިލްކުވެރިކަން  ،ކުއްޔަށްދޭ ތަން ،މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްވާ

 ލިބިދިނުމަށެވެ. ޙައްޤުނަޤުލުވުމެއްނެތި ބޭނުންކުރުމުގެ 

ތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާކުއްޔަށްދޭ  ،އްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ކުލީގެ އެ (ށ)  

އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  ،ވެވޭ އެއްބަސްވުމާއި މެދުގައިދެ ފަރާތާ
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ވެޭވ އެއްބަސްވުމަށް  ދިނުމަށް އެެހން އެއްބަްސވުމަކުން ކުއްޔަށް ،ޖަދުވަލުތަކާއި

    ،އިތުރެއް ގެނައުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި ނުވަތަ އުނި ގެނައުމަށް ބަދަލެއް 

ގުޅޭ ޖަދުވަުލތަކުގައި ހިމެނޭ  އެ އެއްބަސްވުންތަކާ ،އެ އެއްބަސްވުންތަކާއި

 ންނެވެ.މަތީ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުން ހިމެނޭ ގޮތުގެ

 ،އިމާރާތްތަކާއި ،ގޯތިގެދޮރާއި  ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ (ނ)  

ފައިވާ ށްހަވާލުކޮގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިޔަތުތަްއ  ބޯހިޔާވަހިކަމާ

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

 ،އިމާރާތްތަކާއި ،ގޯތިގެދޮރާއި  ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ (ރ)  

ފައިވާ ށްހަވާލުކޮގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ބޯހިޔާވަހިކަމާ

 ރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ސަރުކާ

ތަ ވަނުއިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް  ،"ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ބ)  

 ވެ.ކަށެފަރާތަދީފައިވާ ކޮންމެ  ދިނުމުގެ ހުއްދަ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ކުއްޔަށް

ން ކުލީގެ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށު ،"ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ޅ)  

 ވެ.ށެފަރާތަޓަކައި ކުއްޔަށްދޭ ތަނެއް ކުއްޔަށްހިފާ  ދިރިއުޅުމަށް

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  ،"ކުއްޔަށްދޭ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ކ)  

ޓަކައި ލިބިދެވޭ  ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ބޭނުންކުރުމަށް

 ވެ.ކަށެތަނަ

އިމާރާތެއް ނުވަތަ  ،ކައި ކުއްޔަށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޓަ "ދިރިއުޅުމަށް (އ)  

އެ ތަނުގެ މިލްކުވެިރކަން ބަދަލުުވން  ،އިމާރާތަކުން ބައެއް ނުަވތަ ބިމެއް

ކުލީގެ ގޮުތގައި ކަނޑައެޅޭ  ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ،ނުހިމެނޭގޮތަށް 

 ނުމަށް ބޭުނންކުރުމަށް އެހެންތަނެްއގައި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭ އެއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި އެ

 ށް ދިނުމަށެވެ.ކަފަރާތަ

މާރާތެއްގައި ވަކިން އިނުވަތަ  ގައިގެއެއް ،"ގޭބިސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ވ)  

 ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށެވެ.

އަދި  ،ވާ ވަކި އަގަކަށްކަނޑައެޅިފައި ،"ބޯޑިންގ ހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (މ)  

 ގޮތަށް ގޭގެ އާންމު ތަްނތަން ޭބނުންކުރެވޭ ،މުއްދަތަކަށްވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ދުމަތް ޚިއެެހނިހެން ކެއިންބުއިމާއި ދިރިުއޅުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ  ،ހުރުމާއި



 ެގޒެޓް ސަރުކާުރގެ ދިވެހި              R-22/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                30  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ
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 ފޯރުކޮށްދޭ ގެއަކަށެވެ.

ބެޭހ ޤާނޫނު" ކަމަށް ކުއްޔަށްދިނުމާގެދޮރު ތިނުވަތަ "ދިރިއުޅުމަށްަޓކައި ގޯ "ޤާނޫނު" (ފ)  

(ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު  2021/21ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ނީބުނެފައި އެވަ

 ބެހޭ ޤާނޫުނ) އަށެެވ.ކުއްޔަށްދިނުމާ

__________________________ 

 

 

 

 

 


