`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

Ministry of Housing and Infrastructure
ނަންބަރު:

(IUL)138-DS1/138/2014/40

އިޢްލާން

ސޓްރީއަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ
ސަރުކާރުގެ "ގެދޮރުވެރިކުރުން" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މި މިނި ް
ތެރެއިން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށް ސޯޝަލް ހައުސިންގއާ ބެހޭ ފަންނީ ކޮމިޓީއަށް ފެނުނު ކަންކަން ތިރީގައި
މިވަނީއެވެ.
 -1ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަހުން ދިރިއުޅޭތަން ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ ،ޙާލަތު ބަލާނީ ކޮން ގޮތަކަށް؟
ޖަވާބު :ފޯމު ބަލައިގަންނަ އިރު ދެވޭ ޕޮއިންޓަކީ ވަގުތީ ޕޮއިންޓަކަށްވެފައި ،ޙާލަތު ބަލަން ދާއިރު ދިރިއުޅޭތަން
ތރީގައި
ބަދަލުވެފައިވާނަމަ އެތަނެއްގެ ޙާލަތަށް ބަލައި ޙާލަތުގެ ޕޮއިންޓް ބަދަލު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ .އެގޮތުން ި
މިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން؛
-

ށފަހު ދިރިއުޅޭތަން ބަދަލުވި ނަމަވެސް ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ނުކުރުން.
ފޯމް ހުށަހަޅުމަ ް

-

ތތަކުގެ ދިރިއުޅޭތަން އެކަނި ސާވޭކުރުން.
ޝޯޓް ލިސްޓުވާ ފަރާ ް

-

ރަނގަޅު ޙާލަތަކުން ދަތި ޙާލަތަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓަށް ބަދަލު ނުގެނައުން.

-

ސާވޭ ކުރަންދާއިރު ދަތި ޙާލަތުން ރަނގަޅު ޙާލަތަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ބަލައި ޕޮއިންޓަށް ބަދަލު
ގެނައުން.

ރ ޝެއަރކޮށްގެން ކުއްޔަށް އުޅޭ ނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ބަލާނީ ކިހިނެއް؟
 -2މީހަކާ ނީދެ ތިބި ފަރާތްތަކަކުން  1ކޮޓަ ި
ޖަވާބު :ވަކި ދިރިއުޅުމެއް ނޫޅޭ ނަމަ ،ނުވަތަ ޢާއިލާ އެއް ނެތި ބަޔަކާއި އެކު ކޮޓަރި ޝެއަރ ކުރައްވައިގެން އުޅޭ
ގ ސްޓާފް ކުއަރޓަރ އެއްގައި ހުންނަ ނަމަ އެ ހުންނަ ކޮޓަރި އެއް އުޅޭ ތަނުގެ
ފަރާތްތަކުން ،ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތު ެ
ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން.

ޙ 1
 3ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފް ާ
އަމީނީމަގު،
މާފަންނު،
މާލެ،20392 ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނުTel: +(960) 300 4 300 :
ފެކްސްFax: +(960) 300 4 301 :
އީމެއިލްEmail: secretariat@mhe.gov.mv :
ވެބްސައިޓްWebsite: www.mhe.gov.mv :

Ameenee Magu,
Maafannu,
Male’, 20392,
Republic of Maldives.

 -3އެއް އެޕާރޓްމަންޓެއްގައި އެއް ޢާއިލާއަށްވުރެ ގިނަ ޢާއިލާ އުޅޭނަމަ އުޅޭތަން ބަލާނީ ކިހިނެއް؟
ޖަވާބު :އެ ފަދަ ޙާލަތުގައި އެ ޢާއިލާއެއް އުޅޭ ކޮޓަރި ހިމަނާފައި ،މުޅި ތަޅުމުގެ ސައިޒު ބެލުމުގައި ކޮމަން އޭރިއާ
އެއްވަރަކަށް ބެހުމަށްފަހު އެއާއިލާއަކަށް ވާވަރު ހިމެނުން .އެ ޙާލަތުގައި ސިޓިންގ ރޫމް ކޮޓަރިއަކަށް ނުބެލުން.

 -4ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ފަރާތުން އެގްރިމަންޓެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުދޭނަމަ އެފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ގ ލިޔުމެއް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
ޖަވާބު :ކުއްޔަށް އުޅޭކަމުގެ އެގްރިމަންޓެއް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދިން ފަރާތު ެ

 -5މާލޭގެ ރަށްވެހިވެފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަވެސް ކުލީ ކޮޓަރިތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތެއް ނަމަ ޙާލަތު ބަލާނީ ކިހިނެއް؟
ޖަވާބު :ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އެވަގުތަކު އެމީހަކު ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

 -6ކަޓް އޮފް ޕޮއިންޓް ކަޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލާނީ  1މާރިޗް  2014ގެ ޙާލަތު ތޯ؟
ދ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަޑުތައް ބަލާނީ  1މާރިޗް
ޖަވާބު" :ކަޓް އޮފް ޕޮއިންޓް – މި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި އަ ި
ޓ
ހޅާއިރު ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތެވެ .ޝޯ ް
 2014އަށެވެ .ނަމަވެސް ދިރިއުޅޭތަނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާނީ ފޯމު ހުށަ ަ
ލިސްޓުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ސާވޭކުރާއިރު ޙާލަތު ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓަށް މި އިޢުލާނުގެ
ނަންބަރު  1ގައި ވާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ޝޯޓްލިސްޓް ނުވާ ފަރާތެއްގެ ޙާލަތު ބަދަލުވީ ނަމަވެސް
އެފަރާތެއްގެ ޕޮއިންޓަށް ބަދަލު ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ރހާ ޝަރުޠެއް ހަމަވާން ވާނެއެވެ .އަދި ބިމާބެހޭ
ފރާތެއްވެސް  1މާރިޗް  2014ތާރީޚަށް ހު ި
ފޯމް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ަ
ރ 2
ދ ކެޓަގަ ީ
ރ  1އަ ި
ރޢާޔަތްކޮށް ކެޓަގަ ީ
ޤވާޢިދަށް ި
ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ަ
ގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ހުރިހާ ޝަރުޠެއް ފްލެޓް ޙަވާލު ކުރުމާ ހަމައަށްވެސް ފުރިހަމަވާން
ވާނެއެވެ 1 .މާރިޗް  2014އިން ފެށިގެން ފްލެޓް ޙަވާލު ކުރުމާ ދެމެދު މިއިން އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަ ނުވާފަދަ
ޙާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ ފޯމު ބާޠިލްވާނެއެވެ.
 -7މާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނަމަވެސް ރަށަކަށް ހިޖުރަކުރަން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ބަލާނީ ކިހިނެއް؟
ގންދެވޭ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވުމާއެކު މާލޭގައި ދިރިއުޅުން
ޖަވާބު :މި ސްކީމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް ެ
ތތަކުގެ ޙާލަތު ބެލުމަކީ ކުރެވޭނެކަމަކަށް ނުވުމާއި ،އަދި މާލެ ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި
ބިނާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ނޫން ފަރާ ް
އުޅޭ އާޢިލާއެއްގެ ޙާލަތު ބެލުމުގައި އެއް ހަމަކަމެއް ނޯންނާނެތީ ،އެކަން ބެލުމަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ނުގެނައުން.
 -8ފޯމު ބަލައިގަތުމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުގެ ބައިން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އަންނާނެތީ އެކަން ޙައްލު ކުރެވޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޖަވާބު :ފޯމު ބަލައިގަންނަމުންދާއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުގެ ބައިން ތަފާތު މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިގެންދާނެތީ ،އެކަންކަން
ވަކިން ބެލުމަށް ފަހު ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން ވީހާވެސް އިންސާފުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ،ސޯޝަލް
ޙ 2
 3ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފް ާ
އަމީނީމަގު،
މާފަންނު،
މާލެ،20392 ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނުTel: +(960) 300 4 300 :
ފެކްސްFax: +(960) 300 4 301 :
އީމެއިލްEmail: secretariat@mhe.gov.mv :
ވެބްސައިޓްWebsite: www.mhe.gov.mv :

Ameenee Magu,
Maafannu,
Male’, 20392,
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