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`

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި ،އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި ،އެފަދަ ގޯތީގައި ހަދާ އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
 1ވަނަ ބާބު
ތަޢާރަފު
ތަޢާރަފު

.1

)ހ(

މިއީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި ،ތަރިކައިން ނުވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން
ދ
ނުވަތަ ގަނެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ލިބޭ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި ،އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި ،އެފަ ަ
ގޯތީގައި ހަދާ އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދު ހަދާފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
 13ވަނަ މާއްދާއާއި  21ވަނަ މާއްދާ އަދި  23ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ ޤާނޫނުގެ 41
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.

)ނ(

ތ
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި ،އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި ،އެފަދަ ގޯތީގައި ހަދާ އިމާރާ ް
ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

 2ވަނަ ބާބު
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި ގޯތީގައި ހަދާ އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

.2

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ކޮންމެ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކާއި ގޯތީގައި ހަދާ އިމާރާތެއް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
އަންނަނިވި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ސިޓީއެއްގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގައި ނުވަތަ އެ
ސިޓީއެއްގެ

ރަޖިސްޓަރީގެ

ބިންތަކުގެ

ކަންކަން

އެއިރެއްގައި

ބަލަހައްޓަމުން

އަންނަ

އިދާރާއެއްގައި؛ ނުވަތަ
)ށ(

ސިޓީއެއް ނޫންނަމަ އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ
3
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރަޖިސްޓަރީގެ ކަންކަން އެއިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއެއްގައި.
ގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ

.3

ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީގައި

.4

ދޫކުރުން

)ހ(

ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ދޫކުރާއިރު އެ ގޯއްޗެއް ދޫކުރާ ފަރާތަށް ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީއެއް
ދޫކުރަންވާނެއެވެ .ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރާނީ ،ސިޓީއެއްގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގައި ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކަންކަން
އެއިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަކުންނެވެ .އަދި ސިޓީއެއް ނޫންނަމަ ،އެ ރަށެއްގެ
ރަށު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކަންކަން
އެއިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަކުންނެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީއަކީ މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުން މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ގޯއްޗަކަށް
ދޫކުރާ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރަންދެން ދޫކުރެވޭ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީއެކެވެ .އެގޮތުން ދޫކުރާ
ކޮންމެ

ވަގުތީ

ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި

އެ

ރަޖިސްޓަރީއަކީ

ވަގުތީ

ރަޖިސްޓަރީއެއްކަން

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

.5

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

.6

ހުށަހެޅުން

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު

)ހ(

ގޯތި ދޫކުރެވުނު ފަރާތް؛

)ށ(

ގޯތި ދޫކުރެވުނު ތާރީޚު؛

)ނ(

ގޯތި އޮތް ރަށާއި ތަން؛ އަދި

)ރ(

ގޯތީގެ ބޮޑުމިން އެނގޭނެ ޗާޓެއް.

)ހ(

ދިރިއުޅުމަށް ގޯތިދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  1އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ
ވ
މާއްދާގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ފ
ލިޔުންތަކާއެކު ގޯތީގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް އެދި ،ސިޓީއެއްގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ
ކަންކަން އެއިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަށް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަދި ،ސިޓީއެއްނޫންނަމަ އެ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ
ނ
ރަޖިސްޓަރީގެ ކަންކަން އެއިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަށް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތު ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ނ ،ގޯތި ލިބުނު ފަރާތަށް ގޯތި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް ،ގޯތި ދޫކުރި ތާރީޚުކަމަށް ބަލާ ީ
ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރާ ތާރީޚެވެ.

ކަންކަން

މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ
4

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު158 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހަދައިދެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
)ހ(

އ
ގޯތީގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ރުއްގަހާއި ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ހުރިނަމަ ެ
ތަކެއްޗަށް ބަދަލުދިނުން؛

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

.7

ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރުން

.8

)ށ(

ނ؛
ގޯތި ދޫކުރާ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ކަންމުޑި ރޭނު ް

)ހ(

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި ،ގޯތީގައި ހަދާ އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާއިރު،
އެކަމަށްއެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ،އެ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ގޯއްޗަށް ނަންކިޔުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ ނަމެއް؛

)(2

ގޯތީގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ރުއްގަހާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ހުރިނަމަ ،އެ
ތަކެއްޗަށް ބަދަލުދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން؛

)(3

ގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ؛

)(4

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/70އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު(
ގެ ދަށުން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖަހަންޖެހޭ ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕާއި ،ރަޖިސްޓަރީ
ހެއްދުމަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި ،ޖޫރިމަނާއެއް ވާނަމަ
ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން؛

)(5

ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމާގުޅޭ ގޮތުންނާއި ،ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީއާ
ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ލިޔެކިއުން ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް.

)ށ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(ގެ

5

ވަނަ

ނަންބަރުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ހުށަހަޅާފައިވާ

އެޑްރެސް

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ލަސްވެގެން  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ސިޓީއެއްގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ
ކަންކަން

އެއިރެއްގައި

ބަލަހައްޓަމުންއަންނަ

އިދާރާއަށް،

ސިޓީއެއްނޫންނަމަ

އެ

ރަށެއްގެ

ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކަންކަން އެއިރެއްގައި
ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔެކިއުން ފޮނުވުމުން ރަޖިސްޓަރީއާ
ގުޅޭގޮތުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

)ހ(

ގތި
މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާއާއި  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވުމުން ޯ
ލ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ ،ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސް ު
ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
5

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު158 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް ،އެ ކޮޕީގައި އަސްލާއެއްގޮތް
ކޮޕީއެއްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހައި ސިޓީއެއްގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގައި ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކަންކަން
އެއިރެއްގައި

ބަލަހައްޓަމުން

އަންނަ

އިދާރާއެއްގައި،

ސިޓީއެއްނޫންނަމަ

އެ

ރަށެއްގެ

ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކަންކަން އެއިރެއްގައި
ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއެއްގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.
އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

.9

ބަންޑާރަ ގޯތި

.10

)ހ(

ގޯތި ދޫކުރާތާ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތީގައި ދިރިއުޅެވޭ ފެންވަރަށް އިމާރާތްކުރުމަށްފަހު،
އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް ،ގޯތި ދޫކުރި ތާރީޚުކަމަށް ބަލާނީ ،ގޯތި ލިބުނު ފަރާތަށް ގޯތި
ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރާ ތާރީޚެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގޯއްޗެއްގައި ދިރިއުޅެވޭ ވަރަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނީ ،ގެދޮރު
އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ގޯތީގައި
ކެއްކުމާއި،

ކައިބޮއިއުޅުމާއި،

ނިދުންފަދަ

ދިރިއުޅުމުގެ

ޟަރޫރީ

ބޭނުންތައް

ފުއްދަން

ބޭނުންވާވަރަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
)ރ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭނީ ،ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ގޯތީގައި ކެއްކުމާއި ،ކައިބޮއި އުޅުމާއި،
ނިދުންފަދަ ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ބޭނުންވާވަރަށް އިމާރާތްކޮށްފައި ވުމާއެކު،
މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އަމިއްލަކުރުމަށް ފަހު
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަކުރުމަށްފަހު" ،ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި ،ގަނެ ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމިއްލަ ކުރެވުނު ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް
ސިޓީއެއްގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ
ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކަންކަން އެއިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަށް ،ސިޓީއެއްނޫންނަމަ އެ
ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކަންކަން
އެއިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ރަޖިސްޓަރީއަށް އެ ބަދަލުތައް
ގެންނަންވާނެއެވެ.

6
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 2ވަނަ ބާބު
ގން ނުވަތަ
ނ ެ
ވތަ ގަ ެ
ނ ަ
ތން ު
ސއްޔަ ު
ނ ނުވަތަ ވަ ި
އ ް
ނވަތަ ހިބަ ި
ތަރިކައިން ު
ނ
ސޓަރީކުރު ް
ބ ގޯތި ރަޖި ް
ނވެސް ގޮތަކުން ލި ޭ
ނ ް
އެ ޫ
ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހެޅުން .11

)ހ(

ނުއުފުލޭ މުދާ ތަރިކައިން ނުވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ނުވަތަ ގަނެގެން ނުވަތަ
އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ލިބިގެން ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ނުވަތަ
އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާއިރު އެކަމަށް
އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ،އެ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)( 1

ގޯއްޗަށް ނަންކިޔުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ ނަމެއް؛

)(2

ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ގޯތި ނުވަތަ ގޯތީގެ ބައިގައި ހިމެނޭ އިމާރާތް މިލްކުވެފައިވާކަމުގެ
ޝަރުޢީ ލިޔުން؛

)(3

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/70އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު(
ގެ ދަށުން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖަހަންޖެހޭ ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕާއި ،ރަޖިސްޓަރީ
ހެއްދުމަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި ،ޖޫރިމަނާއެއް ވާނަމަ
ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން؛

)(4

ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމާގުޅޭ ގޮތުންނާއި ،ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީއާ
ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ލިޔެކިޔުން ފޮނުވާނެ ފުރިހަމަ އެޑްރެސް.

)ށ(

ފއިވާ އެޑްރެސް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާ ަ
ފ
ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ލަސްވެގެން  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ،ސިޓީއެއްގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ
ކަންކަން އެއިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުންއަންނަ އިދާރާއަކަށް ،ސިޓީއެއްނޫންނަމަ އެ ރަށެއްގެ
ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކަންކަން އެއިރެއްގައި
ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔެކިއުން ފޮނުވުމުން ރަޖިސްޓަރީއާ
ގުޅޭގޮތުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރުން

.12

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ

.13

ގ
މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުން ،ގޯތި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ ،ގޯތީ ެ
ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ނަމުގައި ގޯތި
ރަޖިސްޓަރީކުރުން

)ހ(

ނއުފުލޭ މުދާ ތަރިކައިން ނުވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ނުވަތަ ގަނެގެން ނުވަތަ
ު
އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ލިބިގެން ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ނުވަތަ
7
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ގ
އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ބެހުމަށްފަހު އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ެ
ނަންމަތީ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭއިރު ،މުޅި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ މާސްޓަރ
ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ .އަދި މި ރަޖިސްޓަރީގެ
އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީއެއް ގޯތީގެ ކޮންމެ ވެރިފަރާތްތަކަށް
ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭއިރު މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޅ
ރަޖިސްޓަރީގެ އިތުރަށް ،ގޯތީގެ ކޮންމެ ވެރިފަރާތަކަށް ޝަރީޢަތުން އެ ވެރިފަރާތަކަށް ކަނޑައެ ި
ބައި އެނގޭގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލެއް ހަދައިދޭންވާނެއެވެ.

ވަކި ރަޖިސްޓަރީއެއް

.14

ގަވާއިދު އައުމުގެ ކުރިން

.15

ނމުކޮށް އަންގައި
އާ ް

.16

ހަދައިދިނުން

)ހ(

މިގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ވަކިން
ށ
ރަޖިސްޓަރީ ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަމަ ް
ކ
އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ،އެފަރާތުގެ ބައި މާސްޓަރ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކޮށް އެފަރާތަށް ވަ ި
ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދައިދީ ،މި ބަދަލު އެހެން ރަޖިސްޓަރީތަކަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް މާސްޓަރ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ އެހެން
ރަޖިސްޓަރީތަކުގެ އަސްލު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ހެދިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ

)ހ(

މި

ޢަމަލުކުރަން

ގަވާއިދަށް

ފެށުމުގެކުރިން

އެކަކަށްވުރެ

ގިނަ

މީހުންގެ

އ
ނަމުގަ ި

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައި ހުރި ގޯތިތަކަށް ވަކި ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެފަރާތަކުން އެދުމުން،
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަކި ރަޖިސްޓަރީއެއް އެފަރާތަކަށް ހަދައިދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި

)ހ(

މާއްދާގެ

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވީ

އެހެން

ނަމަވެސް،

ރަހުނުކޮށްފައިވާ

ބައިގެ

ރަޖިސްޓަރީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ރަހުނުގެ މުޢާމަލާތް ނިމިއްޖެކަމުގެ ލިޔުން
ހުށަހެޅުމުން

ނުވަތަ

ރަހުނު

ބަހައްޓާފައިވާ

ބޭންކުން

އިއުތިރާޒު

ނުކުރާކަމުގެ

ލިޔުން

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އިޢުލާނުކުރުން

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ބަދަލުގެނެވިފައިވާކަން،

ވަކި

ރަޖިސްޓަރީ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ހަދައި

ގެޒެޓުގައި

ދިނުމަށްފަހު

ޅ
މު ި

ޝާއިޢުކޮށްގެންނާއި،

ގޯތީގެ
މީޑިއާގެ

ށ
ރަޖިސްޓަރީއަ ް
އ
ވަސީލަތްތަ ް

މެދުވެރިކޮށް އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނެންޖެހޭ .17
މަޢުލޫމާތު

ނުއުފުލޭ މުދާ ތަރިކައިން ނުވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ނުވަތަ ގަނެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ގޮތަކުން ލިބިގެން ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކަށް ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބަޔަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗަކަށް
ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗަކުން ބަޔަކަށް ހަދައިދޭ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ގޯތި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ މީހާ ނުވަތަ މީހުން؛
8

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު158 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ށ(

ގޯއްޗަކީ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްކަން ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްކަން؛

)ނ(

ގޯތި އޮތް ރަށާއި ތަން؛

)ރ(

ޗޓެއް؛ އަދި
ގޯތީގެ ބޮޑުމިން އެނގޭނެ ާ

)ބ(

ގޯތި ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު ތާރީޚު.

 3ވަނަ ބާބު
ޢާންމު މާއްދާތައް
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

.18

އުވާލެވޭ ގަވާއިދު

.19

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

.20

އަލުން ހަދައިދިނުން

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދައިދެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން
ސިޓީއެއްގައިނަމަ
އެ

ސިޓީއެއްގެ

ހައުސިންގ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ބިންތަކުގެ

ރަޖިސްޓަރީގެ

އެންޑް

ކަންކަން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް
އެއިރެއްގައި

ނުވަތަ

ބަލަހައްޓަމުންއަންނަ

އިދާރާއަކަށް ،ސިޓީއެއްނޫންނަމަ އެ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލުނުކަން އެންގުމުން މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ
ހަދައިދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެއްލިގެން އެ ރަޖިސްޓަރީގެ ބަދަލުގައި
އަލުން ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދައިދެވޭނީ ،އެ ގޯތި ނުވަތަ އިމާރާތް ރަހުނުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގޯތީގެ
ރަޖިސްޓަރީ ވިޔަފާރި ބޭންކެއްގައި ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއްގައި ބޭއްވިފައިވޭތޯ ބަލައި ،ނެތްނަމަ އެ
ރަޖިސްޓަރީއެއް ހޯދުމުގެގޮތުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދައިދެވޭނީ  100/-ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް
ދެއްކުމުންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން އައި "ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި އިމާރާތް
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު" އުވުނީއެވެ.
ނ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހު ް
ފެށިގެންނެވެ.

_______________
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