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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް

  ވުމާބެހޭ ޤާނޫނު
 
 
ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ  -1 

 .ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
 

މަތިން  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގ1ެނުގެ އިރު މިޤާނޫމިޤާނޫނު ފާސްވާ) ހ( -2 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ 
ކުރެވިފައިނެތް ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކު މިޤާނޫނުގައިވާ އުސޫލުތަކުގެ 

ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނު ފާސްވާތާ އެއްއަހަރު ދުވަހުގެމަތިން، ޤާނޫ
 .ންމަންވާނެއެވެނި

 އަހަރު 16މަތިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭ މީލާދީގޮތުން މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ) ށ(
ފުރިފައިވާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭނީ، އެމީހަކު ދިރިއުޅުމުގެ ގޮތުން 

ނޑުމެއްނެތި  އެއްރަށެއްގައި .  އަހަރުދުވަހު އުޅެފައިވާ ަރށެއްގައެވ5ެމެދުކެ
ވާނަމަ، އެމީހެއްގެ ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ  އަހަރު ހޭދަކޮށްފައި ނ5ު

 .ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށެއްގައެވެ
 

 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން 16މިގޮތުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭ މީލާދީގޮތުން 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭނީ، އެކުއްޖެއްގެ ބަލަދުވެރިޔާ އެދޭ، އެކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ 

 .ށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައެވެބައްޕަ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށެއްގެ ރަ
 

 90ޤާނޫނީގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު އުފަންވާތާ  -3 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުއްޖެއްގެ ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށެއްގެ 

 މިގޮތުން. ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި އެކުއްޖަކު ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނީ އެރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން 

 .އެކުއްޖެއްގެ ބަލަދުވެރިޔާ އެދޭ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައެވެ
 

ނޑުމެއްނެތި ރަށެއް) ހ( -4  ދުވަސް ދިރިއުޅުމުގެ ގޮތުން  އަހަރ5ުގައި މެދުކެ
ން ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވާއްވޭތުކޮށްފައިވާ މީހަކު އެރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެ

އެދިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު އެރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ 



ކޮށްދެވޭ މީހުން، ކުރިން އެމީހުން މިގޮތުން ރަޖިސްޓަރީ.  ވާނެއެވެކޮށްދޭން
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށެއްގެ ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓަރީން 

 .އުނިކުރަންވާނެއެވެ
އެކުއްޖެއްގެ ބައްޕަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ  )ށ(

 އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ 16ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މީލާދީގޮތުން 
ކުއްޖަކު އެކުއްޖެއްގެ މަންމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށެއްގެ 

އްޖެނަމަ ރަށްވެއްސަކަށް ބަދަލުކުރަން އެކުއްޖެއްގެ ބަލަދުވެރިޔާ އެދި
އެކުއްޖެއްގެ މަންމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް 

މިގޮތުން ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށްދެވޭ ކުދިން ކުރިން . ބަދަލުކޮށްދެވޭނެއެވެ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށެއްގެ ރައްވެހީންގެ ރަޖިސްޓަރީން 

 .އުނިކުރަންވާނެއެވެ
 

ގައިވާ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  4އާއި ) ށ(ގެ  ވަނަ މާއްދ2ާމި ޤާނޫނުގެ  -5 
ނޑުމެއްނެތި ގޮތުގެ  އަހަރުދުވަސް ދިރިއުޅުމުގެ ގޮތުން 5މަތިން މީހަކު މެދުކެ

 ރުގެ ރަސްމީ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ވޭތުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާނީ، ސަރުކާރަށެއްގައި
. ފައިވާ ތަނެއްގެ އިތުބާރުހުރި ލިޔުމަކުންނެވެސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވި

މިފަދަ ލިޔުމަުކން އެކަން އެނގެން ނެތްނަމަ އެމީހަކު އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ 
ނޑުމެއްނެތި   އަހަރު ވޭތުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރާނީ ދެހެކީންގެ 5ގޮތުން މެދުކެ

 .ހެކިބަހުންނެވެ
 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ މީހަކު 2މިޤާނޫނުގެ ) ހ( -6 
ނޑައެޅިފައި -ވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު ކަ

 .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ) ދުއިސައްތަ (200/
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 3 އާއި) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 2ނޫނުގެ މިޤާ) ށ(

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ކުއްޖަކު ކަ
 100/-ރީ ނުކޮށްފިނަމަ، އެކުއްޖެއްގެ ބަލަދުވެރިޔާ ރަޖިސްޓަ

 .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ) އެއްސަތޭކަ(
 

ވާއިދުތައް ތުގެމަތިން ރަށްވެހި ވުމާބެހޭ ގަމިޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮ -7 
.  އެންޑް ހައުސިންގ އިންނެވެހަދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

. ންނެވެމާލޭގައިނަމަ މާލޭ މިނިސިޕަލްޓީ ންގާނީ ހިވާއިދުތައްއެގަ
 .ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ

 


