
  ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު

  

  

  ތަޢާރަފް 

 .ިމއީ، ދިިރުއޅުމަްށ ދޫކުެރޭވ ަބންޑާރަ ގޯއްާޗއި، ބަންޑާރަ ގޯީތަގިއ ަހދާ އިމާާރތް ަރޖިސްޓްީރ ކުރުމާެބހޭ ޤަާވިއދެވެ) ހ( .1

  .ގެ ދަުށންެނވެ)  2002/1ޤާޫނނު ނަންަބރު ( ިމ ަޤވާިއދު ހަދާަފއިަވނީ ިދެވހިރާްއޖޭެގ ބިމާެބޭހ ޤާނޫުނ ) ށ(

  . ެއވެ" ބަްނޑާރަ ޯގއްޗާިއ ިއާމރާތް ރަޖިސްަޓރީކުރުމާބެޭހ ޤަާވއިުދ " މި ަޤވާިއަދށް ކިާޔނީ ) ނ(

  

، ދިރިުއޅުަމށް ދޫުކރާ ކޮްނެމ ބަންާޑރަ ގޯއްޗަކާިއ ިއމާރާެތއް މިޤަާވިއދުަގއިާވ ގޮުތގެަމތިން، މާޭލގަިއަނމަ މަލޭ މުިނސިަޕލްޓީގައި .2

 .ރާއްެޖތެޭރގަިއނަަމ ެއ އަޮތޅެްއގެ ައތޮޅު އޮފީުހގަިއ ަރޖިސްޓަީރ ކުރަްނާވނެެއވެ

  ގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ 

ިމގޮުތްނ ދޫކުާރ  . ދިރިުއޅުަމށް ަބްނޑާރަ ގޯއްޗެްއ ދޫުކރާއިުރ ެއ ގޯއްެޗއް ދޫކުާރ ފަރާަތްށ ަވގުީތ ަރޖިސްަޓރީއެްއ ދޫކުރަްނާވނެެއވެ .3

 .އެްއގަިއ އެ ަރޖިސްޓަީރއަީކ ަވގުީތ ަރޖިސްަޓރީއެއްަކން ަބޔާްނކުރަންާވނެެއވެކޮންމެ ަވގުީތ ަރޖިސްޓަރީ 

 .ަވނަ ނަންަބރުެގ ަދށުން ަހދަިއދޭ ވަުގތީ ަރޖިސްޓަީރގަިއ ތިީރގަިއާވ  މަުޢލޫމާތު ހިަމނަްނާވނެެއވ3ެމިޤަވާިއުދގެ  .4

 ގޯިތ ދޫކުެރވުުނ ފަާރތް ) ހ(

  ގޯިތ ދޫކުެރވުުނ ތާީރޙް ) ށ(

  ރަށާިއ ަތން ގޯިތ ޮއތް ) ނ(

  ގޯީތގެ ބޮުޑމިްނ ) ރ(

  ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 

ަވަނ ނަންބަުރަގއިާވ ކަންތަްއތަްއ ުފިރހަމަކޮށް،  6ައހަުރ ުދވަުހ ެތރޭގަިއ މިޤަާވިއުދެގ  1ދިރިުއޅުަމްށ ޯގިތދޫކުރާާތ  .5

މާލޭަގއިަނަމ މާޭލ މުިނސިަޕލްޓީއަށް، ަނ ަނންަބރުގަިއާވ ިލޔުްނަތކާއެކު ގޯިތ ަރިޖސްޓަީރ ކުރުަމްށއެިދ ވަ  7މިޤަވާިއުދގަިއާވ 

 .ރާއްެޖތެޭރގަިއނަަމ ެއ އަޮތޅެްއގެ ައތޮޅުއޮީފހަްށ ހުަށަހޅަންާވެނއެވެ

ވަނަ ަނންަވރުަގިއވާ ގޮުތގެމަިތން ރަޖިސްޓަރީކުުރމަްށ ހުށަެހޅޭ ޯގތީެގ ރަޖިސްޓަީރ ަހދަިއދެޭވނީ ތިިރަގއިާވ  5މި ޤަާވއިދު  .6

 .ކަންތަްއތަްއ ފުިރހަމަުވުމންެނވެ

  .ގޯީތގަިއ ެއެހން ަފރާތެްއެގ ުރއްގަްސ ުހރިަނމަ އެތަކެއްޗަްށ ަބދަުލދިުނން) ހ(

ނަޑއަޅާ ގޮތަަކށް ަކްނމުޑިރޭުނން) ށ(   .ގޯިތ ދޫކުާރ  އޮީފހުްނ ކަ



ފޯްމ  ދިރިުއޅުަމށްޓަކަިއ ބަންޑާަރ ޯގތި ދޫކުރެޭވ ޤަާވއިުދގެ ދަުށން ދޫކުެރވޭ ގޯއްޗެްއ ަރިޖސްޓްރީކުރަްނ ހުަށހަޅާއިުރ އެަކމަށް އެދޭ .7

 .ފުރިހަމަޮކށް، އެޯފމާއެކު ތިީރގަިއ ުބނެފަިއވާ ތަކެިތ ުހށަހަަޅންާވނެެއވެ

ނޑަައޅާފަިއާވ އުސޫްލތަކަށް ެފތޭ ަނމެއް) ހ(   .ގޯއްޗަްށ ކިުޔމަށްޓަކައި، ޯގތި ގޯއްޗަްށ ަނންކިުޔމަށް، ަސރުކާރުްނ ކަ

  .ދީފަިއވާކަުމގެ ިލުޔންގޯީތގަިއ ެއެހން ަފރާތެްއެގ ުރއްގަްސހުިރނަމަ، އެތަކެއްޗަްށ ަބދަލު ) ށ(

  .ގޯީތގެ ަވުގތީ ަރޖިސްޓަރީ) ނ(

  .ެރވެިނުއ ްސޓޭމްްޕ ެޖހުމާބެޭހ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ގޯީތގެ ރަޖިސްަޓީރގަިއ ަޖހަްނޖެހޭ ރެެވނިުއ ސްޓޭްމޕް ) ރ(

ޯގތީެގ ރަިޖސްޓަީރ  ވަަނ ަނންބަުރަގއިާވ ކަްނތަްއތަްއ ފުިރހަަމވުުމްނ ގޯިތ ަރޖިސްޓަރީޮކށްދީ،7ވަަނ ނަންަބރާިއ 6މި ަޤވާިއުދެގ  .8

 .ދޫކުރަްނާވނެެއވެ

  ގޯތީގައިހަދާ އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

އަަހުރ ުދަވހުެގ ެތރޭަގިއ ގޯީތގަިއ ދިިރއުެޅޭވ ފެްނވަަރްށ އިމާާރތްކުރުަމށްަފހު، އިމާާރްތ ަރޖިސްޓަީރ  5ގޯިތ ދޫކުރާާތ  .9

 .ކުރަންާވނެެއވެ

  ޯގތި ަރޖިސްޓަރީކުުރން ނުއުފުޭލ ުމދާ ަތރިކައިްނ ލިބިެގްނ ލިބޭ ަބންޑާރަ 

ނުއުފުޭލ ުމާދ ަތރިކައިްނ ލިިބގެްނ ލިބޭ ަބންޑާަރ ގޯއްޗެްއ ނުަވތަ ބަންޑާރަ ޯގއްޗަކުން ަބއެްއ ަރިޖސްޓަރީކުރަްނ ުހށަހަާޅއިުރ  .10

 .އެކަމަްށއެޭދ ފޯުމ ފުރިހަމަޮކށް، އެޯފމާއެކު ތިީރގަިއ ުބނެފަިއވާ ތަކެިތ ުހށަހަަޅންާވނެެއވެ

ނޑަައޅާފަިއާވ އުސޫްލތަކަށް ެފތޭ ަނމެއްގޯއްޗަްށ ކިުޔމަށްޓަ) ހ(   .ކައި، ޯގތި ގޯއްޗަްށ ަނންކިުޔމަށް، ަސރުކާރުްނ ކަ

  .ަރޖިސްޓަީރ ކުރަން އެޭދ ގޯތި ނުަވތަ ގޯީތގެ ަބިއގަިއ ިހމެޭނ ިއާމރާތް މިލްކުވެަފިއާވ ކަމުެގ ަޝރުޢީ ލިއުން) ށ(

  .ޓަރީަގއި ޖަހަްނެޖހޭ ެރވެިނއު ސްޭޓމްޕްެރެވނިުއ ސްޓޭމްްޕ ެޖހުމާެބހޭ ޤާޫނނުެގ ދަުށން ގޯީތގެ ރަޖިސް ) ނ(

. ވަނަ ަނންބަުރގަިއވާ ކަްނތަްއތައް ފުރިހަަމވުުމން ޯގތި ރަިޖސްޓަރީކޮްށދީ، ޯގތީެގ ރަިޖސްޓަރީ ދޫުކރަްނވާެނއެވ10ެމި ޤަާވއިުދގެ  .11

ެގ ައސްލެްއ ޯގތި ރަިޖސްަޓީރ އަިދ ގޯިތ ަރޖިްސޓަރީކޮށްފަިއަވނީ އެކަކަށްުވރެ ިގަނ ީމހުްނނަްށ ކަަމށްާވނަމަ، ޯގތީެގ ރަޖިސްޓަރީ 

 .ކުރެވިފަިއާވ ކޮްނމެ ީމހަކަްށ ދޫކުަރންާވނެެއވެ

  ބަންޑާަރގޯީތގެ ަރޖިސްޓަީރގަިއ ުހްނނަްނޖެހޭ މައުޫލާމތު

 .މިޤަވާިއުދގެ ދަުށން ަހަދއިޭދ ޯގތީެގ ރަޖިްސޓަީރގަިއ ތިރީަގިއވާ މުޢުޫލމާތު ހިަމނަްނާވެނއެވެ .12

  .ުނވަަތ މީުހން ގޯީތ ރަިޖްސޓަރީ ކުެރވިފަިއާވ މީހާ) ހ(

  .ގޯއްޗަކީ އަިމއްލަ ގޯއްެޗއްކަން ނުަވތަ ަބންޑާަރ ގޯއްޗެއްަކން) ށ(

ަވަނ ަނންބަުރގަިއާވ ޮގތުެގމަިތން ގޯީތެގ  11އެކަކަްށވުެރ ިގަނ މީުހްނަނށް ަރޖިސްޓަރީޮކށްދީަފއިާވނަމަ، މިޤަވާިއުދގެ ) ނ(

  .ދޫކުެރވިަފިއވާ ަފރާްތތައްރަޖިސްޓަީރެގ ައސްލުހަަދއިދީަފިއާވ ައދަާދއި އެއަްސލުތައް 

  .ގޯިތ އޮްތަރށާއި ތަން) ރ(

  .ޯގތީެގ ބޮޑުިމން އެނގޭެނ ޗާޓް) ބ(

  .ގޯތި ރަޖިްސޓަރީކުރެުވނު ތާީރޚް) ޅ(



  ގޯއްޗާިއ ިއމާާރުތގެ ރަޖިސްަޓރީ ެގއްލިެގން އަލުްނ ހަދަިއިދނުން 

ްނ ލަްސުނކޮށް މާޭލގަިއނަަމ މާލޭ މުިނސިަޕލްޓީއަްށ، މިޤަވަިއުދގެ ދަުށން ަހަދއިެދވިފަިއވާ ަރޖިސްޓަީރެއއް ގެއްިލއްެޖނަަމ އެކަ .13

 .ރާއްެޖތެޭރގަިއނަަމ ެއއަތޮެޅއްެގ ައޮތޅުއޮފީަހށް އަްނގަިއ، އަލުްނ ަރޖިްސޓަރީއެްއ ަހއްަދްނވާެނއެވެ

ޖިސްަތރީއެްއ ަވނަ ަނންބަުރގަިއާވ ގޮުތގެަމތިން، ަރޖިސްޓަީރއެއް ގެްއލިގެން އެަރޖިސްަޓރީގެ ަބދަލުަގއި އަލުން ރަ 13މިޤަވާިއުދގެ  .14

ހަދަިއެދވޭނީ، ެއގޯިތ ނުަވަތ ިއމާރާްތ ަރހުނުުކުރމުެގ ގޮުތން، ެއގޯީތެގ ރަިޖސްަޓރީ ިވޔަފާިރ ެބންކެްއގަިއ ނުަވަތ މާީލ 

 ިމގޮުތން އަލުން . އިދާާރއެްއަގއި ޭބއްވިަފއިޭވތޯ ބަަލިއ، އަިދ ެއރަޖިްސތަރީެއއް ހޯުދމުެގގޮުތން އާްނމުކޮްށ އިއްާލނުކުުރމަްށފަހުަގއެވެ

 .ރަިފޔާެގ ޫޖރިަމނާެއއް ދެއްކުުމްނނެވެ 100/-ަހދަިއދެޭވީނ ރަޖިސްޓަީރއެްއ 

މި ޤަާވއިުދެގ ަދށުން ޯގއްޗެްއގަިއ ދިިރއުެޅވޭ ަވރަށް އިމާާރތްކޮްށފައިވާަކމަށް ބެެލވޭނީ، ެގދޮރު ިއމާރާތްކުުރމާ ެބޭހގޮުތްނ  .15

ގޯީތގަިއ ކެއްކުމާއި، ަކއިޮބއިއުުޅމާިއ ިނުދްނފަދަ ދިިރއުުޅމުެގ ޒަރޫީރ ސަރުކާރުްނ ަހދާަފއިާވ ޤަާވއިުދތަކާިއ ެއއްޮގތްާވޮގތުެގމަތިްނ 

 .ބޭނުްނތަްއ ފުްއަދންބޭުނންާވވަަރށް އިމާާރތް އިާމރާްތކޮށްފަިއވާަނމަެއވެ
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