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 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

  

އެފަދަ ގޯތީގައި ހަދާ ޢިމާރާތް  ،އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި  ،)ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި  R/2016-88ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 މުގެ ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ގެނައު ވަނަ  1ރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށް ރަޖިސްޓްރީކު 

 

 އަށް( ގަވާއިދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭ ޢިމާރާތް ހަދާ ގޯތީގައި އެފަދަ ،ގޯއްޗާއި އަމިއްލަ ،ގޯއްޗާއި ބަންޑާރަ) R-88/2016 ނަންބަރު ގަވާއިދު

 .ގެނައުން އިޞްލާޙު ވަނަ 1

 .ކުރުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙު 2ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .1

ސިޓީއެއްގެ ބިންތަކުގެ  އެ އްގެ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ނުވަތަސިޓީއެ އެ ،ނަމަ ސިޓީއެއްގައި )ހ( .2 ރީކުުރން ރަިޖސްޓަ 

 ނުވަތަ  ؛ބަލަހައްޓަމުން އަްނނަ އިދާރާއެއްގައިއިރެއްގައި  ރީގެ ކަންކަން އެޓަރަޖިސް

 .ރުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކު 3ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .2

ރީ ޓަގޯތީގެ ވަުގތީ ރަިޖސް 
 ދޫކުރުން 

              ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ދޫކުރާއިރު އެ ގޯއްޗެއް ދޫކުރާ ފަރާތަށް  )ހ( .3

 ،ނަމަ ސިޓީއެއްގައި ،ދޫުކރާނީ ރީޓަރަޖިސްއެއް ދޫކުރަްނވާނެއެވެ. ވަގުތީ ރީޓަރަޖިސްވަގުތީ  

ރީގެ ކަންކަން ޓަސިޓީއެއްގެ ބިްނތަުކގެ ރަޖިސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނުވަތަ އެ  ސިޓީއެއްގެ އެ

          ރަށެއްގެ  އެ ،އިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަކުންނެވެ. އަދި ސިޓީއެއް ނޫންނަމަ އެ

       ގެ ކަންކަން ރީޓަރަޖިސްރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ  ގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ އެލުރަށު ކައުންސި

 .ން އަްނނަ އިދާރާއަކުންނެވެޓަމުއިރެއްގައި ބަލަހައް އެ

 .އިތުރުކުރުން ައންނަިނވި ފަދައިން އަކުރެއް ގެ ފަހަތަށް( ށވަނަ މާއްދާގެ ) 3ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .3
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ގޯތި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުަމްށ ގޯތި ދޫކުރާ ތާރީޚުގައި ގޯތީގެ ވެރި ފަރާތަށް  )ނ(   

ގިނަވެގެްނ  ،ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ދޫކޮށް، ގޯތި ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުްނ ދޫކުރާތާ

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ރީޓަގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސް)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  7ރަސްމީ 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން 4ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .4

 ؛ރީގައި ހިމަނަންޖެހޭ އިތުރު އެންގުންތައްޓަރަޖިސް )ބ( .4  

  .ންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަ 5ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .5

ރީ ކުރުަމށް ޓަރަިޖސް 
 ހުށަހެޅުން 

         ،)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1 ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން )ހ( .5

ވަނަ މާއްދާގައި  7 ގަވާިއދުގެ ކަން ފުރިހަމަކޮށް، މިވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަން 6މި ގަވާއިދުގެ 

 ސިޓީއެއްގައި  ،ހެއްދުމަށް އެދި ރީޓަރަޖިސްބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު ޯގތީގެ ދާއިމީ 

ގެ ރީޓަސިޓީއެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސް އެސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ  ނަމަ އެ

ފަރާތުން ހުށަހަޅަްނ ގޯތީގެ ވެރި ،އިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަށް ކަންކަން އެ

   ގެ އިދާރާއަށް ނުވަަތ ލުރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސި  އެ ،ވާނެއެވެ. އަދި ސިޓީއެއް ނޫންނަމަ

އިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަްނަނ  ގެ ކަންކަން އެރީޓަރަޖިސްރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ  އެ

 .ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ،އިދާރާއަށް

 .އިތުރުކުރުން އްށް ައންނަިނވި އަކުރުތަގެ )ށ( ގެ ފަހަތަވަނަ މާއްދާ 5ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .6

ހެދުމަށް ގޯތީެގ  ރީޓަވާ މުއްދަތުގައި ދާއިމީ ރަިޖސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައި )ނ( .5  

ދުވާލަކަށް ކުރާއިރު، ރީ ޓަރަޖިސްއެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު  ،ޅައިފިނަމަވެރިފަރާތުން ހުށަނާ

          ،މުގެ އިޚްތިޔާރުވެރިފަރާތް ޖޫރިމަާނ ކުރު ގެތީގޯ ،( ރުފިޔާގެ ރޭުޓން ފަހެއް) -/5

 އެ ގޯއްޗެއްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވެރިފަރާތް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް ގޯތީގެ  )ރ(   

 )ދެހާސް( ރުފިޔާއާ ހަމައަށެވެ. -/2,000އެންމެ ގިނަވެގެން  ،ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ
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)ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ މުއްދަތުގައި ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ގޯތީެގ މާއްދާގެ  މި )ބ(   

 ،ކުރުމާއެކުވެރިފަރާތުން ހުަށނާޅާނަމަ، މި ާމއްދާގެ )ނ( ެގ ދަށުްނ އެ ފަރާްތ ޖޫރިމަނާ 

ފަރާތަކަށް  ވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން އެހަގޯތި  ،ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ

 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަެށވެ. 1ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގޯތީެގ ރާތުން ފަގެ ވެރިތީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގޯ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ( ގައި ބމި މާއްދާގެ ) (ޅ)   

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  3ފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޅައިރީ ހެދުމަށް ހުށަނާޓަދާއިމީ ރަޖިސް

ފަރާތުެގ  ކޮްށ، އެބާޠިލުވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހައާއި ގޯތި ރީޓަދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ރަޖިސް

ގެ އިދާރާއަށް ލުގޯއްޗެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކައުންސި އެ ،ކިބައިން ގޯތި ވަކިކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ( ވަނަ ަނންަބރު އުނިކުރުން.4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 7ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .7

 ރުން.އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްާލޙުކު)ށ(  މާއްދާގެ 7ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .8

ރެސް ފައިވާ އެޑްޅައިހަށަހު ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  (5)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ( .7  

 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި( )ހަތެއް 7 ރަސްމީ ،އެ ބަދަލެއް އަންނަތާ ،މަބަދަލުވެއްޖެނަ

 ތަކުގެ ބިން ސިޓީއެއް އެސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ  އެ ނަމަ ސިޓީއެއްގައި

އަދި ސިޓީއެއް  ،މުން އަްނނަ އިދާރާއަށްބަލަހައްޓައިރެއްގައި  ރީގެ ކަންކަން އެޓަރަޖިސް

ރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ  ގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެލުރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސި އެ ،ނޫންނަމަ

އެކަްނ ިއރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުްނ އަންަނ އިދާރާއަށް  ގެ ކަންކަން އެރީޓަރަޖިސް

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 .ިއޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް  8ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .9

ތް ކޮޕީގައި އަސްލާ އެއްގޮ އެ ،ގެ ކޮޕީއެއްރީޓަރަޖިސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ދޫުކރާ  )ށ( .8 ރީ ދޫުކރުން ޓަރަިޖސް 

ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ  ނަމަ އެ ސިޓީއެއްގައި ،ގަނޑު ޖަހައިއްކޮޕީއެއްކަން އަންގައިދޭ ތަ

އިރެއްގައި  ރީގެ ކަންކަން އެޓަރަޖިސްސިީޓއެއްގެ ބިންތަކުގެ  ކައުންސިލުގައި ނުވަތަ އެ
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ެގ ލުރަެށއްގެ ރަށު ކައުންސި އެ  ،އަދި ސިޓީއެއް ނޫންނަމަ ،ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާގައި

އިރެއްގައި  ގެ ކަންކަން އެރީޓަރަޖިސްރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ  އިދާރާގައި ނުވަތަ އެ

 ބަލަހައްޓަމުން އަްނނަ އިދާރާގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ވަނަ ބާބު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،  3އިތުރުކުރެވޭ ާބބަކީ ަވނަ ާމއްދާގެ ދަށަށް އަްނނަނިވި ބާބު ިއތުރުކޮށް،  9ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .10

 ގަވާއިދުގެ އެހެން ބާބުތަަކށް ދީަފއިވާ ނަންބަރުތަކުގެ ތަރުީތބު އިޞްލާޙުކުރުން.

 ވަނަ ބާބު  3 
 ރީ ކުރުން ޓަ އަމިއްލަ ގޯތި ރަޖިސް 

 .ހިމެނުން އިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ގޮތުގަ ވަނަ މާއްދާ އަންނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކޮށް، އެއީ އެ 10ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .11

ބަންާޑރަ ގޯތި  

އަިމއްލަކުރުަމށްފަހު 

 ރީކުުރން ޓަރަިޖސް

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ލަތުގައިހާދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް އަމިއްލަކުރާ  )ހ( .10

 R-181/2022 ގަވާއިދު ނަންބަރު އާއި( ޤާނޫނު ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2002/1

    ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމާއި، ގަނެ ވިއްކުމާބެޭހ ރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ދި)

( )އެކެއް  1 ގިނަވެގެން ތާްނ ބިމުގެ އަގު އަދާކޮށް ނިމޭތީގައިވާ ގޮތުގެ މަ (ގަވާއިދު

އަިމއްލަ ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި  ،ޮކށްލުރީ ބާޠިޓަބަންޑާރަ ޯގތީގެ ރަޖިސް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

        ސިޓީއެއްގެ  ނަމަ އެ ސިޓީއެއްގައި  ،ރީއެއް ހެއްދުމަށްޓަރަޖިސް ގެ އައު ގޯތީ އެ

އިރެއްގައި  ރީގެ ކަންކަން އެޓަސިޓީއެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ އެ

ގެ ލުރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސި އެ ،އަދި ސިޓީއެއް ނޫންނަމަ ،ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަށް

އިރެއްގައި  ގެ ކަންކަން އެރީޓަރަޖިސްރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ  އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެ

 .ހަޅަންވާނެއެވެހުށަ ބަލަހައްޓަމުން އަްނނަ އިދާރާއަށް

 .ގެ )ހ( ގެ ދަށަށް އަންަނިނވި އަކުރު އިތުރުކުރުންވަނަ މާއްދާ 10ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .12

ފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަމިއްލަކުރާ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ޅައި( ގައި ކަނޑައަށމި މާއްދާގެ ) )ށ( .10  

 ،)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14އެދި ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ  އަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްރީޓަރަޖިސް

މިއްލަ ގޯއްޗެއްގެ ގޯއްޗާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލުެގނައުމަށްަފހު، އަ އެ އިދާރާގައިވާ އެ

 ރީއެއް ހައްދައި، އެ ފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ޓަ ރަޖިސް ގެ އައުގޯތީ ގޮތުގައި އެ
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 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށަށް އަންނަނިވި މާއްާދ އިތުރުކުރުން. 10ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .13

ބަންާޑރަ ޯގއްޗަކުން ަބއެއް  
އަިމއްލަ ކުރުމަށްފަހު 

 ރީ ކުރުން ޓަރަިޖސް

     ،ލަތްތަކުގައިހާރަ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް އަމިއްލަކުރާ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަްނޑާ )ހ( .11

ގަވާއިުދ ، އާއި (ޤާނޫނު ބިމާެބހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2002/1 ަނންބަރު ޤާނޫނު

ގަނެ  ،ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއިދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ )  R-181/2022ނަންބަރު

ން އަމިއްލަކުރާ ބައިގެ އަގު އަދާކޮށް ނިމުމުްނ ތީގައިވާ ޮގތުގެ މަ (ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ޗެއްގެ ގޮތުގައި އެ ގޯތި  "އަމިއްލަ ބަންޑާރަ" ގޯއްކޮށްލުރީ ބާޠި ޓަބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސް

އަމިއްލަ ބައިެގ  ،ރީގައިޓަމިފަދައިން ހަދައިދޭ ރަޖިސްރީކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. ޓަރަޖިސް

 ބޮޑުމިނާއި ބަންޑާރަ ބައިގެ ބޮޑުިމން އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ.

އެއް ރީޓަރަޖިސްއަމިއްލަ ބަންޑާރަ ބިމެއްގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ ބަޔަށް ވަކި  (ށ)   

 ހަދައިދެވިދާނެއެވެ.

 ،މެއް ނަމައަމިއްލަ ބިއެއީ  ،ގައިރީޓަރަޖިސް( ގެ ދަށުން ހަަދއިދޭ ވަކި ހމި މާއްދާގެ ) (ނ)   

 ނަމަ، އެކަން އެނގޭ ގޮތަށް މެއްބަންޑާރަ ބިއެއީ އަދި  އެކަން އެނގޭގޮތަށް ލިޔަންވާނެއެވެ.

 ންނަންވާނެއެވެ.ލިޔެފައި އޮ

 ،ބަެއއް އަމިއްލަކުރުމަށްފަހުމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ބިމެއް ނުވަތަ ބިމަކުން  މި )ރ(   

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  7ގަވާއިދުގެ  މި ،ރީ ހަދަން ުހށަހަޅާއިރުޓަގޯތީގެ ރަޖިސް އެ

 އަންނަނިވި ތަކެތި ހުަށހަޅަންާވނެއެވެ. ،ތަކެތީގެ އިތުރުން  ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ؛ންފަިއވާކަން އަންގައިދޭން ލިޔުމައިބިމުގެ އަގު އަދާކޮށް ނިން (1)    

 .ރީގެ އަސްލުޓަމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްއިގޯތީގެ ނުވަތަ  (2)    

 ( ވަނަ ަންނބަރު އުނިކުރުން.3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 11ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .14

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 11ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .15
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ރީކުަރން ޓަރަިޖސް 

 ހުށަހެޅުން 
ފައިވާ އެޑްރެސް ޅައިވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ުހށަހަ (4)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ( .11

 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިޓީއެއްގައި  7 އެ ބަދަލެއް އަންނަތާ ރަސްމީ ،ދަލުވެއްޖެނަމަބަ

ރީގެ ޓަސިޓީއެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސް ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ އެ ނަމަ އެ

      ،އަިދ ސިޓީއެއް ނޫންނަމަ ،އިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަށް ކަންކަން އެ

ގެ ރީޓަރަޖިސްރަށެއްގެ ިބންތަކުގެ  ގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެލުރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސި އެ

 .އަންގަންވާނެއެވެއެކަން އިރެއްގައި ބަލަހައްަޓމުން އަންނަ އިދާރާއަށް  ކަންކަން އެ

 .ށް އަންަނނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުންގެ )ބ( ގެ ފަހަތަ ވަނަ މާއްދާ 17ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .16

ީރގައި ޓަރަިޖސް 

 ްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ނަމަހި
 .ރީގައި ހިމަނަންޖެހޭ އިތުރު އެންގުންތައްޓަރަޖިސް )ޅ( .17

 .ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  18ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .17

ރީ ެގއްލިެގން ޓަރަިޖސް 

 އަލުން ހަަދއިިދނުން 
 ،ލަސްނުކޮށް އެކަން ،ރީއެއް ގެއްލިއްޖެނަމަޓަގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދައިދެވިަފއިވާ ރަޖިސް މި )ހ( .18

ސިޓީއެއްގެ ބިންތަކުެގ  ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ އެ ނަމަ އެ ސިޓީއެއްގައި

އަދި ސިޓީއެއް  ،އިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަްނނަ އިދާރާއަށް ރީގެ ކަންކަން އެޓަރަޖިސް

ރަށެއްގެ ބިންތަކުގެ  ގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެލުރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސި އެ ،ނޫންނަމަ

 އިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ރީގެ ކަންކަން އެ ޓަރަޖިސް

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން 18ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .18

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ  500/-ރީއެއް ހަދައިދެވޭނީ ޓަމި މާއްދާގެ ދަށުން އަލުން ރަޖިސް )ރ( .18  

 ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

 .ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން 18ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .19

ރީގެ އިތުރު ޓަވަގުތީ  ރަޖިސް  ރަޖިސްޓަރީއާއިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ާދއިމީ  )ހ( .19 އިތުރު އެންުގންތައް  

 އެންގުންތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަިނވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
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 އްފާރުތަ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މި ނައިގޯތީގެ މަގުމަތީ ފާރާއި މެދުފާރު ރާ (1)    

        ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ރަށު  ،ރާނަންވާނީ ނުވަތަ ފުޅައްތަްއ އަޅަންވާނީ

 ގެ އިދާރާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.ލުސިޓީ ކައުންސި

 މަނާކަމެކެވެ.ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުމަށް ރޯގަސްޖެހުމަކީ  (2)    

ނަމާއި ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް ނަންބޯޑު ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ނަންބަރު ނޭނގޭ  ގޭގެ (3)    

)ހަތެއް(  7 ަރސްމީ ،ގޮތަށް ނަްނބޯޑު ހުރިނަމަ ނުވަަތ ނަންބޯޑު ހަލާކުވެއްޖެނަމަ

 ފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ދައި ނަންބޯޑު ހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ނޫން ެއހެން ފަރާތަކުްނ  ވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްހަބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައި އެ ގޯއްޗެއް  (4)    

ވާލުކުރެވިފައިވާ ހައެއްވެސް އިމާރާތެއް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ގޯއްޗެއް 

އެ އިމާރާތުގެ  ،އެނޫން ފަރާަތކުން އިމާރާތެއް ކުރިނަމަވެސް ވައިފަރާތް ފިޔަ

 ރީކޮށެއް ޓަސް ރަޖިސްޔަގޯތިން ބައެއްވި ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އެ ވެރިފަރާތަކަށް އެ

 ނުދެވޭނެއެވެ. 

 ސިޓީއެއްގައި  ،ލަންވާނީޅައިމަގުމަތީ ފާރު ނުވަތަ މަގުމަތީ ފާރުން ބައެއްނަމަވެސް ތަ (5)    

ސިޓީެއއްގެ ބިންތަކުެގ  ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ އެ ނަމަ އެ

އަދި  ،އިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ައންނަ ިއދާރާއަށް ރީގެ ކަންކަން އެޓަރަޖިސް

ރަށެއްގެ  ގެ އިދާރާއަށް ުނވަތަ އެލުރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސި އެ ،ސިޓީއެއް ނޫންނަމަ

އިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާގެ  ގެ ކަންކަްނ އެރީޓަރަޖިސްބިންތަކުގެ 

މަގުމައްޗަށް ދޮރުކެނޑުމާއި ނެވެ. އަދި ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ ންހުއްދަ ހޯދައިގެ

 ވެސް މަނާކަމެކެވެ.  ދޮރާށި ބަދަލުކުރުމަކީ

ކުރިން  ރޭނުމުގެ މީހަކަށް ދީފައިވާ ގޯއްެޗއްގެ އިންފާރުކައިރީގައި ފާރެއް އެހެން (6)    

       ސިޓީއެއްގެ  ނަމަ އެ ސިޓީއެއްގައިކުރިން،  ނުވަތަ އިމާރާތެއް ހެދުމުގެ

    ރީގެ ކަންކަން ޓަސިޓީއެއްގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސް  އެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ 

       ،އަދި ސިީޓއެއް ނޫންނަމަ ،އިރެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިދާރާއަށް އެ
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ަރށެްއގެ ބިންތަކުގެ  ެގ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެލުރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސި އެ

 އިދާރާއިން ހުއްަދ އިރެއްގައި ބަލަހައްޓަުމން އަންނަ  ގެ ކަންކަން އެރީޓަރަޖިސް

މީހެއްގެ ގޯތީގެ އިންފާރުމައްޗަށް އިމާރާތްކޮށް ފާރުން  ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ

 ކަމެއް ކުރާނަމަވެސް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.  ލުން ފަދަޅައިތަ ދޮރެއް ކަނޑައި ތަނެއް

ސާފުކޮށް  ޅައިކުނިކަހައި ވިނަނޮ އްގޯތިތެރެއާއި ގޯތި ގުޅިފައިވާ މަގުތަ (7)    

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

)ތިނެއް( ފޫޓަށްވުރެ ކައިރީގައި އިންފާރަށް  3ގޯތީގެ އެއްވެސް ފާރެއްގެ އިމާ  (8)    

    ނުވަތަ ޖެހިގެން ހުންނަގޭގެ އިމާރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަަދ ގޮތަކަށް އަދި 

ާފޚާނާ ވަޅުގަނޑު  ،ގެއަށް އުނދަގޫވާފަަދ ގޮތަަކށް ވަޅުވަޅުގަނޑު ކޮނުމާއި އެ

 ހެދުންފަދަ ކަންތައްކޮށްެގން ނުާވނެއެވެ. 

ރީ ބާޠިލުކުރުމުެގ ޓަލަްތތަކުގައި ގޯތީގެ ަރޖިސްހާައންަނނިވި  ،ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ )ހ( .20 ކުުރން ލުރީ ބާޠިޓަރަިޖސް 

 އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން 5 ގަވާއިދުގެމި  (1)    

ނުވަތަ ގޯތިްނ ބަންޑާރަ ގޯިތ  ންތީމަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 10ގަވާއިދުގެ  މި (2)    

 ؛އަށް ބަދަލު ގެންނަން ުހަށހެޅުމުންރީޓަރަޖިސް ،އަމިއްލަކުރުމަށްފަހުބައެއް 

ރީ ގެއްލިގެން ޓަރަޖިސް ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި  18މި ގަވާއިދުގެ  (3)    

 ؛ދޭ ހާލަތުގައިއަލުން ހަދައި

 ވަނަ  42 ގެ( ޤާނޫނު  ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2002/1 ނަްނބަރު ޤާނޫނު (4)    

ޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި  ދިރިއުޅުމަށް) ފައިވާަވއިލައިއެުކލަ ބާރުލިބިގެން މާއްދާއިން

ދަށުން ގޯތި ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަނަ މާއްދާގެ 25 ގެ  (ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު

 .ފައި ނުވުންށައި)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދިރިއުޅެން ފަ 5
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ކުރާނަމަ، ބާޠިލު ރީޓަގޯީތގެ ވެރިފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މި  )ށ(   

 އިޢުލާނު  އަންގައި ްނމުކޮށްއާ ، މާއެކުންގުއެކަން އެގޯތީގެ ވެިރފަރާތަށް ބާޠިލުކުރުމުގެ ކުރިން 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ،ލަތުގައިހާ ކުރާބާޠިލު ރީޓަ ރަޖިސްވަގުތީ  ދަށުން ވަނަ ަނންބަރުގެ( 1) މާއްދާގެ )ހ( ގެމި  )ނ(   

މާރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އުފުލޭ ނުވަތަ ނުއުފުޭލ އިފައިވާ ދައިގޯތީގައި ހަ

 ނުވާނެއެވެ.އެއް ޒިންމާ މުދަލަކަށް ދައުލަތުން

 ނަންބަރު ތަރުީތުބކުރުން.މާއްދާތަކުގެ  ލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން ގަވާއިުދގެއިޞް ނައިބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް ގެ .20

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .21
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