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 މިފޯމުގެ އަނެއް ފަރާތް ވިދާޅުވެލައްވާ 
 
 



 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އެދޭ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 

 ގޯތީގެ/ ނުވަތަ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮީޕ  .1
 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި  .2
 ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮީޕ  ނަމަ ރަށްވެހިކަން ބަދަލުވި ކުޅުދުއްފުށީ ރައްވެއްސަކަށް )އެހެން ރަށަކުން( ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތެއް .3
ތުން އެކަމަށް އެހެން ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު އެގެއަކުން އުނިކުރަން އެދޭނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ގޭގެ ވެރިފަރާ .4

 އިޢުތިރާޟް ނުކުރާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް )މީގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ ދަރިންނާއި، އަނބި ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނުހިމެނެއެވެ.(  
 ޖައްސާނަމަ އުނިކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ރަޖިސްޓަރީ  އްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހަކު އެގެއިން އުނިކޮށް އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ހައްދާގޭގައިއެހެން ގެއެ .5

 ވެފައިވާ ގޭގެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު
 

 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ މައިގަޑު ޢުޞޫލު: 
 ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގެއަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއް ކަމުގައިވުން މީހުންގެ   .1
ރަޖި .2 ރަށްވެހިންގެ  ހުށަހަޅާފައިވާމީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ  ހެއްދުމަށް  ކަމުގައި ވިއަ  ސްޓަރީ  ދިރިނޫޅުން  މީހުން  ފަދަ ގެއަކީ  ދިރިއުޅެވޭ  ސް، 

ރީ ޢިމާރާތްކުރެވި )ޢިމާރާތް ކުރާ ބާވަތެއްގެ ސާމާނުން ޢިމާރާތްކޮށް، ހިޔާކުރެވި، ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަރުކުރެވި އަދި މީގެ އިތުރުން ޟަރޫށް  މިންވަރަކަ
 ޤާއިމް ކުރެވިފައި ގެއެއް ކަމުގައިވުން  ން، ކަރަންޓް ފަދަ( ވާޞީލަތްތައް )ފާޚާނާ، ބޯފެ

ވެ. އެހެން ކަމުން މީހުންގެ  އެގެއަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެ އި މީހުން ދިރިނޫޅުނަސް،  ފަހު އެގޭގަމީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް .3
 ރަޖިސްޓަރީ ހައްދާފައިވާ ގެއެއްގައި ލަސްނުކޮށް މީހުންދިރިއުޅެންވާނެއެވެ. 

 

 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި މީހުންޖެއްސުމާއި މީހުން އުނިކުރުމުގެ އުސޫލު: 
 ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާނީ އެގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.  .1
 އަނބި/ ފިރި އަދި އުފަންދަރިނާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ކާފަ/ މާމަ ދަރިންވެސް ހިމެނިދާނެއެވެ. ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ .2

ށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެއްސުމުގެ އިޙްތިޔާރު ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިފަދަ މީހަކު ޖައްސާނަމަ އެމީހާ  މިނޫން ފަރާތެއްވެސް ރަ
ކު  މާއިމެދު އެމީހަރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގޯތީގެ )ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީން( އުނިކޮށް އަލަށް ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ އެޑްރެހަށް ބަދަލުކުރު

 ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ގޭގެ ވެރިފަރާތާއި، ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ސިޓީހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  
ހިވާނެ އެހެން ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖައްސާފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ރަޖިސްޓަރީ އުނިކުރުމަށް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ހުށަހެޅޭނީ އެމީހާ ރަށްވެ  .3

 ސައި ދިނުމަށްފަހުއެވެ.  އެޑްރެހެއް ހަމަޖައް
ހަންޖެހޭ ފަދަ  ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި އޮތުމަކީ އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ވާރުތަ މުދަލާއި، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގޯތި ބަ .4

 މުވާ ފަދަ ކަމެއްނޫނެވެ. ހާލަތެއްގައި އެގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބޭ، ނުވަތަ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ވާރުތަ މުދަލެއް ލިބުން ލާޒި
 


