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 2ގެ    2ޞަފްޙާ:  

 
 
 

 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އެދޭ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 

 ނުވަތަ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީގޯތީގެ/  .1

 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  .2

  ލިޔުމުގެ ކޮޕީކުޅުދުއްފުށީ ރައްވެއްސަކަށް (އެހެން ރަށަކުން) ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ރަށްވެހިކަން ބަދަލުވި ކަމުގެ  .3

ތުން އެކަމަށް އިޢުތިރާޟް އެހެން ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު އެގެއަކުން އުނިކުރަން އެދޭނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ގޭގެ ވެރިފަރާ .4

 .)  ނުކުރާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް (މީގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ ދަރިންނާއި، އަނބި ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނުހިމެނެއެވެ

އުނިކުރަން ބޭނުންވާ   .5 ޖައްސާނަމަ  މީހާ ރަޖިސްޓަރީ އެހެން ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހަކު އެގެއިން އުނިކޮށް އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ހައްދާގޭގައި 

 ވެފައިވާ ގޭގެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު 

 

 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ މައިގަޑު ޢުޞޫލު: 

 ހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގެއަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއް ކަމުގައިވުންމީ .1

ންވަރަކަށް  ޅެވޭ ފަދަ މިމީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގެއަކީ މީހުން ދިރިނޫޅުން ކަމުގައި ވިއަސް، ދިރިއު .2

ބާވަތެއްގެ ސާމާނުން ޢިމާރާތްކޮށް، ހިޔާކުރެވި، ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަރުކުރެވި އަދި މީގެ އިތުރުން ޟަރޫ (ޢިމާރާތް ކުރާ  ރީ ވާޞީލަތްތައް  ޢިމާރާތްކުރެވި 

 (ފާޚާނާ، ބޯފެން، ކަރަންޓް ފަދަ) ޤާއިމް ކުރެވިފައި ގެއެއް ކަމުގައިވުން 

 އެގޭގައި މީހުން ދިރިނޫޅުނަސް، އެގެއަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އެހެން ކަމުން މީހުންގެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށްފަހު .3

 ރަޖިސްޓަރީ ހައްދާފައިވާ ގެއެއްގައި ލަސްނުކޮށް މީހުންދިރިއުޅެންވާނެއެވެ.  

 

 : ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި މީހުންޖެއްސުމާއި މީހުން އުނިކުރުމުގެ އުސޫލު

 ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާނީ އެގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.  .1

މެނިދާނެއެވެ. މިނޫން ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އަނބި/ ފިރި އަދި އުފަންދަރިނާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ކާފަ/ މާމަ ދަރިންވެސް ހި .2

ކު ޖައްސާނަމަ އެމީހާ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެއްވެސް ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެއްސުމުގެ އިޙްތިޔާރު ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިފަދަ މީހަ 

ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ގޯތީގެ (ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީން) އުނިކޮށް އަލަށް ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ އެޑްރެހަށް ބަދަލުކުރުމާއިމެދު އެމީހަކު  

 . ގޭގެ ވެރިފަރާތާއި، ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ސިޓީހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ 

ހިވާނެ އެހެން އެޑްރެހެއް ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖައްސާފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ރަޖިސްޓަރީ އުނިކުރުމަށް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ހުށަހެޅޭނީ އެމީހާ ރަށްވެ  .3

 ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށްފަހުއެވެ.  

ތުގެ ވާރުތަ މުދަލާއި، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގޯތި ބަހަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި އޮތުމަކީ އެގޯތީގެ ވެރިފަރާ .4

 އެގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބޭ، ނުވަތަ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ވާރުތަ މުދަލެއް ލިބުން ލާޒިމުވާ ފަދަ ކަމެއްނޫނެވެ. 

 

 ހެއްދުމަށް ނެގޭ ފީ  ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. -/50ހެއްދުމަށް  ރަޖިސްޓްރީ އަލަށްރަށްވެހީންގެ  .1

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. -/20 އަށް ބަދަލުގެނައުމަށްރަޖިސްޓަރީރަށްވެހީންގެ  .2

 


