
  ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ލިބިގަންނަ ކްލައިންޓުން ޢަމަލު ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު 
  

  ތަޢާރަފް 
  

ިހންމަުފށީަގއި ުހްނނަ ްޑރަްގ ރިހެބިލިޭޓަޝން ެސންޓަުރން ފަރުާވ ެދވޭ މީުހން އިޞްލާްޙެވެގން މުޖުަތމަުޢއަށް ނިކުްނނައިުރ . މިއީ ކ
  .ޤަބޫލުކުރާ، ހުިރހާ ގޮތަުކންެވސް ަރނގަުޅ ަބަޔކަށް ެހދުަމށްޓަކަިއ އެކުަލވާލެުވނު ަގވާިއދެކެވެ އެމީުހންނަީކ ުމުޖތަމަޢު 



  މަޤްސަދު    
      
 ހާޞިލް ލަނޑުދަނޑިތަށް ތިރީގައިވާ، ކޮށްފިނަމަ ޢަމަލު ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ މިޤަވާޢިދާއި މީހުން ލިބިގަންނަ ފަރުވާ މިވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި މިޤަވާޢިދު      

 . މަޤްސަދުގައެވެ ވާނެކަމުގެ
     
  ހިތްވަރާއި އުޅެވޭފަދަ ދުރުހެލިވެގެން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި،ސަލާމަތްވެ ނުރައްކަލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ - ހ    
                                                    ހަކަށްވުންއޮތްމީ ޢަޒުމް    

  މީހަކަށްވުން އިޙްތިރާމްކުރާ މިވާޖިބުތަކަށް އަދި އަދާކުރާ ފުރިހަމައަށް ވާޖިބުތައް ފަރުޡުތަކާއި ދީނުގެ -ށ     
  މީހަކަށްވުން ރަނގަޅު ސުލޫކު އަޚުލާޤާއި - ނ    
  މީހަކަށްވުން ހުރި އާދަވެފައި ނިދުމަށް އަވަހަށް ފަތިހުހޭލުމަށާއި - ރ    
  ހިތުމަށްއާދަވެފައިހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ގަޑިޔަށް - ބ    
 . މީހަކަށްވުން ލޯބިވާ ގާތްތިމާގެމީހުންދެކެ އަދި ބަފައިންނާއިބެލެނިވެރިން މައިން - ޅ    
 . ދެމަސައްކަތެއްދަންނަމީހަކަށްވުން މަދުވެގެން މަސައްކަތުގެތެރެއިން އަތްތެރި އަތުމަސައްކަތާއި - ކ    
 . މީހަކަށްވުން ދުޅަހެޔޮ ގޮތުން ޞިއްޙީ - އ    
     
     
  ކުރަންވީގޮތް ޢަމަލު    
     
  އަމުރަށްކިޔަމަންތެރިވުން - 1    

          
 ކިޔަމަންނުގަންނަމީހަކީ ކުރެވޭއަމުރަށް. އެއްކަންތަކެވެ ކަމެއްދޭންޖެހޭއިސް އެންމެ މަރުކަޒެއްގައިވެސް ކޮންމެ މިބާވަތުގެ ކިޔަމަންތެރިވުމަކީ އަމުރަށް - ހ    

 . އެވެ ނުބެލެވޭނެ މީހެއްގެގޮތުގިައ ހިނގާ އިޞްލާޙްގެމަގުން
     
  ނަމަވެސް އޮފިސަރެއް ސެކިޔުރިޓީ ނަމަވެސް އޮފިސަލެއް ސީނިއަރ އަމުރުކުރަނީ ތިމާއަށް - ށ    
  އެވެ ކިޔަމަންވާންވާނެ އެއަމުރަކަށް އޭނާއަމުރުކުރިނަމަ ލާޒިމްކޮށެްގން ވަޒީފާ މީހާގެ ރިނަމަވެސްއަމުރުކު ގާޑެއް ނުވަތަ    
     
   
   އިޖާބުދިނުން ފުރިހަމައަށް ވާޖިބުތައް ދީނުގެފަރުޡުތަކާއި -2  

         
 އަދާކުރަންޖެހޭ އެކު ވަރަށްފަރުވާތެރިކަމާއި ންޓަކުވެސްކޮންމެކްލަޔަ މިކަންކަމަކީ ކިޔެވުމާއި ޤުރުއާން ރޯދަހިފުމާއި، ކުރުމާއި ފަރުޡުފަސްނަމާދު    

 . ވާޖިބުތަކެކެވެ
     
  ދުރުހެލިވުން އިސްތިއުމާލުކުރުމާއި ުދންފަތުގެ -3    

  
 . މަނާކަމެކެވެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަކީ ދުންފަތުގެ މީހާ ފަރުވާލިބެމުންދާ މިމަރުކަޒުގައި     
     
  ސާފުތާހިރުކަން -4    
     
 ފޭރާމާއި  ހަށިގަޑާއި ގަޑިތަކުގައި އެހެން   މަސަޢްކަތުގަޑީގަޔާއި މިގޮތުން. ލޯބިކުރަންވާނެއެވެ ސާފުތާހިރުކަމަށް ކުލައިންޓަކުވެސް ކޮންމެ - ހ      

 .            އެވެ ދޭންވާނެ ސަމާލުކަން ސާފުތާހިރުކަމަށް އުޅޭތަނުގެ
 . ބޯކޮށަންވާނެއެވެ ކުރުކޮށް ހަރުމަހަކުއެއްފަ ކުލައިންޓަކުވެސް ކޮންމެފިރިހެން - ށ    
 . ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ކޮށްފައި ކުރު ރީއްޗަށް ބަހައްޓާނަމަ މަތިމަސް ތުބުޅި. މަތިމަސްބާލާ ތުބުޅި ކުލަޔަންޓަކުވެސް ކޮންމެ - ނ    



 ދިގުކޮށް ނަމަވެސް ނިޔަފައްޗެއްވަކި ވަކިއިގިއްޔެއްގެ. ކަނޑާފައެވެ ރީއްޗަށް ހުންނަންވާނީ އަބަދުވެސް ނިޔަފަތި ހަތަރެސްފައިގެ - ރ    
 . ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ

 . މަނާކަމެކެވެ ބޭނުންކޮށްހެދުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި އެއްޗެތި މިބާވަތުގެ މިނޫންވެސް މުދިލާ ކަންފަތުގައި، ފަށްއަޅާ ކަރުގައި ފިރިހެންކުލައިންޓުން - ބ    
 . މަނާކަމެކެވެ ކުލަޖައްސާހެދުމަކީ އިތުރު ބޮލުގައި ޔަވައިފި ބޯކަޅުކުރުން ހުރިމީހަކު ނުރަޖަހާފައި ބޮލުގައި - ޅ    
     
  ސުލޫކު އަޚްލާގާއި -5    
     
 އިޞްލާހު ބަޔަކު ވުމާއިއެކު. ވަޞީލަތެވެ ދެނެގަތުމުމުގެ ވަޒަންކޮށް ބޭރުފުށުން ނުބައި ރަނގަޅު އިންސާނާގެ އެއީ ހުންނަގޮތް ސްލޫކު އަޚުލާޤާއި - ހ    
 .  ގޮތުގައެވެ އެންމެފުރިހަމަ ހުންނަންވާނީ ސުލޫކު އަޚުލާޤާއި ތިބޭބަޔެއްގެ މަރުކަޒެއްގައި މިފަދަ އަދާކުރާ މަސްއޫލިޔަތް ކުރުމުގެ
     
 .  މަނާކަމެކެވެ ދެއްކުމަކީ ވާހަކަ ބަހުން ހުތުރު ހަޅޭއްލެވުމާއި، ދެއްކުމާއި ވާހަކަ އަޑުގަދަކޮށް ބޭރުގައި ސެންޓަރުން ސެންޓަރާއި - ށ    
     
 ފުމެ ތުބުން އިއްވުމަށްޓަކައި އެމީހުންނަށް ނުވަތަ ދިމާކޮށް އެމީހުންނާއި، މީހުންނަށްގޮވާ  ހިނގާފައިދާ ބޭރުން ސެންޓަރުން ތިބެގެން ސެންޓަރުގައި - ނ    
 . ނުވާނެއެވެ ފޮށިހަދައިގެން ކަމެއްކޮށް މިފަދަ މިނޫންވެސް ހޯއްގޮވާ
     
  ކުރުންބޭނުން ތަކެތި ސެންޓަރުގައިވާ ސެންޓަރާއި - 6    

         
 އޭގެ މީހުންނަށް އަންނަ ލިބިގަތުމަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓުމަކީ ގޮތަށް ބޭނުންހިފޭ ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އެންމެ އޭގެ ތަކެތި ސެންޓަރުގައިވާ ސެންޓަރާއި - ހ    

 . ދީގެންނެވެ ބެލުންތެރިކަމެއް ބޮޑު ވަރަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ތަކެތި ތަނުގައިވާ ތަނާއި، ކަމެއްކަމަށްވީާތ ލިބޭނެ ލާބަ ފަސޭހައާއި
     
 . އެމީހެކެވެ ފޫބައްދަންވާނީ އެގެއްލުން ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް އިހްމާލުން ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ސެންޓަރުގައިވާ ސެންޓަރާއި - ށ    
     
 . އެޅޭނެއެވެ ފިޔަވަޅު ބަލައި އެމައްސަލަ ދީފިނަމަ ގެއްލުމެއް ކަނޑައެޅިގެން ފަރާތަކުން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ސެންޓަރުގައިވާ ސެންޓަރާއި - ނ    
     
    
 
  ތަކެތި ނުގެނެވޭ ގެނެވޭތަކެއްޗާއި ސެންޓަރަށް ބޭނުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ - 7 

         
 ދޭތެރެ. ވާންޖެހޭނެއެވެ ކަމުގައި އްޗެއްއެ ގެންނަ ހޯދައިގެން ހުއްދަ ދައްކާ ބީއަށް.ސީ.އެން އެއްޗަކީ ކޮންމެ ގެންނަ ސެންޓަރަށް ކްލައިންޓުން - ހ    

 ސެންޓަރަށް ހުއްދަނެތި އެއެއްޗަކީ ބެލެވޭނީ ފެނިއްޖެނަމަ އަތުން ކްލައިންޓެއްގެ އެއްޗެއް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހުއްދަނޫން، ޗެކްތަކުން ކުރެވޭ ދޭތެރެއިން
 . އެޅޭނެއެވެ ފިޔަވަޅު ފަރާތަކާއިމެދު ވާޒިންމާ ބާވަތުން އެއެއްޗެއްގެ އަދި. އެއްޗެއްކަމުގައެވެ އެތެރެކޮށްފައިވާ
         

 . ތަކެއްޗެވެ މަނާކުރެވިފައިވާ ގެނައުން ސެންޓަރަށް ޙާލަތެއްގައި އެއްވެސް ކްލައިންޓުން ތިރީގައިމިވަނީ - ށ    
  ތަކެތި އުފައްދާފައިވާ ދުންފަތުްނ ދުންފަތާއި -       
  ތަކެތި ބާވަތުގެ ނޑޭކެ އަލިފާން ނުވަތަ އަލިފާންފޮށި، ލައިޓަރު -       
  ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކައްކަން ބޭނުންކޮށްގެން ގޭސް، ކަރަންޓާ، ނަރުގަޑާއި ފެންކައްކާ -       
  ޓެލެވިޜަން -       
 ) ތަކެތި ފަދަ ފޯނު މޯބައިލް، ވޯކީޓޯކީ( އިކްއްިމަންޓްސް ކޮމިއުނިކޭޝަން -       
  އެއްޗެއް އެއްވެސް އެކުލޭެވ އްޗެއްއެ އެފަދަ އަދި އުފެއްދިދާނެ މަސްތުވާއެއްޗެއް -       
     



 މިބާވަތުގެ މިނޫނަސް އަދި ކެމެރާއާއި ތަކެއްޗާއި ސެޓްފަދަ ލަވަޖަހާ ރިސީވަރާއި އެކިފާޑުގެ ފިޔަވައި ރޭޑިއޯ ޕޮކެޓް އާދައިގެ، ގަޑިއާއި އަތުކުރީ - ނ    
 ފެންނަ އަށް ބީ.ސީ.އެން ދެވޭނީ ހުއްދަ ތެރެއިން ތަކެތީގެ މިބާވަތުގެ. ންވާނެއެވެހޯދަ ހުއްދަ ބީއިން.ސީ.އެން ކުރިން ގެނައުމުގެ ސެންޓަރަށް ތަކެތި އަގުބޮޑު

 . ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ސީގެ.އާރ.ޑީ ނެރޭެވނީ ތަކެތި އެފަދަ ބޭރަށް ސެންޓަރުން އަދި. ތަކެއްޗަށެވެ
     
 ދޭެވނީ މީހަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް އެހެން ޔަވައިފި ދިނުން ކްލައިންޓަކަށް ކާއެއްޗެއް ގެނެވޭ ސެންޓަރަށް ބޭނުންކުރުމަށް ތިމާ - ރ    

 . ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ސީގެ.އާރ.ޑީ
     
 . ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ގެ ބީ.ސީ.އެން ގެނެވޭނީ ސެންޓަރަށް އެއްޗެއް އެއްވެސް ހަދާ ކައިބޮއި ރޯފިލުވައިގެން - ބ    
     
 ކުރުން ބޭސްފަރުވާ - 8    

         
 ހުންނަން ރެކޯޑްކޮށްފައި މަރުކަޒުގައި، މައްސަލަތަކެއް ހުރިހާ ޞިއްޙީ އެމީހެއްގެ މީހަކު ކޮންމެ ލިބިގަންނަ ފަރުވާ ސެންޓަރުގައި ބިލިޓޭޝަންރިހެ - ހ    

 ކުރެވިފައިވާ ދިޔަތާގައި ވެފާއިތު، ކުރުމާއިއެކު ރެކޯޑް ސެންޓަރުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިހާ ޞިއްޙީ އެމީހެއްގެ އައުމާއިއެކު ސެންޓަރަށް، މާވީ. ޖެހޭނެއެވެ
 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސެންޓަރަށް ރެކޯޑް ބެހޭ ބޭހާއި
     
 . އެކަންޏެވެ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަދޭ އިން ބީ.ސީ.އެން ކުރެވޭނީ ފަރުވާ މައްސަލަތަކުގައި ޞިއްޙީ ދިމާވާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ލިބިގަންނަ ފަރުވާ - ށ    
     
 އަށް ބީ.ސީ.އެން ހޯދުމަށް ހުއްދަ އެކަމުގެ ޖެހިއްޖެނަމަ ކުރަން ބޭސް ތަނަކުން ދެންނެވިފައިނުވާ ގައި ށ މިމާއާްދގެ ށްޓަކައިސަބަބުތަކަ ޚާއްޞަ - ނ    
 . ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ ލިޔުމަކުން އެހުއްދަ ލިޔެ

     
 ބެހޭގޮތުން ކްލައިންޓަކާ ކޮންމެ އިން ބީ.ސީ.އެން ރުކުރާއި ބޭސްފަރުވާ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ ނ އަދި ށ މިމާއްދާގެ - ރ    

 .) ކުރިންނެވެ ދިނުމުގެ ކިޔައި ބަލި ޑޮކްޓަރަށް ހުށްހަޅަންވާނީ ޑޮކްޓަރަށް މިފޯރމް. (ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯރމް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
     
) ބޯބޭސް ކާބޭހާއި( ބޭހެއް އެއްވެސް ދޭ އެފަރާތްކަތުން ކުރާއިރު ބޭސް ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ލިބިގެން ހުއްދަ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ ނ މިމާއްދާގެ - ބ    

 .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ހުށަހަޅައި އަށް ބީ.ސީ.އެން ބޭނުންކުރަންވާނީ
      
 ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓެއް މެޑިކަލް އެއްވެސް ފަރާތަކުންދޭ އެހެން ފިޔަވައި ޓަލްޕިޮހސް މެމޯރިއަލް އިންދިރާގާނދީ ގޮތުން ބެހޭ ބައްޔާއި ކްލައިންޓެއްގެ - ޅ    
 . ނުކުރެވޭނެއެވެ ޤަބޫލެއް އިން ބީ.ސީ.އެން ޓެއްޕޯރި މެޑިކަލް
     
 ނުވަތަ ލިޔެދޭ ފަރާތްތަކުން ގައިވާ ށ މިމާއްދާގެ ބޭނުންކުރެވޭނީ ބޭސް. ނުވާނެއެވެ ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ އަމިއްލައަށް ބޭހެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް - ކ    

 . އެކަންޏެވެ ބޭސް ށްދޭކޮ ޕްރެސްކްރައިބް
     
     
  ފޮނުވުން ޚަބަރު ލިޔުމާއި ސިޓީ -9     

         
 މިނުފޫޒު މީހަކަށްވާހިނދު ފޯރާފައިވާ ބޮޑަށް ވަރަށް ނުފޫޒު ފަރާތްތަކުގެ އެހެން ބޭރު ދޯޅުވުމުގައި ތަކެއްޗާއި މަސްތުވާ އޭނަ ކްލައިންޓަކީވެސް ކޮންމެ    

 އެކި، ފޮނުވުމާއި ސިޓީ ފަރާތްތަކަށް އެކި ކްލައިންޓުން ވުމާއިއެކު. ވާޖިބެކެވެ ގެ ބީ.ސީ.އެން ކުރުމަކީ ޙިމާޔަތް ކްލައިންޓަކު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނުފޯރާފަދަ
 ގޮތުންމި. ޖެހެއެވެ ގެންގުޅެން އުޞޫލުތަކެއް ވަކި އިން ސީ.އާރު.ޑީ އިންނާއި ބީ.ސީ.އެން ލިބިދިނުމުގައި ކްލައިންޓުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުން
 . މިވަނީއެވެ ތިރީގައި އުޞޫލުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ

     
 . ނުކޮށެވެ ބަންދު ހުންނަންވާނީ ސިޓީ ޙަވާލުކުރާ ބީއާއި.ސީ.އެން. މެދުވެރިކޮށެވެ ބީ.ސީ.އެން ފޮނުވަންވާނީ ލިޔެ ސިޓީއެއް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް - ހ    
      



 ލިޔުން ސިޓީއާއި މިފަދަ. މެދުވެރިކޮށެވެ ބީ.ސީ.އެން ކުރެވޭނީ ރައްދު ކްލައިންޓަށް ލިޔުން ސިޓީއާއި ފޮނުވާ ކްލައިންޓަކަށް ފަރާތަކުން އެއްވެސް - ށ    
 . ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ޗެކް އިން ބީ.ސީ.އެން ރައްދުކުރެވޭނީ ކްލައިންޓަށް

     
 ފަރާތެއްގައި އެއްވެސް ނުބެހޭ ކަމާއި ވާހަކައެއް އެއްވެސް ބެހޭ ކްލައިންޓަކާއި އެއްވެސް ގައިވާ ސީ.އާރު.ޑީ ނުވަތަ ގޮތުން ބެހޭ އާއި ސީ.އާރު.ޑީ - ނ    

 . މަނާކަމެކެވެ ދެއްކުމަކީ
     
  ބައިވެރިވުން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި - 10    

         
 ކަންތައްތަކެއް ވަކި އެޅިފައިވާކަނޑަ، ފަރުވާދޭއިރު ކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތް އެނުރައްކަލުން މީހަކު ބަނދެވިފައިވާ ނުރައްކަލުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ    
 ވަކި ޓަކައިވެސް ކްލައިންޓަކަށް ކޮންމެ ގައި ސީ.އާރު.ޑީ މިގޮތުން. ޖެހިދާނެވެ ކުރަން މަޖުބޫރު ނުކުރުމަށް ކްލައިންްޓ ނުވަތަ މީހާ ލިބިގަންނަ ފަރުވާ

 ކްލައިންޓަކު ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް އާއްމު ހިންގާ އިން ސީ.ރުއާ.ޑީ އެއާއިއުެކ ހަމަ އަދި. ޖެހެއެވެ ހަމަޖައްސަން ގޮތްތަކަކަށް ވަކި ކަންތައްތަކެއް
ތަކުގައި  ޕްރޮގްރާމް އެކްލައިންޓެއް ވަނީ ތަނަވަސްވުން ފަސޭހަތަށް، އަވަސްވުމާއި މަގު ނިމުމުގެ ކަންތައްތައް ފަރުވާގެ. ޖެހެއެވެ ވާންވެސް ބައިވެރި
 . ބިނާވެފައެވެ މައްޗަށް ގޮތުގެ ބައިވެރިވާ

 
  
  އެކަހެރިވުން ޕްރޮގްރާމުން ނުކުތުމާއި ސެންޓަރުން -11

      
 ނުކުތުމަކީ ސަރަހައްދުން ގެ ސީ.އާރު.ޑީ މެނުވީ ލިބިގެން ހުއްދަ އޮފީހުގެ ގެ ސީ.އާރު.ޑީ ކްލައިންޓަކު އެއްވެސް ލިބެމުންދާ ފަރުވާ ގައި ސީ.އާރު.ޑީ -ހ

 . މަނާކަމެކެވެ
     
 ސަރަހައްދުން ހިންގާ އެހަރަކާތް، ދިމާވިނަމަވެސް ހިންގަން ޙަރަކާތްތަކެއް ދަށުން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ހިންގާ ށްކްލައިންޓުންނަ އިން ސީ.އާރު.ޑީ - ށ    

 .  މަނާކަމެކެވެ ދިޔުމަކީވެސް ދުރަށް އަމިއްލައަށް ހުއްދަނެތި
     
 ޢުޒުރެއްނެތި ޤުބޫލުމަ. ވާނެއެވެ ބައިވެރިވާން ފުރިހަމައަށް ސްކޮންމެކުލަންޓެއްވެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ހުރިހާ ހިންގާ ކުލަޔަންޓުންނަށް ސީއިން.އާރ.ޑީ - ނ    

 . ނުބެލެވޭނެއެވެ ކަމަކަށް ކުލަޔަންޓުން ކުރަމުންގެންދާ ފުރިހަމަ ފަރުވާ އެއީ ކްލަޔަންޓުން އެއްކިބާވާ ތަކުން މިފަދަޕްރޮގުރާމް
     
 ޤަބޫލުކޮށްފައި އެޢުޒުރު ސީއިން.އާރ.ޑީ، ހުށަހަޅާ ސީއަށް.އާރ.ޑީ އެޢުޒުރެއް ރިންކު، ކަމަށްބެލެވޭނީ އުޒުރެއް މަޤުބޫލު ގައިވާފަދަ ނ މިމާއްދާގެ - ރ    

 . ވާނަމައެވެ
     
 ފަރުވާލިބިގަތުމުގެ އެކުލަޔަންޓެއްގެ ދުވަސްތައް ހުންނަ ބައިވެރިނުވެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ނުލައި ޢުޒުރަކާއި މަޤުބޫލު ގައިވާފަދަ ނ މިމާއްދާގެ - ބ    

 ފޯރުކޮށްދޭ އިން ސީ.އާރ.ޑީ ކުލަޔަންޓަކަށް އެފަދަ ތެރޭގައި އެދުވަސްތަކުގެ ހަމަޖައްސާއުޞޫލަކުން އިން ސީ.އާރ.ޑީ އަދި. ނުދާނެއެވެ ކުންކެޑެމަ މުއްދަތުން
 . އެވެ އުނިކުރެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް ބައެއް ފަސޭހަތަކާއި ބައެއް
     
 ގޮވާވާހަކަދައްކައި މީހުންނަށް ކަމާއިނުބެހޭ އުޅޭއިރު ޕުރޮގްރާމުތަކުގައި އެކިއެކި ހިންގޭ ބޭރުގައި ސެންޓަރުން މަތީން ގައިވާގޮތުގެ ށ މިމާއްދާގެ - ޅ    

 . ނުވާނެ އެވެ ހިންގައިގެން ގުޅުމެއްވިޔަސް އެހެން މިނޫން އަދި ލިބިގަނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްދީ
     
، ޑިޔުޓީތައް ހަމަޖައްސާ އިން ސީ.އާރ.ޑީ އަދާކުރުމަށް ކުލަޔަންޓުން އިތުރުން ކުގެޕުރޮގްރާމްތަ އެކިއެކި ހިންގޭ ކުލަޔަންޓުންނަށް ގައި ސީ.އާރ.ޑީ - ކ    

 . އެވެ އަދާކުރަންވާނެ ުއސޫލަކުން ހަމަޖައްސާ
 . ކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލު އެކުލަޔަންޓަކާއިމެދު ގައިވާގޮތުގެމަތިން ބ މިމާއްދާގެ އަދާނުކުރާނަމަ ޑިޔުޓީ ޖެހޭ މިގޮތުން    
     
 

     



  ހޭލުން ނިދުމާއި -12    
     
     
 ސަލާމަތް މީހުން ނުރައްކަލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވުމާއިއެކު. އާދައެކެވެ ރީތި ތަހްޒީބުގެ ދިރިއުޅުމުގެ އިންސާނީ އެއީ ހޭލުން އަވަހަށް ނިދުމާއި އަވަހަށް    

 . ދޭންޖެހޭނެއެވެ އްމިއްޔަތެއްއަހަ ޚާއްޞަ މިކަމަށް މަރުކަޒެއްގައި މިފަދަ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރުމަށްޓަކައި
     
 ނަމާދު ފަތިސް ފަތިހު ގަޑިއަކީ ހޭލަންޖެހޭ ފަތިހު. އެވ00:11ެ ރޭގަޑު ގަޑިއަކީ ނިވާލަންޖެހޭ ބޮކި އޮށޯވެ ނިދަން ކްލައިންޓުން ގައި ސީ.އާރު.ޑީ - ހ    
 ގެންނަން ބަދަލުތަކެއް ަވގުތީ މިގަޑިތަކަށް ގުޅިގެން އަކާއިސާޙާދި ދުރަތީޤު ނުވަތަ، ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްއަކާއި ޚާއްޞަ ވަކި. ކުރިންނެވެ މިނެޓް 15 ޖެހުމުގެ
 . ގެންނާނެއެވެ އެބަދަލު އިން ސީ.އާރު.ޑީ ހިނދެއްގައި ޖެހިއްޖެ
     
 ބާވަތުގެ ގަދަވާ އަޑު ހުންފަދަލަވަޖެ، އަޑުގަދަކުރުމާއި ސަކަރާތްގަނެ ހީނ، ދެއްކުމާއި ވާހަކަ އަނެކަކާއި އެކަކު ނިދާގަޑީގައި ގައިވާ ހ މިމާއްދާގެ - ށ    
 . ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ކަންކަން
       
     
  ބައްދަލުކުރުން މެމްބަރުންނާއި ޢާއިލާގެ -13    
     
     
 ތިންމަސް) 3( ލިބޭނީ ފުރުޞަތު ދިއުމަށް މާލެ ބައްދަލުކުރުމަށް ޢާއިލާއާއި އަވަހަށްވެސް އެންމެ މީހަކަށް އަންނަ ހޯދުމަށް ފަރުވާ އަށް ސީ.އާރު.ޑީ - ހ    

 . ފަހުގައެވެ ބެލުމަށް ޕްރޮގްރެސްއަށް އޭނާގެ ލިޔުމުން އަށް ސީ.އާރު.ޑީ އެދި މިކަމަށް ކްލައިންޓް ފުރުމަށްފަހު
     
 ލިބެންފަށާތާ ފަރުވާ ނީބައްދަލުކުރެވޭ އާއި ޢާއިލާ ވިޔަސް ހިންމަފުށިްނ މީހަކަށް އަންނަ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ އަށް ސީ.އާރު.ޑީ ލިބިގަތުމަށް ފަރުވާ - ށ    

 .  ނަމައެވެ ރަނގަޅު ޕްރޮގްރެސް ކްލައިންޓްގެ، ވުމަށްފަހު ހަފްތާ ދެ) 2(
     
     
  ގުޅުން ފޯންުނ މެމްބަރުންނާއި ޢާއިލާގެ - 14    
     
 ވުމުން ހަފްތާ ދެ) 2( ފަށާތާ ލިބިގަތުމަށް ވާފަރު ފުރުޞަތު ދެއްކުމުގެ ވާހަކަ ފޯނުންގުޅާ މެމްބަރުންނާއި ޢާއިލާގެ އެމީހުންގެ ކްލައިންޓުންނަށް - ހ    

 . އިރުއެވެ މިނެޓް ދިހަ) 10( ދެއްކޭނީ ވާހަކަ ފޯނުން މިގޮތުން. ލިބޭނެއެވެ
     
 ނުންގުޅާފޯ އިން ސީ.އާރު.ީޑ ފަރާތާއި ކުރާ ހުއްދަ އިން ސީ.އާރު.ޑީ ގުޅުމުން ކްލައިންޓް، ކޯލްތަކުގައި ކުރާ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ ހ މިމާއްދާގެ - ށ    
 . ހަމަޖައްސާނެއެވެ ގޮތަށް ގުޅާ ކްލައިންޓާއި ލައްވާ އެމީހަކު
     

     
  ތަކެތި ހަޯދންޖެހޭ ކްލައިންޓުން ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ގެ ސީ.އާރު.ޑީ -15    
     
     
 އެކިއެކި ހިންގޭ ސެންޓަރުގައި އެއީ. ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ ކްލައިންޓުން ތިތަކެ މިވާ ތިރީގައި ފިޔަވައި ބާވަތްތައް އަންނައުނުގެ ގެންގުޅޭ ޢާއްމުކޮށް    

 . ބައިވެރިވުމަށެވެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
 ) ދިގުހަރުވާޅު( ޓްރެކްޝޫޓް 1 -       
  ސޯޓް 1 -       
 ) ވައްކަރުލީ( ޓީޝާރޓް ހުދު 1 -       
 ) ކަމުދާ ދުވަން( ޖޯޑު ފައިވާން 1 -       



  ތަކެތި ދޫކުރާ އިން ސީ.އާރު.ޑީ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ ކްލައިންޓުން -16       
         

 ދޫކުރެވޭނީ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުން ފޭރާމުގެ ސާމާނާއި ބޭނުންކުރާ ފެންވެރުމަށް، ބޭނުންވާ ނެތްކުލަޔަންޓުންނަށް ތަނަވަސްކަން ގޮތުން މާލީ - ހ    
 އެގޮތަށް މާލީޙާލަތު ބެލެނިވެރިންގެ އެކުލަޔަންޓެއްގެ ބެލުމަށްފަހު ޗެކުކޮށް ފަރާތުން ބީގެ.ސީ.އެން އެކަން އެދުމުން އެކުލަޔަންޓުަކ ގައި.ސީ.އާރ.ޑި އެކަމަށް

 . ހުރިނަމައެވެ
     

  
   ކުރަންވީގޮތް ޢަމަލު ގޮތުން ކުރިއެރުވުމުގެ ސެންޓަރ ނުވަތަ ކުރުމުގެގޮތުން އިޞްލާޙް ކަންކަން - 17 

     
 މުވައްޒަފަކާއި ސީގެ.އާރ.ޑީ ނުވަތަ ގުޅޭގޮތުން ދޭޚިދުމަތަކާއި ސީއިން.އާރ.ޑީ ނުވަތަ ގޮތުން ގުޅޭ މްއަކާއިޕުރޮގްރާ ހިންގާ ސީއިން.އާރ.ޑީ - ހ    

 ސިޓީ ފޮނުވާ މިގޮތުން. ދެންނެވިދާނެއެވެ ސިޓީއަކުން އެކަން ވެރިއަކަށް ގެ ބީ.ސީ.އެން މެދުވެރިވާނަމަ ކަމެއް ހިންހަަމނުޖެހޭ އެއްވެސް ބެހޭގޮތުން
 . ސިޓީއަކަށެވެ ސިއްރު މިސިޓީވާނީ އަދި. ނުޖެހޭއެވެ ޙަވާލުކުރާކަށް ހުޅުވާފައި މަތިން ގޮތުގެ ހގައިވާ މާއްދާގެ ވަނަ 10 މިޤަވާޢިދުގެ

     
 ންނަށްލީޑަރު ގްރޫޕް ޚިޔާލްތަކްެއ ފެންނަ ތިމާއަށް ކުރުމަށްޓަކައި އިޞްލާޙް ކަންކަން އެކިއެކި، ކުރިއެރުވުމަށާއި ފުޅާކޮށް ޚިދްމަތް ސެންޓަރުގެ - ށ    

 . ކުރުމުގައެވެ ބައްދަލުކުރާ ލީޑަރުން ޕްގްރޫ ވެރިންނާއި ބީގެ.ސީ.އެން ހުށަހަޅާނީ ލީޑަރުން ގްރޫޕް މިޚިޔާލްތައް. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
     
 ސީ.އާރު.ޑީ ބައްދަލުކުރުމަށް ވެރިޔަކާއި ގެ ބީ.ސީ.އެން ނުޖެހޭނަމަ ހިތްހަމަ ސިޓީލިޔަން ކަމަކާއިމެދު މިފަދަ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ ހ މިމާއްދާގެ - ނ    
 . ދެވޭނެއެވެ ހަމަޖައްސައި އެކަން އެދުމުން ގައި
 

  ކުރުން ޗެކް ތަކެތި ގެންގުޅޭ - 18    
     
 ސިއްރު މީހަކަށް އެއްވެސް އެތަނެއްގައި މަރުކަޒަކީ މިފަދަ އިޞްލާޙްކުރާ ސަލާމަތްކޮށް ބަޔަކު އެއްވެސް ނުރައްކަލުގައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ    

 ސީ.އާރު.ޑީ ބޭނުމުގައި ބޭތިއްބުމުގެ ސަލާމަތުން ކްލައިންޓުން ލިބެމުންދާ ފަރުވާ ގައި ސީ.އާރު.ޑީ އެކު ވުމާއި. ތަނެއްނޫނެވެ ކުރެވިގެންވާނެ ކަންތައްތަކެއް
 . ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ އުޅޭތަން ތަކެއްޗާއި ގެންގުޅޭ އޭނާ، ހަށިގަނޑާއި ކްލައިންޓުންގެ ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ އަށް

         

  ކުރުން ޓެސްޓް ޔޫރިން -19    
      
 މީހަކަށް ކުރެވިފައިވާ ދުރުހެލި ބޭސްތަކުން މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ކްލައިންޓަކީ ކޮންމެ ލިބެމުންދާ ފަރުވާ ގައި ސީ.އާރު.ޑީ - ހ    

 . އެވެކުރެވޭނެ ޓެސްޓް ޔޫރިން ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ އްަށ ސީ.އާރު.ޑީ ހެދުމަށްޓަކައި
     
 ނަތީޖާއިން ޓެސްޓްގެ ހުރިކަން ބޭނުންކޮށްފައި ބޭހެއް މަނާކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ކުރުމުގައި ކުރާ ޓެސްޓް ޔޫރިން ކްލައިންޓްގެ - ށ    

. ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ ސެކިއުރިޓީއާއި ނޭޝަނަލް ޑްއެން ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އެކްލައިންޓަކު ވަގުތުން ހިންގުމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤު މިކަމުގެ، ދައްކައިފިނަމަ
 އެނބުރާ ޞާބިތުވެގެން ކުށެއްނެތްކަން ކުރެއްވުމަށްފަހު ތަޙްޤީޤު މިނިސްޓްރީއިން އާދެވޭނީ އަށް ސީ.އާރު.ޑީ ލިބިގަތުމަށް ފަރުވާ އަނބުރާ އެކްލައިންޓަކު

 . ކޮށްފިނަމައެވެ ޙަވާލު އާއި ބީ.ސީ.އެން
 

     

  އެޅުން ހުރަސް ހިންގުމަށް ކަމެއް އެއްވެސް ގައިވާމިޤަވާޢިދު -20    
      
 ހުރަހެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތުގައި ކުރާ މުވައްޒަފަކު ގެ ސީ.އާރު.ޑީ ނުވަތަ ބީގެ.ސީ.އެން ކުރުމަށް ކަމެއް އެއްވެސް ހިމެނޭ މިޤަވާޢިދުގައި    

 .އެޅޭނެއެވެ ޔަވަޅުފި ވަގުތުން މެދު ފަރާތަކާއި އެހުރަސްއެޅި، އަޅައިފިނަމަ
     
  . ގައެވެ 2000 ޖޫން 18 މިވަނީ ގެނެވިފައި އިޞްލާޙް މިޤަވާޢިދަށް 
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