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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރާ އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 265      ތާރީޚު: 14 ޛުލްޤަޢިދާ 1435  -  9 ސެޕްޓެންބަރު 2014   އަންގާރަ

2014/R-210 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:
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ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރާ އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

އެތަކެތި )ހ(1.ތަޢާރުފާއި ނަން ކުރިން  ޝާއިޢުކުރުމުގެ  އަދަބިއްޔާތު  ޝާއިޢުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިއީ، 

ގަވާއިދެވެ. ބަޔާންކުރުމުގެ  އުސޫލުތައް  ހަމަތަކާއި  ފާސްކުރުމުގެ 

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ،]ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރާ އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު[ )ށ(

މިހެންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ؛2.މަގުސަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކުރާ ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރާ  އަދަބިއްޔާތަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި )ހ(

ނޑުތަކަށް ފެތޭ އުފެއްދުންތަކަކަށް ހެދުން.  ގަވާއިދުތަކާއި އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަ

ޝާއިޢުކުރެވޭ އަދަބިއްޔާތެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުން.   )ށ(

އަދަބިއްޔާތެއް ފާސްކުރާއިރު ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި 3.

ބިނާކުރަނިވި އައު ވިސްނުމަށް ހަނިކަމެއް އައިސްގެނެއް ނުވާނެއެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ 4.ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 

ފާސްކޮށްފައިވާ އަދަބިއްޔާތައް 

ބަދަލުގެނައުން

މަސައްކަތެއްގެ 5. އަދަބިއްޔާތުގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ކްލެސިފިކޭޝަނުން  އޮފް  ބިޔުރޯ  ނޭޝަނަލް 

ޢިބާރާތްތަކުން މާނައަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ އެ މަސައްކަތެއް 

ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. އަލުން  ހުށަހަޅައި  ކްލެސިފިކޭޝަނަށް  އޮފް  ބިޔުރޯ  ނޭޝަނަލް 

ފޮތް ފާސްކުރުން

ކްލެސިފިކޭޝަނަށް )ހ(6.ފާސްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުން އޮފް  ބިޔުރޯ  ފޮތް ޝާއިޢުކުރަންވާނީ، ނޭޝަނަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  ހުށަހަޅައި 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އަންނަނިވި ޙާލަތު އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ. )ށ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް، ޖަމްޢިއްޔާއެއް، ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ވަކި އިދާރާއެއްގައި، 

މަޢުލޫމާތު  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ  އެތަނުގެ  އިދާރާއަކުން   އެހެން  މިފަދަ  ނުވަތަ 

ފެތުރުމަށްޓަކައި ޝާއިޢުކުރާ  ލިޔުން.

ކަންކަން 7.ހުށަހެޅުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ފޮތް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 

. ވެ އެ ނެ ވާ ން ރަ ކު މަ ހަ ރި ފު

ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ފޮތުގެ އެއް ނަކަލު، )މި ކޮޕީ( އޮންނަންވާނީ ޝާއިޢުކުރަން ބޭނުންވާ )ހ(

ގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. )ފޮތުގެ ބޮޑުމިނާއި ކުލަކޮށް ހުންނަ ބައިތަށް ހިމަނައިގެންނެވެ.(

ފޮތް ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު. )މި ފޯމު އޮންނަންވާނީ ފުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.()ށ(

-/50 )ފަސްސާސް( ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް.)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ޗާޕުކޮށް އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޗާޕުގެ 1 ފޮތް 8.ޗާޕުކޮށްގެން އާންމުކުރުން

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

އައި.އެސް.ބީ ނަންބަރު ޖެހުން

މިކަމަށް 9.އައި.އެސް.ބީ ނަންބަރު ދޫކުރުން ޖަހަންވާނެއެވެ.  ނަންބަރު  އައި.އެސް.ބީ  ފޮތްތަކުގައި  ޝާއިޢުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އޮފް  ބިޔުރޯ  ނޭޝަނަލް  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ފޯމު[  އެދޭ  ނަންބަރަށް  ]އައި.އެސް.ބީ.  އެދި 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކްލެސިފިކޭޝަނަށް 

އައި.އެސް.ބީ ނަންބަރު ޖަހަންވީ 

ގޮތް

ތަންތަނުގައި 10. ބަޔާންކުރާ  ތިރީގައި  ޖަހަންވާނީ  ނަންބަރު  އައި.އެސް.ބީ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 

ގޮތަށެވެ. އަންނަނިވި 

ފަރާތުގައެވެ.)ހ( އެތެރެ  ސަފުހާގެ  ދެންޖެހޭ  ދޫކޮށް  ނޑު  ނޑޭރިގަ ބަ ފެށޭކޮޅުގެ  ފޮތުގެ 

)މި ސަފުހާއަކީ ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފޮތް ޗާޕުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެވިފައިވާ ސަފުހާ 

ނުވަތަ ވަރސޯ ސަފުހާއެވެ.(

ނޑުގެ ބޭރުފަރާތުގެ ތިރީކައިރީގައެވެ.)ށ( ނޑޭރިގަ ފޮތުގެ ފަހަތު ބަ

އައި.އެސް.ބީ ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުންނަންވާނީ ފޮންޓު ސައިޒު 9 )ނުވައެއް( ގައެވެ.)ނ(

ޅެން ފާސްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޅެމެއް އާންމުކުރަންވާނީ، ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނަށް )ހ(11.ފާސްކުރުމާއި އާންމުކުރުން

ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ހުށަހަޅައި 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ]ޅެން އާންމުކުރުން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، )ށ(

އަލްބަމް  ނުވަތަ  ވަކިން  ރިކޯޑުކޮށްގެން  ލިޔެގެން ޝާއިޢުކުރުމާއި،  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް 

ހަދައިގެން ވިއްކުމާއި، ފިލްމެއް ނުވަތަ ޑޮކިޔުމަންޓްރީއެއްގައި ހިމެނުމާއި، ބްރޯޑްކާސްޓް 

ނުވަތަ ޓެލެކާސްޓް ކުރުމާއި، އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރުމާއި، ރިންގ-ޓޯންގެ 

ގޮތުގައި އާންމުކުރުމަށެވެ.

ކަންކަން 12.ހުށަހެޅުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ޅެން  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 

. ވެ އެ ނެ ވާ ން ރަ ކު މަ ހަ ރި ފު

އަދަބިއްޔާތު )ހ( ކޮޕީގައި  އަސްލާއި  )މި  ކޮޕީ.  އަސްލާއި  ޅެމެއްގެ  ބޭނުންވާ  ފާސްކުރަން 

ވާނެއެވެ.( ސޮއިކުރަން  ލައްވާ  ބޭފުޅެއް  ހިމެނޭ  ދަފުތަރުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ފާސްކުރާ 

ޅެންފާސް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު. )މި ފޯމު އޮންނަންވާނީ ފުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.()ށ(

-/50 )ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް.)ނ(

އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު

އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރާ 

ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގައި ]އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ދަފުތަރު[ އެއް 13.

އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ދަފުތަރުގައި އެކި ފަންނުތަކުގެ މެންބަރުން އެނގޭނެހެން ލިސްޓުކުރެވިފައި 

ހިމެނޭ  ދަފުތަރުގައި  މި  ފާސްކުރާނީ  ޅެން  އަދި  ފޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޮންނަންވާނެއެވެ. 

މެންބަރުންގެ ނިންމުމުގެ މަތިންނެވެ. 

އަންނަނިވި 14.މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުތައް ކިބައިގައި  މެންބަރުންގެ  ހިމެނޭ  ދަފުތަރުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ފާސްކުރާ  އަދަބިއްޔާތު 

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. ޝަރުޠުތައް 

ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން.)ހ(

މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުން.)ށ(

އުމުރުން 30 )ތިރީސް( އަހަރު ފުރިފައިވުން.)ނ(

ޙުކުމެއް )ރ( އެ  މީހަކުނަމަ،  ކުރެވިފައިވާ  ޙުކުމެއް  ސާބިތުވެ  ކުރިކަން  ކުށެއް  ޖިނާއީ 

މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު  ނޑައެޅުނު  ކަ ޙުކުމަކަށް  އެ  ނުވަތަ  ނިމުނުތާ  ތަންފީޛުކޮށް 

5 )ފަހެއް( އަހަރު ވެފައިވުން.

އަހަރު )ބ( )ދިހަ(   10 މަދުވެގެން  ދާޢިރާއަކުން  ލިޔުމެއްގެ  ހުށަހެޅޭ  ފާސްކުރަން 

ހާސިލުކޮށްފައިވާ  ތަޢުލީމު  އެދާއިރާއަކުން  ނުވަތަ  މީހަކުކަމުގައިވުން  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ 

ކަމުގައިވުން. މީހަކު 
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ދަފުތަރުގެ މެންބަރުން 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޮތް އަދި ޅެން ފާސްކުރުމުގައި ]އަދަބިއްޔާތު 15.

ފާސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު[ ގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

އިސްލާމްދީނާއި  )ހ( އަދަބިއްޔާތަކީ،  ޝާއިޢުކުރާ  ނުވަތަ  އާންމުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ފެތޭ  ނޑުތަކަށް  މިންގަ އިޖުތިމާޢީ  އާންމު  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވާންޖެހޭނެއެވެ. މަސައްކަތަށް 

ފާސްކޮށް އާންމުކުރެވޭ އަދަބިއްޔާތެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު )ށ(

ކުޑަކުރަން ވިސްނަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ )ނ( ދެވިފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީން  ރާއްޖޭގެ  ފާސްކުރާއިރު  އަދަބިއްޔާތެއް 

އިޙްތިރާމުކުރަންވާނެއެވެ. ވިސްނުންތަކަށް  އައު  ބިނާކުރަނިވި  މިނިވަންކަމަށާއި 

ޖޫރިމަނާ އާއި އަދަބުތައް

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ )ހ(16.ޖޫރިމަނާއާއި އަދަބުތައް

މަސައްކަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި  ފާސްނުކޮށް،  ކްލެސިފިކޭޝަނުން  އޮފް 

ފަރާތެއް  ކުރި  އެކަން  އަދި   މަނާކަމެކެވެ.   ޝާއިޢުކުރުމަކީ  ނުވަތަ  އާންމުކުރުމަކީ 

ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ  ހާސް(  )ފަސް   5,000/- ރުފިޔާއާއި  ސަތޭކަ(  )ފަސް   500/-

ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ  އަދަދަކުން 

ގަވާއިދުގެ )ށ( މި  ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ،  ކަމެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ނޑައެޅޭ އަދަބު ދިނުމާއެކު، އެކަން ތަކުރާރުކުރި ކޮންމެ ފަހަރަކަށް -/1,000  ދަށުން ކަ

ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ  އަދަދަކުން  ބޮޑުނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ  )އެއްހާސް( 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް އާންމުކުރުމުން، އެމަސައްކަތުގައި ޙަޤީޤަތާ )ނ(

މަސައްކަތަކަށް  އެ  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،  ދީފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ޚިލާފު 

ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއެކު، މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ މަސައްކަތެއް އެ 

ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ފާސްކޮށްދެވޭނީ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރާ ތާރީޚުން 

ފެށިގެން އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

1. ފުރަތަމަ ފަހަރު 1 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަސް ފަހުން.

2. ދެވަނަ ފަހަރު 3 )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަސް ފަހުން.

3. ތިންވަނަ ފަހަރު 5 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަސް ފަހުން.
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މާނަކުރުން

ލަފުޒުތަކާއި 17. އަންނަނިވި  ހިނދަކު  ނުވާހައި  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  މި 

ގޮތަށެވެ. ތިރީގައިވާ  މާނަކުރެވޭނީ  ޢިބާރާތްތައް 

]ޅެން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރެއް، ނުވަތަ ހިތަށްވައްދާ ޝުޢޫރެއް )ހ(

މާނައެއް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވަޒަނަކަށް ފެތޭނެހެން ބައިތުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލައިގެން 

ފާޅުކުރާ ބަސްތަކަށެވެ. ބަނދި، ކާ، ފަރިހި، ރައިވަރު އަދި އަންބާ ފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ.

]ފޮތް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލިޔުން، ފޮޓޯ އަދި ކުރެހުން ވަކިން ނުވަތަ ގުޅުވައިގެން )ށ(

އެއްފަރާތުން  ލާފައި  ނޑެއް  ބޭރުގަ އެކުލަވައިލުމަށްފަހު  އެއްމިނަކަށް  ސަފުހާތަކަކުން 

ހަރުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ. ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް، ޑިޖިޓަލްކޮށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

ގޮތަކުން ކިޔޭގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ފޮތަށެވެ.

]އާންމުކުރުން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްޗެއް މީހުންގެ ތެރެއަށް ނެރެ ހާމަކުރުމަށެވެ.)ނ(

ކުރެހުމެއް )ރ( ނުވަތަ  ފޮޓޯއެއް  ލިޔުމެއް،  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ]ޝާއިޢުކުރުން[ 

މީގެތެރޭގައި  ނެރުމަށެވެ.  ތެރެއަށް  މީހުންގެ  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް  ނުވަތަ  ޗާޕުކޮށްގެން 

ހިމެނެއެވެ. އާންމުކުރުން  މެދުވެރިކޮށް  އިންޓަރނެޓް 

ނޭޝަނަލް )ބ( އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ދަފުތަރު[  ފަރާތްތަކުގެ  ފާސްކުރާ  ]އަދަބިއްޔާތު 

ފަރާތްތަކުގެ  ފާސްކުރާ  [އަދަބިއްޔާތު  ހެދިފައިވާ  ކްލެސިފިކޭޝަންގައި  އޮފް  ބިޔުރޯ 

އަށެވެ. ދަފުތަރު[ 


