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 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް  ރ  މިނިސްޓް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.        

 

 ފަންނ  އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

މިއ ، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އުފައްާދ ނުވަަތ ދިވެިހރާއްޖެއަްށ އެެތެރކުާރ ފަންނ   )ހ( .1 ނަން ތަޢާރުފާއި
މުރުފުާރ އުންމުކުާރއިރު، ެއ އުފެއްދުންތަާކ އެކަށ ގެްނާވ އާއުފެންދުންތައް 

ތައް ަކނޑައެޅުމާއި، ޠުކަނޑައެޅުމާއި، ފަންނ  އުފެއްދުންތަކުގެ ޝަރު 
މަުލކުރާެނ މިްނގަނޑުތަކާއި ންމުުކރުމުގަިއ ޢައާގިންތިތަކަށް ފެތޭގޮތަްށ 

ލުތަްއ ބަޔާންކުރުމަށްޓަަކއި، ފަންނ  އުފެއްދުންތަްއ ިގންތިކުރުމުެގ ސޫއު
 ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެުކލަވަިއލައިފަިއވާ ގަާވއިދެވެ. 19ޤާނޫނުގެ 

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނ ، "ފަންނ  އުެފއްދުންތައް ގިންތިުކރުުމގެ ގަވާއިދު"  )ށ(  

 އެވެ.

 ލުުކރުމެެވ.ސިދަކ  އަންނަނިިވ ކަންކަން ހާގުސަމި ގަވާއިދުެގ މަ .2 ދު ގުސަމަ

 ލުަތއް ކަނޑަެއޅުން؛ސޫފަންނ  އުފެއްދުންތައް ގިންތިުކރުމާ ގުޅޭ އު )ހ(  

 ންމުުކރުމާ ގުޅޭ ކަްނކަން ބަޔާންުކރުން؛އާފަންނ  އުފެއްދުން  )ށ(  

 ދެވަނަ ބާބު 
 ފަންނ  އުފެއްދުން ގިންތިކުރުން 

ފަންނ  އުފެއްދުންތައް 
 ގިންތިކުރުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއވެސް ފަންނ   4މި ގަވާއިުދގެ  .3

          ންމުކުރާ ފަރާތުްނ އާންމުކުރުުމގެ ކުރިން، އެ އުފެއްދުން އާއުފެއްދުމެއް 
 ތިކުރަްނވާނެއެވެ.މި ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އުފެއްދުމެއް ގިން
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ފަންނ  އުފެއްދުންތައް 
 ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުން 

އަންނަނިވި ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފައްދާ ުނވަތަ ދިވެިހރާއްޖެއަށް އެެތރެުކާރ  )ހ( .4

)ާސދަ( ދުވަްސ  14ންމުުކރުމުގެ މަދުެވގެން އާ ފަންނ  އުފެއްދުންތައް
އުފެއްދުމެއް މި ގަާވއިދުގަިއ ންމުކުރާ ފަރާތުން އެ އާއެ އުފެއްދުމެއް  ،ކުރިން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ގިންތިުކރުމަށްފަހު، ބިުއރޯއަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.

 މު؛ފިލް (1)   

 ؛ރެކޯޑިންގ ސައުންޑް (2)   

 ؛ުނވަތަ ިއލެކްޓްރޯިނކް ގޭމްގޭމް  އޯވ ޑި (3)   

 ފޮޓޯއާއި ުކރެހުން؛ (4)   

 ؛ޕަރފޯމިންގ އާޓްސް  (5)   

 .އަދަބ  އުފެއްދުން (6)   

ންމުކުާރ އާބްރޯޑްކާސްޓްުކރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތްތަކުން -ރ  (7)   
 ޗެނަލްތައް؛

 އިޝްތިހާރު. (8)   

 ުއފެއްދުންތައް ފަންނ  ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ފަންނ  ކޮްނމެ އެއިން ،ހުށަހަޅާނ  ބިުއރޯއަށް ގިންތިކުރުމަށްފަހު

 ންމުކޮށްފައިވާއާ  ަތއްޔާރުކޮށް  ބިއުޯރއިން ޚާްއޞަކޮށް  އުފެއްދުމަކަށް

 ފޯމުތައް ގުޅޭ ތަކާ އުފެއްދުން ފަންނ  ބަޔާންުކރާ މާއްދާގައި މި. ފޯމުންނެވެ
 .ހުންނާނެެއވެ ލިބެން ވެބްސައިޓުން ބިއުޯރގެ ބިއުރޯއާއި 

ފަންނ  އުފެއްދުން 
ގިންތިކުރުމުގައި ބަލަންވ  

 މިންގަނޑުތައް 

           ،ފަންނ  އުފެއްދުން ގިންތިކުރުމުަގއި ތިރ ަގއިވާ މިްނގަނޑުތަކަށް ބަލައި .5
    ކަންތައްތައް އެ އުފެއްދުމެއްގަިއ ހިމެނިފައިވާ މިންަވރެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  އެ

އެްއ ރަ ވަަނ މާއްދާެގ ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުމުރުފު 9އެ އުެފއްދުމަކަށް ިމ ަގވާއިދުެގ 
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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 ؛ޢުމައުޟޫްއގެ  އުފެއްދުމެހުށަހެޅޭ ފަންނުވެރި  )ހ(  

 އަނިޔާވެރިކަްނހުިރ މިންވަރު؛ )ށ(  

 ުހރި މިންަވރު؛ޖިންސ  ޢަމަލު  )ނ(  

 ތަޅާފޮޅުންހުރި މިންވަރު؛ )ރ(  

 ބަހުރުަވ ބޭނުންކޮށްފައި ުހރިގޮތް؛ )ބ(  

 ލޭ ފެންނަ މިންަވރު؛ )ޅ(  

 ހަށިގަނޑު ހާމަުކރެވޭ މިންަވރު؛ )ކ(  

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަާކ ޚިލާފުާވ މިންވަރު؛ )އ(  

ނަސްލު ނުވަތަ ުކލަ، ނުވަތަ ދ ން ނުވަތަ ބަޔަކު ޤަބޫލުުކރާ ގޮުތގެ ސަބަބުްނ  )ވ(  

ބަޔަކ  މާ ދަްށ ފެންވަުރގެ ނުވަަތ ނުަބއި މ ހެއްކަްނ  މ ހަކ  ނުވަތަ އެ އެ
 ދައްާކ މިންވަރު؛ނުވަތަ ބައެއްކަްނ 

އިސްލާމ  ަޝރ ޢަތާއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުން ކުށެއްކަުމގަިއ ކަނޑައަޅާ  )މ(  
 ކަމެއް، އެއ  ރަނގަޅު ކަެމއްގެ ގޮތުގަިއ ބުނާނަމަ، އެކަން؛

ދ ން ތަމްސ ލުކޮށްދ ފައިވާ ގޮާތއި ާރއްޖޭގައި އޮތް އިްސލާމ  އުސޫލުތަކާިއ  )ފ(  
 ބެލުން؛ޅަިއ އާދަކާދަތަކާ އަ

 ސާްސވާ މިންަވރު.ޙުދިވެހި ޤައުމިްއޔަތަށް އުނިކަެމއް އި )ދ(  

 ހުށަހަޅާ ބިއުރޯއަށް
 އުފެއްދުންތަކާމެދު ފަންނ 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ނ  އުފެއްދުމެއް ބަޔާންުކރާގޮތުގެމަތިން، ފަން މާއްާދގައި ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ މި .6
ބިއުރޯއިން ޢަަމލުކުރަންވާނ  ިތރ ގަިއ ބިއުރޯއަށް ހުަށހެޅުމުން، އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަެށވެ.
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ފަންނ  އުފެއްދުމުގެ ގިންތި ކަމުަގއި، ހުށަހެިޅ ފަރާތުން ބަާޔންކޮށްފައިާވ  )ހ(  

 ގިންތިއަށް މި ަގވާއިދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އެ އުފެއްދުމެއް ފެތޭނަމަ އެކަން 
)ހަެތއް( ދުަވހުެގ  7  ލިބޭތާ ިބއުރޯއަށް  ހުަށހެޅުމެއް އެ  ،ަފރާތަށް ހުށަހެޅި

 ތެރޭގައި ލިޔުމުން އެންގުން. ނުވަތަ؛

ފަންނ  އުފެއްދުމުގެ ގިންތި ކަމުަގއި، ހުށަހެިޅ ފަރާތުން ބަާޔންކޮށްފައިާވ  )ށ(  

   ގިންތިއަށް މި ގަާވއިދުގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން އެ އުފެއްދުމެްއ ނުފެތޭނަމަ 
 އުފެއްދުްނ ފެތޭ ގިންިތއަކ  ކޮބަިއކަން އެކަން ެއ  މި ގަވާއިުދގެ ދަށުން 

)ހަެތއް( ދުަވހުެގ  7  ލިބޭތާ ިބއުރޯއަށް  ހުަށހެޅުމެއް އެ  ،ަފރާތަށް ހުށަހެޅި
 ތެރޭގައި ލިޔުމުން އެންގުން.

ފަންނ  އުފެއްދުންތަކުގެ 
 ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުން

މަޢުލޫމާުތ ހިމެޭނ  ގިންތި ުކރުމަށް ބިުއރޯއަްށ ހުަށހަޅާ ފަންނ  އުފެއްދުންތަުކގެ .7
 ަލއި، އަދާހަމަކޮްށ ބަލަަހއްޓަްނވާނެއެވެ.ވައިދަފުތަރެއް ބިުއރޯއިން އެކުލަ 

ނޫން  ންމުކުރުން ހުއްދައާ
 ކޮންޓެންޓް 

 ކެވެ.ންމުކުރުމަކ  މަނާަކމެއާއަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ކޮންޓެންްޓ  .8

ފުރައްާސރަުކރުމުެގ ޢަމަލުތަކާިއ އިސްލާމްދ ނާ ޚިލާުފ އަިދ އިސްލާމްދ ނަްށ  )ހ( 

ަވރުދިނުމުގެ ޢަމަލުތަާކއި ބަުހރުވަ، ތްބަހުރުަވ ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަމަށް ހި
ނުވަތަ ދިެވހިރަްއޔިތުންެގ ދ ނ  އެއްބަިއވަންތަކަމަށް އުނިަކމެއް އަންަނ 

 މަލުތަކާއި ބަުހރުވަ؛ޢަ

ުގޅުން ހިންގާ ޖިންސ  ގުނަވަންތައް ހާމަވާ މަންޒަރު ުނވަތަ ޖިންސ   )ށ(  

 މަންޒަރު.

 ބާބު  ތިންވަނަ
 ފަންނ  އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތިތައް 

ފަންނ  އުފެއްދުންތަކުގެ 
 ގިންތިތައް 

 ފަންނ  އުފެއްދުންތައް  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  މާއްދާެގ )ހ( ގައި  ވަނަ  4 ގަާވއިދުގެ  މި .9
 ގޮތަށެވެ. ފެތޭ ތެރެއިްނ ގިންތިައކަށް ގިންތިތަކުގެ  އަންނަނިވި ،ންމުކުރަންވާނ އާ

 ިކޔުމަށް އަޑުއެހުމަށް ުނވަތަ ނުވަތަ  ،ބެލުމަށް މ ހުން  ުމރުފުރަެއއްގެ އު ހުރިހާ  )ހ(  
 ؛ގިންތި އުފެއްދުންތަކުގެ  އެކަށ ގެންވާ
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 ނުވަތަ  ،ެބލުަމށް ކުޑަކުދިން ދަށުން  ިއރުޝާދުގެ  ބެލެނިވެރިެއއްގެ  )ށ(  

 ؛ިގންތި އުފެއްދުންތަކުގެ ެއކަށ ގެންާވ  ކިޔުމަށް ނުވަތަ  އަޑުއެހުމަށް

 ،ބެލުމަށް އުފެއްުދން އެ  ،ގޮތުން ގެ ޓުކޮންޓެން ހިމެނޭ އުފެއްދުމެްއގައި  އެ )ނ(  

 ުމރުފުރާތަކަކަށް އު ަވކި ކިޔުމަށް އެކަށ ގެންވާ ނުވަތަ  ،އަޑުއެހުމަށް ނުވަތަ
 ؛ގިންތި ކަނޑައެޅޭ އުފެއްދުންތަކުގެ  ބިނާކޮށް

 ނުަވތަ ކިޔުމަށް  ،އަޑުެއހުމަށް ުނވަތަ ،ެބލުމަށް ބަޔަކު ފަންނެއްގެ  ވަކި )ރ(  
 .ގިންތި އުފެއްދުންތަކުގެ  އެކަށ ގެންވާ

ފަންނ  އުފެއްދުންތަކުގެ 
 ތައްޠުޝަރު

މުރުުފރައެއްގެ މ ހުން ެބލުމަށް ނުވަތަ އަޑުއެހުމަށް ުނވަތަ ކިޔުމަްށ އުހުރިހާ  )ހ( .10
ތަްއ ޠުއަންނަނިިވ ޝަރު  އެކަށ ގެންާވ އުފެއްދުންތަުކގައި 

 ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

ނަފްސާނ ގޮތުން އެކަށ ގެންނުާވ ވާަހކައެއް، މެސެޖެްއ ުނވަތަ  (1)   

 މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިނުވުން؛

 އަނިޔާވެިރ ޢަމަލެްއ ހިމެނިފައިނުވުން؛ (2)   

 ދައްކާ ާވހަކައިަގއި ަހރުކަށިކަމެްއ ހިމެނިފައިނުވުން؛ (3)   

ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ގެްނގުޅޭ ނުވަތަ އުފައްދާ ުނވަތަ  މަސްތުވާތަކެތި (4)   
 ނުވަތަ ވާހަަކއެއް ހިމެނިފައިނުވުން؛ މަންޒަރު  ވިއްކާ

މަލެްއ ޢަުނވަތަ ޖިންސ   އްޖިންސ  ގުނަވަންތަްއ ހާމަާވ މަންޒަރެ (5)   
 ހިމެނިފައިނުވުން.

 ނުވަތަ  ،ެބލުަމށް ކުޑަކުދިން ދަށުން  ިއރުޝާދުގެ  ބެލެނިވެރިެއއްގެ  )ށ(  
އަންނަނިިވ  ެއކަށ ގެންާވ އުފެއްދުންތަުކގައި  ިކޔުމަށް ނުވަތަ  އަޑުއެހުމަށް

    އުމުރުފުާރެގ އުފެއްދުމެްއ  ތަްއ ުފރިހަމަވާންވާެނއެވެ. އަދި  މި ޠުޝަރު
އަަހރުްނ ދަށުގެ ކުދިން ބަލަްނވާނ  ެބލެނިވެިރއެއްެގ އިރުޝާުދެގ  12

 ދަށުންނެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                     R-168/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:             242 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް:
 

8 

ކުދިންނަްށ ނަފްސާނ ގޮތުން ެއކަށ ގެްނނުވާ އަަހރުންދަށުގެ  12 (1)   

 ވާހަކައެްއ މެސެޖެއް ުނވަތަ މަޢުލޫމާތެްއ ހިމެނިފައިނުވުން؛

އަަހރުން ަދށުގެ  12އަނިޔާވެރި ޢަމަެލއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. އަދި  (2)   

ކުދިން ބިރުގަނެ ުނވަތަ ޖެިހލުންވާަވރުގެ ަބއެްއ   
 ހިމެނިފައިނުވުން؛

ައހަުރން  12ވާހަކަިއގައި ބޭއަދަބ  ބަސް ނުހިމެނުން، އަދި ދައްކާ  (3)   
ދަށުގެ ކުދިންނަށް ެއކަށ ގެންނުވާ ފެްނވަރުެގ ބަުހރުަވ   

 ހިމެނިފައިނުވުން؛

 ުނވަތަ އުފައްދާ  ނުވަތަ  ގެްނގުޅޭ ނުވަތަ  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި (4)   

 ވާހަަކއެއް ހިމެނިފައިނުވުން؛ ނުވަތަ މަންޒަރު  ވިއްކާ

މަލެްއ ޢަުނވަތަ ޖިންސ   އްޖިންސ  ގުނަވަންތަްއ ހާމަާވ މަންޒަރެ (5)   

 ހިމެނިފައިނުވުން.

 ،ބެލުމަށް އުފެއްުދން އެ  ،ގޮތުން ގެ ޓުކޮންޓެން ހިމެނޭ އުފެއްދުމެްއގައި  އެ )ނ(  

 ުމރުފުރާތަކަކަށް އު ަވކި އެކަށ ގެންވާ ކިޔުމަށް ނުވަތަ  ،އަޑުއެހުމަށް ނުވަތަ
ަތްއ ޠުތަކުަގއި އަންނަނިިވ ޝަރުއުފެއްދުން ކަނޑައެޅޭ ބިނާކޮށް

 ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

 )ބާރަ( އަަހރުން މަތ ެގ އުމުރުުފރާ؛ 12 (1)   

    i.  12  ކުދިންނަްށ  ާރ ދެމެދުގެ އަހަ 15ައހަރާިއ
ނަފްސާނ ގޮތުން އެކަށ ގެންނުާވ ވާހަަކއެއް، މެސެޖެްއ 

 ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިނުވުން؛

    ii.  12  ކުދިން ިބރުގަެނ   ާރ ދެމެދުގެ ައހަ 15ައހަރާިއ

ނުވަތަ ޖެހިލުންވާަވރުގެ އަނިޔާެވރި ޢަމަލެްއ   
 ހިމެނިފައިނުވުން؛
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    iii.  12  ކުދިންނަްށ  ާރ ދެމެދުގެ އަހަ 15ައހަރާިއ

އެކަށ ގެންނުވާ ފެންަވރުގެ ބޭއަދަބ  ބަސްބަްސ 
 ހިމެނިފައިނުވުން؛

    iv.  12  އަހަާރ ދެމެދުެގ ކުދިންނަްށ  15ައހަރާިއ 
ބޭނުންކުާރ ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ނުވަަތ  މަސްތުވާތަކެތި

ތެރިކަމުެގ މައްޗަްށ ަކއުުނރައް އުފައްދާ ނުވަތަ ިވއްކުމުގެ
 ހޭލުންތެރިުކރުވާ މަންޒަރު ނުވަތަ ާވހަކަ ހިމެނިދާނެއެވެ.

    v.  ެނުވަތަ ޖިންސ   އް ޖިންސ  ގުނަވަންތައް ހާމަވާ މަންޒަރ
 މަލެއް ހިމެނިފައިނުވުން.ޢަ

 ުމރުފުރާ؛އުއަަހރުން މަތ   (ފަނަރަ) 15 (2)   

    i. 15  ކުދިންނަްށ  ާރ ދެމެދުގެ އަހަ 18ައހަރާިއ
ނަފްސާނ ގޮތުން އެކަށ ގެންނުާވ ވާހަަކއެއް، މެސެޖެްއ 

 ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިނުވުން؛

    ii. 15  ިކުދިން ިބރުގަނެ ނުވަަތ  ދެމެދުގެރާ އަހަ  18އަހަާރއ

ޖެހިލުންވާަވރުެގ އަނިޔާެވިރ ޢަމަލެްއ   
 ހިމެނިފައިނުވުން؛

    iii. 15  ކުދިންނަްށ  ާރ ދެމެދުގެ އަހަ 18ައހަރާިއ

އެކަށ ގެންނުވާ ފެންަވރުގެ ބޭއަދަބ  ބަސްބަްސ    
 ހިމެނިފައިނުވުން؛

    iv. 15  އަހަާރ ދެމެދުެގ ކުދިންނަްށ  18ައހަރާިއ 
ބޭނުންކުާރ ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ނުވަަތ  މަސްތުވާތަކެތި

ތެރިކަމުެގ މައްޗަްށ ަކއުއްުނރަ އުފައްދާ ނުވަތަ ިވއްކުމުގެ
 ހިމެނިދާނެއެވެ. ހޭލުންތެރިުކރުވާ މަންޒަރު ނުވަތަ ާވހަކަ 

    v. ެނުވަތަ ޖިންސ   އް ޖިންސ  ގުނަވަންތައް ހާމަވާ މަންޒަރ

 މަލެއް ހިމެނިފައިނުވުން.ޢަ
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 މުރުުފރާ؛އުއަަހރުން މަތ   (އަށާރަ) 18 (3)   

    i.  18   އަަހރުން މަތ ެގ މ ހުންނަށް ނަފްސާނ ގޮތުްނ
އެކަށ ގެންނުވާ ވާހަަކއެއް، މެސެޖެްއ ނުވަަތ 

 ާވ މިންވަަރކަށް ހިމެނިދާނެެއވެ.އެކަށ ގެންމާތެއް، މަޢުލޫ

    ii.   އަަހރުންމަތ ގެ މ ހުންނަްށ  18އަނިޔާވެރި ޢަމަުލ

 ްށ ހިމެނިދާނެއެވެ.ކަމިްނވަރައެކަށ ގެންވާ 

    iii.   ޖިންސ   ނުވަތަ މަންޒަރެއް  ހާމަވާ ގުނަވަންތައް ޖިންސ

ޢަމަލެއް ހިމެނިފައިނުވުން، އެހެންނަމަވެސް، ޖިންސ  
ޢަމަލަކާ ބެހޭގޮތުން ޖިންސ  މާނައެްއ ދޭހަވާފަދަ ާވހަަކ 

 ހިމެނިދާނެއެވެ.

    iv.  18  އަަހރުންމަތ ގެ މ ހުންނަށް އެކަށ ގެންވާ މިްނވަރަްށ

 ދައްކާ ާވހަކައިަގއި ބޭއަދަބ  ބަސްބަސް ހިމެނިދާނެެއވެ.  

    v.  ިނުވަތަ  ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތ 

ާވހަަކ  ނުވަތަ މަންޒަރު ވިްއކާ ނުވަތަ އުފައްދާ
ނުވަަތ ހިމެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެްސ އެކަމަްށ ހިްތވަރުދ  

ލޫމާތެްއ ޢުއެކަމަކ  ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަްށ ދައްާކ މަ
 ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ.

 .Rއަަހރުން މަިތ  (އަށާރަ) 18 (4)   

    .i 18  އަަހރުން މަތ ެގ މ ހުންނަށް ނަފްސާނ ގޮތުްނ

އެކަށ ގެންނުާވ ވާަހކަ، މެސެުޖ ނުވަަތ މަޢުލޫމާުތ 
 ހިމެނިދާނެއެވެ.

    .ii  ިއަަހރުންމަތ ގެ މ ހުންނަްށ  18ޢަމަުލ އަނިޔާވެރ
 އެކަށ ގެންނުވާ މިންަވރަށް ހިމެނިދާނެއެވެ.
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    .iii  ޖިންސ   ނުވަތަ މަންޒަރެއް  ހާމަވާ ގުނަވަންތައް ޖިންސ 

ޢަމަލެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޖިންސ  
ޢަމަލަކާ ބެހޭގޮތުން ޖިންސ  މާނައެްއ ދޭހަވާފަދަ ާވހަަކ  

 ހިމެނިދާނެއެވެ.

    .iv     ދައްކާ ވާހަަކއިގަިއ ބޭއަދަބ  ބަސްބަްސ
 ހިމެނިދާނެއެވެ.

    .v ިނުވަތަ  ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތ 
ނުވަތަ ާވހަަކ   މަންޒަރު ވިްއކާ ނުވަތަ އުފައްދާ

އެކަމަށް ހިތްވަރުދ  ނުވަަތ  ،ހިމެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް
ލޫމާތެްއ ޢުއެކަމަކ  ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަްށ ދައްާކ މަ

 ހިމެނިފައިނުވުން؛

    .vi ިދަރަޖައިގެ ދަށުން ހުއްދަކުެރވޭ އުފެއްދުންތަުކގަިއ  މ
ހުރެދާެނ ވާހަަކއެްއ ނުވަަތ މަންޒަރެްއ ުނވަތަ އަޑެއްެގ 

 ސަބަބުން ބެލުންތެރިންނަށް ނޭދެޭވ އަަސރެއް 
    އާންމުންނަށް ފެންނަގޮތަްށ  ،ށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ކޮ

 އުެފއްދުންތަކުގެ އިޝްިތހާރުތަުކގަިއ ދަރަޖައިގެ މި
 ހިމެނިދާނެއެވެ.

 ނުަވތަ ކިޔުމަށް  ،އަޑުެއހުމަށް ުނވަތަ ،ެބލުމަށް ބަޔަކު ފަންނެއްގެ  ވަކި )ރ(  
ތަްއ ޠުއުފެއްދުންތަުކގަިއ އަންނަނިިވ ޝަރު  އެކަށ ގެންވާ 

 ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

ކަށ ގެންނުވާ ާވހަކަ، މެސެޖް ުނވަތަ މަޢުޫލމާތު އެނަފްސާނ  ގޮތުން  (1)   
 ހިމެނިދާނެއެވެ.

 އަނިޔާވެިރ ޢަމަލު ހިމެނިދާނެއެވެ. (2)   

އްޙ ، ތަޢުލ މ  އަދި ތާރ ޚ  ބޭނުންތަކަށް އެކަށ ެގންވާ ޞިފަންނ ،  (3)   

 ހިމެނިދާނެއެވެ. ވާހަކަ  މިންވަރަށް ޖިންސ  މަންޒަުރ ނުވަތަ
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 ދައްކާ ާވހަކައިަގއި ބޭއަދަބ  ބަހުުރވަ ހިމެނިދާނެއެވެ. (4)   

 ުނވަތަ އުފައްދާ  ނުވަތަ  ގެްނގުޅޭ ނުވަތަ  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި (5)   

ނުވަތަ ވާަހކަ ހިމެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެަކމަށް  މަންޒަރު  ވިއްކާ 
ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަްށ ަދއްކާ ހިތްވަރުދ  ނުވަަތ އެކަމަކ  

 މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިނުވުން؛

އްޙ ، ތަޢުލ މ  އަދި ތާރ ޚ  ބޭނުމަކަށްަޓކައި ޞިފަންނ ،  (6)   

ނިވާކަމެއްނެތި ފެންނަ މ ހުންނާއި ޖިންސ  ގުނަަވން  
 ހިމެނިދާނެއެވެ.

  ،އުެފއްދުންތަކަކ  ގިންތ ގެ  ދޫކުެރވޭ  ހުއްދަ  ދަށުން ގެ ( ރ) މާއްދާގެ  މި )ބ(  
 އެކަނި  ބެުލމަށް ބަޔަކު  އުނގެނޭ  ލްމު ޢި އެ  ުނވަތަ ަބޔަކު ފަންނުގެ އެ

 ދޫކުރެވޭ  ުހއްދަ ދަށުން ގިންތ ގެ މި އަދި. އުެފއްދުންތަކެކެވެ ދެވޭނެ ހުއްދަ

 ންމުކޮށްގެންއާ  ގޮތަކަށް  އެްއވެސް ފަރާތަކުން  އެްއވެސް އުފެއްދުންތައް
 .ނުވާނެއެވެ

އަންގައިދޭ ގިންތި 
 ނިޝާން 

 ކުގެ ގިންތި ވަނަ މާއްދާެގ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގިންތިތަ  9މި ގަވާއިދުެގ  )ހ( .11
އަންގައިދޭ ނިޝާާނއި މަޢުލޫމާުތ ހުންނަންވ  ގޮްތ ތިރ ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައި 

 އެވަނ އެވެ.

 ައކުރާެއކު މަޑު ފެހިުކލަ؛ Gހުރިހާ އުމުރުފުަރއަކަށް ހުއްދަނަމަ،  (1)   

ބެލެނިވެރިންގެ އިރުޝާދާެއކު ބޭނުންކުރުމަށް ަކމުދާ  (2)   

 އަުކރާއެުކ ގަދަ ެފހިކުލަ؛ PG –އުފެއްދުންތަކަށް 

 ާއ އެކު +12 – އުފެއްދުންތަކަށް ބާރަ ައހަރުން މަްއޗަށް ކަމުދާ  (3)   

 މަޑުނޫކުލަ؛

ާއ  15+ – އުފެއްދުންތަކަްށ ފަނަރަ އަަހރުން މައްޗަްށ ކަމުދާ (4)   

 ރ ނދޫުކލަ؛ އެކު
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އާ  18+ – އުފެއްދުންތަކަށް އަށާރަ އަަހރުން މައްޗަށް ކަމުދާ (5)   

 މަޑު ރަްތކުލަ؛ އެކު

އަށް ކަމުދާ އުފެއްދުންތަކަްށ އިންޒާރުެގ  Rއަށާރަ އަަހރުން މަތި  (6)   

 ގަަދ ރަތްުކލަ؛ R+18މެސެޖާއެކު 

 އާ  PU – އުފެއްދުންތަކަށްހަމައެކަނި ފަންނ  ބޭނުންތަކަށް ުހއްދަ  (7)   

 .އެކު ކަޅުކުލަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގިންިތ އަންގައިޭދ ނިޝާނާިއ  )ށ(  

ންމުކުާރއިރު އެ ުއފެއްދުމެއްގަިއ އާމަޢުލޫމާތު، ފަންނ  އުފެއްދުންތައް 
          ހިމަނަންވާނެއެވެ. ގިންތި އަންގައިދޭ ނިޝާްނ ހުންނަންވާނ 

 މުރުފުރައިގެ އު  ބޮޑުމިނުގަިއ ކުަލކޮށެވެ. އަދި ގެ ސެންޓިމ ަޓރު 2×2
 .ުނވާނެއެވެ  ގެނެސްގެން ބަަދލެއް ެއއްވެސް ކުަލއަށް ނިޝާނުގެ

 ޖެހުމުގެ ނިާޝން މުރުުފރައިގެ އު ފިލްމާއި ވ ޑިއޯ ފަދަ އުފެއްދުމުަގއި )ނ(  
        ވަންދެން  ިސކުންތު 7 ،ކުރިން ފެށުމުގެ އުފެއްދުމެއް  އެ  އިތުރުން

 .ްނވާނެއެވެގިންިތ ކުރުުމގެ ިލޔުން ދައްކަ ގެއެ އުފެއްދުމެއް 

ފަންނ  އުފެއްދުންތަކަްށ ގިންިތ ކަނޑައެޅުމުގަިއ ބޭނުންކުރެޭވ  )ރ(  

އުމުރުފުރާތަކުގެ ނިޝާނާއި މަުޢލޫމާތު އުެފއްދުންތަކުގައި ހުްނނަންވ  ގޮުތެގ 
 އެވެ.ގަިއ އެވަނ   1ނަމޫނާ މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުަވލު 

ފަންނ  އުފެއްދުން 
 ދައްކާ ންމުކޮށްއާ

ނިޝާނާއި  ތަންތަނުގައި
 ބަހައްޓަންވ  މަޢުލޫމާތު

 ގޮތް

ގިންތި އަންގައިދޭ ނިޝާނާިއ ށް ދައްާކ ތަންތަނުގައި ންމުކޮއާފަންނ  އުފެއްދުން  .12
 މަޢުލޫމާތު ބަހައްޓަންވ  ގޮްތ ތިރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ އެވަނ ެއވެ.

ންމުންނަށް އާގިންތި އަންގައިޭދ ނިޝާނާިއ މަޢުލޫމާތު   ގެ އުފެއްދުމެއް އެ  )ހ( 
ށް ވަންނަ އުފެއްދުމެއް ދައްކަން ކަނޑައަޅާ ތަނަ ފެންނަގޮތަށް އެ 

ނޫްނ  )ފަހެއް( ފޫޓަށްވުެރ ތިރި 5ދޮރުކައިރ ގައި ބިންމަތިން ފެށިގެން 
 ބަހައްޓަްނވާނެއެވެ.ހިސާބެއްގަިއ 
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ންމުންނަށް އާގިންިތ އަންަގއިދޭ ނިޝާނާިއ މަޢުލޫމާތު  ގެއެ އުފެއްދުމެއް  )ށ(  

 ަކއިރ ަގއި  ރުދެއްކުމަށް ޓިކެޓް ވިއްކާ ކައުންޓަ އުފެއްދުމެއް ފެންނަގޮތަށް އެ 
ހިސާބެއްގަިއ  ނޫން )ފަހެއް( ފޫޓަށްވުރެ ިތރި 5ބިންމަތިން ފެށިގެން 

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ފިޔަވަޅުއެޅުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއވެސް ފަންނ    4މި ގަާވއިދުގެ  )ހ( .13 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 
ތައް އުފެއްދުމެއް ުނވަތަ އެ އުފެއްދުމެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް، ފަންނ  ުއފެއްދުން

ންމުޮކށްފައިވާކަމަށް އާގިންތިކުރުމުގެ ޤާނޫާނއި މި ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް 
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަުމގެ ޝަުކވާ މި ގަާވިއދުގެ ޖަދުވަުލ 

 ގައިާވ ފޯމުން ބިުއރޯއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 2

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް ިބއުރޯއަްށ ހުަށހެޅޭ ޝަކުާވ  )ށ(  

ހުެގ ތެރޭަގިއ ބިއުރޯއިްނ )ދޭއް( ުދވަ 2ބެލުމާމެދު ރަސްމ  ބަންދުނޫން 
ގޮތެއް ނިންމައި، އެ ނިންިމ ގޮްތ ލިޔުމުްނ ޝަކުާވ ހުށަެހޅި ފަރާތަްށ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 އަމިއްލަ ބިއުރޯގެ
 މައްސަލަ އިސްނެގުމުގައި

 ބެލުން 

 ހުށަހަޅައިގެން  މަތިން ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި ވަނަ  13 ގަވާއިުދގެ މި .14

 ގަވާއިދާ  މި ޤާނޫނާއި ގިންތިުކރުމުގެ  އުފެއްދުންތައް  ފަންނ  ،އިުތރުން ޝަކުާވގެ ބެލޭ
    ،ފާހަގަުކރެވިއްޖެނަމައޮފިސަރުންނަްށ  ންސްކޮމްްޕލަޔަ ބިއުޯރގެ ޚިލާފުވެފައިވާކަން 

 .ބަލަންވާނެެއވެ ބިުއރޯިއން ގޮތެްއގެމަތިން ކަނޑައަޅާ ިބއުރޯއިން  މައްސަަލއެއް އެ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހުށަހެޭޅ ޝަކުވާެއއް ބެލުމަްށ  13މި ގަވާއިދުެގ  .15 ބެލުން  ޝަކުވާ

 ބިއުރޯއިން ނިންމައިފިނަމަ، ޝަކުވާތައް ބެލުުމގައި ޢަމަލުުކރާނ  ތިރ ގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ފައިާވ ޝަކުާވާއ ގުޅިގެްނ ލިޔުމުްނ ޖަވާބުދާރ ވުަމށް ޝަކުާވ ޅައިހުށަހަ )ހ(  

       )ހަތެއް( ދުވަުހގެ ުފރުޞަތެްއ ދޭންވާނެއެވެ.  7ރައްދުާވ ފަރާތަްށ 
   މި މުއްދަތުެގ ތެޭރގަިއ ޝަކުާވ ރައްދުާވ ފަރާތުްނ ޖަވާބުާދރ  ުނވާނަމަ،

 އެ ފަރާތުން އެ ފުުރޞަތު ދޫކޮށްލ  ކަމުަގއި ބެެލވޭނެއެވެ.
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)ފަނަރަ(  15ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ުދވަހުން ފެށިގެން ރަސްމ  ބަންދު ނޫން  )ށ(  

 ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ ެއ ޝަކުވާެއއް ަބލައި ނިންމަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ފަންނ   4މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  

ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 13އުފެއްދުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަާވއިދުގެ 
ވަނަ މާއްާދެގ  14ހުށަހެޅޭ ޝަުކވާއެއް ެބލުމަށްފަހު، ުނވަތަ މި ގަވާއިދުގެ 

          ދަށުން ބިއުރޯއިން އެފަދަ އުފެއްދުމެއް މޮނިަޓރކޮށް ބެލުމަށްފަހު،
    ންމުކޮށްފައިވަނ  އާއެ އުފެއްދުމެއް ނުވަަތ އެ އުފެއްދުެމއްގެ ކޮންޓެންޓް 

މި ގަާވއިދާ ިޚލާފަށްކަމަށް ިބއުރޯއަްށ ޤަޫބލުކުެރވިއްޖެނަމަ، ބިުއރޯއިްނ 
ގަޑިިއރުެގ ތެޭރގައި އެ އުފެއްދުމެއްެގ  24އެކަން ނިންމާތާ ގިަނވެގެން 

ިއ މަާނ ކޮންޓެންޓް ލާޙުުކރުމަށް ނުވަަތ އެ އުފެއްދުމެއްގަޞްގިންތި އި
ްށ އަްނގަންވާނެއެވެ. ކަްނ ެއ އުފެއްދުމެްއ އުފެއްިދ ފަރާތަހިމެނޭނަމަ އެ

)ފަހެއް( ދުވަުހގެ މުއްދަތެްއ  5އަދި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުާދރ  ވުމަށް 
 އެ ފަރާތަށް ދޭްނވާނެއެވެ.

( ގެ ދަށުން ބިއުރޯއިން އެންގުމެއް އަްނގާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން ނމި މާއްދާގެ ) )ރ(  
        އުފެއްުދމެއް ނުވަތަ )ހަެތއް( ދުަވހުެގ މުއްދަތަށް ެއ  7ގިނަވެގެން 

ންމުކުރުން ުނވަތަ ޯފރުކޮށްދިނުން އާއެ އުފެއްދުމެއްގެ ކޮންޓެންޓް 
ންމުކުރާ ުނވަތަ ފޯުރކުާރ އާލުމަށް އެ އުފެއްދުމެއް ޑައިވަގުތ ގޮތުން މެދުކަނ

ފަރާތަށް ބިުއރޯއިްނ އެްނގިދާނެއެވެ. އަދި، އެފަދަ އެންގުެމްއ 
     އެންގުާމ އެއްގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުުރމަކާ ނުލައި ފައިވަނިކޮށް، އެ ގައިއަން

އެ އެްނގުމުެގ މުއްދަތުގަިއ އެ އުފެއްދުމެްއ ނުވަަތ ެއ އުފެއްދުމެއްެގ 
 ންމުކުރުމަކ  ނުވަތަ ޯފރުކޮށްދިނުމަކ  މަނާކަމެެކެވ.އާކޮންޓެންޓް 

ންމުކުރުްނ އާފަންނ  އުފެއްދުމެްއ ނުވަަތ ެއ އުފެއްދުމެްއގެ ކޮންޓެންޓް  )ހ( .16 ނިންމުން ޝާއިޢުކުރުން 
         ލުމަްށ އެންގުމަށްޑައިނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުން ވަގުތ ގޮތުން މެދުކަނ

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ެގ ދަށުްނ ބިއުރޯއިްނ  15މި ގަވާއިދުެގ 

( )ސައުވ ސް 24ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުން ނިންމާތާ ގިނަވެގެން 
 ގައި ުނވަތަ ޓުތެޭރގައި ބިއުޯރއިން އެ ނިންމުން ބިުއރޯގެ ވެބްސައި  ގެ ގަޑިއިރު

 ޝާއިޢުުކރަްނވާނެއެވެ. ވަސ ލަތްތަކުގައި  މ ސްމ ޑިއާގެ  ރަސްމ  ބިއުރޯގެ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ިބއުރޯއިން ާޝއިޢުކުރާ ނިންމުމުަގއި އަންނަނިވި  )ށ(  

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ.

ލުމަށް އެްނގި ފަންނ  އުފެއްުދމުގެ ޑައިވަގުތ ގޮތުން މެދުކަނ (1)   

 ؛މަޢުލޫމާތު

 ލުމަށް އެންިގ މުއްދަތު؛ޑައި ވަގުތ ގޮތުން މެދުކަނ (2)   

 ލުމަށް އެންިގ ސަބަބު.ޑައި ވަގުތ ގޮތުން މެދުކަނ (3)   

ބިއުރޯއިން ނިންމާ 
ނިންމުން 

މުރާޖަޢާކުރުމަްށ އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ިބއުރޯއިްނ ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަުބން އެއްވެްސ މި  )ހ( .17
ަފރާތަށް ޤަބޫުލުކރެވިއްޖެނަމަ،  ފަރާތެއްގެ ަޙއްޤަކަށް އުިނކަން ލިބޭކަމަށް އެ

)ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި، އެ ނިންމުން  30ބިއުރޯގެ ނިންމުން ނިންމާތާ 
ގަިއވާ ފޯުމން ބިއުރޯއަްށ  3ވަލު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މި ަގވާއިދުގެ ޖަދު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަެހޅުމެއް ލިބޭާތ  )ށ(  

)ހަތެއް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އެ ަމއްސަލައާމެުދ ބިުއޯރއިން ގޮތެްއ  7
އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި، ނިންމައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ިލޔުމުން 

ގައި ނުވަަތ  ޓު އެ މުއްދަތުެގ ތެޭރގައި އެ ނިންމުން ިބއުރޯެގ ވެބްަސއި
 ބިއުރޯގެ މ ސްމ ޑިާއގައި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.

މި ގަވާއިާދ ހިނދަކު،  ަހއިމި ގަވާއިދުަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާ )ހ( .18 ފިޔަވަޅުއެޅުން 
ލުަތކާ އެއްގޮތަްށ ސޫ ފަރާތްތަކާމެދު، މި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރާ އުޚިލާފުވާ 

އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ިފޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ބިުއރޯއަްށ 
 ލިބިގެންވެެއވެ.

މި ގަާވއިާދ ޚިލާފަްށ ކޮށްފައިާވ ޢަަމލެއްެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަބލަިއ  (1)   
 އާ)ފަސްހާސް( ރުިފޔާ -/5,000 އާއި )އެއްހާސް( ރުފިޔާ 1,000/-

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުން؛އަދެމެދުގެ 
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މި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުށެއް ަތކުރާުރކޮށްފިނަމަ،  (2)   

  ތަކުރާރުކޮްށ ގަވާއިާދ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަަރކު، މި މާްއދާގެ 
( ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ ކޮށްފައިާވ ޖޫރިަމނާގެ 1)ހ( ގެ )

)އެްއހާސް( ރުފިޔާިއން  1,000/-އިތުރުން، އިތުުރ 
 ޖޫރިމަނާކުރުން.

އަދަބުގެ މިންަވރު ކަނޑައެޅުމުގައި، ކުށުގެ ާބވަތާއި، ކުށްުކރި ާހލަތާއި،  )ށ(  
ކުށްކުރި ފަރާތުން އެ ކުށަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ިބއުޯރއިން ރިޢާޔަްތ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޫޖރިމަނާ ކުެރވޭ ފަރާތްތަކަށް "ޫޖިރމަނާ ސްލިޕް" އެްއ  މި .19 ޖޫރިމަނާ ސްލިޕް 

 ގަިއ އަންނަނިިވ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.ޕުބިއުރޯއިން ދޭްނވާނެއެވެ. މި ްސލި

 ޖޫރިމަނާ ކުެރވޭ ފަރާުތގެ ނަމާިއ އެޑްރެސް؛ )ހ(  

 ޢަމަލު؛ ދޫކޮްށލި ނުކޮށް ނުވަތަ  ުކރި ިޚލާފަށް ގަވާއިދާ )ށ(  

 ދަދު؛އަޖޫރިމަނާ ކުެރވުނު ފައިސާެގ  )ނ(  

 ؛ޚުޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދަްއކަންޖެހޭ އެންެމ ފަހު ާތރ  )ރ(  

 ޖޫރިމަނާގެ ފައިާސ ދައްކާނެ ތަްނ ނުވަތަ ގޮތް؛ )ބ(  

 ބިއުރޯގެ ވެިރއެއްެގ ނަމާއި، މަޤާމާއި، ސޮއި؛ )ޅ(  

 ؛ބިއުރޯގެ ަތއްގަނޑު )ކ(  

 .ޚުތާރ  ޫދކުރެވޭ  ސްލިޕް ޖޫރިމަނާ )އ(  

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ލެްއ ސޫ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާ އު 5މި ގަވާއިުދގެ  .20 ލު ހެދުން ސޫއު
 ަލއި އާންމުުކރަންވާނެެއވެ.ވައިބިއުރޯއިން އެކުލަ 
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ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ގަވާއިދަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނ ، ދިވެިހ ސަރުާކރުެގ ެގޒެޓުގައި މި ަގވާއިުދ މި  .21

 ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެންެނވެ.

ކަނޑައެޅިގެްނ  ގަވާއިުދގައި ޢިާބރާތެްއ ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން މި .22 މާނަކުރުން 

ާރތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ޢިބާ  އެހެން މާނަެއއް ޭދހަނުވާަހއި ހިނދަކު، އަންނަިނވި
 .ތިރ ގައި ދ ަފއިވާ މާނައެވެ ދ ފައިވަނ ، އެ ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް

 2022/12 ނަންބަރު "ފަންނ  އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ،  ޤާނޫނު )ހ(  
ވަަނ މާއްދާގަިއ  5ގެ  (ޤާނޫނު ގިންތިުކރުމުގެ އުފެއްދުންތައް ފަންނ )

އްދާ ުހރިާހ ފަބަޔާންކޮށްފައިވާ، އަުޑ ހިމަނަިއގެން ުނވަތަ އަުޑ ނުހިމަާނ އު 
ބާވަތެއްގެ ޙަރަކާތްުކރާ ނުވަތަ ޙަރަކާތްނުުކރާ ފޮޓޯ، ނުވަތަ ުކެރހުން ހުންަނ 

އުފެއްދުންތަކަށާއި، ފޮތަށާއި، ޅެމަށާއި، ލަވައަށާއި، ޑްރާމާއަށާއި، 
ޯޝވ ފަދަ އުފެއްދުންތަކުެގ ތެރެއިން،  ތަމްސ ލަށާއި، ސްޓޭޖް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނުވަތަ ވެބް ްސޓްރ މިންގ ނުވަތަ ޑިޖިޓަްލ ޕްލެޓްފޯމެްއ 
 ންމުކުާރ އުފެއްުދމަށެވެ.އާމެދުވެރިކޮށް، ނުވަަތ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް 

ަވނަ މާއްދާގަިއ  9"ގިންތިކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނ ، މި ގަވާއިދުެގ  )ށ(  
ންކޮށްފައިވާ ގިންތިތަކުެގ ތެރެއިން، ެއ އުފެއްދުެމއް އެންެމ ބަޔާ

ެގ ދަށުްނ  3އެކަށ ގެންވަނ  ކޮން ގިންތިއަކަށްކަްނ މި ގަވާއިުދގެ 
 ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

ަވނަ މާއްދާގަިއ  4"ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، މި ގަވާއިދުެގ  )ނ(  
ހުންނަ މަންޒަުރ ނުވަތަ، އަުޑ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަންނ  އުެފއްދުމެއްގަިއ 

 ނުވަތަ، މަންޒަރާއި އަޑު، ނުވަަތ ލިޔުމަެށވެ.

 ފަންނ  ) 2022/12 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް " ބިއުރޯ" )ރ(  

 ބަޔާންުކރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  3 ގެ ( ޤާނޫނު ގިންތިކުރުމުގެ  އުފެއްދުންތައް
 .ކްލެސިފިކޭޝަނަެށވެ އޮފް  ބިއުރޯ  ނޭޝަނަލް

ންމުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ޝާއިޢުުކރުމާއި، ރެކޯޑުކޮށްގެްނ އާ" )ބ(  

ތަކުގަިއ ނުވަަތ ވެްބސްޓްރ މިންގ މުވިއްކުމާއި، ޑިޖިޓަްލ ްޕލެޓްފޯ
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ންމުކޮށް އާޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭގޮތުން އެކި ވަސ ލަތްތައް މެދުެވރިކޮްށ 

އިޭވގޮތަށް، ނުަވތަ ކިޔޭގޮތަްށ ފެންނަގޮތަށް، ނުވަތަ ބެލޭގޮތަށް، ނުވަތަ އަޑު 
 ބެލެހެއްޓުމާިއ ދެއްކުމާިއ ހުށަހެޅުމަށެވެ.

 މ ލާދ   ،ެއވަނ  ބުނެފައި ކަމަށް " އުމުރުފުރާ  ދަށުގެ ައހަރުން ( ބާރަ) 12" )ޅ(  
 .ަފރާތްތައް ހިމެނޭ އުުމރުުފރައަށެވެ ނުފުރޭ ައހަރު ( ާބރަ) 12 ގޮތުން

 މ ލާދ   ،ެއވަނ  ބުނެފައި ކަމަށް " އުމުރުފުރާ މަތ ގެ ައހަރުން ( ބާރަ) 12" )ކ(  
 .އުުމރުފުރައަށެވެ ހިމެނޭ  ފަރާތްަތއް ފުރިފަިއވާ ައހަރު ( ާބރަ) 12 ގޮތުން

 މ ލާދ   ،ެއވަނ  ބުނެފައި ކަމަށް" މުރުުފރާއު މަތ ގެ އަަހރުން( ފަނަރަ) 15" )އ(  
 .އަހަުރ ފުރިފަިއވާ ފަރާތްަތއް ހިމެޭނ އުމުރުުފރަައށެވެ 15 ގޮތުން

 މ ލާދ  ،ެއވަނ  ބުނެފައި ކަމަށް " ުމރުފުރާއު މަތ ގެ  އަަހރުން( އަާށރަ) 18" )ވ(  
 .އަހަުރ ފުރިފަިއވާ ފަރާތްަތއް ހިމެޭނ އުމުރުުފރަައށެވެ 18 ގޮތުން

 ،ުބނެފައިއެވަނ  ކަމަށް" ޤާނޫނު ގިންތިުކރުމުގެ  އުފެއްދުންތައް  ފަންނ " )މ(  
 ިގންތިކުރުމުގެ  އުފެއްދުންތައް  ފަންނ ) 2022/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 .ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ ިއޞްލާޙުތައް  ގެނެވޭ ޤާނޫނަށް އެ އާއި( ޤާނޫނު

____________________ 
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 1ޖަދުވަލު 
 ނަމޫނާ  ގޮތުގެ  ހުންނަންވ  ނިޝާންތައް އަންގައިދޭ  ގިންތި އުފެއްދުންތަކުގެ ފަންނ  

 

 ހުރިާހ އުމުރުުފރައަކަށް ހުއްދަ ަދރަޖަ     

 

 ބެލެނިވެރިެއއްގެ އިރުޝާދުެގ ދަށުން ހުއްދަ ަދރަޖަ     

 

 މަްއޗަށް ހުއްދަ ަދރަޖަ      ައހަރުން ބާރަ

 

 އަަހރުން މަްއޗަށް ުހއްދަ ދަރަޖަ  ފަނަރަ

 

 އަށާރަ ައހަރުްނ މައްޗަށް ހުއްދަ ަދރަޖަ    

 

 އަްށ ހުއްަދ ދަރަޖަ  އަށާރަ ައހަރުްނ މަތި ާއރް

 

 ބޭނުންތަކަްށ ހުއްަދ ދަރަޖަ ހަމައެކަނި ފަންނ  
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 2ޖަދުވަލު 
 މު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯ

 

 

  

 މު ފޯ  ހުށަހަޅާ  ޝަކުވާ 

 
 :މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ  ޝަކުވާ .1

  ފުރިހަމަ ނަން:
އައިޑ  ކާޑު/ ރަޖިސްޓަރ    ދާއިމ  އެޑްރެސް:

 ނަންބަރު:
 

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
  އެޑްރެސް:މެއިލް -އ  
 
 :މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ ރައްދުވާ  ޝަކުވާ .2

  ފުރިހަމަ ނަން:
އައިޑ  ކާޑު/ ރަޖިސްޓަރ    ދާއިމ  އެޑްރެސް:

 ނަންބަރު:
 

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
  މެއިލް އެޑްރެސް:-އ  
 
 :ސ ލު ފުތަ ޝަކުވާގެ  ހުށަހަޅާ  .3

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
 .......................................

......................................................................................................................................................................................
............. 

 
 ރާރު ޤް އިވެރިފަރާތުގެ  .4

      ،މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ އިތުރު  ބޭނުންވާ އެފަދައިން  ،ޤަބޫލުކޮށް ކަމުގައި ބޭނުންވެދާނޭ  މަޢުލޫމާތު އިތުރު ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުގެ ޝަކުވާއާމެދު  މި
 .އިޤްރާރުވަމެވެ  ނޑުއަޅުގަ މަޢުލޫމާތުކަމަށް އްޙަޞަ މަޢުލޫމާތުތަކަކ  ހިމެނިފައިވާ ފޯމުގައި މި ،ހިނދު އެއްބަސްވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތެއް އެ

 ސޮއި /   (:މު )މަޤާ  /ނަން 
  :ޚު ތާރ   ތައްގަނޑު:
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 މެދުވެރިކޮށް  އ މެއިލް ނުވަތަ . ކައުންޓަރަށެވެ  ބިއުރޯގެ  އެޑްރެސްކޮށް  ށްނަކުލެސިފިކޭޝަ އޮފް ބިއުރޯ ނޭޝަނަލް  ،ހުށަހަޅާނ  ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމު މި
 .އަށެވެ admin@nbc.gov.mv ކަމަށްވާ އެޑްރެސް އ މެއިލް  ބިއުރޯގެ  ،ހުށަހަޅާނަމަ

 

 
 

 ޔުނިޓުން ފޯމް ބަލައިގަތް  ބަލައިގަތް  މު ކައުންޓަރުން ފޯ
މުވައްޒަފުގެ 

 ނަން 
 

 ސޮއި 
  މުވައްޒަފުގެ ނަން 

  މު މަޤާ   މު މަޤާ  ސޮއި 
  ގަޑި   ޚު ތާރ    ގަޑި   ޚު ތާރ  
 

 
          Connect with us:  www.facebook.com/NBCMaldives  www.twitter.com/NBCMaldives  www.youtube.com/NBCMaldives 

އެކުދިންާނއެކު ުއޅޭ ބޮޑެތި މ ުހންނެެވ.ކުޑަކުދިންނަށް ފަންުނެވރި އުެފއްދުން ެދއްކުމާއި ނުދެއްކުުމގެ ޒިންމާ އުފުލާނ  އެކުދިްނގެ ަމއިންބަަފިއންނާއި ބެލެނިެވރިންާނއި   
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 3ޖަދުވަލު 
 މު މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ 

 

 

 މު ފޯ  ހުށަހަޅާ އެދި  މުރާޖަޢާކުރުމަށް 
 
 :މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ  .5

  ފުރިހަމަ ނަން:

  އައިޑ  ކާޑު/ ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރު:  ދާއިމ  އެޑްރެސް:

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

  މެއިލް އެޑްރެސް:-އ  

 

 :ސ ލުފުތަ މައްސަލައިގެ  އެދޭ  ރާޖަޢާކުރުމަށްމު .6

................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. ..........................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................
................................................................................................................................................................................................... 

 
 

 ރާރު ޤް އިވެރިފަރާތުގެ  .7

 މަޢުލޫމާތެއް  އެ  ،މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ އިތުރު ބޭނުންވާ  އެފަދައިން  ،ޤަބޫލުކޮށް ކަމުގައި  ބޭނުންވެދާނޭ  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުގެ  ޝަކުވާއާމެދު  މި 
 .އިޤްރާރުވަމެވެ  ނޑު އަޅުގަ މަޢުލޫމާތުކަމަށް  އްޙަ ޞަ މަޢުލޫމާތުތަކަކ  ހިމެނިފައިވާ  ފޯމުގައި މި  ،ހިނދު އެއްބަސްވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ސޮއި /   (:މު )މަޤާ  /ނަން 
  :ޚު ތާރ   ތައްގަނޑު:

 
 

 މެދުވެރިކޮށް  އ މެއިލް ނުވަތަ . ކައުންޓަރަށެވެ  ބިއުރޯގެ  އެޑްރެސްކޮށް  ށްނަކުލެސިފިކޭޝަ އޮފް ބިއުރޯ ނޭޝަނަލް  ،ހުށަހަޅާނ  ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމު މި
 .އަށެވެ admin@nbc.gov.mv ކަމަށްވާ އެޑްރެސް އ މެއިލް  ބިއުރޯގެ  ،ހުށަހަޅާނަމަ
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 ބަލައިގަތް  މުޔުނިޓުން ފޯ ބަލައިގަތް  މު ކައުންޓަރުން ފޯ
  މުވައްޒަފުގެ ނަން 

 ސޮއި 

  މުވައްޒަފުގެ ނަން 

  މު މަޤާ   މު މަޤާ  ސޮއި 

  ގަޑި   ޚު ތާރ    ގަޑި   ޚު ތާރ  

 
 

 
          Connect with us: 

 
www.facebook.com/NBCMaldives 

 
www.twitter.com/NBCMaldives  www.youtube.com/NBCMaldives 

އެކުދިންާނއެކު ުއޅޭ ބޮޑެތި މ ުހންނެެވ.ކުޑަކުދިންނަށް ފަންުނެވރި އުެފއްދުން ެދއްކުމާއި ނުދެއްކުުމގެ ޒިންމާ އުފުލާނ  އެކުދިްނގެ ަމއިންބަަފިއންނާއި ބެލެނިެވރިންާނއި   

 

 


