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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ުރ ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންދު 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
 ުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2016 ޖޫން 29 -  1437 ރަމަޟާން 24ތާރީޚު 90އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ދު ގަވާއިދިވެހިބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ 
  



 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            90 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ
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  ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

  
 ދުގަވާއިދިވެހިބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ 

 

  ފުރަތަމަ ބާބު 
  ޢާއްމު މާއްާދތައް 

  
ވަނަ މާއްދާއިން ދިވެިހ  11ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  (ހ)  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 

ބަހަކީ ޤައުމީ ބަސްކަމަށްއެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ، ޤައުމީ ބަްސ 
ޙިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރިކޮށް، ދިރުވައި، ދަމަހައްޓައި، ކުރިއަރުވައި، މުއްސަނދިކޮށް، 

އިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަުރ ލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ހަދަސިއަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ވާ 
) ހިންގައި، ތަންފީޒު  9/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު

ލުކޮށް، ޤާނޫނުެގ ސީތަފުމު މާއްދާތައް އާން ކުރުމަށާއި އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ 
ވަނަ  20 ދެއް އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި، އެ ޤާނޫނުގެ ގަވާއިލު ކުރެވޭނޭ ހާސި މަޤުޞަދު 

. ގަވާއިމާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ހަދައިފައިވާ    ދެކެވެ
  

. ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގަވާއިމި  (ށ)     " އެވެ   ދު
  

ދުގެ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގަވާއިމި (ނ)    
ހަމަވާ  ތާރީޚުން  ދުވަސް (ހައެއް) މަސް 6ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

  ފެށިގެންނެވެ.
  

  ހިންގާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީންނެވެ. ގަވާއިދުމި  (ނ)
  

:މަޤުމި ގަވާއިދުގެ   .2  ޞަދުމަޤު   ޞަދަކީ

ލަކީ ދިވެހިަބސްކަމުގައި ވާތީއާއި، ސްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއް އަ (ހ)
ދިވެހީންގެ މާދަރީ ބަހަކީ ދިވެހިބަސްކަމުގައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ބަސް، 

  ބޭނުންކުރުން އިސްކުރުން. މުޢާމަލާތުތަކުގައި ދިވެހިންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ އެންމެހައި
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ކުރިއަރުވައި، ބަސްހީނަރުވުމަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކުން ބަްސ ދިވެހިބަސް ތަރައްޤީކޮށް  (ށ)    
  ޙިމާޔަތްކުރުން.

  
  ދިވެހިބަހަކީ، އާންމު މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ، ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން. (ނ)    

  
ކުރުމަށް ދިވެހިބަހަށް، ދިވެހީން ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ދިވެހިބަސް ތަރައްޤީ  (ރ)    

  ބޭނުންވާ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި، ކުރިއަރުވައި، ތަންފީޛުކުރުން.
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަސްމީގޮތުން ނުވަތަ ރަސްީމ  (ހ)  .3  މާނަކުރުން  " ނުވަތަ "ލިޔުންތައް "ލިޔުން
ސިޓީއާއި، މެސެޖާއި،  ނޯޓުސިޓީއާއި، ބޭނުމަކަށްޓަކައި، ލިޔާ މެމޯއާއި، ނޯޓުތަކާއި،

 ސިޓީއާއި، އެންގުންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، ސަރކިޔުލަރުތަކާއި،މު އާންފެކުހާއި، 
އޮފީހުެގ ރިޕޯޓާއި، އިޢުލާނާއި، ޤަރާރާއި، އެއްބަސްވުންތަކާއި، ބީލަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި، 

ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި، ދަޢުވަތުކާޑާއި، ޕްރޮގްރާމާއި،  ޔައުމިއްޔާތަކާއި،
އިސްތިހާުރ  ،ތަޞައްވުރާއި ،އަމާޒާއި ،ލޯގޯއާއި ،ބެނާއާއި ،ޝިޢާރާއި ،އެޖެންޑާއާއި

ނޑުތަކާއި .  ،ފޮތިގަ   އިސްތިހާރު ބޯޑު ފަދަ އެންމެހައި ތަކެތި ހިމެނޭގޮތުންނެވެ
  

" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)     (ދިވެހިރާއްޖޭގެ  9/2011"އެކެޑަމީ
)ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ "ދިވެހިބަހުެގ  ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު

" އަށެވެ.   އެކަޑަމީ
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، ވެރިކަން  (ނ)     "ދިވެހި ދައުލަތް
ހިމެނޭ އެންމެހައި ހިންގުމުގެ ބާރާއި، ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގައި 

މުއައްސަސާތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި، އިދާރާތަކާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ތަންތަން 
  ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. 

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޒާމީ  (ރ)     ތަޢުލީުމޭދ  އާންމު "މަދަރުސާ

  މަދަރުސާތަކާއި، މަރުކަޒުތަކަށެވެ.، އިސްކޫލުތަކާއި
  

"މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ރަށްވެހިވެ، ނުވަތަ  (ބ)    
 .   ވަޒަންވެރިވެ، ރަޖިސްޓަރީވެގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށެވެ

  
ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކެއްގައި ދިވެހިބަހާބެހޭ ގޮތުން އެކެޑަމީން ދޭ ލަފަޔާއި ިމ   .4  އެކެޑަމީގެ ބާރު 

. ގަވާއި   ދަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހައި ފަރާތްތަކުންވެސް އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެއެވެ
 

އަމާޒާއި ތަޞައްވުރާއި 
މަޤުޞަދުތަކާއި 
ނޑިތައް  ނޑުދަ   ލަ

ނޑިތައް ތަޞައްވުދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ، އަމާޒާއި   .5 ނޑުދަ ރާއި މަޤުޞަދުތަކާއި ލަ
ނަމަ ހުންނަން ވާނީ ދިވެހިބަހަށް މުންނަށް ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓައިފައި ހުންނައާން
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. އަދި ބިދޭސީ ބަހަކުން ލިޔާނަމަ ލިޔަންވާނީ  އިސްކަންދީގެން ތާނަ އަކުރުން ލިޔެފައެވެ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަށްވުރެ އަކުރު ނިސްބަތުން ބޮޑުނުވާނޭހެން ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައިވާ 

 .   ލިޔުމުގެ ތިރީގައި ނުވަތަ ވާތްފަރާތުގައެވެ
   

ރަޒުތަކާއި، މިއުޒިކު އުމަ
ޝޯތަކާއި، ސަގާފީ ކުޅިވަރު 

ޝޯތަކާއި އީދު 
ފާހަގަކުރުންތައް 
  ހުށަހަޅައިދިނުން 

ރަޒުތަކާއި ފަންނީ އުދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މަ  .6
ދައްކައިދޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ކާނިވާތަކާއި މިޔުޒިކުޝޯތަކާިއ  މަސައްކަތްތައް 

ސަގާފީކުޅިވަރު ޝޯތަކާއި ޢީދުާފހަގަކުރުންފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އެކަންކަމާ ގުޅޭ 
 .   އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ ދިވެހިބަހަށެވެ

  
  

  ދެަވނަ ބާބު
ނޑަެއޅުމާއި ފިަޔަވޅު ެއޅުން ކުށް    ކަ

  
ނޑައެޅުން  މި ގަވާއިދުގައި މަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ އެ ކަމެއް  (ހ)  .7  ކުށް ކަ

  ކޮށްފިނަމަ ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންކަމެވެ.
  

ދުގެ ދަުށން ގަވާއިމިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި،  (ށ)    
ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވުމުގެ ަސބަބުން ދިވެހިބަހަށް ނޭދެވޭ އަސަުރ 

  ކޮށްފާނެކަމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް ފެނުން.
  

ދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ގަވާއިމި  (ނ)    
  މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކެޑަމީންނެވެ.މެންބަރުން ނިންމާ ނިންމުމުގެ 

  
ދާ ޚިލާފުވާ ގަވާއިމި 

ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު 
  އެޅުން

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް  2011/9ދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ގަވާއިމި  (ހ)  .8
) ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ހަދައިފަިއާވ  20އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު

މީހަކު އެ ޚިލާުފިވ  ދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު، އެ ގަވާއި މި ، ދަކަށް ވާތީގަވާއި
މިންވަރަށް ބަލައި، މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ މިންވަރަށް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ބާރު 

  ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ނޑައަޅައިފައިވާ ަފރާތްތަކުން މި ގަވާއިމި  (ށ)     ޚިލާފުވާނަމަ،  ދާގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ކަ
ދީ އެންގުތައް އެންގުމަށް މި މާއްދާ  އެ ޚިލާފުވި ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނޯޓިސް 

 .   ހުރަހެއް ނާޅައެވެ
  

 500/- ދުގެ ދަށުން ކުށްވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަބަކީ، އެކުރި ކުށަށް ބަލައި،ގަވާއިމި  (ނ)    
) ރުފިޔާއާ (ފަސް 5000/-  (ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  ހާސް

  ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            90 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

4

ދުގެ ގަވާއިއެކެޑަމީއަށް ޝަކުވާ ހުށަަހޅަންވާނީ، އެ ކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ މި  (ހ)  .9  ޝަކުވާ ހުށަހެުޅން
. މި ލިޔުން  2ޖަދުވަލު  ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުންނެވެ

  ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ފެކުހާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 
   

ވީޑިއޯއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް، ، ޝަކުވާ ހުށަޅާއިރު، ޝަކުވާއާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް، އޯޑިއޯއެއް (ށ)    
  ކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތްޝަކުވާއާ ގުޅޭ ހެ

  
  

  ތިންަވނަ ބާބު 
  ރަސްމީ ލިޔެިކޔުންތަކާއި، ާވހަކަ ދެއްކުމާިއ، ތަޤްރީރުކުުރން 

  
ދައުލަތުގެ ރަސްމީ 

އޮފީސްތަކުން ފޮނުވާ 
  ލިޔެކިއުންތައް

ދައުލަތުގެ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  (ހ) .10
ނުވަތަ ބޭރުގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ފޮނުވާ ރަސްީމ 

ބަހަށް އިސްކަންދީގެން ދިވެހިބަހުން ތާނަ ލިޔެކިއުންތައް ލިޔަން ވާނީ ދިވެހި
 .   އަކުރުންނެވެ

  
ގައި  1ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއި މި  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ އިދާރާތަކުން، (ށ)    

މު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް  ދޭްނ އާންއިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ފިޔަވައި، 
މުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އާން ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިއުންތަކާއި، އަދި 

 .   ލިޔެކިއުންތައް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ، ދިވެހިބަހުން ތާނަ އަކުރުންނެވެ
  

ލިޔެކިއުންތަކުގައި ބިދޭސީ 
ބަސް ބޭނުންކުރެވޭނެ 

  މިންވަރު 

ދައުލަތުގެ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި، އެ އޮފީސްތަކުން  (ހ) .11
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިއުންތައް އަމާޒުވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ 
ރައްޔިތުންތަކަށް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ލިޔުމެއް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހަްށ 

  އިސްކަންދީގެން ތާނަ އަކުރުންނެވެ.
  

ދުގެ ގަވާއިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ލިޔެކިއުންތަކުގައި މި  (ށ)    
  ގައިވާ ލިޔުންތައް ބޭނުންކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 1ޖަދުވަލު 

  
ދައުލަތުގެ އޮފީސްއޮފީހުގައި 
ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި، 

، ސެމިނާރުތަކާއި

ކޮންފަރަންސްތަކާއި، 
  އްދަލުވުންތައް މަސައްކަތު ބަ

އޮފީސްއޮފީހުގަިއ ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދިވެހިބަހުން މުޢާމަާލތު ކުރެވިދާނެ ކޮންމެ  (ހ) .12
  ލަތެއްގައި ވާހަކަދައްކަންވާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ.ހާ
  

، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ، އޮފީސްތަކުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސެމިނާރު (ށ)

ފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި، އެ ބައްދަލުވުެމްއ މަހާސިންތާ 
އަމާޒުވަނީ ދިވެހިންނަށް ކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި 
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ކަމެއްގައި ނަމަ، އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ބައިވެރިން ވާހަކަދެއްކުމުގައި އިސްކަންދޭންވާީނ 
.   ދިވެހިބަހަށެވެ

  
ރާއްޖޭގައި ދިވެހީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި، އެއްވުންތަކާއި،  (ހ) .13  ތަޤުރީރުކުރުން

. ތަޤުރީރުކުރުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ ދިވެހިބަހުން ތަޤުޖަލްސާތަކުގައި   ރީރުކުރުމަށެވެ
  

އެއްވުންތަކާއި، ޖަލްސާތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އޮންނަ ބައްދަލުވުންތަކާއި،  (ށ)    
ފަރާތުން ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން ދިވެހިބަސް ނޫން އެހެން ބަހަކުން ދޭ ތަޤުރީރުތަކުެގ 
ތެރެއިން ދިވެހިންގެ އާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅޭ ތަޤުރީރުތައް، ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް، 

. މިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގައި ރައްކާކުރުމަށްޓަ ކައި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
އެ ތަޤުރީރު ދޭ މީހަކު ނުވަތަ އެ މީހަކު ތަމްސީލުކުރާ  ކުރަންވާނީ 

  މުއައްސަސާއަކުންނެވެ.
  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ 
ރީރުތައް ތަޤުމުޤައްރިރުން ދޭ 

  ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން 

އިންތިޒާމުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހީންނަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން  .14
ބިދޭސީ ޢިލްމުވެރިންނާއި، މާހިރުންނާއި،  ،އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގައި

މުރުޝިދުންނާއި، ވާޢިޡުންނާއި، މުޤައްރިރުން، ދިވެހީންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ދިވެހިބަސް 
ރީރެއް ދޭ ތަޤުހަންޖެހޭ މީހުންނަކީ އެ ރީރުތައް އަޑުއަތަޤުއެ  ،ރީރުތައްތަޤުނޫންބަހަކުން ދޭ 

އެ ތަޤުރީރު ، ރީރު ދޭ ވަގުތު ތަޤުބަސް އެނގިފައިތިބުން ލާޒިމުވާ ބަޔަކަށް ނުވާނަމަ، އެ 
. ނުވަތަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން ލިބޭނޭ  ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް އިއްވަންވާނެއެވެ

.  އިންތިޒާމު ނުވަތަ ފެންނާނޭ އިންތިޒާމު، ފަހުން   ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ
  
  

  ހަތަރުަވނަ ާބބު
  ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތައް 

  
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ކޮންމެ މަދަރުސާއެއްގައިމެ، ދިވެހިބަސް މަޖުބޫރު  (ހ) .15  ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދިނުން 

 .   މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދޭންވާނެއެވެ
  

ކިޔަވައިދޭ އެންމެހައި މަރުކަޒުތަކާއި، ކޮލެޖްތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  (ށ)    
(ތިނެއް) އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ  3ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ހިންގާ 

" ނުވަތަ ދިވެހި ތާރީޚާބެހޭ މަދުވެގެން   1އަމިއްލަ ކޮންމެ ކޯހެއްގައިވެސް "ދިވެހިބަސް
. މި  (އެކެއް) މާއްދާ މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި  ދިވެހިބަހުން ކިޔަވައިދޭންވާނެއެވެ

ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް ހިމެނޭގޮތުން، ކަމާބެހޭ  15ގޮތުން ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަކީ 
  މުވައްސަސާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

  
މަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭގައި އަދި ޢިމާރާތު ތެރޭގައި ބަހައްޓާ ތަފާތު ޝިޢާރުތަކާއި، ޢިްލީމ  (ހ) .16ގޯތިތެރޭގައި ހަރުކުރެވޭ 
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ޝިޢާރުތަކާއި، އެކިއެކި 
  ލިޔުންތައް

 .   ލިޔުންތައް ލިޔުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ ދިވެހިބަހަށެވެ

ނޑައެޅޭ މަޤު މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޢިލްމީ  މި (ށ)     ޞަދަށްޓަކައި، ކަ
ވަކި މުއްދަތަކަށް، ނުވަތަ ބަހުގެ ޢިލްުމ ނޫން މާއްދާއެއްގެ ލިޔުންތައް އެ 
މަދަރުސާއެއްގެ ގޯތިތެރޭގައި އަދި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިބަސް ނޫން އެހެން 

 .   ބަހަކުން ލިޔެ ބެހެއްޓުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ
  
  

  ހަަވނަ ބާބު
  ިކޔުމާިއ، ނަންބޯޑު، ލޯގޯ ހެދުާމއި އިސްތިާހރު ނަން 

  
ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި، އިދާރާތަކާއި، ތަންތަނަށް  (ހ) .17  ަނންކިޔުން 

 .   ނަންކިޔުމުގައި އިސްކަން ދޭންވާނީ ދިވެހިބަހުން ނަންކިޔުމަށެވެ
  

ޢިމާރާތްތަކަށާއި،  ،ގޭގެއަށާއި ، ފަހަރަށާއިދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، އޮޑި ދޯނި  (ށ)    
އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަނަށް ނަންކިޔުމުގައި އިސްކަން ދޭންވާނީ ދިވެހިބުަހްނ 

 .   ނަންކިއުމަށެވެ
  

މުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ހަރުކުރެވިފައި އާްނދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި  .18  ަނންބޯޑު ހެދުން 
ހުންނަ ކޮންމެ ނަންބޯޑެއްގައިވެސް އެ ތަނެއްގެ ނަން، ކިޔަން އެނގޭނޭހެން ތާނަ އަކުރުން 

 .   ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
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1ޖަދުވަލު   
 
 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިްނ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 .   އިސްތްިސނާ ކުރެވޭ ލިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

  
 ޢިލްމީ ނުވަތަ ޑޮކްޓަރީ ތަޙުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓު  .1

 ޑޮކްޓަރުން ލިޔެދޭ ބޭސް ސިޓީ .2

 ނުވާގޮތަށް ކުރެވޭ ނޯޓުކުރުންތައް ރަސްމީ ލިޔުމަކަށް  .3

 ދިެލކޮޕީތައް .4

 ދިވެހިބަހުން ލިެޔފިނަމަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަންނީ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ލިޔުންތައް  .5
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2ޖަދުވަލު   
` 

    ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
  ޅާ ފޯމު ހަ ޝަކުވާ ހުށަ 

  

  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .1

 ......................................................................................ފުރިހަަމ ަނން: ........................................................

/ ާޕސްޕޯުޓ ަނންބަރު: ..........................................   ....................................................................ދ.ރ.އ.ކ.ަނންަބރު

.......................... : : ..................................................  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  ..............................ދާިއމީ އެޑްރެސް

 :   ...............................................ގުޅޭެނ ޯފނުަނންަބރު

  

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: .2

 : : ...................................................  ފުރިހަަމ ަނން / ޕާްސޕޯޓް ނަންަބރު  ..................................ދ.ރ.އ.ކ. ަނންބަރު
 : : ................................................  ދާިއމީ އެޑްރެސް  ............................................................މިހާުރއުޭޅ އެޑްރެސް

  

 ލު)ތަފުސީޝަކުވާ (ދިވެހި ބަހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ގޮތުގެ  .3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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  މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުން ނުވަތަ ހެކި: (ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ، ފޮޓޯ ފަދަ އެއްޗެއް) .4

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

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

..................................................................................................................................................................
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  :ނޯޓު

 ިނޑައެޅިފައިވާ ތަންތަނުގައި އެ ނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނެ ޖާގަ ނެތްނަމަ،  މ ފޯމުގައި އެކި ބޭނުންތަކަށް ކަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ފޯމުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން ޝަކުވާ  މި

 ިހުށަހެޅުމުންނެވެ. ބަޔާންކޮށް އަށްހަމަފުރިލޫމާތު ޢުފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަ ޝަކުވާ ހުށަހަާޅ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ މ 
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