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  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފޮތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
  

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފޮތް، އެފޮތް އުފެއްދި    )ހ(  .1  ތައާރަފާއި ނަން
ފަރާތުގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރާ ރަސްމީ ލިއުމެއް

އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ހަދައިދިނުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ
  .ޤަވާއިދެވެ

  
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފޮތް" މިޤަވާއިދަށް ކިޔާ ނަމަކީ     ) ށ(    

  .އެވެ" ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
  

ދިވެހި ލިއުންތެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުމަށް      .2  މަޤްޞަދު
  .އެހީތެރިވުމެވެ

  
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭ 

  ފަރާތް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޮތް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭ ފަރާތަކީ      .3

)ބީ .ސީ.އެން( ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކޮލެސިފިކޭޝަން 
  .އެވެ
  

ނީ އަންނަނިވިމިޤަވާއިދުގައި ފޮތް މާނަ ކޮށްފައިވަ      .4  ފޮތުގެ މާނަ
  .މާނައިގައެވެ

  
ގުޅުވައިގެންލިއުން، ފޮޓޯ އަދި ކުރެހުން ވަކިވަކިން ނުވަތަ     )ހ(    

ސަފުޙާތަކަކުން އެއްމިނަކަށް  އެކުލަވާލުމަށް ފަހު
  .ބޭރުގަނޑެއް ލާފައި އެއްފަރާތުން ހަރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް

  
ފޮތަކީ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ފޮތަކީ.އީ: ފޮތް.އީ    )ށ(    
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ކަރުދާހެއްގެ ބަދަލުގައި ސްކްރީނަކުން  ބަލައިގެން ކިޔޭ
  .އަޑުއެހޭ ފޮތެކެވެ

  
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން 

  ޝާއިޢުކުރުން
މިޤަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ    )ހ(  .5

ހިނދަކު، އެއްވެސް ފޮތެއް ޝާއިޢުކުރަންވާނީ މިބިއުރޯގައި
  .ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

  
މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ޝާއިޢު ކުރުމުން    ) ށ(    

އިސްތިސްނާވާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަަތަ ކުލަބެއް ނުވަތަ
ޖަމްއިއްޔާއެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ނުވަަތަ ސަރުކާރުގެ ވަކި
އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ތަނެއްގެ  މެމްބަރުންގެ
މެދުގައި  އެތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށްޓަކައި

  .ގައެވެވި ޙާލަތްތަކުޝާއިޢުކުރާ ފޮތްތައް  އަންނަނި
  

  .ވިޔަފާރި  ބޭނުމުގައި ޝާއިޢުކުރާ ފޮތް ކަމުގައި ނުވުން      .1  
  

  .އިޝްތިހާރު ހިމަނައިފައި ނުވުން      .2  
ސްޕޮންސަރުންގެ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ(

  .)އިޝްތިހާރު މީގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ
  

  .ހުންނަ ފޮތަކަށް ނުވުންއާންމުކޮށް މީހުންނަށް ލިބޭގޮތަށް        .3  
  

ހަމައެކަނި އެތަނެއްގެ އެތެރޭަ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު      .4  
  .ހިމަނާފައިވާ އެއްޗަކަށްވުން

  
ރަޖިސްޓްރީކުރަން 
  .ހޭދަވާނެ މުއްދަތު

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ފޮތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ      .6
މިބިއުރޯއަށް ފޮތްމިޤަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް 

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ 2ހުށަހަޅާތާ 
  

ފޮތެއް ރަޖިސްޓްރީ 
ކުރަން ހުށަހަޅާއިރު، 

ފޮތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިބިއުރޯއިން ދޫކުރާ ފޯމްސެޓް    )ހ(  .7
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ފުރިހަމަކޮށް، އެފޯމްތަކާއިއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެތަކެތި 

  
ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފޮތުގެ ދެކޮޕީ، މި ދެކޮޕީ  )1(      

ކޮށް ޝާއިޢުކުރާއިރުއޮންނަންވާނީ އެފޮތް ޗާޕު
މިފޮތުގައި ކުލަކޮށް. (ތައްޔާރުކޮށްފައެވެއޮންނާނެގޮތަށް 

  .)ހުންނަބައިތައް ހުންނަންވާނީ ކުލަކޮށެވެ
  

  .ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްރުފިޔާގެ އެއް  5/-  )2(      
  

ހުށަހަޅާ ފޮތަކީ ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ފޮތެއްނަމަ، ތަރުޖަމާގެ  )3(      
އަސްލުފޮތުގެ ވެރިފަރާތުން އެފޮތް ތަރުޖަމާކޮށް ވިޔަފާރީގެ
އޫުސލުން ބޭނުންކުުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ނުވަތަ ވެފައިވާ

އަސްލާ. (އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލާއެކު އެއް ފޮޓޯކޮޕީ
ފޮޓޯކޮޕީއާއި އެއްގޮތްތޯ ޗެކްކުރުމަށްފަހު އަސްލު

  .)ވެރިފަރާތަށް ވަގުތުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ
  

ފޮތް ފާސްކުރައްވާ 
ބޭފުޅުންނަށް 

  .ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފޮތުގެ އަސްލުގެ އެއްކޮޕީ،    )ހ(  .8
މިކޮޕީ އޮންނަންވާނީ އެފޮތް ޗާޕުކޮށް ޝާއިޢުކުރާއިރު

މިފޮތުގައި ކުލަކަޮށް. (އޮންނާނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ
  .)ހުންނަބައިތައް ހުންނަންވާނީ ކުލަކޮެށވެ

  
ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ މާނަކުރާގޮތުގެ    )ށ(    

  .ލިޔުން
  

ބިއުރޯއިން ދޫކުރާ ފޮތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ    )ނ(    
ހުންނަންވާނީ ފުރަންޖެހޭ ބައިތައްމިފޯމްސެޓް . (ފޯމްސެޓް

  .)ފުރިހަމަކޮަށްފައެވެ
  

ފޯމްސެޓްގެ 
  .ތަފްޞީލް

ފޮތްރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމް    )ހ(  .9



4 
 

1،2،3.  
  

  .ބީ ނަންބަރަށް އެދޭ ފޯމް.އެސް.އައި    )ށ(    
  

ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ފޮތެއްގައި ޝާއިޢުކުރާ ވާހަކައެއް، ނުވަތަ      .10  .ޒިންމާއުފުލުން
ކުރެހުމަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާއުފުލާނީ އެފޮތް ޝާއިޢުކުރި

  .ފަރާތެވެ
  

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 
ފޮތަކާ ބެހޭގޮތުން 

ނުކުންނަ ހަމަނުޖެހުން 
  . ހައްލުކުރާ ގޮތް

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފޮތަކާ ބެހޭގޮތުން    )ހ(  .11
މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާކަމަށް ނުވަތަ އެހެން ފޮތަކުން
ބައިތަކެއް ހުއްދަނެތި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަމިއްލަ
ފަރާތަކުން މައްސަލަ ޖައްސާނަމަ، އެފޮތް ލިޔުނު ފާަރތާ
ދެކޮޅަށް އެމައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަކީ މައްސަލަ

  .ކެވެޖެއްސި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެ
  

ބީ .އެސް.އައި
ނަންބަރު 

  .ބޭނުންކުރުން

ބީ.އެސް.ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފޮތްތަކުގައި ޖަހަންޖެހޭ އައި    )ހ(  .12
މިނަންބަރަށް އެދި. ނަންބަރު ދޫކުރާނީ އެންބީސީއިންނެވެ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ، ޚާއްސަ ފޯމެއް އެންބީސީން ދޫކުރާ
  .ފޯމްސެޓްގެތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެެވ

  
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ޝާއިޢުކުރާ ފޮތަކަށް، ރާއްޖޭގެ    )ށ(    

އައިއެސްބީ ނަންބަރު ދޭންބޭނުންނަމަ، އެފަދަ ފޮތްތަކަށް
އައިއެސްބީ ނަންބަރު ދޫކުރެވޭނީ މިނަންބަރަށް އެދޭ ފޯމު

ދުވަހުގެ 02ފުރުމަށްފަހު، އެންބީސީއަށް ހުށަހަޅާތާ 
  .ތެރޭގައެވެ

  
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ 

އޮފް 
ކްލެސިފިކޭޝަންގެ 

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ    )ހ(  .13
ފެންނަގޮތަށް ކުރާއިރުރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު، ފޮތް ޗާޕު

  . ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ
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  .ބޭނުންކުރުން
ބީ ނަންބަރާއި ބިއުރޯގެ ރަޖިސްޓްރީ.އެސް.އައި ފޮތުގައި      .14  .ނަންބަރުޖަހާތަން

  .ނަންބަރު ޖަހާނީ އަންނަނިވި ދެތަނުގައެވެ
  

ފޮތްތަކުގައި މިދެނަންބަރު ޖަހާނީ ފޮތުގެ ބަނޑޭރިގަނޑު    )ހ(    
ޞަފްޙާގެ އެތެރެފަރާތުގައި، ފޮތް ފުރަތަމަ ދޫކޮށް، ދެންޖެހޭ

ފިައ ހުންނަތައްޔާރުކުރުމާއި ޗާޕުކުުރުމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔެ
  )ވަރސޯ ޞަފްޙާ. (ޞަފްޙާގައެވެ

  
  .ބޭރުފަރާތުގެ ތިރީކައިރީގައި ގެފޮތުގެ ފަހަތު ބަނޑޭރިގަނޑު    )ށ(    

  
ނަންބަރު ލިޔަންޖެހޭ 

  .ބޮޑުމިން
ބީ ނަންބަރާއި، އެންބީސީގެ ރަޖިސްޓްރީ.އެސް.އައި      .15

އަކަށްވުރެ 9ނަންބަރު ޗާޕުކުރާއިރު ފޮންޓުގެ ސައިޒް 
  .ކުޑަވެގެންނުވާނެއެވެ

  
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 

ފޮތެއް ޗާޕުކުުރުމަށް 
ފަހު ބިއުރޯއަށް ފޮތުގެ 

  .އަސްލު ހުށަހެޅުން

ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވިފައިވާ ފޮތް ޗާޕުކޮށް ޢާންމުކުުރުމުގެ      .16
.ފޮތް މިބިއުރޯއިން ޙަވާލުކުރައްވަންވާނެއެވެ 1ކުރިން، 

ރަޖިސްްޓްރީ ކުުރުމަށް ހުށަހެޅިމިފޮތް ބިއުރޯއަށް ދިނުމުން (
  .)ފޮތުގެ ކޮޕީ އަނބުރާ ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

  
އެންބީސީން ދޫކުރާ 
ފޮތް ރަޖިސްޓްރީ 

ކުރުމާބެހޭ ފޯމްސެޓް 
ޑައުންލޯޑު ކުރުމާއި 
ފޮޓޯކޮޕީ ނެގުން އަދި 
  .ފޮޓޯކޮޕީ ހުށަހެޅުން

ފޯމްސެޓްއެންބީސީން ދޫކުރާ ފޮތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ       .17
މިބިއުރޯގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުުރުމާއި ފޮޓޯކޮޕީ
ނެގުން އަދި އެފޮޓޯކޮޕީގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް

ނަމަވެސް. ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހެޅުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ
އެފޯމްތަކުގައި މިބިއުރޯއިން ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް

އިވާ މަޢުލާމާތެއްއޭގަ. (ކިޔަންއެގެންޖެހޭނެއެވެ
  .)ބަދަލުކުރުމަކީ މަނާކަމެެކެވެ

  
އަތޮޅުތަކުގައި ފޮތް 

  .ފާސްކުރުން
އަތޮޅުތަކުގައި ފޮތްފާސްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ފަރާތްތަކުން،      .18

އެއަތޮޅެއްގައި ތިއްބެވި ކަމަށްއެކަށީގެންވާ ބޭފުޅުންނަށް ފޮތް
ހުށަހަޅުއްވައި އެބޭފުޅުން އެފޮތް ބައްލަވާ



6 
 

މިގޮތަށް ފާސްކޮށްދެވޭނީ. ފާސްކޮށްދެވިދާނެއެވެ
އެއަތޮޅެއްގައި ތިއްބެވި މިފަދަ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު

ރަށުއޮފީސް ނުވަތަ އަތޮޅުއޮފީސް މެދުވެރިކޮށް) ވަނަވަރު(
ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށްެއންބީސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ އެކަމަށް 

ންޤަބޫލުކޮށް މިބިއުރޯގެ ދަފްތަރުގައި ނަ އެންބީސީން
ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބަައްލަވާ
ޝާއިޢުކުުރުމަށް ރަނގަޅުކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ

  .ކެވެފޮތްތަ
  

އަތޮޅުތަކުގައި ފޮތް 
ރަޖިސްޓްރީ 
  .ކޮށްދިނުން

އަތޮޅުތަކުގައި ފޮތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ      .19
ފޮތްރަޖިސްޓްރީކުުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމްސެޓް

ރިހަމަކުުރުމަށްފަހު ރަށުއޮފީސް ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފީސްފުު
މެދުވެރިކޮށް އެންބީސީއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެންބީސީން ދޫކުރާ

  .ހުއްދައެއްގެ ދަށުންނެވެ
  

 


