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  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޅެމާއި ލަވަ ފާސްކުރުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ޅެމާއި ލަވަ،    )ހ(  .1  ތަޢާރަފާއި ނަން
ޢާންމުންނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ފާސްކޮށް،

ރަޖިސްްޓްރީއެއުފެއްދުމުގެ ވެރިފަރާތް 
ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު ބަޔާންކުރާ

  .ޤަވާއިދެވެ
  

  މިޤަވާއިދަށް ކިޔާ ނަމަކީ    )ށ(    
  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޅެމާއި ލަވަ ފާސްކުރުމާއި"         
  .އެވެ" ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

  
ތްގެ މަސައްކަތްތައް ހިމާދިވެހި ޅެންވެރިން      .2  މަޤްސަދު

  .ކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ
  

ދޭ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް
  ފަރާތް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޅެމާއި ލަވަ ފަދަ ފަންނުވެރި      .3
އުފެއްދުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭ ފަރާތަކީ ނެޝަނަލް

  .އެވެ) އެންބީސީ(ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން 
  

ޅެމާއި އެންބީސީގައި 
  ކުރާގޮތްލަވަ މާނަ

މިޤަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާން ނުކުރާހާ      .4
ހިނދަކު، ޅެމާއި ލަވަ މާނަކުރާނީ އަންނަނިވި

  .ގޮތްތަކަށެެވެ
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ޅެމަކީ މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށް ވަކި ވަޒަނަކަށް: ޅެން    )ހ(    
ފެތޭގޮތަށް ބަނޑުވަށް އަކުރު އެއްގޮތްކޮށްގެން
ބައިތުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލައިގެން ފާޅުކުރާ

އެއްގޮތަށް ނިމޭ މީގައި ޞަދްރާ ޢަޖުޒު. ޝުޢޫރެކެވެ
ދެން ހުރިހާ. ވެމައިގަނޑެއް އޮންނަންވާނެއެ

މައިގަނޑާ ނީނިމިފައި ހުންނަންވާ ޒުބައިތެއްގެމެ ޢަޖު
އަނެއްގޮތަކީ، ކޮންމެ ބައިތެއްގެ ޞަދްރާ. އެއްގޮތަށެވެ

   .ޢަޖުޒު އެއްގޮތަށް ނިމިފައި ހުރުމެވެ
  

ކީ ޅެމުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށްއަލަވަ.1ލަވަ    )ށ(    
ކަށް ފެތޭގޮތައް ލިޔެފައިކަކާއި ހަމަތަތަބާނުވެ، ވަޒަނަ

މިގޮތައް ލިޔާއިރު ތަފާތު(ހުންނަ ބަސްތަކެއް 
ބޭރުބަސް ނުވަތަ މާނައެއް ދޭހަނުވާ އަޑު

  .)އެކުލެވިގެންވެސް ހަދާފައި ހުރެދާނެއެވެ
  

ފައްތާ މީހަކު ޅެން ނުވަތަ ލަވަ، ރާގަކްަށ.2ލަވަ  .1      
އެބަސްތައް މިއުޒިކާއެކު ކިޔާ ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ

  .އާއި ވީޑިއޯ
  

ރައިވަރު، ފަރިހި، ބަނދި، ކާ އަދި. 3ލަވަ  .2      
އަންބާފަދަ ތަކެތިވެސް ރާގަކަށް ފައްތާ މީހަކު
އެބަސްތައް މިއުޒިކަކާ އެކު ކިޔާ ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ

  .ލަަވައެވެ އޯޑިއޯއާއި ވީޑިއޯއަށްވެސް ކިޔާނީ
  

މިގަވާއިދު ތަންފީޒު 
  ކުރުން

އެއް،މްޢިއްޔާމިޤަވާއިދުގެދަށުން މީހެއް، ގްރޫޕެއް، ޖަ      .5
މަދަރުސާއެއް ފަދަ ފަރާތްތަކުން، ކުންފުންޏެއް

އާންމުންނަށް ހުށަހަޅާ ޅެމާއި ލަވަ ފާސްކޮށް
ކަން އެނގޭގޮތަައް ރަޖިސްޓްރީއެފަރާތުގެ އުފެއްދުމެއް

  .ކޮށްދެވޭނެއެވެ
  

ނ2006ްއޯގަސްޓު  15މިޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރާނީ       .6މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލު 
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  .ފެށިގެންނެވެ  ކުރުން
  

ޅެމާއި ލަވަ 
ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން 

  ހުށަހަޅާ ގޮތް

ޅެމާއި، ލަވަ ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ      .7
މިބިއުރޯއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް

އިތުރު. (ތެރޭގައެެވެދުވަހުގެ  2ހުށަހަޅާތާ 
މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖަނަމަ، ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ

  .އެމައްސަލަ ޙައްލުކޮށް ނިމުމުންނެވެ
  

ޅެމާއި ލަވަ 
ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން 

ހުށަހަޅާއިރު 
  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން

ޅެމާއި ލަވަ ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާއިރު      .8
  .ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެއަންނަނިވި ލިޔުންތައް 

  

އެންބީސީން ޅެމާއި ލަވަ ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ    )ހ(    
  ކުރުމަށް ދޫކުރާ ފޯމުސެޓް، ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުން

  
  ފޮޓޯކޮޕީ 1ޅެން ނުވަތަ ލަވައިގެ އަސްލާއި     )ށ(    

  
ޅެން ނުވަތަ ލަވަައަކީ، އުފެއްދި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ    )ނ(    

އެއްބަސްވުމެއް، ސިޓީއެއް، މިލްކެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ
  ފޮޓޯކޮޕީ 1ނުވަތަ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާއި 

  
ޅެން ނުވަތަ ލަވަ ހެދިފަރާނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް    )ރ(    

ވިއްކާ ނުވަތަ ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމާބެހޭ
އެއްބަސްވުމެއް، ސިޓީއެއް، ނުވަތަ ލިޔުންތަކުގެ

  ފޮޓޯކޮޕީ 1އަސްލާއި 
  

ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު 5/-ރަޖިސްޓްރީ ޖެހުމަށް     )ބ(    
  ސްޓޭމްޕެއް

  
ޅެެމެއް ނުވަތަ ލަވައެއްގައި ބުނެފައިވާ އެއްޗަކުން      .9  ޒިންމާ އުފުލުން

ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޖުމްލައަކުން ނުވަތަ
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މާނަކުރެވޭ ގޮތަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް
އެޅެމެއްގެދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ޒިންމާއުފުލާނީ 

  .ނުވަތަ ލަަވައެއް ހެދިފަރާތެވެ
  

ޅެމެއް ނުވަތަ 
ގޮތުން ލަވަޔަކާ ބެހޭ
ނުކުންނަ 

ހަމަނުޖެހުން 
  ޙައްލުކުރާ ގޮތް

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޅެމެއް ނުވަތަ    )ހ(  .10
ލަވަޔަކާބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއް
ދީފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ
އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް

  .ކުރެވޭނެއެވެ
  

ޅެމެއް ނުވަތަ ލަވައެއްް ދެފަރާތަކުން ރަަޖިސްޓްރީ    )ށ(    
ތްކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ޙަޤީޤީ ވެރިފަރާ
ކަމުގައި މިބިއުރޯއިން ބަލާނީ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީ

ޝަރީޢަތުންމިނޫން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ . ކުރިފަރާތެވެ
  .މިނޫންގޮތަކަށް ސާބިތު ކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ

  
ރަޖިސްޓްރީ 

ކޮށްފައިވާ ޅެމަކަށް 
ނުވަތަ ލަވައަކަށް 
  ބަދަލެއް ގެނައުން

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޅެމެއް ނުވަތަ ލަވައެއްގެ      .11
ބައިތުތައް އެހެން ގޮތަކަށް ތަރުތީބުކުރުމަކުން ނުވަތަ

ފެއްތުމަށްޓަކައި ފީއަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެރާގަކަށް 
ސަބަބުން، އަލުން ރަޖިސްޓްރީ އާ ކުރާކަށް

ނަމަވެސް އެ ބަދަލު ގެނެވުނު ގޮތުގެ. ނުޖެހޭނެއެވެ
ސީ އަށް ލިޔުމަކުން.ބީ.މަޢުލޫމާތާއި ބަދަލު އެން

  .އަންގަވަންޖެހޭނެއެވެ
  

ރަޖިސްޓްރީ 
ކޮށްފައިވާ ޅެމެއް 
ނުވަތަ ލަވައެއް 

ރީގެ ރަޖިސްޓް
ވެރިފަރާތްނޫން 

ތަކުން ވިޔަފާރި ފަރާތް
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން      .12
ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ،ޅެމެއް ނުވަތަަ ލަވައެއް ،ނުލިބި

ހުއްދަނެތި ޅެމެއް ނުވަތަ. ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ލަވައެއް

މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް
   .ހައްލުކުރާނީ ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ
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މާލެއާއި 
އަތޮޅުތަކުގައި ޅެމާއި 

  ލަވަ ފާސްކުރުން

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޅެމާއި ލަވަ ފާސްކުރަންވާނީ      .13
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާގެ ދަފްތަރުގައި .ސީ.ބީ.އެން

  .ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ
  

އަތޮޅުތަކުގައި ޅެމާއި 
ލަވަ ރަޖިސްޓްރީ 

  ކޮށްދިނުން

އަތޮޅުތަކުގައި ޅެމާއި ލަވަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ      .14
އެޅެމެއް ނުވަތަ ލަވައެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމްސެޓް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
ރަށުއޮފީސް ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް

ސީން ދޫކުރާ.ްބީ.އަށް ހުށަހެޅުމުން، އެނ ސީ.ބީ.އެން
  .ހުއްދައެއްގެ ދަށުންނެވެ

  
އެންބީސީން ދޫކުރާ 

ޅެމާއި ލަވަ 
ރަޖިސްޓްރީ 
މުސެޓު ކުުރުމާބެހޭ ފޯ

ޑައުންލޯޑު ކުރުމާއި 
ފޮޓޯކޮޕީ ނެގުން އަދި 
  .ފޮޓޯކޮޕީ ހުށަހެޅުން

އެންބީސީން ދޫކުރާ ޅެމާއި ލަވަ ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ      .15
ކުރުމާބެހޭ ފޯމުސެޓް މިބިއުރޯގެ ވެބްސައިޓުން
ޑައުންލޯޑު ކުރުމާއި ފޮޓޯކޮޕީ ނެގުން އަދި
އެފޮޓޯކޮޕީގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް
.ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހެޅުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ

ލިޔެފައިވާ ނަމަވެސް އެފޯމުތަކުގައި މިބިއުރޯއިން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ކިޔަންއެނގޭ ގޮތަށް

އަދި އޭގައިވާ މަޢުލޫމާތެއް. ހުންނަންވާނެއެވެ
  .ބަދަލުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެެެވ

  
އެންބީސީގެ 
  ވެބްސައިޓް

16.       www.nbc.gov.mv  
 

މާނަކުރާ " ވިޔަފާރި"
  ގޮތް

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 11މިޤަވާއިދުގެ       .17
މާނަކުރާނީ" ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން"

  .އަންނަނިވި ގޮތްތަކަށެވެ
 

ލަވަ ރެކޯޑުކޮށްގެން ވަކިވަކިން ނުވަތަ އަލްބަމް    )ހ(    
  ހަދައިގެން ވިއްކުން
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  ފިލްމެއްގައި ނުވަތަ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެެއްގައި ހިމެނުން    )ށ(    
  

  ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި ޓެލެކާސްޓް ކުރުން    )ނ(    
  

  އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން    )ރ(    
  

  ރިންގ ޓޯންގެ ގޮތުގައި ވިއްކުން    )ބ(    
  

މީހުންގެ ޅެން، ފޮތެއް، އީފޮތެއް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް    )ޅ(    
  ގޮތަކަށް ވިއްކުން

  
          
 


