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  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޯޑިއޯ އަލްބަމް  ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
2007  
  

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އޯޑިއޯ އަލްބަމް    )ހ(  .1  އި ނަންފާތަޢާރަ
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ފާސްކޮށް،އާއްމުކޮށް 

އެއުފެއްދުމުގެ ވެރިފަރާތައް ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު ބަޔާންކުރާ

  .ޤަވާއިދެވެ
  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޯޑިއޯ" މިޤަވާއިދަށް ކިޔާ ނަމަކީ    )ށ(    
"އަލްބަމް ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

  .އެވެ
  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޯޑިއޯ އަލްބަމް ފަދަ ފަންނުވެރި      .2 ކޮށްދޭ ފަރާތްރަޖިސްޓްރީ 
ސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭ ފަރާތަކީއުފެއްދުން ފާ

)އެންބީސީ(ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން 
  .އެވެ
  

އެމްބީސީގައި އޯޑިއޯ 
  އަލްބަމް މާނަކުރާގޮތް

މިޤަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާން ނުކުރާހާ      .3
ހިނދަކު، އޯޑިއޯ އަލްބަމް މާނަކުރާނީ އަންނަނިވި

  . ގޮތްތަކަށެވެ
  

ލަވައެއް ނުވަތަ ލަވަތަކެއް ހިމަނައިގެން    )ހ(    
  .އެކުލަވާލެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އުފެއްދުމެއް

  
މިޤަވާއިދު ތަންފީޒު 

  ކުރުން
މިޤަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރަންވާނީ ރާއްޖޭގައި      .4
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ތައްޔާރުކުރާ އޯޑިއޯ އަލްބަމްގެ ތެރޭން މީހެއް،
ކުންފުންޏެއް، ޖަމިއްޔާއެއް، ކުލަބެއް، ގްރޫޕެއްގެ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ

  .ކުރަންބޭނުންވާ ރާގުތަކަށެވެ
  

ނ2007ްޑިސެމްބަރ  01މިޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރާނީ     )ހ(  .5 މިޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރުން
  .ފެށިގެންނެވެ

  
އޯޑިއޯ އަލްބަމް 

  ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
އޯޑިއޯ އަލްބަމް ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން އެދި      .6

ހުށަހެޅުމުން، އެކަމަށް އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް ނަގާނީ
މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ. ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ 3

  . ދޫކުރެވޭ ދުވަސް ލަސްވެދާނެއެވެ
  

އޯޑިއޯ އަލްބަމް 
ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން 

ހުށަހަޅާއިރު 
  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން

އޯޑިއޯ އަލްބަމް ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން       .7
ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި ލިޔުންތަްއ 

  .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ
  

އެންބީސީ އޯޑިއޯ  އަލްބަމް ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ     )ހ(    
 .ކުރުމަށް ދޫކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ހުށަހެޅުން

  
އަލްބަމްގެ އޮރިޖިނަލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ     )ށ(    

  ދެސީޑީ 
  

ތައްރާގުއަލްބަމްގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ ރާގު ނުވަތަ     )ނ(    
ބޭނުންކުރުމަށް، އެރާގު ނުވަތަ ރާގުތައް ހެއްދެވި
ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ

  .އެއްބަސްވުން އަދި ރަޖިސްޓްރީ
   

ނުވަތަ ލަވަތަކުގެ ޅެންތައްއަލްބަމްގައި ހިމެނޭ ލަވަ     )ރ(    
ބޭނުންކުރުމަށް، އެ ޅެން ނުވަތަ ޅެންތައް ހެއްދެވި
ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ

  .އެއްބަސްވުން އަދި ރަޖިސްޓްރީ
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އަލްބަމްގެެ ލަވަތަކާއި ރާގުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ    )ބ(    

އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އަލްބަމް ފަރާތްނޫން
ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ އިއުތިރާޟެއްނެތް

  .ލިޔުން ކަމުގެ
  

އަލްބަމް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަނީ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ    )ޅ(    
ބޭންޑަކުންނަމަ، އެކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ބޭންޑެއްގެ

  .ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
    

ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅާއިރު، ފޯމްސެޓާއިއަލްބަމް     )ކ(    
ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއް. ރ5/-އެކު 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

އޯޑިއޯ އަލްބަމާއި 
ބެހޭގޮތުން ނުކުންނަ 

  މައްސަލަ ޙައްލު ކުރާގޮތް

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ އަލްބަމަކާ ބެހޭގޮތުން    )ހ(  .8
ދީފައިވާކަމަށް ޝަރީއަތަށްޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއް 

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ
  .ރަޖިސްޓްރީ ާބތިލް ކުރެވޭނެއެވެ

  
ރަޖިސްޓްްރީ ކޮށްފައިވާ 

އޯޑިއޯ އަލްބަމެއްގެ 
ވެރިފަރާތްނޫން 

  ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރުން

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރަތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން      .9
އަލްމަބްގައި ހިމެނޭ ލަވަތައް ނުވަތަނުލިބި އޯޑިއޯ 

ލަވައެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ
ހުއްދަނެތި އޯޑިއޯ އަލްބަމްގައިވާ. މަނާކަމެކެވެ

ލަވައެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން
ތްޢަމައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ހައްލުކުރާނީ ޝަރީ

  .މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ
  

އި އޯޑިއޯ އަތޮޅުތަކުގަ
އަލްބަމް ފާސްކޮށް 

  ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުން

އަތޮޅުތަކުގައި އޯޑިއޯ އަލްބަމް ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ      .10
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ އޯޑިއޯ އަލްބަމް ފާސްކޮށް

ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
ރަށުއޮފީސް ނުވަތަ އަތޮޅުއޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
  .ސީދާ އެންބީސީއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެންބީސީންނެވެ



4 
 

  
އެންބީސީން ދޫކުރާ އޯޑިއޯ 

އަލްބަމް ރަޖިސްޓްރީ 
ކުރުމާބެހޭ ފޯމް 

ޑައުންލޯޑް ކުރުމާއި 
ނެގުން އަދި ފޮޓޯކޮޕީ 

  ފޮޓޯކޮޕީ ހުށަހެޅުން

އެންބީސީން ދޫކުރާ އޯޑިއޯ އަލްބަމް ފާސްކޮށް      .11
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ފޯމް މިބިއުރޯގެ ވެބްސައިޓުން
ޑައުންލޯޑު ކުރުމާއި ފޮޓޯކޮޕީނެގުން އަދި އެފޮޓޯކޮޕީގައި
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހެޅުމަކީ

ނަމަވެސް އެފޯމުގައި މިބިއުރޯއިން .ހުއްދަކަމެކެވެ
ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ކިޔަންއެނގެން

އޭގައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުކުރުމަކީ. (ޖެހޭނެއެވެ
  .)މަނާކަމެކެވެ

  
  www.nbc.gov.mv      .12 އެންެބީސީގެ ވެބްްސައިޓް

  
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 11މިޤަވާއިދުގެ       .13 "ވިޔަފާރި މާނަކުރާގޮތް"
މާނަކުރަނީ" ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން"

  .އަންނަނިވި ގޮތްތަކަށެވެ
  

  .އޯޑިއޯ އަލްބަމް ރެކޯޑް ކޮށްގެން ވިއްކުން    )ހ(    
  

          
 


