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c

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު
.1

މިޤަވާޢިދަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުހެދުމާ
ބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ.

.2

ދިވެހިރައްޔިތުންކުރެ ޢުމުރުން މީލާދީ ގޮތުން  10އަހަރު
ފުރިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މަތިން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުހަދައިދިނުމަށް
އެދުމުން ކާޑު ހަދައިދެވޭނެއެވެ.

.3

ދިވެހިރައްޔިތުންކުރެ ޢުމުރުން މީލާދީ ގޮތުން  10އަހަރު
ފުރިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކު ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

ކާޑެއް ހައްދަންވާނެއެވެ 10 .އަހަރާއި  18އަހަރާ ދެމެދުގެ

ކުދިންނަށާއި ،ޢުމުރުން  18އަހރު ފުރިފައިވިޔަސް ކިޔަވާ
ކުއްޖެއްގެ

ކިޔަވަމުން

ގޮތުގައި

މަދުރަސާއެއްގައި

ގެންދާކުދިންނަށް

މިކާޑުހެދުމަކީ

ބެލެނިވެރިންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

.4

ރަޖިސްޓްރީވެ

އެކުދިންގެ

މީލާދީ ގޮތުން  10އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ވަގުތީ ކާޑެއް
ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

އާކުރަންވާނެއެވެ.

2

މިކާޑު

އެކުއްޖާއަށް

 10އަހަރުވުމުން

.5

އުފަންވާ ކޮންމެ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރެއް
ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ހިމެނޭނެއެވެ.
ވނެއެވެ.
ނު ާ

.6

ކުއްޖާގެ

އުފަންދުވަހުގެ

މަރުވާމީހުންގެ

ސެޓްފިކެޓްގައި

ތަކުރާރެއް

ކާޑުނަންބަރު

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކާޑު ހަދައިދެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްވެއްސަކަށް ވުމާބެހޭ ޤާނޫނޫ ގައިވާ

ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގައި
ނުވަތަ

ރަށްވެހިން

ށއްގެ
އެރަ ެ

ރަޖިސްޓަރީ

ހަމަޖެހިފައިވާ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުންނެވެ.
.7

ކުރުމަށް

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައި ދިނުމަށްފަހު،

ރާއްޖޭގައި

ހިންގާ

ބޭނުން

ކުރާނީ

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ކަންކަމުގައި

މިކާޑެވެ.

އެމީހަކު

ދެނެގަތުމަށް

ނަމަވެސް

ޕާސްޕޯޓާއި،

އމަޖެންސީ ސެޓްފިކެޓާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ދަތުރުކުރުމުގެ
ި
މީހުންގެ

ސީ.ޑީ.ސީ

ފަދަ

ބައިނަލް

އަޤްވާމީ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ލިއުން ބޭނުން ކުރުމަށް މިކާޑު

ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
.8

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން

ކާޑު އާކުރަންވާނެއެވެ 10 .އަހަރާއި  40އަހަރާއި ދެމެދުގެ
އުމުރުގެ

މީހުންނަށް

ކާޑުގެ

މުއްދަތު

ހަމަވާނީ
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އަހަރުންނެވެ 40 .އަހަރު ވުމަށްފަހު ކާޑުގެ މުއްދަތު

ހަމަވާނީ  10އަހަރުންނެވެ.
.9

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައި ތިރީގައިމިވާ

މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
3

)(1

ކާޑު ނަންބަރު.

)(2

ފުރިހަމަ ނަން.

)(3

އުފަންތާރީޚް.

)(4

ޖިންސް.

)(5

ދާއިމީ އެޑްރެސް.

)(6

ޢާއްމުކޮށް ކިޔާނަން.

)(7

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް.

)(8

ލޭގެ ގްރޫޕް.
މިކާޑުގައި

ކާޑުގެ

ފޮޓޯއެއް

ވެރިފަރާތުގެ

ޖަހައިފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ ސޮއި ނުވަތަ
އިނގިލީގެ

އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނިޝާން

ކާޑުގެ

ވނީ ކާޑު ހަދައި ދެވުނު
ވެރިފަރާތްކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
މީހާއަށެވެ.

.10

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައި ދާއިމީ އެޑްރެސް

ކަމުގައި

އެޑްރެހެވެ.

ޖަހާނީ،

ކާޑުގެ

އެމީހަކު

ރަޖިސްޓްރީ

ވެރިފަރާތުގެ

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،

މާލޭގައިނަމަ

އެޑްރެސް

ބަދަލުކުރަން

7

ދާއިމީ

ދުވަހުގެ

ކުރެވިފައިވާ

އެޑްރެސް
ތެރޭގައި

ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކާޑުގައިވާ ދާއިމީ

މިޑިޕާރޓްމަންޓަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އެވަގުތަކު އެމީހކު އުޅޭ އެޑްރެހަކީ
ދާއިމީ އެޑްރެސް ނޫންކަމަށްވާނާމަ އެމީހަކު އެވަގުތަކު އުޅޭ
4

އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެހުން ސާފުވާންވާނެއެވެ.
.11

ކާޑު

ހަދާ

އެމިހަކާ

އަދި

މިކާޑު

އޮންނަންވާނީ

އެކާޑު

ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު،

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅުމަކީ އެމީހެއްގެ ޒިއްމާއެކެވެ.
ބައްލަވަން

ސަރުކާރުގެ

ފަރާތަކުން

ދއްގައި ފަސޭހައިން
ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނ ެ

ދެއްކޭގޮތަށެވެ.

ކާޑު ހަދައިދެވިފައިވާ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،އެމީހެއްގެ

.12

ވާރުތަވެރިންގެ ފަރާތުން ލަސްވެގެން  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
މާލޭގައިނަމަ

މިޑީޕާރޓްމަންޓަށް

ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ

ރަށުއޮފީހަށް ،އަންގައި ،މަރުވިމީހާގެ ކާޑު އެއިންތަނަކަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މިކާޑު

ވާރުތަވެރިންގެ

ފަރާތުން

ބޭނުންނަމަ ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ކާޑު ހެއްދުމަށްޓަކައި ފައިސާނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު

.13

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
)(1

އަލަށް ކާޑު ހެއްދުމަށް ހިލޭ  25/5/2008ން ފެށިގެން

)(2

މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކާޑުހެއްދުމަށް  150/-ރުފިޔާ
 25/5/2008ން ފެށިގެން

)(3

މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން ކާޑުހެއްދުމަށް  150/-ރުފިޔާ

)(4

ކާޑު ގެއްލިގެން  180/-ރުފިޔާ  25/5/2008ން ފެށިގެން

 25/5/2008ން ފެށިގެން

5

)ހ( ފުރަތަމަ ފަހަރު  100/-ރުފިޔާ.
)ށ( ދެވަނަ ފަހަރު  150/-ރުފިޔާ.
)ނ( ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެން  200/-ރުފިޔާ

.14

)(5

ކާޑު ހަލާކުވެގެން  150/-ރުފިޔާ  25/5/2008ން

)(6

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފޮޓޯ ނުވަތަ ސޮއި ބަދަލުކުރުން

ފެށިގެން

 150/-ރުފިޔާ  25/5/2008ން ފެށިގެން

ކާޑުގެއްލިގެން އަލުންހެއްދޭނީ ކާޑު ގެއްލުނުގޮތުގެ ޕޮލިސް
ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ .އަދި މިރިޕޯރޓަށް ބަލާފައި

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޞޫލުން ކާޑު ހޯދުމަށް މުއްދަތެއް
ދެވޭނެއެވެ 25/5/2008 .ން ފެށިގެން ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ.
)ހ(

ފުރަތަމަ ފަހަރު ގެއްލިއްޖެނަމަ  2ހަފްތާ

)ށ(

ދެވަނަ ފަހަރު ގެއްލިއްޖެނަމަ  3ހަފްތާ

)ނ(

.15

ތިންވަނަ

ފަހަރު

ގެއްލިއްޖެނަމަ

މިމާއްދާތަކަށް އަމަލެއް ނުކުރެއެވެ.
މިޤަވާޢިދުގައިވާ
ކާޑުނުހައްދާ
6

ގޮތުގެމަތިން،

ހުރުމާއި،

ކާޑު

1

މަސްދުވަސް

ކާޑުހައްދަންޖެހޭ
ގެއްލުމުން

މީހަކު

ނުވަތަ

ވަރަށް

ބޭނުންނުކުރެވޭ

ހަލާކުވުމުން

ނާންގާހުރުމާއި،

އެއްވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް ކާޑަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި،

އެހެންމީހެއްގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ކާޑުހެދުމާއި ،އެހެން
ކާޑު

މީހެއްގެ

ބޭނުންކުރުމާއި،

ކުރުންފަދަ

ލޭންދޭން

މކަށް ކާޑު
ކަންކަމުގައި ކާޑު ބޭއްވުމާއި އެފަދަ ކަންކަ ަ

އަތުލުމާއި،

އަދި

މިޤަވާޢިދާއި

މިނޫންވެސް

އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޚިލާފުވާ

ރ ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ލިޔުން ކާޑުފަދަ ތަކެތި ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު
 10އަހަ ު
 10އަހަރު ނުފުރޭ .1

ކުދިންނަށް ލިޔުން /
ވަގުތީ

އައިޑީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

ކާޑު

ދޫކުރުން.

ކުއްޖާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ އަސްލު:
އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަސްލު
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަސްލު
ލިޔުން ނުވަތަ ކާޑުގައި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯ
ފޮޓޯގައި ހުންނަންވާ
ޝަރުޠުތައް

.2

10

އަހަރުނުވާ

މިޑިޕާޓްމަންޓަސް

ކުއްޖާ

ހާޟިރު

ނުކުރުވާނަމަ ،ކާޑު  /ލިޔުމުގައި ޖެހުމަށް ހުށަހަޅާނީ ހުދު
ކުކުޅުބިސް

/

ކުލައިގެ

ބެކްގްރައުންޑްގައި

ނަގާފައިވާ

ސއިޒްގެ ފޮޓޯއެކެވެ .ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ލިބެން
ޕާސްޕޯޓް
ަ

އަންނަފަރާތް ހުށަހަޅާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ

އަނބުރާ
7

ފޮނުވާލެވިދާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު

ހަމަނުވަނީސް

އެއްވެސް

ޑޭޓާބޭސްއިން

ނުވާނެއެވެ.
 10އަހަރު ނުވާކުއްޖާ .3

އެއްވެސް ގެއެއްގައި

ގެނެވިގެން

މޮޑިފިކޭޝަންއެއް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް
ވާނަމަ

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަސްލު
ބެލެނިވެރިއެއްގެ ސިޓީއެއް
ބެލެނިވެރިއެއްގެ

ސިޓީއެއް

މަޖުބޫރުކަމެކެވެ.

ގެނައުމަކީ

މިސިޓީގައި މިކުއްޖާ ވަކިގެއެއްގައި ބެލެނިވެރިޔާ ކަޑައަޅާ

މުއްދަތުގެ

ކުރިން

ރަޖިސްޓްރީ

ސޮއިކޮށްފައި ވާންވާނެއެވެ.
ފޯމް ބަލައިގަންނައިރު
ޔަގީން ކުރަންޖެހޭ
މަޢުލޫމާތު

.4

ކުރާނެކަން

ލިޔެ

ކާޑު ހަދަން ފޯމެއް ހުށަހަޅާއިރު އެފޯމުގައި ވަނީ ސައްޙަ

މަޢުލޫމާތުތޯ

މަޢުލޫމާތަކީ

މަޢުލޫމާތެކެވެ.

ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.

ފޯމުގައި

ފޯމް

ފުރިހަމަވެފައި

މަންމަ،

ބަލައިގަންނަ

ހުރުން

ބައްޕަގެ

މަޖުބޫރު

ފަރާތުންވެސް

މިމަޢުލޫމާތު ތެދުކަން ޔަގީން ކުރަންވާނެއެވެ.
މަންމަ ،ބައްޕަ ގެ
މަޢުލޫމާތުގެ
މުޙިއްމުކަން

 10އަހަރު ނުވާކުދިންގެ މަންމަ ،ބައްޕަ އައިޑީ ނަންބަރު

މުހިއްމުވަނީ ކުއްޖެއްގެ އަސްލު ޔަގީންކޮށްދޭނެ އެއްޗަކަށް

ވާތީއެވެ 10 .އަހަރު ނުވާކުދިންނަށް ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި
ކާޑު ދޫކުރާތީ އޭގައި މަންމަ ،ބައްޕަގެ މަޢުލޫމާތެއް ގޮތުގައި

ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރެވެ.

8

ކާޑުހެއްދުމަށްޓަކާ ހުށަހަޅާ ފޮޓޯ ހުންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ

 .1ހުދުކުލައިގެ ބެކްގްރައުންޑެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކަށްވުން
 .2ފޮޓޯ ނެގިފަހުން  3މަސްދުވަސް ނުވާ ފޮޓޯއަކަށްވުން.
 .3ޕާސްޕޯޓް ސައިޒަށް ވުރެ ކުޑަ ފޮޓޯއަކަށް ނުވުން.
 .4ސާފުކޮށް ކާކުކަން އެނގެންހުރި ފޮޓޯއަކަށްވުން.

 .5ނަމޫނާގައިވާ ގޮތަށް މޭމަތިން ފެށިގެން ބޮލާ ހަމަޔަށް ހުރެފައި ބޮލުގެމަތިން ބެކްގްރައުންޑްގެ ކުލަ ކުޑަކޮށް
ފެންނަންހުރުން.

 .6ނަމޫނާގައިވާ ގޮތަށް ދެކަންފަތް ދެފަރާތުން އެއްވަރަކަށް ފެންނަންހުރުން.
 .7ލޮލުގެ އެތެރެ ސާފުކޮށް އެނގޭވަރަށް ލޯ ހުޅުވިފައި ހުރުން.
 .8އަނގަ ހުޅިވިފައި ނުހުރުން.

 .9ފިރިހެނުން ގަމީހެއް ނުވަތަ ގިރުވާނުލީ ޓީޝާޓެއް ލައިގެން ނަގައިފައިވާ ފޮޓޯއަކަށްވުން.
 .10ފްލޮޕީ ނުވަތަ ސީޑީގައި ފޮނުވާއިރުވެސް މިނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ހުރުން.

 .11ކޮންޕިއުޓަރުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާ ފޮޓޯއަކަށް ނުވުން.
ނޯޓް :ކާޑު ހެއްދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޮޓޯއަކީ މިނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ހުރި ފޮޓޯއެއްތޯ ރަށުއޮފީހުން

ޗެކްކުރެއްވުމަށްފަހު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުންއެދެމެވެ .ނަމޫނާ އާ ތަފާތުވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ
އަނބުރާ ފޮނުވާލަންކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ.

9

އިނގިލީގެ ނިޝާން ނަގަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ

 .1އިނގިލީގެ ނިޝާން ނަގަންވާނީ ކަނާއަތުގެ ބޮޑުވާއިނގިލީނެވެ .ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކަނާއަތުގެ ބޮޑުވާއިނގިލިން
ނިޝާން ނުނެގޭ ގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނަގާނި ވައަތުގެ ބޮޑުވާއިނގިލިންނެވެ .ވައަތުން އިނގިލީގެ ނިޝާން

ނަގާފައިވާނަމ ނިޝާނުގެ ތިރީގައި ނިޝާނަށް ނާރާވަރަށް "ވައަތުގެ ބޮޑުވާ އިނގިލިން ނަގާފައިވާ ނިޝާން" މިހެން

ލިއުއްވަންވާނެއެވެ .އެއްވެސް ވަރަކަށް އިނގިލި ކަފައިގެންގޮސް ވަޅިންރޮނގުއެޅި ނިޝާން ނުނެގޭވަރަށް
ހަލާކުވެފައިވާނަމަ އެ އިނގިލިން ނިޝާން ނެގުން ރަގަޅެއްނުވާނެއެވެ.

 .2އިނގިލީގެ ނިޝާން ނަގަންވާނީ )ނަމޫނާގައި ވާގޮތަށް( އިނގިލީގެ ކުރިން ފެށިގެން މެދުގައިވާ ހުރަސް ނާރާހަމަޔަށް،
ދެފަރާތުގެ ކާރިއާއެކު އަރާވަރަށް އިނގިލީގެ ބަނޑުފުށުންނެވެ.

 .3އިނގިޅީގެ ނިޝާން ދެލިމަދު ޕޭޑަކުން ނެގުން ރަގަޅުވާނެއެވެ .ނިޝާން ނަގާފައި ހުންނަންވާނީ އިނގިލީގެ

ބަނޑުފުށުގައި ހުންނަ ރޮނގުތައް ވަކިކުރަން އެގޭ ގޮތަށެވެ .ވަކިކުރަން ނޭނގޭ ވަރަށް ޕޭޑްދެލިން ރޮގުތައް
އެކުވެފައިވާނަމަ އެނިޝާން ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

_____________________________________________________________________

ނޯޓް:

ކާޑު ހެއްދުމަށްޓަކާ ހުށަހަޅާ އިނގިލީގެ ނިޝާނަކީ މިނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް ހުރިއިނގިލީގެ ނިޝާނެއްތޯ

ރަށުއޮފީހުން ޗެކްކުރެއްވުމަށްފަހު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުންއެދެމެވެ .ނަމޫނާ އާ ތަފާތުވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ
އަނބުރާ ފޮނުވާލަންކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ.
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