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ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭ
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ރާގު
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)ހ(

މިއީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މިއުޒިކް،

ސާބިތުކުރާ

ރާގެއް

ރަސްމީ

ތައްޔާރުކުރާ

ނުވަތަ

މިއުޒިކްގެ

ލިއުމެއް

އަމިއްލަ

ހަދައި

މިލްކުވެރިކަން

ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.

)ށ(

ދިނުމަށްޓަކައި

މިޤަވާއިދަށް ކިޔާ ނަމަކީ "ދިވެހރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ރާގާއި
މިއުޒިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އަމިއްލަރާގާއި މިއުޒިކް އުފައްދާ
ފަރާތްތަކުގެ

އެހީތެރިވުމެވެ.

ފަރާތް

ރާގާއި

މަސައްކަތްތައް

ހިމާޔަތް

ކޮށްދިނުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ރާގާއި މިއުޒިކް ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްދޭ

ފަރާތަކީ

ރާގަކީ

މިއުޒިކުގެ

ކްލެސިފިކޭޝަންއެވެ.

ހުންނަ

އަޑުތަކެކެވެ.

ބިއުރޯ

ނެޝަނަލް

ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް
މިގޮތުން

އޮފް

އެކުލަވާލެވިފައި

ރާގެއްގައި

އަޑުތައް

އެކުލަވާލާފައި ހުންނަނީ އެއަޑަކަށް ކަނޑައެޅޭ ޕިޗެއްގައި
)އުސްމިން ނުވަތަ ތިރިމިން( އެއް އަޑަކަށް ފަހު އަނެއް

އަޑެއް ،އެ އަޑަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވަކި
ދިގުމިނަކަށް ދަމާފައި ކުޅޭ ނުވަތަ ކިޔާ ގޮތަށެވެ.

1

މިއުޒިކް

.5

މިޤަވާޢިދު

.6

މިއުޒިކް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ލަވައިގެ ގޮތުގައި ކެޓަގަރައިޒް
ނުކުރެވޭ ނުވަތަ ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ރާގެއް ނެތް އަދި
ދެނެގަންނާނެ

ހަމައެއް

ވަކި

ސިގްނޭޗަރ(،

)ޓައިމް

ޓެމްޕޯއެއް ނެތް ،ނަމަވެސް މިއުޒިކްގެ ހަމަތަކާއެއް ގޮތަށް
އެކުލަވާލެވިފައި

އެކޮސްޓްރޭޝަން

ހުންނަ

ނުވަތަ

އެރޭންޖްމަންޓެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ލަވައަށް ހަދާ ތަފާތު
އެރޭންޖްމަންޓްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ތަންފީޒުކުރުން

މިޤަވާއިދު
އަމިއްލަ

ތަންފީޒުކުރަންވާނީ

ރާގުގެ

ރާއްޖޭގައި

މީހެއް،

ތެރޭން

ތައްޔާރުކުރާ

ކުންފުންޏެއް،

ޖަމިއްޔާއެއް ،ކުލަބެއް ،ގްރޫޕެއްގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ފަރާތެއްގެ

ރާގުތަކަށެވެ.
މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު

.7

ރާގު ނުވަތަ މިއުޒިކް

.8

ކުރުން

ނަމުގައި

ރަޖިސްޓްރީ

ބޭނުންވާ

ކުރަން

)ހ(

މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާނީ މިޤަވާޢިދު ޝާއިއުކުރާތާ 7

)ށ(

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ރާގެއް ނުވަތަ މިއުޒިކެއް ރަޖިސްޓްރީ

ދުވަސްތެރޭގައެވެ.

ކޮށްދޭނީ

ޤަވާޢިދުގައިވާ

ކަންތައްތައް

ފުރިހަމަކޮށް

ލިޔުންތައް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނަށް

ހުށަހަޅާތާ  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން

އަމިއްލަ ރާގާއި މިއުޒިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ،
ރާގާއި މިއުޒިކް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅާގޮތް

އެރާގުގެ ސްކޯޝީޓާއެކު އާންމުކޮށް ނެރުމަށް އުފައްދާ

ރާގުގެ އޯޑިއޯ ފޯމެޓެކެވެ .ނުވަތަ ފޯމާއެކު އާންމުކޮށް

އަޑުއެހުމަށް
ފޯމެޓެކެވެ.

ރާގެއް ނުވަތަ
މިއުޒިކެއް
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)ހ(

ބޭނުންކުރެވޭ

ޑިޖިޓަލް/

އެނަލޮގް

އޯޑިއޯ

މި ބިއުރޯއިން ދޫކުރާ ރާގާއި މިއުޒިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް
ހުށަހަޅާ ފޯމްސެޓް) .މިފޯމްސެޓް ހުންނަންވާނީ ފުރަންޖެހޭ
2

ބައިތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ(.

ރަޖިސްޓްރީ
ކުރަންހުށަހަޅާއިރު،
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި.

)ށ(

ރާގު ނުވަތަ މިއުޒިކް އުފެއްދި ފަރާތުން އެއުފެއްދުމަކީ

)ނ(

އުފެއްދުމަކީ އެ އުފެއްދުމެއް ހެދި ފަރާތްނޫން ފަރާތަކުން

އޭނާގެ މިލްކެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުން.

ގަނެފައިވާ

އެ

އުފެއްދުމެއްނަމަ،

ގަތުމުގެ

އުފެއްދުން

ވިޔަފާރި އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ

އަސްލާއި އެއް ފޮޓޯކޮޕީ ،ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ރާގެއްނަމަ

އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލާއި އެއް ފޮޓޯކޮޕީ.
)ރ(
ރާގަކާ ބެހޭގޮތުން
ނުކުންނަ މައްސަލަ

.10

 5/ރުފިޔާގެ އެއް ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް.ރަޖިސްޓްރީ

އުފެއްދުމާ

ކޮށްދެވިފައިވާ

ބެހޭގޮތުން

މައްސަލައެއް ނުކުމެއްޖެނަމަ އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލު
ކުރެވޭނެއެވެ.

)ހ(

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމަކާއި ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާއި
މަޢުލޫމާތެއް

ޚިލާފު

ދީފައިވާކަމަށް

ޝަރީޢަތަށް

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ
ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

)ށ(

އެއް އުފެއްދުމެއް ދެފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން

ސާބިތު

ވެއްޖެނަމަ،

ޙަޤީޤީ

ވެރިފަރާތްކަމުގައި

މި

ބިއުރޯއިން ބަލާނީ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ފަރާތެވެ.

މިނޫން ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ ޝަރީއަތުން މިނޫން ގޮތަކަށް

ސާބިތު ކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.
ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްފައިވާ ރާގެއް
ނުވަތަ މިއުޒިކަކަށް

.11

ރަޖިސްޓްރީ

ކޮށްފައިވާ

އުފެއްދުމެއްގެ

މިއުޒިކަލް

އެރޭންޖްމަންޓަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަކުން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ
3

އާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ބަދަލެއް ގެނައުން
ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްފައިވާ
އުފެއްދުމެއ،
ރަޖިސްޓްރީގެ
ވެރިފަރާތްނޫން
ފަރާތްތަކުން

.12

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ހުއްދައެއް ނުލިބި މީހެއްގެ

އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ

މަނާކަމެކެވެ .ހުއްދަނެތި އުފެއްދުމެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކޮށްގެން މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެމައްސަލަ

ހައްލުކުރާނީ ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

ބޭނުންކުރުން
ނޯޓް:

ރަޖިސްޓްރީ

ކޮށްދެވޭނީ

ހަމައެކަނި

މަތީގައި

ބަޔާން

ކުރެވިފައިވާ ރާގު ނުވަތަ މިއުޒިކެވެ .އެރޭންޖްމަންޓް،

އޮކެސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ވާރޝަން ތަކަކީ ވަކިވަކިން
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ.
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