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  ގެ ޤަވާޢިދުޤައުމީކުތުބުޚާނާ

  
އޯޑިއޯވިޝުއަލް ތަކެއްޗާއި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި /މަޖައްލާ/ނޫސް/ޤައުމީކުތުބުޚާނާއަކީ ފޮތް

ސަރުކާރުން ހިންގާ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި  ހޯދައި، މަޢުލޫމާތު
ރަސްމީ ބަންދު .  ން ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށެވެމިތަ.  ކުތުބުޚާނާއެކެވެ

  .ދުވަހަކީ ކުތުބުޚާނާ ބަންދު ދުވަހެކެވެ
   
   ށް 9:00ގަނޑު ން  ރޭ 8:00ހެނދުނު              :ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް) ހ(  .1

  ށް  5:00ން    ހަވީރު  9:00ހެނދުނު  ރަމަޟާންމަހު                
  ށް  8:00ރޭގަނޑު  ން  8:15ހެނދުނު     : ފޮތާއި ތަކެތި ދޫކުރުން އަދި ފައިސާ ބަލައިގަތުން) ށ(  
  ށް  4:00ހަވީރު    ން  9:15ރަމަޟާންމަހު ހެނދުނު                 

  :މެމްބަރްުނ. 2
  :ވަނީމެމްބަރުން ތިންބަޔަކަށް ބެހިފައި  
  އަހަރުން ދަށް އަދި ސްކޫލް ކުދިން 18) ހ(  
  އަހަރުން މަތި 18) ށ(  
  ބިދޭސީ) ނ(  

  
  :މެމްބަރަކަށް ވެވޭގޮތް. 3

ހުންނާނީ ކުތުބުޚާނާގެ  މިފޯމް ލިބެން .އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެއް ފުރުމަށްފަހުގައެވެވެވޭނީ  މްބަރަކަށްމެ) ހ(  
  . އެވwww.nlm.gov.mvެ ކައުންޓަރުންނާ ވެބްސައިޓް 

  . ތަކެއްޗާއެކު ހުށަހެޅުމުންނެވެ ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ
  .ފޮޓޯ 2ސްޓޭމްޕް ސައިޒްގެ ) ހ(
  .އާއި ލައިބްރަރީ ފީ ފީ މްެމބަރޝިޕް) ށ(
  .އިދޭ ކާޑުބެލެނިވެރިޔާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގަ) ނ(
  .ފިޔާރ150ު/- ބިދޭސީއެއްނަމަ ޑިޕޮޒިޓަށް) ރ(

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެމްބަރެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ ލައިބްރަރީއަށް  3މެމްބަރަކަށް ވުމަށްފަހު އެޑްރެހަށް އަންނަ ބަދަލުތައް 
  .އަންގަންވާނެއެވެ

  :މެމްބަރޝިޕް ީފ) ށ(  
  .  މަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއެކެވެމެމްބަރޝިޕް ފީ އަކީ ހަމައެކަނި މެމްބަރަކަށްވު    
  )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ(ރ 25/- އަހަރުން ދަށް  18      
  )ފަންސާސް ރުފިޔާ(ރ 50/- އަހަރުން މަތި  18      
  :ލައިބްރަރީ ފީ) ނ(  
އެދެވިގެންވަނީ .  ލައިބްރަރީ ފީ ދްައކާނީ ތިރީގައިވާ އުސޫލުން އަހަރު ދުވަހަށް ނުވަތަ ހަމަސް ދުވަހަށެވެ    

ވަނަ  15ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ދުވަހުގެ ފީ ދައްކާނީ ހިނގާ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ .  ދުވަހުގެ ފީ ދެއްކުމެވެއެއް އަހަރު 
  . ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ 15އަދި ޑިސެމްބަރ  15ހަމަސްދުވަހަށް ފީ އާ ކުރެވޭނީ ޖޫން .  ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ

  

  )ފަސްރުފިޔާ(ރ 5/-   ލައިބްރަރީ ފީ އަކީ މަހަކު    :އަހަރުން ދަށް 18    
  )ތިރީސް ރުފިޔާ(ރ 30/-  ްދުވަހުގެ ފީއަކީ  މަސ 06          
  )ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ(ރ 60/-  އަހަރު ދުވަހުގެ ފީއަކީ  01          
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  )ދިހަ ރުފިޔާ(ރ 10/-ލައިބްރަރީ ފީއަކީ މަހަކު     :އަހަރުން މަތި 18    
  )ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ(ރ 60/-މަސްދުވަހުގެ ފީއަކީ  06          
  )ސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ(ރ 120/-އަހަރު ދުވަހުގެ ފީއަކީ  01          

  
  :ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން މެމްބަރުކަމުން. 4

މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދޭނަމަ، މެމްބަރޝިޕް ކާޑު އަދި ރީޑާރސް ޓިކެޓްސް އާއިއެކު ލިޔުމަކުން އެކަން ) ހ(  
ދައްކަންޖެހޭ ފޮތާއި، ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ފީއެއް އޮތްނަމަ މިތަކެތި  އަދި އަނބުރާ.  ޤައުމީކުުތބުޚާނާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  . ދެއްކުމުން މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެވޭނެއެވެ

މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާއިރު މެމްބަރެއް ދައްކާފައިވާ ފީގެ ބާކީއެއް އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ބާކީއެއް އަނބުރާ ) ށ(  
  .  ނުދެވޭނެއެވެ
ން މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދޭނަމަ އެ މެމްބަރަކު ދައްކާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަބުރާ ލިބޭނީ ބިދޭީސ މެމްބަރު) ނ(  

މި .  ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ 3ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށްފަހުގައި ޑިޕޮޒިޓް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ ) ހ(މި ނަންބަރުގެ 
  .  ޑިޕޮޒިޓަކަށް އިންޓްރެސްޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފީ  2މެމްބަރުން ފީ ދައްކަން އޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކުރިއަށް އޮންނަ ) ރ(  
  .  ނުދައްކަވައިފިނަމަ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

ތުގެ ގައިވާ ގޮ) ހ(ވަނަ ނަންބަރުގެ 3މިގޮތަށް މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ، އަލުން މެމްބަރަކަށް ވެވީޭނ ) ބ(  
  .މަތިންނެވެ

   

  :ދޫކުރެވޭ ފޮތް. 5
  .  ފޮތް ދޫކުރެވޭނީ މެމްބަރަކަށް ވުމަށްފަހު މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ކައުންޓަރަށް ދެއްކުމުންނެވެ) ހ(  
މުއްދަތު ހަމަވުމުން ޖޫރިމަނާ .  އެވެ) ދުވަސް 21(ހަފްތާ  3މުއްދަތަކީ، .  ފޮތެވެ 2ފޮތް ގެންދެވޭނީ ފަހަރަކު ) ށ(  
  .  ވާނެއެވެ

ދޫކުރެވިފައިވަ ފޮތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނީ އެހެން ފަރާތަކުން އެ ފޮތް ރިޒާވް ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ) ނ(  
  . އެއްފަހަރުއެވެ
އެެހެން ފަރާތަކަށް ދިންކަން ކުތުބުޚާނާއަށް . މެމްބަރެއް ގެންދާ ފޮތް އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ) ރ(  

  .  ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ފޮތް ދޫކުރުމާމެދު ކުތުބުޚާނާއަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އެ މެމްބަރަކާމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ
.  އްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ އެ ފަރާތަކުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެމެމްބަރަކަށް ދޫކުރެވޭ ފޮތަށް ގެ) ބ(  

  . ފޮތްތައް ދައްކަންވާނެއެވެ/ފޮތްތަކުގެ ބަދަލުގައި އެ ބާވަތުގެ ފޮތް/ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގުމްަށފަހު އެ ފޮތް 3އަދި އެކަން 
  

  :ބަދަލުގައި ތަކެތި ދޫކުރުން. 6
ބަދަލުގައި "ރެ ތަކެތި ނަަގަން ސީދާ މެމްބަރުންނަށް ހާޟިރު ނުވެވޭނަމަ، ކުތުބުޚާނާއިން މަޤުބޫލު ޢުޒުރަކާހު    

ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުން ބަދަލުގައި ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް ތަކެތި ދޫކުރެވޭނެ އިނިްތޒާމް " ތަކެތި ދޫކުރާ އެގްރިމެންޓް
  . ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ

  

ސަރުކާރު .  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޤަވާޢިދުން އިސްތިސްނާވެއެވެ 5ތަކެތި /ވޭ ފޮތްސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ދޫކުރެ. 7
ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް އެގޭފަދަ ލިޔުމެއް އެ ފަރާތަކުން ފޮނުއްވުމުން މިތަނުން ކަނޑައެޅޭ /އޮފީސްތަކަށް ފޮތް

  .މުއްދަތަކަށެވެ
   

  :ރިމަނާޖޫ. 8
އަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު މިތަކެތި ނުގެނެވިއްޖެނަމަ ލަސްވާ ކޮންމެ އުމަށް ކަނޑަފޮތް އަނބުރާ ގެނަ) ހ(  

  . ދުވަހަކަށް ތިރީގައިވާ އުޫސލުން ޖޫރިމަނާ ނެގޭނެއެވެ
  )އެއް ރުފިޔާ(ރ 1/-ކޮންމެ ފޮތަކަށް     އަހަރުން ދަށް  18      
  )ދެ ރުފިޔާ(ރ 2/-ކޮންމެ ފޮތަކަށް     :އަހަރުން މަތި 18      
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.  ހަފްތާ ވެއްޖެނަމަ އެކަން ހަނދާންކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނޯޓިސް ފޮނުވޭނެއެވެ 2އްދަތު ހަމަވެގެން މު) ށ(  
އެކަން ޢާންމުކޮށް ) ރޭޑިއޯއިން(ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފޮތް ޖޫރިމަނާ އާއިއެކު ނުދައްކައިފިނަމަ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް  2އެއަށްފަހު 
  .  އެންގޭނެއެވެ

  
  :ތަކެތި/ދޫނުކުރާ ފޮތް. 9

ރިފަރެންސް ފޮތާއި ނޫސް، މަޖައްލާ، ލީފްލެޓް، ޕެންފްލެޓް، ޗާޓް ފަދަ ތަކެތި އަދި ކުތުބުޚާނާއިން     
ކުތުބުޚާނާގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްނެތި މެމްބަރުންނަށް ދުލެއް " ޚާއްޞަ ފޮތް"ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ 

  . ނުކުރެވޭނެއެވެ
   

  :އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް. 10
ކުތުބުޚާނާގެ ސައިބަރ ސްޓޭޝަން އިން އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުން ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި     

  . އެއްގަޑިއިރު ހިލޭ ލިބޭނެއެވެމި ޚިދުމަތް ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު   .އުނގެނުމުގެ ރޮނގުންނެވެމެމްބަރުންނަށް، 
        

  

  :ފޮޓޯކޮޕީގެ ޚިދުމަތް. 11
ބޭރުން . ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތިން ފޮޓޯކޮޕީ ނަގައި ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ އުސޫލުންނެވެކުތުބުޚާނާގެ     

 .  ގެންނަ ތަކެތީގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ
    A4 ްފަސް ލާރިފަންސާސް ( -/50  ފުށަށް  ސައިޒްގެ ގަނޑެއްގެ އެއ(  
      A4  ެލާރި ދިހަ ފަސްހަތް( -/75  ފުށަށް  ސައިޒްގެ ގަނޑެއްގެ ދ(  
    A3 ްއެއް ރުފިޔާ( 1/-  ފުށަށް ސައިޒްގެ ގަނޑެއްގެ އެއ(  
    A3  ެރުފިޔާއެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ( 50/1   ފުށަށް ދެ ސައިޒްގެ ގަނޑެއްގ (  

  :ފޮޓޯކޮޕީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ މިންވަރު
 .އެވެ 10%ގެ ނަންފިކްޝަން ފޮތްތަކުން އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގޭނީ ފޮތު/ ޢިލްމީ  •
 .އެވެ 20%ރިފަރެންސް ފޮތްތަކުން އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގޭނީ ފޮތުގެ  •
 .އެއްވެސް ާހލެއްގައި މުޅިފޮތް އެއްކޮށް ފޮޓޯކޮޕީ ނަގައެއް ނުދެވޭނެއެވެ •

  
  

  :ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކު. 12
ނާގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މިތަނަށް އަންނަންވާނީ ކުތުބުޚާނާއަކީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްކަމަށްވާތީ، ކުތުބުޚާ) ހ(  

  . ސާފުތާހިރުކްޮށ، އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއްގައެވެ
ކުތުބުޚާނާގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންން ފަރާތްތައް، ކުތުބުޚާނާގެ ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އިޙުތިރާމް ކުރުމާއި ) ށ(  

  . ކަމެކެވެ ތަނުގެ ހަމަހިމޭންކަން ބެހެއްޓުމަކީ އެދެވިގެންވާ
  .ކުތުބުޚާނާ ތެރޭގައި ކެއުމާއި ބުއިން އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ) ނ(  
ކުތުބުޚާނާ ތެރެއަށް ) ފޮތް، ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި(ކުތުބުޚާނާއަށް އަންނަ މީހުން ބޭރުން ގެންނަ އަމިއްލަ ތަކެތި ) ރ(  

  . ވިގެންވެއެވެނުވައްދާ ޕިޖްަނ ހޯލުގައި ބެހެއްޓުން އެދެ
ފޮތުން (ކުތުބުޚާނާއިން ފޮތް ދޫކުރާ އުސޫލާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ފޮތް ގެންދިއުމާއި ފޮތަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ) ބ(  

އް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ، އަދި ކުތުބުޚާނާގެ އަދަބުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެ) ގަނޑުކެޑުން، ފޮތުގައި ކުރެހުން ނުވަތަ ލިޔުންފަދަ ކަމެއް
  . ކުރާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ޤަވާޢިދުން އެ މައްސަލައާއިމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ


