c
ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިޔާ ލައިބްރަރީގެ ޤަވާޢިދު
މި ލައިބްރަރީއަކީ ފޮތް/ނޫސް/މަޖައްލާ ،އެލެކްޓްރޯނިކްސް ވަސީލަތްތަކާއި ތައުލީމީ ހަރަކާތްތަކުގެ އެހީގައި އުމުރުން  13އަހަރުން ދަށުގެ
ގ މަޤުޞަދުގައި ހިންގާ ލައިބްރަރީއެކެވެ.
ކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމު ެ

 .1ހުޅުވިފައިހުންނަގަޑިތަށް
)ހ(

ހެނދުނު 09:00ން ން ހަވީރު  05:00ށް

ހޮނިހިރު ދުވަހުން  -ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް

ހުކުރު ދުވަހާއި ރަސްމީ ކޮންމެ ބަންދުދުވަހަކީ ލައިބްރަރީ ބަންދު ދުވަހެކެވެ.
ރަމަޟާން މަހު

ހެނދުނު  10:00ން މެންދުރުފަހު 02:30ށް

ހޮނިހިރު ދުވަހުން  -ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް

ހުކުރުދުވަހާއި ރަސްމީ ކޮންމެ ބަންދުދުވަހަކީ ލައިބްރަރީ ބަންދު ދުވަހެކެވެ.
ތަކެތި ދޫކުރުން އަދި ފައިސާ ބަލައިގަތުން

)ށ(

ހެނދުނު 09:15ން ހަވީރު  04:30ށް

ހޮނިހިރު ދުވަހުން  -ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް

ރަމަޟާން މަހު

ހެނދުނު 10:15ން މެންދުރުފަހު  02:00ށް

ހޮނިހިރު ދުވަހުން  -ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް

 .2މެމްބަރުން:
މެމްބަރަކަށްވެވޭނީ ޢުމުރުން  12އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށެވެ.
 .3މެމްބަރަކަށް ވެވޭގޮތް:

މެމްބަރަކަށް ވެވޭނީ އެކަމަށްކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެއްފުރުމަށްފަހުގައެވެ .މިފޯމް ލިބެންހުންނާނީ ކުތުބުޚާނާގެ ކައުންޓަރުންނާ ވެބްސައިޓް
www.nlm.gov.mvއެވެ.

ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ތިރީގައިވާތަކެއްޗާއެކު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
)ހ( ސްޓޭމްޕް ސައިޒްގެ  2ފޮޓޯ.

)ށ( މެމްބަރޝިޕް ފީ އާއި ލައިބްރަރީ ފީ.

)ނ( ބެލެނިވެރިޔާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު.
)ރ( ބިދޭސީއެއްނަމަ ޑިޕޮޒިޓަށް 150/-ރުފިޔާ.

މެމްބަރަކަށް ވުމަށްފަހު އެޑްރެހަށް އަންނަ ބަދަލުތައް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެމްބަރެއްގެ ެ
ބލެނިވެރިޔާ ލައިބްރަރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 .4މެމްބަރޝިޕް ފީ
މެމްބަރޝިޕް ފީ އަކީ ހަމައެކަނި މެމްބަރަކަށްވުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއެކެވެ.
•

ފީއަކީ  25/-ރުފިޔާއެވެ.
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 .5ލައިބްރަރީ ފީ
ލައިބްރަރީ ފީ ދައްކާނީ ތިރީގައިވާ އުސޫލުން  1އަހަރު ދުވަހަށެވެ.
 15ވަނަދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ.
•

ކުރިޔަށް އޮންނަ އަހަރުގެ ފީ ދައްކާނީ ހިނގާ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ

އަހަރުދުވަހުގެ ފީއަކީ  60/-ރުފިޔާއެވެ.

 .6މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމާއި ވަކި ކުރުން:

)ހ( މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދޭނަމަ މެމްބަރޝިޕްކާޑު އަދި ރީޑަރސް ޓިކެޓާއެކު ބެލެނިވެރިޔާގެ ލިޔުމަކުން މި ލައިބްރަރީއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެވެ .އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެއް ،ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ފީއެއް އޮތްނަމަ މިތަކެތި ދެއްކުމުން މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެވޭނެއެވެ.

)ށ( މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާއިރު މެމްބަރެއް ދައްކާފައިވާ ފީއެއްގެ ބާކީ އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ފީއެއް އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.

ބިދޭސީ މެމްބަރުން މެމްބަރޝިޕްކަމުން ވަކިވާން އެދޭނަމަ އެ މެމްބަރަކު ދައްކާފައިވާ ޑިޕޮސިޒް ފައިސާ ލިބޭނީ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު
ކުރުމަށްފަހު ޑިޕޮޒިޓް ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީއަކާއެކު ހުށަހަޅާތާ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ .މި ޑިޕޮޒިޓަށް އިންޓްރަސްޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
)ނ( ތިރީގައިވާ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

 .1ލައިބްރަރީ ފީ ދައްކަން އޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކުރިޔަށް އޮންނަ ދެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފީ ނުދެއްކުން

 .2ލައިބްރަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ އެއް ނުދައްކާ އޮތުން )ދައްކަންއަންގާ މުއްދަތައްފަހު  2މަސްދުވަސް ހަމަވުމުން(

އ ށ(
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަބަބަކާހުރެ މެމްބަރުކަމުން ވަކި ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އަލުން މެމްބަރަކަށް ވެވޭނީ  3ވަނަ ނަމްބަރުގެ )ހ އާ ި
ގައި ވާ ތަކެތި ގެނައު މުންނެވެ.
 .7ދޫކުރެވޭތަކެތި:

)ހ( ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ކައުންޓަރަށް ދެއްކުމުން މެމްބަރަށް ނުވަތަ ބަދަލުގައި ތަކެތި ދޫކުރުމަށް މެމްބަރު

ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

)ށ( ފޮތް ގެންދެވޭނީ ފަހަރަކު  3ފޮތް  3ހަފްތާއަށެވެ .މުއްދަތު ހަމަވުމުން ޖޫރިމަނާ ވާނެއެވެ.
)ނ( ފޮތް ނޫން ލައިބްރަރީން ދޫކުރާތަކެތި )އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ޓޭޕް ،ސީޑީ( ދޫކުރެވޭނީ ފަހަރަކު  1އެއްހަފްތާއަށެވެ.

)ރ( ދޫކުރެވިފައިވާ ފޮތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނީ އެހެން ފަރާތަކުން އެފޮތް ރިޒާރވް ކޮށްފައި ނުވާނަމަ  1ފަހަރުއެވެ.

)ބ( މި ލައިބްރަރީއިން ގެންދާ ތަކެއްޗަށް ބެލެނިވެރިޔާ ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ .މިތަކެތި އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ

މަނާކަމެކެވެ.

ބރަކަށް ދޫކުރެވޭ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ބެލެނިވެރިޔާ ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.
)ޅ( މެމް ަ

އަދި އެކަން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީއަށް އެންގުމަށްފަހު ބަދަލުގައި މި ކުތުބުޚާނާ ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ އެބާވަތުގެ ތަކެތި

ދައްކަންވާނެއެވެ.

 .8ބަދަލުގައި ތަކެތި ދޫކުރުން:

މަޤުބޫލު ޢުޒުރަކާހުރެ ތަކެތި ނަގަން ސީދާ މެމްބަރުންނަށް ހާޟިރު ނުވެވޭނަމަ "ބަދަލުގައި ތަކެތި ދޫކުރާ އެގްރިމެންޓް"

ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުން ބަދަލުގައި ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް ތަކެތި ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ .މިއެގްރިމެންޓް ކުތުބުޚާނާގެ
ކައުންޓަރުންނާ ވެބްސައިޓް

www.nlm.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
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 .9ޖޫރިމަނާ:

)ހ( ތަކެތި އަނބުރާ ގެނައުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު މިތަކެތި ނުގެނެވިއްޖެނަމަ ،ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

ތިރީގައިވާ އުސޫލުން ޖޫރިމަނާ ނެގޭނެއެވެ.
•
•

ކޮންމެ ފޮތަކަށް ދުވާލަކަށް = 1/ރުފިޔާއެވެ.

ފޮތްނޫންތަކެތި ދުވާލަކަށް = 3/ރުފިޔާ އެވެ.
)ށ( މުއްދަތު ހަމަވެގެން  2ހަފްތާ ވެއްޖެނަމަ އެކަން ހަނދާންކޮށް ދިނުމަށް ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެންގޭނެއެވެ.

ކމުންނެވެ.
)ނ( ލައިބްރަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއްވާނަމަ އެފަރާތަކަށް ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ޖޫރިމަނާދެއް ު
 .10ދޫނުކުރާ ފޮތް/ތަކެތި:

ރިފަރެންސް ފޮތް /ނޫސް /މަޖައްލާ /ލީފްލެޓް /ޕެންފްލެޓް  /ކުޅޭއެއްޗެހި /ޗާޓް އަދި ޕޭރެންޓްސް ކޯނަރގައިވާ ތަކެތި ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 .11އިންޓަރނެޓާއި އޯޑިއޯ ވިޒުއަލްގެ ޚިދުމަތް:
އިންޓަރނެޓާއި އޯޑިއޯ ވިޒުއަލްގެ ޚިދުމަތް ލައިބްރަރީގެ މެމްބަރުންނަށް ދުވާލަކު  60މިނެޓް ހިލޭ ދެވޭނެއެވެ.
 .12ފޮޓޯކޮޕީގެ ޚިދުމަތް:
މިލައިބްރަރީއިން ލިބެންހުންނަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕި ނަގައިދެވޭނީ ތިރީގައިވާ އުސޫލުންނެވެ.
އޭ 4ސައިޒް ގަނޑެއްގެ އެއްފުށް  -/50ލާރި

އޭ 4ސައިޒް ގަނޑެއްގެ ދެފުށް  -/75ރުފިޔާ

އޭ 3ސައިޒް ގަނޑެއްގެ އެއްފުށް  1/-ރުފިޔާ

އޭ 3ސައިޒް ގަނޑެއްގެ ދެފުށް  1/50ރުފިޔާ
 .13ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސްލޫކް:

)ހ( މި ލައިބްރަރީއަށް އަންނަންވާނީ ސާފުތާހިރުކޮށް ލައިބްރަރީއެއްފަދަ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކަށް އައުން އެކަށީގެންވާ

ހެދުމެއްގައެވެ .ލައިބްރަރީގެ ތެރޭގައި ކެއުން ބުއިން އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ށ( މި ލައިބްރަރީއަށް އަންނައިރު ގެންނަ އަމިއްލަ ތަކެތި ލައިބްރަރީ ތެރެއަށް ނުވައްދާ ޕިޖަން ހޯލުގައި ބެހެއްޓުން

އެދެވިގެން ވެއެވެ.

)ނ( ލައިބްރަރީއިން ދޫކުރާތަކެތި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފް ގޮތަކަށް ގެންދިޔުމާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަނިކޮށް

ުނ އެ
ފެނިއްޖެނަމަ އަދި ލައިބްރަރީގެ އަދަބުތަކާ ޚިލާފް ޢަމަލެއް ކުރާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ޤަވާޢިދ ް
މައްސަލައާއިމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.
)ރ(

ލައިބްރަރީތެރޭގައި މަޑުމައިތިރިކަން ހިޔާރުކުރުމާ ،ތަނުގެ މުވައްޒިފުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.
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