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 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ  
 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ 
 

ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ  ދޭ ގެ ދަށުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މު އާސަންދަ ސްކ  
 ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ޢަމަލު ބަލައިގަތުމުގައި ޝަކުވާ  ،ހުށަހެޅުމާއި 

)އިޖްތިމާޢ  ޞިއްޙ  އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމ  ނިޒާމުގެ  2011/15ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އ މި
ވަނަ މާއްދާިއްނ  40އެ ޤާޫނނުގެ  ،ޔަތްޮކށްޢާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރި 37ޤާނޫނު( ގެ 

 ،އާސަންދަ ސްކ މުގައި ރަޖިސްޓަރ ވެ ،ޚުތިޔާރުގެ ދަށުންސްކ މް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށް ލިިބދޭ އި
ސްކ މުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުްނ ހުށަހަޅާ ްކލެއިމްސް ޕްރޮސެސްކުރުމާއި  މި

ކުރުމަށް ކުާރެނ ގޮތް ބަޔާންޢަމަލުޔާލުތަފާތުވުންތަކާމެދު ޚިފައިސާއާ ގުޅުންހުރި 
 ގަވާއިދެކެވެ. ފައިވާވައިލައިއެކުލަ

 ފު ރުތަޢާ .1

 ދޭ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދަށުން ގެމުސްކ  އާސަންދަ" ،ކިޔާނ  ގަވާއިދަށްމި 
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގައި  ،ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްކުމާ  ފައިސާ ޚިދުމަތްތަކަށް

 އެވެ." ވާއިދުޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަ

 ގަާވިއދުގެ ނަން  .2

 ދު ުގސަގަާވިއދުގެ މަ  .3 ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމެވެ. ،ދަކ މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަ

ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ  ޝަކުވާތަކާ  ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި މާއި،ކްލެއިމްސް ޕްރޮސެސްކުރު
ގެ ދަުށން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން މުއާސަންދަ ސްކ ކުރާނެ ޮގތް، ޢަަމލުހުށަހެޅުންތަކާމެދު 

ޚިދުމަތްތަކަށް ަފއިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވަކާމެުދ  ދޭ ބޭރުގައި
 ފަރާތްތަކުން  ބަލަހައްޓާސްކ މް  އިދާރ ގޮތުންކަމުގައި  މި ތާއި،ގޮ ޢަމަލުކުރާނެ

ކުރިޔަށް ގެންދާެނ  އެކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް، ކަނޑައަޅައިތައް ތުކުރާނެ އިޖުރާޢަމަލު
 ގޮތް ބަޔާންކުރުން.

   )ހ(

 މަރުޙަލާ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ  މަރުޙަލާއާއިކްލެއިމްސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ 
   ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި،  ކުރިޔަށްފެންނާނެ ަފދަ ގޮތަކަށް  ވ ހާވެސް ދެފުށް

އިމްކޮށް، ރައްޔިތުންނަްށ ޤާސްކ މާ މެދު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު 

   )ށ(
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ިވ ދެމެހެއްޓެނި މާއި،ދުމަތެއްކަޚި ރުކޮށްދޭކަމާއެކު ފޯޚިދުމަތަކ  ހަރުދަނާ  ދޭފޯރުކޮށް
 ން.ދުމަތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުޚި ދޭގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  ސްކ މުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ވެ
ޔާލުތަފާތުވުންތަާކ ޚިއިސާއާ ގުޅުންހުރި ފަ އާއިވެސް، ކްލެއިމްސް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް

ށް ާބރުއެޅުމަށާއި، އެފަދަ ގުޅުންހުރި ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަ
 ހޯދައިދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުން. ޙައްލުކަންކަމަށް 

   )ނ(

ްނ ގުޅިގެ ޔާލުތަފާތުވުންތަކާޚި  ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި މުގައްޔާއި،ކްލެއިމްސް ޕްރޮސެސްކުރު
 ނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.ހުށަހެޅޭފަސޭހައިން ޝަކުވާ 

   )ރ(

 ދަުށން  ސްކ މުގެ ކަށާއި،ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަ އިދާރ ގޮތުން ސްކ މު ،ހިނގާނ  ގަވާއިދު މި
 ތަކަށެވެ.ފަރާތް ހައިއެންމެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރާއްޖެއާރަޖިސްޓަރ ވެ 

 ންުގން ގަާވިއދު ހި .4

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންެމ  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ސްކ މުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ވެ
ގުޅުންހުރި ނިންމުންތަކާ  ،ޝަކުވާތަކާއިގުޅުންހުރި  ފައިސާއާ  އާއި ވެސް، ކްލެއިމްސް ފަރާތަކަށް

 އެވެ.ދަށުން ލިބިދެވޭނެ ގަވާއިދުގެ މި ޙައްޤުގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ 

ކުުރމަށް ޖާމަްއސަލަ މުރާ  .5
 ހުށަހެޅޭނެ ފަާރތްތައް 

ޅިގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަުކްނ ގު  ގުޅޭ ޝަކުވާތަކާކްލެއިމްސް ޕްރޮސެސްކުރުމާ
 .ކުރުމަށް އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެޖާމައްސަލަ މުރާ

ކުުރމަށް ޖާމަްއސަލަ މުރާ  .6

 ހުށަހެޅޭނެ ހާލަތްަތއް 

   )ހ( ން.މަނުވުން ނުވަަތ ފުރިހަމަ ނުވުލިޔެކިޔުންތައް ހަ

   )ށ( .ފާހަގަކުރެވުން ހުރިކަންއަގު ކަނޑައެޅުމުގައި މައްސަލައެއް 

   )ނ( .ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޓްރާންސެްކޝަންތައް ްބލޮކްކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން

   )ރ( .މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންހެނިހެން ދިމާވާ އެ ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި ކްލެއިމްސް

އެކަަމްށ   ނ ،ންވާހުށަހަޅަޝަުކވާ ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދުމި 
 ،ފޯމު މި މެދުވެރިކޮށެވެ. ފޯމު ، އެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމުއެޖެންސ ން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

މި ފޯމު  ވެބްސައިޓުން އެޖެންސ ގެ އަދި. ވެހުންނާނެއެ ލިބެން ކައުންޓަރުން އެޖެންސ ގެ
 ނުަވތަ އެޖެންސ އަށް ،ހުށަހަޅަންާވނ  ފޯމު  މި. ހުްނނާނެއެވެ ވެސް ކުރެވެން ޑައުންލޯޑް
 .ތަނަކަށެވެ ކަނޑައަޅާ އެޖެންސ ން

ކުުރމަށް ޖާމަްއސަލަ މުރާ  .7
 ހުށަހެޅުން 

 ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ އްކުމާންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއިކްލެއިމްސް ޕްރޮސެސްކުރުން ނުވަތަ 
ނިންމުމެއް ގުޅޭ  އެކަމާމައްސަލަތައް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުރާޖާކުރުމަށް އެދޭނަމަ، 

 އި ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.ދުވަހުގެ ތެރޭގަ)ސާޅ ސްފަހެއް(  45ނިންމާތާ 

ކުރުމަށް  މަްއސަލަ މުާރޖާ .8 )ހ(

 ުމްއދަތު ހުށަހެުޅމުގެ 



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-137/2022ގަވާިއދު ނަންަބރު:                  197 އަދަދު:            51ވޮލިުއމް: 

5 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުރާޖާކުރުމަްށ ކާ ގުޅިގެން "ރިޖެކްޓް" ކުރެވޭ ކްލެއިމްސްތަ 
)ސާޅ ސްފަހެއް(  45އަންގާތާ ކުރިކަން ކުންފުނިން ކްލެއިމްްސ "ރިޖެކްޓް" އެދޭނަމަ، 

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

   )ށ(

ަގއި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތްނަމަވެސް، މަޤުޫބުލ  )ހ( އާއި )ށ(މާއްދާގެ  މި
ބަލައިގަތުެގ މައްސަލަތައް ރެއް މެދުވެރިވެގެން އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އުޒު
 ތިޔާރު އެޖެންސ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޚްއި

   (ނ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި ބަލާނ ، އެ ކަމެއް ހިނގިކަމަށް 
 ރ ޚުތަކަށެވެ.ކުންފުނިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވާ ތާ

   )ރ(

ދުވަހުގެ )ފަސްދޮޅަސް(  60އެޖެންސ އަށް ފޯމު ބަލައިގަންނަތާ  ،ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
 އިން ޢާއ މެއިލްގެ ޒަރ  ފޯމު ހުަށހެޅި ފަރާތަށް ،ގައި، ފޯމާމެދު ިނންމުނު ގޮތްތެރޭ
 ންގަންވާނެއެވެ.އަ

 ހުށަހެޅޭ ފޯމުތަކަށް ޖަާވބުިދނުން  .9 )ހ(

 ަބލަންޖެހޭަފަދ އިތުުރ ކަންކަން ބާވަތުން ިއތުރަށް ހެކި ހޯދުމަށް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ
ނަަމ، ފެންނަފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު ހިނގާނެކަމަށް ޅައިކަނޑައަ ހާލަތްތަކުގައި

އެސް.އެމް.އެސް. ން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެޖެންސ  ،އެކަމަށް ހިނގާނެ މުއްދަތު
 އަންގަންވާނެއެވެ.މެދުވެރިކޮށް  އ މެއިލްނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް 

   )ށ(

 ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ އުސޫލަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން އެއްވެސް  އެހެން ގުޅުންހުރި ކަމާ
 މާއްދާގެ މިގުނުމުގައި،  މުއްދަތު ޅާ ކަނޑައަ ދެއްކުމަށް ފައިސާ  އިންވޮއިސްތަކަށް ހުށަހަޅާ

 ނުހިމެނޭނެއެވެ. އްމުއްދަތެ ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ގައި( ށ) އާއި( ހ)

   )ނ(

ފޯމު ހުށަހެިޅ  ،ފޯމު ިލުބނުކަންއި، ދުވަހުގެ ތެރޭގަ)އެެކއް(  1އެޖެންސ އަށް ފޯމު ލިބޭތާ 
 މެދުވެރިކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.ނުވަތަ އ މެއިލް އެސް.އެމް.އެސް. މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތަށް

 ަމުރޙަލާކުުރމުގެ މަްއސަލަ މުާރޖާ .10 )ހ(

ނަމައެވެ. ޔަށް ހުށަހަޅައިފާފޯމާއެކު ހުަށހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަ ،އިގަންނާނ ފޯމު ބަލަ
ހުށަހަޅައިފައިވާ ފޯމު  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ފަހެއް(  5ލިބޭތާ  ންސ އަށް ފޯމުއެޖެ

ބަލައިގަނެވުނުކަން ނުވަތަ ަބލައިނުގަންނަނަަމ، އިތުރު ަމޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން 
 ޯފމު ހުށަހެޅި ފަރާަތށް  ،އިންޢާއ މެއިލްގެ ޒަރ ނުވަތަ މް.އެސް. އެސް.އެހަމަކުރުމަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ދުވަހުގެ )ހަތެއް(  7ހޯދުމަށް  ބަހެއް  ކުންފުނ ގެފޯމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ
ތެރޭގައި، އެޖެންސ ން ކުންފުްނޏަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި ަމއްސަލަ ކުންފުންޏަށް 

ކުންފުނިން އެޖެންސ އަށް ޖަވާބު ، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ފަނަރަ(  15ލިބޭތާ 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

   (ނ)
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ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބޭުނންވާ އެންމެހައި މަޢުޫލމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް 
)ދިހައެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10ޓަކައި،  ގޮތެއް ނިންމުމަށް މައްސަލައަށް ،ހަމަވުމުން

 ވާނެއެވެ.ށް ހުށަހަޅަންބޯޑަ

   (ރ)

ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ަކންހިނގައިދިޔަ ގޮަތްށ 
 މިާދނެއެވެ.ނިން ބޯޑުން ކުރުމަށްޢަމަލު ގޮްތތަަކށްއަންނަނިވި ރިޢާޔަތްކޮށް، 

   )ބ(

 ޓަކައި ށްކުރުމަ ޕްރޮސެސް ކްލެއިމްސް ،ބަލަިއގަނެ މައްސަލަ ފައިވާއިޅަހުށަހަ
 ހަމަކުރުމަށް ލިޔެކިޔުންތައް  ހަމަނުވާ ،ހަމަކުރުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ

 ؛ދިނުން ތުޞަފުރު ހުަށހެޅުމަށް ލިޔެކިޔުންތައް އިތުރު ނުވަތަ

(1)    

 މައްސަލަ  ަފއިވާޅައިހުށަހަ ،އިކުންފުނިން ޢަމަލުކޮށްފައިަވނ  ރަނގަޅަށްކަމަށް ބަލަ
 ؛ނިންމުން ންދިއުމަށްނުގެ ކުރިޔަށް އިތުރަށް

(2)    

 ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްޓަކައި  ކުރުމަށް ދިރާސާ އިތުރަށް މައްސަލަ
 ؛ިނންމުން ހޯދުމަށް ލިޔެކިޔުން އިަމޢުލޫމާތާ އިތުރު ކުންފުނިން އަދި/ނުވަތަ

(3)    

 ލުތަކަށް ސ ފުތަ ބާވަތާއި  ކަމުގެ ،ދިާރސާކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ ފައިވާއިހުށަހަޅަ
 .ނިންމުން ގޮތެއް ޔަތްކޮށްރިޢާ

(4)    

މެދު ނިންމުުނ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާއާ 7މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމާތާ 
ގައި، ލުއ މެއި ގެ ޒަރ ޢާއިން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މިލުގޮތް، އ މެއި

 ވާނެއެވެ.ފައި އޮންނަންނައިލުކޮށް ިހމަފުސ ބޯޑުގެ ނިންމުން ތަ

   )ޅ(

ލުން މައްސަލަ ނިންމޭ ގައިވާ އުސޫ( ވަނަ ނަންބަރ1ު)ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10މި ގަވާއިދުގެ 
 ހާލަތްތަކުގައި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދޭ ފަރާތުން އަންނަނިވި ގޮަތށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގުިޅގެން "ކްލެިއމްސް  ނިންުމމާ .11
" ކުރުމަށް އަލުން ްނގޕްރޮެސސި

 ހެޅުން ހުށަ

ކްލެއިމްސް "އިތުރު މަުޢލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތަކާއެުކ އަލުން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 
ްށ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަ ންގ" މަރުޙަލާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ޕްރޮސެސި

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި )ތިރ ސް(  30 ކަން އަންގާތާއެ
 ތައް ހަމަކުރުމަށްފަހު ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ލިޔެކިޔުން

   )ހ(

 ފ ގެ  ގ"ކްލެއިމްސް ޕްރޮސެސިން"ޓަކައި  ކްލެއިމްސްތައް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް މިފަދަ
އެޖެންސ ން "ކްލެއިމްސް ޕްރޮސެސް" ކުރުމަށް ކުންފުންޏަށް ދައްކަމުންާދ  ،ގޮތުގައި

ހުަށހަާޅ ފަރާތްތަުކންނެވެ. އެގޮތުން  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ،ފައިސާ ދައްކަންވާނ 

   )ށ(
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ކުންފުންަޏްށ  )ފަހެއް އިންސައްތަ( 5ފައިސާގެ %އިންވޮއިސްތަކުގެ ޖުމުލަ 
 ވާނެއެވެ.ދައްކަން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ނުވަދިަހ(  90ކުންފުނިން  ކްލެއިމްސްމިފަދައިން ހުށަހެޅޭ 
 ށަހަޅަންާވނެއެވެ.ޖެންސ އަށް ހުޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ

   )ނ(

ގުޅުންހުިރ  ކަމާ، ލާއިބަދަ ންނައިދާރ  އުސޫލުތަކަށް ގެ، ލާއިޔާޚި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ 
ކަމާ ގުޅުންހުރި  ،ކާއިފިޔަވަޅުތަ ޅާއިދާރާތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކން އަންގާ އެންގުންތަކާއި އަ

       ކޮންމެ ،ލާއި މިނޫންވެސް ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްބަދަ ްނނަށް ގެދުތަކައި ގަވާއިނުތަކާޤާނޫ
 ކުރަންވާނެއެވެ. މުރާޖާމި ގަވާއިދު  ،)ދޭއް( އަހަރުން އެއް އަހަރު 2

 ކުރުން  މުާރޖާ ގަާވިއދު .12

 ޝާއިޢުކުރާ  ގަވާއިދު މި ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ފަށާނ ، ކުރަންމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު
 .ފެށިގެްނނެވެ ދުވަހުން

 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން ގަާވިއދަށް .13

ކޮށް ހިންގުމަކ  އެޖެންސ ގެ ޛުދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ތަންފ ގަވާއިދުގެ މި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ ގަވާއިދުގައި ޒިންމާއެކެވެ. އަދި އެޖެންސ ގެ ޒިންމާ ކަމުގައި މި 

އެޖެންސ ން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ  ތްތައްއެކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަ ކުރުމަށްޛުތަންފ 
މިގޮތަށް މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޖެންސ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ހަވާލުކުރާ ހާލަތްތަކުގައި ވެސް، އެ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނ  އެޖެންސ ންނެވެ.

 ،ކުުރމާއި  ޛުތަންފ ގަާވިއދު  .14 )ހ(
 އިޞްާލޙު ގެަނއުން ގަާވިއދު 

ެއ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  ،އިޞްލާޙެއް ގެްނނަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ގަވާއިދަށްމި 
 ބޯޑަށެވެ.ސްކ މް މެނޭޖްމަންޓް ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވަނ  

   )ށ(

 ދުަވސް ގުުނން  .15 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. ،ބޭނުމަށް ދުވަސް ގުނައިފައިވާނ ގަވާއިދުގެ މި 

އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނަދކު، އަންނަނިވި ލަފުޒުތަްއ ގަވާއިދުގައި މި 
ގަވާއިދުގައި މި މި މާއްދާގައި އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނަކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.  ،މާނަކުރާނ 

ނުވަތަ ިއބާރާތްތަކުެގ  އެ ަލުފޒުތައް، މުފުރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުުޒތައް ނުވަަތ އިބާރާތްތައް
ޖަމްޢު މާނައިގައި އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް އަދި އިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުެގ 

 ނުވަތަ އިބާރާތްތަކުގެ މުފުރަދު ާމނައިގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

 ކުރުން މާނަ .16

 ރަޖިސްޓަރ ވެ  ދަށުން ގެސްކ މުކަުމގައި ބުނެފައި އެަވނ ، ދޭ ފަރާތް" ފޯރުކޮށް"ޚިދުމަތް 
 ފަާރތްތަކަށެވެ. އެންމެހައި ފޯރުކޮށްދޭ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޚިދުމަތް

   ހ()

)އިޖުތިމާޢ  ޞިއްޙ   2011/15"ސްކ މް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނ ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 ވެ.އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމ  ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސްކ މަށެ

   ށ()
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 ކުންފުންަނށް ފަރާތްތަކުން  ފޯރުކޮށްދޭޚިދުމަތް "ކްލެއިމްސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނ ، 
 ށެވެ.ތަކަ ލުފޮނުވާ ބިފައިސާ ހޯދުމަށް 

   )ނ(

މި މާއްދާެގ އިދާރ ގޮތުން ބަލަހައްާޓ ފަރާތްތައް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނ ، ސްކ މް "
 މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އާއިޖެންސ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ

 ކުންފުންޏަށެވެ.

   ރ()

ސްކ މުގެ ޚިދުމަތް ިދނުމަްށ އާސަންދަ ކުންފުިންނ "ޕޯޓަލް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނ ، 
 ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލަށެވެ.

   (ބ)

މާޢ  ޞިއްޙ  އިްނޝުއަރަންސްގެ ޤައުމ  "އެޖެންސ " ކަމުގައި ބުނެފައި ެއވަނ ، އިޖުތި
ޓަކައި، "ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ " ގެ ނަމުގައި  ނިޒާމު ހިންގުމަށް
 ގެ)ިއޖުތިމާޢ  ޞިއްޙ  އިންޝުއަރަްނސްގެ ޤައުމ  ނިޒާމު 15/2011ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ އޮފ ހަށެވެ.

   (ޅ)

އާސަންދަ ސްކ މް ހިންގާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ،  ގައި ބުނެފައި އެވަނ ،ފުނި" ކަމު"ކުން
 ށެވެ.ޑަކޮމްޕެނ  ލިމިޓެ

   (ކ)

 ގެން އުފެދޭގުޅި ފައިސާއާ އާއިކްލެއިމްސް ،"ޝަކުވާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނ 
ދަށުން ހުށަހެޅޭ ގަާވއިދުގެ މި  ގުޅޭގޮތުން ނިންމުންތަކާ ގުޅުންހުރި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ

 ލަތަކަށެވެ.މައްސަ

   )އ(

 "މަޤުބޫލު އުޒުރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނ ، އިންސާނ  ާބރު ނުފޯރާ ޤުދުރަތ 
 ،ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރ ވާ ފާމަސ ތަކާއިދަށުން ގަވާއިދުގެ ކާރިސާތަކަށް ނުވަތަ މި 
 ގެ ބާރުނުޯފރާފަދަ ކަންކަމަށެވެ.އެޖެންސ އާއި ކުންފުނ 

   (ވ)

 2011/15ާޤނޫނު ނަންބަރު ޓް ބޯޑު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނ ، "ސްކ މް މެނޭޖްމަން
)އިޖުތިމާޢ  ޞިއްޙ  އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމ  ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ސްކ މު މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށެވެ.

   (މ)

________________________ 


