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 މޯލްޑިވްސް ޕެންސަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް 

  ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 
 ޙައްޖުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު  ފަރުޟު

 

ޓް ރިޓަޔަރމަންގެ ންބައިވެރި ގެރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމު މޯލްޑިވްސްމިއީ، 
ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ، ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި

 .ގަވާއިދެވެ އަދާކުރުމަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ

  .1 )ހ(
 

 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ޙައްޖުވުމަށް މޯލްޑިވްސް  ފަރުޟު"މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ 
 .އެވެ" ން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުސްކީމު

   )ށ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2009/8ޤާޫނނު ނަްނބަރު  އިލުމުގެ މަޤުޞަދަކީ،އެކުލަވަ މި ގަވާއިދު
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން  އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، މޯލްޑިވްސް( ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 

ގެ ތެރެއިން ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ންބައިވެރި ގެސްކީމު
ބައިވެރިންނަްށ، ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް، ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި 

ހޭ ދޫކުރުމާބެ ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ފައިސާ
އި، ލުތައް ތަންފީޛު ކުރުމާޞޫއި، އެ އުޤާއިމުކުރުމާ ކާއި އިންތިާޒމުތައްލުތަޞޫޞީލީ އުތަފު

  ވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމެ

2.  
 

 ަޞދު މަޤު

  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ާޤނޫނު ވާލާފައިވަނީދު އެކުލައިމި ގަވާ
ގެ ވަނަ މާއްދާ 3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، އެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  32

 ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.  ޕެންޝަން އޮފީހަށް ލިބިދޭ  ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( އިން 6އާއި )ނ( 

3.  
 

 ގަާވިއދު އެކުލަވާުލމުގެ ާބރު 

` 
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 އެންމެހައި ގެސްކީމު ޕެންަޝން ރިޓަޔަރމަންޓް ޯމލްޑިވްސް ،ިހނގާނީ ބާރު ގަވާއިދުގެ މި
 ދިވެހި ފަރާތްތަކާއި އަދި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ،ބައިވެރިންނާއި
 .މައްޗަށެވެ އިދާރާތަކުގެ  ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ

 އިޚްިތޞާޞް   .4

 

މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާ ތަާޢރަޟު ނުވާ ހިނދަކު، މި ަގވާއިދު ކިޔަންވާނީ އަދި 
)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް  R-20/2014މާނަކުރަންވާނީ، ގަވާއިދު ަނންބަރު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  R-21/2014ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު( އާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމު

2014/R-22  ެއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދު( ގ(
 މާއްދާތަކާ އެކުއެކީގައެވެ. 

ން ގަާވިއދުތަކުގެ ބާރު އެހެނިހެ  .5
 ހިނގުން 

ބައިވެރިއަކަށް ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ 
ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައި އަދާކުރުމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޝަުރޠުތައް ފުރިހަމަވާ ނަމައެވެ. 

ށް ފަިއސާ ދޫކުުރުމގެ ޙަްއޖުުވމަ  .6

 ޝަރުޠުތައް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 30ޤާޫނނުގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިވާ ބައިވެރިއަކަށް ނުވުން. ގޮތަށް، ފަރުޟު

   )ހ(

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ  30ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ޕެންޝަން ިލބޭ އުމުރު ަހމަވާއިރު މަހަކު  ،ގޮަތށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން  ،ރުފިޔާ )ދެހާސް( -/2000
)ތިންލައްަކ  -/336,000ކަމުގައިވާ  މިންވަރުދިނުމަށް ޭބނުންވާ އެންމެ މަުދ 

 ހުށަހަޅާއިރު،ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެދި ، ތިރީސް ހަހާސް( ރުފިޔާ
 ބައިވެރިއަކަށްވުން.ރި ހުޖަމާވެފައި   ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައިރިޓަޔަރމަންޓް

   )ށ(

ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި )R-50/2016 ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ކޮށްފައިވާ ކޮލެޓަަރލައިޒް  ގެ ދަށުން( ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

މާއްދާގެ )ށ(  ބައިވެރިއެއްނަމަ، ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ޢަދަދު ނުހިމަނައި މި
 ސޭވިންގްސް ރިޓަޔަރމަްނޓް ގެ ފައިސާއެންެމ މަުދ މިންވަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ބައިވެރިއަކަށްވުން. ރިހު ޖަމާވެފައި އެކައުންޓުގައި

   )ނ(
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ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ  ،އަހަރުޙައްޖުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރުޟު 
 .ޖާގަ ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިވެރިއަކަށްވުން ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ  ކުންފަރާތަ

   )ރ(

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
 ބައިވެރިއަކަށްވުން.ޙައްޖުވުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް އެއްަބސްވާ 

   )ބ(

 ވާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޝަރުޠުތަކާއި ކަންކަމަށް އެއްބަސް
 .ބައިވެރިއަކަށްވުން

   )ޅ(

ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަިތން  31ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާޫނނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޙައްޖުގެ  ގެ ބައިވެރިއަކަށް ފަރުޟުސްކީމުމޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން 

ގޮތުގައި  ރަސްމީ އަގުގެ ށް ގެންދިއުމުގެޙައްޖަ، އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދޫކުރެވޭނީ 
)ފަންސާސް  50%ޢަދަދުގެ  އިފައިވާކަނޑައަޅަ ށްސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަ

 މިންވަރެކެވެ.  ންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އި

ރެޭވނެ އެްނމެ ގިނަ ދޫކު  ފައިސާ  .7 )ހ(
އިސާ ފަ މިންަވާރއި އަދި 

 ދޫކުެރވޭނެ މީުހންގެ އަަދދު 

 

 ރަސްމީ އަގު ކަމުގައި ބަލާނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ
ދައުލަތަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން އެ އަހަރަުކ  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ

 އަސާސީ އަގެވެ. ކަނޑައަޅައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ގެންދިއުމަށް ޙައްޖަށް

   )ށ(

 ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ްސކީމުގެ ޝަރުޠު މޯލްޑިވްސްފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް 
ހަމަވާ ބައިވެރިއަކު މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތްނ އިޚްތިޔާރު ކުރާ 
ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ. އަދި ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް 

ވާ ރިޓަޔަރމަންޓް ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އެ ބަިއވެރިއެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައި
 ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެވެ. 

   )ނ(

ފައިސާ މަށް ދޫކުރާ ޙައްޖުވު ޟުފަރުޝަން ސްކީމުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެން
 ލިބުމަށް އެދި، ޮކންމެ މީލާީދ އަހަރަކު ހުށަހަޅާ ބައިވެިރންގެ ތެރެއިން، 

އިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަ
 ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

   )ރ(
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ޙަްއޖުވުމުގެ ފައިސާ  ރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފަރުޟުމޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަ
މި ގަވާއިދުގެ ، ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައިދައްކަން އެދޭ ބައިވެރިންގެ 

ހުރިކަން މިންވަރުގެ ފައިސާ ޖަމާވެފައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  6
 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެއެ ބައިވެރިންަނށާއި އަދި  ،ނުވަތަ ނެތްަކން

ޕެންޝަން އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ވަޞީލަތެއް ތްތަކަށް ބެޭލނެ އިންތިޒާުމ ފަރާ
 ވާނެއެވެ. ހަމަޖައްސަން މެދުވެރިކޮށް 

ޙަްއޖުުވމަށް ފަިއސާ   .8 )ހ(

 ހުށަެހޅުން ެއދި  ދޫކޮށްދިުނމަށް

 

ވެރިން ފަރުޟު ޙައްޖަށް ގެ ބައިމޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމު
 އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ޖާގަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  ދިއުމުގެ

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން 
 ތަކަށެވެ. ފަރާ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެޤާއިމުކޮށްފައިވާ 

   )ށ(

ޙައްޖުވުމަށް  ގެ ބައިވެރިއަކު ފަރުޟުމޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމު
ޙައްޖަށް ިދއުމުގެ ޖާގަ ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ، ެޕންޝަން އޮފީުހން  ،އެދި ހުށަހަޅާ އަހަރު

ން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ކަނޑައަޅާ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް 
 ވެ. ޕެންޝަން އޮފީހަށް އެކަން އަންަގންވާނެއެ

 )ނ(

 

  

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފޯމު ޕެންޝަން އޮފީަހށް ލިބޭތާ ގިނަވެެގން 
ބައިވެރިއަކީ ޝަރުޠު ހަމަވާ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ފޯމު ނިސްބަތްވާ  7

ށް ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދޭ ފަރާތަޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ޫނންކަން 
 އަންގަންާވެނއެވެ.ޕެންޝަން އޮފީހުން 

 

 )ރ(

 

  

 ދެމެދު ފަރާތްތަކާ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ އޮފީހާއި ޕެންޝަން
 ފަރުޟު ،ބޭނުމަށް ގަވާއިދުގެ މި. އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ އެއްބަސްވުމެއްމިކަމާބެހޭ 

 އޮފީހާއިއެކު  ޕެންޝަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޚިދުމަތް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ
 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ އިމްކޮށްފައިވާ ޤާ އެއްބަސްވުން

  .ރާތްތަކަށެވެފަ

 )ހ(

 

 

 

 ޙަްއޖަށް ގެްނިދއުުމގެ ިޚދުމަތް  .9
 ފޯރުކޮށްެދވޭނެ ފަރާތް 
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 ދެމެދު ފަރާތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ އޮފީހާއި ޕެންޝަން
 ފައިސާ  ،ގޮތާއި ހަމަޖައްސާނެ އިންތިޒާމުތައް އިދާރީ  އެއްބަސްވުމުގައި ވެވޭ

 ބަޔާން ކަންކަން ގުޅުންހުރި މިކަމާ މިނޫންވެސް އަދި ގޮތާއި ދޫކުރެވޭނެ
 .ކުރަންވާނެއެވެ

 (ށ)

 

  

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފަރުޟު ޙަްއޖުވުމަށް ފައިސާ 
ޙައްޖަށް  ،ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން 

މަޢުލޫމާތު ެޕންޝަން އޮފީހުެގ ފަރާތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ގެންދިއުމުގެ
 .ވެބްސައިޓްގައި ޢާއްމުކޮށް ޝާއިުޢ ކުރަންވާނެއެވެ

   (ނ)

ފޯމު ހުށަހަޅާތާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޕެންޝަން އޮީފަހށް  8މި ގަވާއިދުގެ 
 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުގެ  15ގިނަވެގެން 

ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ަބއިވެރިންގެ ފައިސާ  7
ފަރާތަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން ޓްރާންސްފަރ  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

  .10 )ހ(
 

 ރ ުކރުން ފައިސާ ޓްރާްނސްފަ

ޓްރާންސްފަރ ކުރަންޖެހޭ ަފއިސާގެ ތެރޭގައި ފަރުޟު ޙައްޖުވުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 
އެކްރޫޑް ރައިޓްސްގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ހިމެނޭނަމަ، އެކްރޫޑް 

 ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ޕެންޝަން އޮފީހުން ހުަށހަޅާތާ ގިނަވެގެން ރައިޓްސްގެ 
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން އެ ފައިސާ  10

 ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ. 

   )ށ(

ފައިސާގެ ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަްނ ސްކީމުން ދޫކުރެވޭ 
 ހިސާބުތައް ޕެންޝަން އޮފީހުން ވަކިން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ.

 ރެކޯޑް ބެލެެހއްޓުން  ގެފައިސާ   .11

 

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް 
ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުން އުނިކުރާ ފައިސާއަކީ،  އަސާސީ ޕެންޝަން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  11ހިސާބުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 
ގޮތަށް ރިޓަޔަރަމންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ޖަމާވެފައި ހުރި ފައިސާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

  

އަާސސީ ޕެންޝަން ިހސާބު   .12
ުމގައި ފަުރޟު ަޙއްުޖވުމަށް ކުރު

  ފައިސާ ިހމެނުން ދޫކުެރވޭ
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  ދައުރަކީ  ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ޕެންޝަން ،ބޭނުމަށްޓަަކއި ގަވާއިދުގެ މި
 ސޭވިންގްސް  ރިަޓޔަރމަންޓް ބައިވެރިންގެ ހަމަވާ ޝަރުޠު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި

 .ދޫކުރުމެވެ ޙައްޖުވުމަށް ފަރުޟު ފައިސާ އެކައުންޓުގައިވާ

 

 ަދއުރު ޕެންޝަން އޮފީުހގެ   .13

ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރެވުނު 
 އަށް އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް ބައިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ޕެންަޝން އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ

)ހަތެއް( ދުވަސް ކުރިން ޮފނުވަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން  7އެ އަހަރެއްގެ ޙައްޖު ދުވަހުގެ 
 ޕެންޝަން އޮފީހުން ފޮނުވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިއަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ 
 އެ އަހަރު ޙައްޖަށް ނުދެވިއްޖެަނމަ، އެ އަހަރެއްގެ ޙައްޖު ދުވަހުގެ ފަހުން ިގނަވެގެން 

އެފެއާޒުން  އިސްލާމިކް އޮފް  )ހަތެއް( ދުވަސް ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ 7
 ޙިއްޞާ ކުރަންވާނެއެވެ. ޕެންޝަން އޮފީހާ 

ފައިސާ ދޫުކރެުވނު ަބއިެވރިްނގެ   .14
 މަޢުލޫމާތު 

ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރެވުނު ބައިވެރިއަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ އަހަރަކު 
)ތިރީސް(  30ޙައްޖަށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، އެ އަހަރެއްގެ ޙައްޖު ދުވަހުގެ ފަހުން ގިނަވެގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ބައިވެރިއަކު ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ދޫކުރެވުނު އެންމެހައި ފައިސާ، 
ފަރާތުން ޕެންަޝން އޮފީހަށް އަނބުރާ ރައްުދ  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ

 ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ރައްުދ ކުރެވޭ ފައިސާ ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ިލބޭތާ ގިނަވެެގން 
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ނިސްބަތްވާ ބައިވެރިއެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް  15

 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. ސޭވިންގްސް

 ފައިސާ ަރއްދުުކރުން   .15

 މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ހިނދަކު، 
މި ގަވާއިދުގެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތައް ބޭުނންކޮށްފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 .ޢިބާރާތްތަކަށް ދީަފއިވާ މާނައިގައެވެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާޫނނުގައި އެ ލަފުޒުތަކާއި އަދި

 މާނަ ކުރުން   .16 )ހ(

ުބނެފައި  ށްކަމަ" ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްމޯލްޑިވްސް "މި ގަވާއިދުގައި 
 މޯލްޑިވްސް ފައިވާ އި ލައިއެކުލަވަ  ދަުށންގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ ޤާނޫނު އެވަނީ

 .ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށެވެ

  )ށ(
 

" ކަމަށް ބުނެފައި ފަރާތް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެމި ގަވާއިދުގައި "
އެވަނީ ޙައްޖަށް މީހުން ެގންދިއުުމގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ިއދާރާއިން ދީފައިވާ 
ޤާނޫނީ ޝަޙްޞުތަކާއި އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޙިއްޞާވާ ގޮތަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން 
 އަދާކުރުމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި ނުަވތަ 

  )ނ(
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ސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ޕެންޝަން އެ މަ
 އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ 
 .އޮީފހަށެވެބާރު ލިބިގެންވަނީ ޕެންަޝން 

 ގަާވިއދު އިޞްާލޙުކުރުން   .17

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، މި ގަވާއިދު
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން   .18
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