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 ކެޕިޓަލްުމާކެޓްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއޮތޯރިޓ ު
ުމާލެ،ުުުުުުުުުުު
ުދިވެހިރާއްޖެ.ުުުުުުު

 އިންވެސްޓްކ ރ މަށްުލަފާދޭުފަރާތްތަކާބެހޭުގަވާއިދ ު

ު 

ުވަނަުބައ1ުުި
ުފެށ ންު

ުު)ހ(ު.1ުތަޢާރ ފާއިުނަންު ުނަންބަރ  ުޤާނޫނ  ުގަވާއިދަކ ، ުސެކިއ ރިޓ ޒްއާބެހ2006/2ުުޭމި ުމާލ  ުު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވަނަުމާއްދާގެުދަށ ންުކެޕިޓަލްުމާކެޓްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއޮތޯރިޓ އަށްުލިބިފައިވ63ުުާޤާނޫނ (ުގެު

ުފައިވާުގަވާއިދެކެވެ.ދައިބާރ ގެުދަށ ންުހަު

ު.ުއެވެު"ގަވާއިދ ުފަރާތްތަކާބެހޭުލަފާދޭުއިންވެސްޓްކ ރ މަށް"ު،ކިޔާނ ުގަވާއިދަށްުމިު)ށ(ުު

ުލަފ ު.2ުމާނަކ ރ ންު ުގަވާއިދ ގައި ުލަފ ޒެއްުމި ުއެ ުގޮތަކަށް ުއެހެން ުކަނޑައެޅިގެން ުގޮތަކ ން ުބޭނ ންކޮށްފައިވާ ުޒެއް
ު ުނަންބަރ  ުޤާނޫނ  ުމާނަކ ރާނ ، ުލަފ ޒެއް ުއެ ުހިނދަކ ، ުދިވެހިރާއްޖޭގެު)2006/2ުބަޔާންނ ކ ރާހައި
ު.މާލ ުސެކިއ ރިޓ ޒްއާބެހޭުޤާނޫނ (ުގައިުއެުލަފ ޒެއްުމާނަކޮށްފައިވާުގޮތަށެވެ

ުޖެހޭކ ަރންމިުަގވާިއދަށްުޢަމަލ 
ުފަރާތްތައްު

ތައްުފަރާތްުފަރާތްތަކާއިުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުލަފާދޭުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުލަފާދޭު،ގަވާއިދ ުހިނގާނ ުމިު.3
ުތަމްސ ލ ކ ރާުފަރާތްތަކ ގެުމައްޗަށެވެ.

ުވަނަުބައ2ުުި
ުޝަރ ޠ ތައްުުލައިސަންސަށްުއެދިުހ ށަހަޅާުފަރާތްތަކ ގައިުހ ންނަންޖެހޭު

ުލަފާދިނ މ ގެުށްއިްނވެސްޓްކ ރ މަ

ުކ ންފ ނިތަކ ގެުެއދޭުލައިސަްނސަށް

ުޝަރ ޠ ތައްު

ުކިބައިު.4 ުޑިރެކްޓަރ ންގެ ުކ ންފ ނ ގެ ުއެދޭ ުލައިސަންސަށް ުލަފާދިނ މ ގެ ުގައިުއިންވެސްޓްކ ރ މަށް
ުޝަރ ޠ ތައްުފ ރިހަމަވާންވާނެއެވެ.އަންނަނިވިު

ު
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ފޭރ ން،ުނ ވަތަުޓެކ ން،ުނ ވަތަުކަން،ުވައްުގެުތެރޭގައިދ ވަހ އަހަރ ު)ދިހައެއް(10ުުުވޭތ ވެދިޔަުު)ހ(ުު
ުކ ށެއްުސާބިތ ވެފައިުނ ވ ން.މ ގެުލަތްހެދ ހ ުމަކަރާއިުނ ވަތަު

ުކ ރެވިފައިުނ ވ ން.އިފްލާސްުު)ށ(ުު

ުމިންގަނޑ ތަކަށްުފެތ ން.ު"ފިޓްުއެންޑްުޕްރޮޕަރ"ފައިވާުޅައިއޮތޯރިޓ ންުކަނޑައަުމިު)ނ(ުު

ުލަފާދޭުއިްނވެސްޓްކ ރ މަށް

ުްމސ ލ ކ ރާތަުކ ންފ ނިތައް

ުފަރާތްތަކ ގެުަޝރ ޠ ތައްު

ުރ ޠ ތައްުފ ރިހަމަވާންުވާނެއެވެ.ތިރ ގައިވާުޝަުގައި،ލައިސަންސްުހޯދ މަށްުއެދޭުފަރ ދ ންގެުކިބައިުު.5

ުުމިު)ހ(ުު ުފަދައިން،4ުގަވާއިދ ގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމާއްދާގައި ުލަފާދޭުުއިންވެސްޓްުވަނަ ުކ ރ މަށް
ުހ ންނަންޖެހޭުޝަރ ޠ ތައްުހ ރ ން.ުގައިބައިޑިރެކްޓަރެއްގެުކިުކ ންފ ންޏެއްގެު

ު)އަށާރަ(ުއަހަރ ުފ ރިފައިވ ން.18ުއ މ ރ ންުު)ށ(ުު

ުއިމްތިޙާނެއްގައިު)ނ(ުު ުބާއްވާ ުބައިވެރިވެުއޮތޯރިޓ ން ުއިމްތިޙާނ ން ުއެ ނ ވަތަުު،ފާސްވެފައިވ ންު،
ނ މ ގެުލައިސަންސްުބޭރ ގެުސެކިއ ރިޓ ޒްުރެގިއ ލޭޓްކ ރާުފަރާތަކ ންުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުލަފާދި

ުވ ން.ުލިބިފައިވާުފަރާތަކަށްު

ުޕްރޮގްރާމްުފ ރިހަމަކޮށްފައިވ ން.ުގއޮތޯރިޓ ންުބާއްވާުސެކިއ ރިޓ ޒްއާބެހޭުޓްރެއިނިންުު)ރ(ުު

ުވަނަުބައ3ުުި
ުފ ތައްުުކެޕިޓަލްއާއިުުއައ ކ ރ މާއި،ުލައިސަންސްުު،ދޫކ ރ މާއިުުލައިސަންސްު

ުލައިު)ހ(ު.6ުލައިސަްނސަށްުެއދިުހ ށަހެޅ ންު ުހޯދ މަށާއި ުސަންސް ުހ ށަހަޅާނ ލައިސަންސް ުއެދި ުުުގަވާއިދ ގެުުމިު،އައ ކ ރ މަށް
ުގައިވާުފޯމ ންނެވެ.2ުވަލ ުޖަދ 

އިތ ރު ުލޫމާތ ުބޭނ ންވާނަމަ،ޢ ުޓަކައިުއިތ ރ ުމަުކ ރ މަށްުގަވާއިދ ގައިވާުކަންކަންުދިރާސާުުމިު)ށ(ުު
ުނެއެވެ.ޓ ންުއެންގިދާއޮތޯރިު،ފަރާތަށްުހ ށަހަޅާުު،މަޢ ލޫމާތ ުފޯރ ކޮށްދިނ މަށް

ުފެށިގެންު)ނ(ުު ުދ ވަހ ން ުބަލައިގަންނަ ުފޯމ  ުއެޕްލިކޭޝަން ުުުުުުުުުުގިނަވެގެންުު،އޮތޯރިޓ ން
ުތެރޭގައ45ުި ުދ ވަހ ގެ ުފަހެއް( ުއެޕްލިކޭޝަނާު،)ސާޅ ސް ުނިންމިުބެހޭުުއެ ުއޮތޯރިޓ ން ުގޮތ ން
ުހ ށަހެޅިު،ގޮތް ގ ޅިގެންުުނާުުއެޕްލިކޭޝައެވެ.ުއަދިުުއަންގަންވާނެފަރާތަށްުުލައިސަންސަށްުއެދި

ުއަން ުއޮތޯރިޓ ން ުހ ށަހެޅ މަށް ުމަޢ ލޫމާތެއް ުގައިުއިތ ރ  )ސާޅ ސްފަހެއް(45ުުފައިވާނަމަ،
ފަރާތަކ ންުުފައިވާުއިތ ރ ުމަޢ ލޫމާތ ުއެގައިހ ށަހަޅަންުއަންު،ދ ވަހ ގެުމ އްދަތ ުގ ނަންުފަށާނ 

 އޮތޯރިޓ އަށްުހ ށަހަޅާުތާރ ޚ ންުފެށިގެންނެވެ.
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ުުުފެށިގެންުުތާރ ޚ ންުރާުއައ ކ ުނ ވަތަުރާދޫކ ުލައިސަންސެއްުއެު،މ އްދަތަކ ުސްގެލައިސަންު)ރ(ުު
ު.ވެރ ދ ވަހެުއަހަު(ފަހެއް)5ު

ުކ ންފ ނިުުލަފާދޭުުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުއެދިުހ ށަހަޅާއިރ ،ުހޯދ މަށްުުލައިސަންސްުކ ންފ ންޏަކ ންު)ބ(ުު
ު ުމަދ ވެގެން ވެސްުުއެޕްލިކޭޝަންުުލައިސަންސްުފަރާތ ގެު)އެކެއް(1ުތަމްސ ލ ކ ރާނެ

ު.ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

ުހ ށަހެޅ މ ގައިުުއެދިުއައ ކ ރ މަށްުލައިސަންސްުހ ށަހެޅ މ ގައްޔާއިުއެދިުހޯދ މަށްުލައިސަންސްު)ޅ(ުު
ުބަޔާނެއްުުއޮޅޭފަދަުޙަޤ ޤަތްުުނ ވަތަުޚިލާފ ،ުޙަޤ ޤަތާުއެނގިހ ރެ،ުނ ވަތަުގަސްތ ގައި
2006/2ުުނަންބަރ ުޤާނޫނ ުު،ހ ށަހަޅައިފިނަމަުއ ނިކޮށްުމަޢ ލޫމާތ ުުބައެއްުނ ވަތަު،ދ ފިނަމަ

ުފިޔަވަޅ ުުފަރާތަކާމެދ ުުއެުުދަށ ންުުގެު(ޤާނޫނ ުސެކިއ ރިޓ ޒްއާބެހޭުމާލ ު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ު.އެޅޭނެއެވެ

ުބާޠިލ ވ ާމއި،ުލައިސަްނސް
ުގޮތ ންުުަވގ ތ ުބާޠިލ ކ ރ ާމއި
ުހިފެހެއްޓ ންު

ުޤާނޫނ ުސެކިއ ރިޓ ޒްއާބެހޭުމާލ ުު)ދިވެހިރާއްޖޭގ2006/2ުުެުނަންބަރ ުުޤާނޫނ ުު)ހ(ު.7 ުގައިު(
ުގަވާއިދ ގެުުމިުމެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ،ުކަމެއްުބަޔާންކޮށްފައިވާުުކަމަށްުބާޠިލ ވާނެުުލައިސަންސް

ު.ބާޠިލ ވާނެއެވެުލައިސަންސްުުދޫކޮށްފައިވާުދަށ ން

ުޤާނޫނ ުސެކިއ ރިޓ ޒްއާބެހޭުމާލ ުު)ދިވެހިރާއްޖޭގ2006/2ުުެުނަންބަރ ުުޤާނޫނ ުު)ށ(ުު ުގައިު(
ުމެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ،ުކަމެއްުބަޔާންކޮށްފައިވާުކަމަށްުބާޠިލ ކ ރެވިދާނެުލައިސަންސްުޓ އަށްއޮތޯރި

ުވަގ ތ ގޮތ ންުުނ ވަތަުުބާޠިލ ކ ރ ންުލައިސަންސްުދޫކޮށްފައިވާުދަށ ންުގަވާއިދ ގެުމި
ު.ލިބިގެންވެއެވެުއޮތޯރިޓ އަށްުބާރ ުހިފެހެއްޓ މ ގެުލައިސަންސް

ުސެކިއ ރިޓ ޒްއާބެހޭުުމާލ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ)2006/2ުުނަންބަރ ުޤާނޫނ ުުދޫކ ރ މ ގައިުސަންސްލައިު.8ުަޝރ ޠ ަތއްުުލައިސަްނސްގެ
ުޤާނޫނ  ުލައިސަންސްގެުމާއްދާގައިވާުުވަނ31ުަުގެ( ުުކަނޑައެޅ މާއި،ުޝަރ ޠ ތައްުއިތ ރ ުފަދައިން
ުރ ުއިޚްތިޔާުގެނައ މ ގެުުބަދަލ ުުއެކަށ ގެންވާުުޝަރ ޠ ތަކަށްުުއެުދިނ މަށްފަހ ،ުނޯޓިސްުުލިޔ މ ން

ު.ލިބިގެންވެއެވެުުއޮތޯރިޓ އަށް

ުުހ ށަހަޅާއިރ ،ުހޯދ މަށްުހ އްދަުނ ވަތަުހޯދ މަށްުލައިސަންސްު.9ުފު ުޕްރޮެސސްކ ރ މ ގެ ުގަވާއިދ ގެ ުގައިވ1ުުާުޖަދ ވަލ މި
ު.ދައްކަންވާނެއެވެުއޮތޯރިޓ އަށްުފ ުޕްރޮސެސްކ ރ މ ގެުއެޕްލިކޭޝަންު

ުލައިސަންު.10ުފު ުއަހަރ ުލައިސަްނސްގެ ުއަދިުއޮތޯރިޓ ން ުފަރާތްތަކާއި ުލަފާދޭ ުއިންވެސްޓްކ ރ މަށް ުދޫކޮށްފައިވާ ސް
ުފަ ުތަމްސ ލްކ ރާ ުކ ންފ ނިތައް ުލަފާދޭ ުގަވާއިދ ގެުު،ރާތްތަކ ންއިންވެސްޓްކ ރ މަށް ުުުުުުުުމި

ު.ދައްކަންވާނެއެވެުއޮތޯރިޓ އަށްުފ ުއަހަރ ުލައިސަންސްގެުގައިވާ،1ުުޖަދ ވަލ 

ު
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ު-/250,000ުކެޕިޓަލްުޕެއިޑްއަޕްުކ ންފ ނ ގެުއެދޭުލައިސަންސަށްުފާދިނ މ ގެލަުުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްު.11ުކެޕިޓަލް
ުފަންސާސްހާސްުދެލައްކަ) ުނ ވާނެއެވެުދަށްވެގެންުރ ފިޔާއަށްވ ރެު( ުލަފާދޭުުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުުއަދިު.

ުުވެސްުުވަގ ތެއްގައިުހ ރިހާުހައިސިއްޔަތ ންުލަފާދިނ މ ގެުއިންވެސްޓ ކ ރ މަށްުވެސް،ުކ ންފ ންޏަކ ން
ުލެއްުކެޕިޓަުުނެޓްުންތ މަުގޮތެއްގެުުކަނޑައަޅާުއޮތޯރިޓ ންުުވިޔަފާރ ގައި،ުފަރާތ ގެުއެ

ު.ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެު

ުވަނަުބައ4ުުި
ުދަފ ތަރ ުސެކިއ ރިޓ ޒްގައިުހިމެނޭުމަޞްލަޙަތ ތަކ ގެު

ަރޖިސްަޓރ ުުމަޞްލަޙަތ ތަކ ގެ
ުބެލެެހއްޓ ންުުދަފ ތަރ 

ުޤާނޫނ ުުސެކިއ ރިޓ ޒްއާބެހޭުމާލ ުގެުދިވެހިރާއްޖޭ)2006/2ުުނަންބަރ ުޤާނޫނ ު.12 ުވަނ6ުުަުގެ(
ުއިންވެސްޓްުުފަރާތްތަކ ންނާއި،ުލަފާދޭުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓްު،ފަދައިންުބަޔާންކޮށްފައިވާުޗެޕްޓަރ ގައި
ުފަރާތްތަކ ގެުުއެުމ ރާސިލ ން،ުމާލ ުފަރާތްތަކ ންނާއި،ުތަމްސ ލ ކ ރާުފަރާތްތައްުލަފާދޭުކ ރ މަށް

ުދަުއެކ ލެވޭުުމަޢ ލޫމާތ ތައްުރިޓ ޒްގެސެކިއ ުހިމެނޭުމަޞްލަޙަތ  ުތަރެއްުފ ރަޖިސްޓަރ 
ު.ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެު

ުވަނަުބައ5ުުި
ުޒިންމާތައްުުއަދާކ ރަންޖެހޭުުގ ޅިގެންުުކަންކަމާުުމާލ ު

ލަފާދޭުުއިްނވެސްޓްކ ރ މަށް
ުބަލަަހއްޓަންޖެހޭުފަރާތްތަކ ން

ުރިކޯޑ ަތއްުުފޮތްތަކާއި

ުފަރާތ ގެުުލަފާދޭުުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓްުު،ވެސްުފަރާތަކ ންުުކޮންމެުލަފާދޭުުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓްުު.13
ުފޮތްތަކާއިުތިރ ގައިވާު،ހިމެނޭުމަޢ ލޫމާތ ތައްުފަހ ގެުއެންމެުއަދިުުސ ދާ،ުތެދ ،ުޚިދ މަތްތަކާބެހޭ
ު.ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެުުއެކައ ންޓ ތައްުރިކޯޑ ތަކ ގެު

ުއޮރިޖިނަލްުުލެޖަރއެއްގައިުވެސްއެއްު،ރިކޯޑ ތަކާއިުފައިސާގެުދޫކ ރެވޭުއާއިފައިސާުލިބޭު)ހ(ުު
ު.ރިކޯޑ ތައްުބޭނ ންކ ރާުހެދ މަށްުއެންޓްރ އެއް

ުއެކައ ންޓްތަކާއި،އާމްދަނ ު،ލާއިކެޕިޓަު،ވާއިރިޒާުލައިބިލިޓ ތަކާއި،ު،އެސެޓްތަކާއިު)ށ(ުު ުގެ
ު.ލެޖަރތައްުޚާއްޞަުކާއިލެޖަރތަުއާންމ ުދައްކ ވައިދޭުއެކައ ންޓ ތައްުޚަރަދ ތަކ ގެު

ުއޯޑަރ ތަކ ގެުުދޭުފަރާތ ންުލަފާދޭުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުވިއްކ މަށްުނ ވަތަުުގަތ މަށްުުރިޓ ޒްުސެކިއ ު)ނ(ުު
ުނ ވަތަުުލިބިގަތ މަށް،ުނ ވަތަުުވިއްކ މަށް،ުނ ވަތަުގަތ މަށް،ުސެކިއ ރިޓ ޒްުނ ވަތަުލިޔެކިޔ ން

ުތަކާއިުއޯޑަރ ުުދޭުކްލަޔަންޓަކ ުފަރާތ ގެުލަފާދޭުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުުގޮތ ންުފޯރ ކޮށްދިނ މާބެހޭ
ުކަމެއްގެުުބަޔާންކ ރެވޭުއެު،ލިޔެކިޔ ންތަކ ގައިުމިފަދަ.ުލިޔެކިޔ ންުއެންމެހައިުއިރ ޝާދ ތަކާބެހޭ
ު.ހ ންނަންވާނެއެވެުއެކ ލެވިފައިުށްޔަފ ރިހަމަުުމަޢ ލޫމާތ ތައްުޝަރ ޠ ތަކާއި

ު
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ުު،ކާއިޗެކ ތަުުރިކެންސަލްކ ު،ކާއިސްޓޭޓްމަންޓްތަުުބޭންކ ު،ކާއިފޮތްތަުުޗެކ ުހ ރިހާު)ރ(ުު
ު.ރިކޮންސިލިއޭޝަންތައް

ުތެރެއިންުުތަކެތ ގެުއެު،ކޮޕ އާއިުތަކެތ ގެުއެުނ ވަތަުުސްޓޭޓްމަންޓ ތައްުބިލ ތަކާއިުވިޔަފާރ ގެު)ބ(ުު
ު.މަޢ ލޫމާތ ުތަކެތ ގެުހ ރިުނ ދައްކާުފައިސާު،ތަކެއްޗާއިުފައިވާކައިދައްުފައިސާ

ުގެުއޮޑިޓ ުުއިންޓާނަލްު،ސްތަކާއިބެލެންުޓްރަޔަލްުފައިވާދައިުހަުށްުޔަކ ރިުހިސާބ ތަކ ގެުމާލ ު)ޅ(ުު
ު.ލިޔެކިޔ ންތައްުމަސައްކަތްތަކ ގެ

ުނ ވަތަުުފައިސާުނ ވަތަުގ ޅޭގޮތ ން،ުލަފާތަކާުުދ ފައިވާުފަރާތ ންުުލަފާދޭުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްު)ކ(ުު
ުލިބިގަތ ުސެކިއ ރިޓ ޒްު ުދޫކ ރ ުނ ވަތަުު،ގ ޅޭގޮތ ންުމާ ުފޯރ ކޮށްދިނ މާުުނ ވަތަުު،ގ ޅޭގޮތ ންމާ
.ުކޮޕ ުލިޔެކިޔ ންތަކ ގެުުހ ރިހާުުފޮނ ވާު،ލާއިސްއަުލިޔެކިޔ ންތަކ ގެުހ ރިހާުބޭލިުގ ޅޭގޮތ ން
ުދޭުުފަރާތ ންުުއޭނާގެުނ ވަތަުުފަރާތްުލަފާދޭުވެސްޓްކ ރ މަށްުއިންު،އިސްތިސްނާވާނ ުމިކަމ ން

ުނެރޭުުމާކެޓަށްުއިނ ލަުހ ށަހެޅ މަކާުފަރާތަކ ންުއެއްވެސްުއަދިުނ ބެލެވޭނެުލަފައެއްކަމ ގައި
ު.ލިޔެކިޔ މެވެުނެރޭުބެހ މަށްުއާންމ ކޮށްު،ލިޔ ންތަކާއި

ުުމ ޢާމަލާތްތައްުނ ވަތަުސެކިއ ރިޓ ޒްުފައިސާ،ުކްލަޔަންޓ ގެު)އ(ުު ުހިންގ މ ގައި ުމ ޢާމަލާތްތަކާުއެ
ުހ ރިހާުުދ ފައިވާުބާރ ުއިޚްތިޔާރާއިުއަމިއްލަުފަރާތަށްުލަފާދޭުކ ރ މަށްުުއިންވެސްޓްުގ ޅޭގޮތ ން

ު.ތައްޑ ރިކޯުއެނގޭނެުއެކައ ންޓ ތައްުއެުތަނ ވަު،ލިސްޓެއްުއެކައ ންޓ ތަކ ގެ

ުމ ޢާމަލާު)ވ(ުު ުފަރާތަށްުުލަފާދޭުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްު،ބާރ ުއިޚްތިޔާރާއިުއަމިއްލަުކ ރ މ ގެތ 
ުދިންކަންުުއިޚްތިޔާރެއްުމިފަދަުނ ވަތަުއެޓާނ ުއޮފްުޕަވަރުފައިވާދައިުހަުދިނ މަށްޓަކައި
ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު.ުުުލިޔެކިޔ ންތައްުއެހެނިހެންުސާބިތ ކޮށްދޭ

ުދެމެދ ުުފަރާތާުލަފާދޭުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުުކްލަޔަންޓަކާއިުއެއްވެސްުގ ޅޭގޮތ ންުުމަތްތަކާދ ޚިު)މ(ުު
ު.އެއްބަސްވ ންތައްުފައިވާުހަދައިުލިޔ މ ން

ުދ ގައިގ ސަުމަުހޯދ މ ގެުުކްލަޔަންޓ ންުުއައ ުނ ވަތަުފޯރ ކޮށްދިނ މަށްުުކްލަޔަންޓ ންނަށްު)ފ(ުު
ު،މާއިލިޔ ުޝާއިޢ ކ ރާުނޫހ ގައިު،ރާއިތިހާސްއިު،އާއިސަރކިއ ލަރު،ހާއިނޯޓިުުވާފައިުދައިހަ

ުކޮޕ .ުލިޔެކިޔ ންތަކ ގެުއެފަދަުއެހެންުއާއި،ސިޓ 

ުނ ވަތަުުފައިދާއެއްުސ ދާުމ ޢާމަލާތަކ ންުުރިުކ ުއެުގ ޅިގެންުުމ ޢާމަލާތަކާުކޮންމެުސެކިއ ރިޓ ޒްގެު)ދ(ުު
ުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުުނ ވަތަުުލިބޭުފަރާތަށްުފާދޭލަުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްު،ފައިދާއެއްުނ ސ ދާ
ު.ލިޔެކިޔ ންުގ ޅޭުމ ޢާމަލާތަކާުކޮންމެުލިބޭުފަރާތަށްުުތަމްސ ލ ކ ރާުުފަރާތްުލަފާދޭ
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ުދިވެހިރާއްޖޭގެުުހިސާބ ތައްުުފަރާތ ގެުުލަފާދޭުުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުު.14ުއައްަޔނ ކ ރ ންުުއޮޑިޓަރ ން ުއެކައ ންޓެންސ ުުއޮޑިޓްކ ރަންވާނ ،
ުޕްރޮފެޝަ ުއޮޑިޓްކ ރ މ ގެުުދޫކޮށްފައިވާުުފަރާތ ންުބަލަހައްޓާުކަނޑައަޅާުލ ތައްސޫުއ ުކަންކަމ ގެުގ ޅޭނާ

ު.ފަރާތަކ ންނެވެުލިބިފައިވާުލައިސަންސް

ުއަހަރ ުުބެހޭުުވިޔަފާރިއާުލަފާދިނ މ ގެުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުއޭނާގެު،ފަރާތްުލަފާދޭުއިންވެސްޓްކ ރ މަށްު.15ުހިސާބ ަތއްުުމާލ 
ުއަހަރ ުުމާލ ުއެއްގޮތަށް،ުސްޓޭންޑާރޑްތަކާުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލްުއިންޓަރނޭޝަނަލްު،ހިސާބ ތައް

4ުުުނިމޭތާ ުހ ށަހަޅަންވާނެއެވެުއޮތޯރިޓ އަށްުތެރޭގައިުމަސްދ ވަހ ގެު)ހަތަރެއް( ުހ ށަހަޅާުުމިގޮތ ން.
ު.ހިމަނަންވާނެއެވެުުސްޓޭޓްމަންޓްތައްުއަންނަނިވިުު،ހިސާބ ތަކ ގައި

ު.ޝ ޓްުބެލެންސްު)ހ(ުު

ު.ސްޓޭޓްމަންޓްުއިންކަމްު)ށ(ުު

ު.ސްޓޭޓްމަންޓްުފްލޯުުކޭޝްުު)ނ(ުު

ު.އިކ އިޓ ުއިންުޗޭންޖަޒްުއޮފްުސްޓޭޓްމަންޓްު)ރ(ުު

ުވަނަުބައ6ުުި
ުބެލެހެއްޓ ންުުފަންޑ ތައްުުކްލަޔަންޓ ންގެުު،ފޯރ ކޮށްދިނ މާއިުުމަޢ ލޫމާތ ުުކްލަޔަންޓ ންނަށްު

ުމަޞްަލޙަތ ަގއިުކްލަޔަންޓ ންގެ
ުމަަސއްކަތްކ ރ ންު

ުކ ރ މަށްުުއިންވެސްޓްު،ތެރޭގައިުހިންގ މ ގެުުމ ޢާމަލާތެއްުލަފާދިނ މ ގެުކ ރ މަށްުުއިންވެސްޓްު)ހ(ު.16
ުޙަޤ ޤަތްުުފަރާތ ންުތަމްސ ލ ކ ރާުފަރާތްުލަފާދޭުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓްުނ ވަތަުފަރާތްުލަފާދޭ
ުނ ވަތަު،ލ ންވައިއޮޅ  ުމަޢ ލޫމާތ ު ުކަރާއިުމަުމިނޫންވެސްުނ ވަތަު،އ ނިކ ރ ންުއެނގިހ ރެ

ު.ނ ވާނެއެވެުހިންގައިގެންުޢަމަލެއްުއެއްވެސްުހ ލަތ ގެ

ުުުުނ ވަތަުުފަރާތްުުލަފާދޭުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓްުުހައިސިއްޔަތ ންުފައިޑިއ ޝަރ އެއްގެުު)ށ(ުު
ުކްލަޔަންޓ ންނާމެދ ުުފަރާތ ގެުއެުފަރާތ ންުތަމްސ ލ ކ ރާުފަރާތްުުލަފާދޭުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓް

ުކ ރަންވާނެއެވެުމ ޢާމަލާތްުުއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކ ު ުލިބިގެންުުރ ހ ންުކްލަޔަންޓ ގެުއެުއަދި.
 .ނ ވާނެއެވެުުޢަމަލ ކޮށްގެންުގޮތަކަށްުފ ށ އަރާފަދަުމަޞްލަޙަތ ުުކްލަޔަންޓެއްގެު،މެނ ވ 

ުނ ވަތަުކްލަޔަންޓ ންނަށް
އެދޭުުވ މަށްުކްލަޔަންޓ ންނަށް

ުހާމަކ ރަްނޖެހޭުލިޔ މ ންުފަރާތްތަކަށް
ުކަންތައްަތއްު

ުކޮންމެުުއެދޭުވ މަށްުކްލަޔަންޓަކަށްުނ ވަތަުކްލަޔަންޓަކަށްުކޮންމެުފަރާތ ގެުުލަފާދޭުކ ރ މަށްުންވެސްޓްއިު.17
ުތެދ ުުއަދިުުފ ރިހަމަު،ގޮތ ންުކަންކަމާބެހޭުުއަންނަނިވިުހާމަކ ރ މަށްުޓަކައި،ުމަޢ ލޫމާތ ތައްުފަރާތަކަށް،
ު.ދޭންވާނެއެވެުލިޔ މެއްުފަދަުއްލ އިފޮތެުނ ވަތަުސްޓޭޓްމަންޓެއްުލިޔެފައިވާުހިމެނޭ،ުމަޢ ލޫމާތ 

ު
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ުތަޢ ލ މ ުލަފާދޭުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓްު)ހ(ުު ުފަރާތ ގެ ުތަމްސ ލ ކ ރާ ުވިޔަފާރ ގެުު،ފެންވަރާއިުފަރާތް
ުތަޖ ރިބާ.

ު.ބާވަތްުޚިދ މަތ ގެުލަފާދެވޭުުފަރާތ ގެުުލަފާދޭުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓްު)ށ(ުު

ުރޭޓ .ުލަކ ންކަމާއިސޫުއ ުކޮންުޢަމަލ ކ ރަނ ުއިނެގ މ ގަުއަގ ުޚިދ މަތްތަކަށްުފޯރ ކޮށްދެވޭު)ނ(ުު

ުބާވަތް.ުކްލަޔަންޓ ންގެުފޯރ ކޮށްދޭުޚިދ މަތްުލަފާދިނ މ ގެުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓްު)ރ(ުު

ުބާވަތްތައް.ުއިންވެސްޓްމަންޓްތަކ ގެުުލަފާދެވޭުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓްު)ބ(ުު

ު.ކަންކަންުގ ޅޭުމ އްދަތާުއިންވެސްޓްމަންޓ ގެު)ޅ(ުު

ު.އެކަންުހިމެނޭނަމަުޕްލޭނިންގުފައިނޭންޝަލްުތެރޭގައިުލަފާދިނ މ ގެުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓްު)ކ(ުު

ުލަފާދޭުުކ ރ މަށްުުއިންވެސްޓްު،ވިޔަފާރިއެއްުއެހެންުވައިފިޔަުލަފާދިނ ންުކ ރ މަށްުއިންވެސްޓްު)އ(ުު
ު.ފެއްރ ުތަޢާުކ ރ ުވިޔަފާރިއެއްގެުުއެުކ ރާނަމަ،ުފަރާތ ން

ުުުުުުުު،ބާވަތްތަކާއިުރިޕޯޓ ތަކ ގެުރާތައްޔާރ ކ ުގ ޅޭގޮތ ންުކައ ންޓ ތަކާއެުކްލަޔަންޓ ންގެު)ވ(ުު
ު.މ އްދަތ ތައްުލިބޭނެުުފަރާތްތަކަށްުއެުރިޕޯޓ ތައްުއެ

ުޕޯޓްފޯލިއޯުުޑިސްކްރ ޝަނަރ )ު.އެކަންުމެނޭޖްކޮށްދޭނަމަުޕޯޓްފޯލިއޯުޑިސްކްރ ޝަނަރ ު)މ(ުު
ުގޮތްުުލިބޭނެުުކްލަޔަންޓަށްުއްހިސާބ ތަުއަހަރ ގެުމާލ ުުފާއިތ ވިުމެނޭޖްކޮށްދޭނަމަ،

ު.(ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

ުވަނަުބައ7ުުި
ުތިހާރ ކ ރ ންުސްުއިު

ުގ ޅޭގޮތ ންުުހާލަތަކާުއެުުކަންކަން،ުބ ނެފައިވާުމާއްދާގައިުމިުބެހޭގޮތ ންުކ ރ މާުތިހާރ ސްއިު)ހ(ު.18ުއ ސޫލ ަތއްުުއާންމ 
ުޝާއިޢ ކ ރާުުއެޑްވައިޒަރ ންުއިންވެސްޓްމަންޓްުދޭހަނ ވާނަމަ،ުގޮތަކަށްުއެހެންުކަނޑައެޅިގެން

ު.ހިނގާނެއެވެުވެސްުމައްޗަށްުރިޕޯޓ ތަކ ގެުއިލިޔ ންތަކާ

ު.ފ ރިހަމަވާންވާނެއެވެުކަންކަންުތިރ ގައިވާުު،ތިހާރ ތަކ ގައިސްއިު)ށ(ުު

ުޙަޤ ޤަތްުުފަރާތްތަކަށްުބޭނ ންވާުއިންވެސްޓްކ ރަންުު،ވާންވާނ ުތިހާރެއްސްއިުކޮންމެު(1)ުުު
ު.ުތަކަކަށެވެރ ތިހާސްއިުކ ރާުނިޔަތ ގައިުހެޔޮު،ފަދައިންުނޯޅޭނޭ

ުުު
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ުއެންމެުުވ ުމަޢ ލޫމާތ ،ުތެދ ުސ ދާުު،ވާންވާނ ުވެސްުތިހާރެއްުސްއިުކޮންމެު(2)ުުު
ު.ތިހާރަކަށެވެސްއިުހިމެނޭުފ ރިހަމައަކަށްު

ުފަސޭހައިންުުއާންމ ންނަށްުު،ބޭނ ންކ ރަންވާނ ުވެސްުުތިހާރެއްގައިސްއިުކޮންމެު(3)ުުު
ު.ޢިބާރާތްތަކެވެުއިލަފ ޒާުދޭހަވާފަދަ

ުނ ވަތަުުއިންވެސްޓްމަންޓްުރާތިހާރ ކ ސްއިުއެުު،ތިހާރަކ ންސްއިުކޮންމެު(4)ުުު
ުސާފ ސ ދާުުކޮބައިކަންުުތަކަކ ތްޚިދ މަުބ ނާުތިހާރ ގައިުސްއިުފޯރ ކޮށްދޭނެކަމަށްު

ު.އެނގެންވާނެއެވެުއޮޅ މެއްނެތިުުއެއްވެސްު،ބަހ ރ ވައިން

ުބ ނާުުތިހާރ ގައިުސްއިުފޯރ ކޮށްދޭނެކަމަށްުުނ ވަތަު،ކ އިންވެސްޓްމަންޓަުރާތިހާރ ކ ުސްއިު(5)ުުު
ވެސް،ުުތިހާރަކ ންސްއިުކޮންމެު،މިންވަރަށްުއެނގޭނެުުކޮބައިކަންުޚިދ މަތަކ 

ު.ލިބެންވާނެއެވެުމަޢ ލޫމާތ ުއެކަށ ގެންވާ

ުކަންކަމާއި،ުފައިވާުކޮށްބިނާުއެު،ފައިވާނަމަނައިހިމަުއެސްޓިމޭޓެއްުނ ވަތަުފޯކާސްޓެއްު(6)ުުު
ުުުުުު،ރިސްކ ތަކާއިުދިމާނ ވެދާނެކަމ ގެުގޮތަށްުުއެުއެސްޓިމޭޓްުުނ ވަތަުުސްޓްފޯކާުއެ
ުއެނގެންުުޤާބިލިއްޔަތ ުފަރާތެއްގެުުތައްޔާރ ކ ރިުުއެސްޓިމޭޓްުުނ ވަތަުުފޯކާސްޓްުއެ

ުއޮންނަންވާނެއެވެ ުޒިންމާުުއެސްޓިމޭޓަށްުނ ވަތަުށްުފޯކާސްޓަުއެުފަރާތަކ ުއެުއަދިު.
ު.ވާންވާނެއެވެުކަމަށްުފަރާތެއްުއ ފ ލާ

ުއެފަދަުުނ ވަތަުު،ހިމަނާނަމަުހިސާބ ތަކެއްުދައްކ ވައިދޭުުފޯމަންސްުރޕާުމާޒ ގެު(7)ުުު
ުހިސާބ ތަކާއިުުމ އްދަތ ގެުުކ ރ ގެުއޭގެުޙަވާލާދޭންވާނ ،ުވާލާދޭނަމަޙަުހިސާބ ތަކަކަށް

ު.ގޮތަކަށެވެުކިޔޭފަދަޅައިއަ

ުއެކަށ ގެންވާުުމައްޗަށްުުރިސްކ ތަކ ގެުގ ޅިފައިވާުއިންވެސްޓްމަންޓަކާުު،ތިހާރ ގައިސްއިު(8)ުުު
ު.ހ ންނަންވާނެއެވެުފައިދ ުުއަހަންމިއްޔަތ ކަމެއް

ުޓަކައިުުކ ރ މަށްުޕްރޮމޯޓްު،ހާމަކޮށްުކަމެއްުތިހާރަކ ސްއިުއެުވެސް،ުތިހާރެއްގައިސްއިުކޮންމެު)ނ(ުު
ުގޮތަށްުުއަޑ އިވޭނެުނ ވަތަުުފެންނާނެުބަޔާނެއްުއެނގޭނެުތިހާރެއްކަންސްއިުކ ރެވޭ

ު.ހިމަނަންވާނެއެވެ

ުފަދަުުބަދަލ އަންނާނެުއަގަށްުމާކެޓްުއޭގެުުއިންވެސްޓްމަންޓަކ ުތިހާރ ކ ރާސްއިު)ރ(ުު
ުއިންވެސްޓްމަންޓެއްުުކ ރެވޭުުފައިސާއިންުބޭރ ުނ ވަތަުވާނަމަ،ުކަމ ގައިުއިންވެސްޓްމަންޓެއް

ުލަފާކ ރެވޭުުލިބޭނެކަމަށްުއިންވެސްޓްމަންޓ ންުުއެުތިހާރ ގައިުސްއިުއެުއަދިުވާނަމަ،ުކަމ ގައި
ުމާކެޓްުުގ ޅޭގޮތ ންުރިސްކ ތަކާުބ ނެފައިވާުުތިހާރ ގައިސްއިުނެފައިވާނަމަ،ބ ުމިންވަރ ުގެުފައިދާ
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ުއަންނަުުއަގަށްުފައިސާގެުބޭރ ުނ ވަތަުުސަބަބ ން،ުބަދަލ ތަކެއްގެުުއަންނަުުވެލިއ އަށް
ުއެނގެންުުސާފ ބަހ ންުުނ ލިބިދާނެކަންުުފައިދާުުފަދައިންުލަފާކޮށްފައިވާުސަބަބ ން،ުބަދަލ ތަކެއްގެު

ު.ނަންވާނެއެވެއޮން

ގެނެވޭނ ު.19ުގަާވިއދަށްުބަދަލ ގެަނއ ންުު ުބޯޑ ގެުއަޣްލަބިއްޔަތ ންނެވެ.ު،މިުއޮތޯރިޓ ގެުބޯޑ ގެުޖަލްސާއަކ ންު،މިުގަވާއިދަށްުބަދަލު 

ުުގައިޓ ގެޒެުުސަރ ކާރ ގެުދިވެހިު،ޢަމަލ ކ ރާނ ުގަވާއިދަށްުމިު.20ުގަާވިއދަށްުޢަމަލ ކ ރަންުފަށާުތާރ ޚު  ުގަވާއިދ  ުދ ވަހ ންުުޢ ކ ރާޝާއިމި
ު.ފެށިގެންނެވެު

އިންވެސްޓްކ ރ މަށްުލަފާދޭު)R-37ު/2014ރ ުގަވާއިދ ުނަންބަު،މިުގަވާއިދަށްުޢަމަލ ކ ރަންުފެށ މާއެކ ުު.21ުއ ަވއިލެވޭުގަާވިއދު 
ުގަވާއިދ (ުއ ވ ނ އެވެ.ުފަރާތްތަކާބެހޭ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ު 1ުޖަދ ވަލު 

ުފ ު

ރ މަށްުލަފާދޭުއިންވެސްޓްކ ުުތަފ ސ ލ ުު#
ުކ ންފ ނިު

އިންވެސްޓްކ ރ މަށްުލަފާދޭު
ުކ ންފ ނިުތަމްސ ލ ކ ރާުފަރާތްތައްު

ދައްކަންޖެހޭު ުތާރ ޚ ުފު 

ުއެޕްލިކޭޝަނާއެކ ުރ ފިޔ500ުުާުރ ފިޔާުު-/1,000ުއެޕްލިކޭޝަންުޕްރޮސެސްކ ރ މ ގެުފ ު.1

ުނިމޭތާު-ުރ ފިޔާުު-/15,000ުއަހަރ ުފ ު.2 ުއަހަރ  ުުމާލ 
މަސްދ ވަހ ގ1ުުެ

 ގައިތެރޭ
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2ުޖަދ ވަލު 

ފަރާތްތައްުތަމްސ ލ ކ ރަންުއެދޭުފަރާތްތަކ ންު ފަރާތްތަކ ން/އިންވެސްޓްކ ރ މަށްުލަފާދޭު އިންވެސްޓްކ ރ މަށްުލަފާދޭު
ުލައިސަންސްުހޯދ މަށް/އައ ކ ރ މަށްުއެދިުހ ށަހަޅާުފޯމ ު

ުތަރ ތ ބ ންުހ ށަހެޅ މ ްނުފ ދޭނެއެވެ.(ު)މިުފޯމ ުހިމަނައިފައިވަނ ުނަމޫާނއެއްގެުގޮތ ގައެވެ.ުފޯމ ގައިވާުމަޢ ލޫމާތ ތައް

 ލައިސަންސްގެުބާވަތްު .1

 ލައިސަންސްުއައ ކ ރ މަށްުުުުު⃞އަލަށްުުުު⃞ލައިސަންސްުހޯދ މަށްުއެދެނ : .1.1

 ުުލައިސަންސ1.2ުް

 އިންވެސްޓްކ ރ މަށްުލަފާދޭުފަރާތ ގެުލައިސަންސްުުު⃞

 ސްއިންވެސްޓްކ ރ މަށްުލަފާދޭުފަރާތެއްުތަމްސ ލ ކ ރ މ ގެުލައިސަންުުު⃞

މަޢ ލޫމާތ ު .2  ލައިސަންސްުހޯދ މަށްުނ ވަތަުއައ ކ ރ މަށްުއެދޭުފަރާތ ގެުއާންމު 

ުނަންބަރާއިުތާރ ޚ :ުގެލައިސަންސްުއައ ކ ރ މަށްުނަމަ،ުމިހާރ ގެުލައިސަންސ2.1ުް

ުނަމާއިުއެޑްރެސް:2.2ު

ުކާޑ 2.3ު ުއަންގައިދޭ ުރައްޔިތެއްކަން ުއ ފަންތާރ ޚ ުގެދިވެހި ުނަންބަރާއި، ުނަު؛ ުނަންބަރާއި،ުކ ންފ ންޏެއް ުރަޖިސްޓަރ  ުުމަ،
ުރަޖިސްޓަރ ުކ ރިުތާރ ޚ :

ުފޯނ ުނަންބަރާއި،ުފެކްސްުނަންބަރާއި،ުއ މެއިލްުއެޑްރެސް:2.4ު

ު)ތައް(:ުއެކައ ންޓްުނަްނބަރ ުއެޑްރެސް،،ުޕްރިންސިޕަލްުބޭންކަރ ގެުނަނ2.5ުް

ުއޮޑިޓަރ ގެުނަމާއިުއެޑްރެސް:2.6ު

 ރާުތަނާއިުވަޒ ފާ:ފަރ ދެއްުނަމަ،ުމިހާރ ުވަޒ ފާުއަދާކ 2.7ު
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ު ުފެށިގެނ3ުުްނަންބަރ  ުލައިސަންސ6ުުްުނަންބަރ ުުއިން ުނ ވަތަ ުއެދި ުލައިސަންސަށް ުފ ރަންޖެހޭނ ، ުބައިތައް ުހ ރި ުނިޔަލަށް ގެ
ުވެފައި،ު ުކަމަށް ުއައ ކ ރ މަށް ުލައިސަންސް ުހ ށަހަޅަނ ، ުނަމަވެސް ުނަމައެވެ. ުކ ންފ ންޏަކ ން ުހ ށަހަޅަނ  ުއެދި ުުުުުުއައ ކ ރ މަށް

 ނ ޖެހޭނެއެވެ.(ުއްުށެުޢ ލޫމާތ ތަކަށްުބަދަލެއްުއައިސްފައިުނ ވާނަމަ،ުމިުމަޢ ލޫމާތ ތައްުއަލ ންުހ ށަހަޅާކަުމިުމަު

 ހ އްދަކޮށްފައިވާ،ުދޫކޮށްފައިާވ،ުއަގ ުއަދާކޮށްފައިވާުކެޕިޓަލްު)ހިއްސާގެުއަދަދާއިުވެލިއ (: .3

 ޕްރިންސިޕަލްުނ ވަތަުމައިުހިއްސާދާރ ންގެުނަމާއިުއެޑްރެސް: .4

ުތަޢ ލ މާއިުޑިރެކްޓަރ  .5 ުކ ންފ ނިތައް، ުއެހެން ުކ ރާ ުޑިރެކްޓަރ ކަން ުވަޒ ފާތައް، ުއަދާކ ރާ ުއެޑްރެސް، ުނަން، ުމެނޭޖްމަންޓ ގެ ންނާއި
 ތަޖ ރިބާ:

ުކ ންފ ިނތަކ ގެު .6 ުނަމަ،ުއެ ުކ ންފ ިނުހ ރި ުކ ންފ ނިތަކާއި،ުއެސޯސިއޭޓް ުކ ްނފ ންޏާއި،ުސަބްސިޑިއަރ  ުޕޭރަންޓް ުފަރާތ ގެ ހ ށަހަޅާ
ުނަމާއިުއެޑްރެސް:

ުކ ންފ ންޏަކާބެހޭު .7 ުއެ ުނަމަ، ު)ކ ންފ ންޏެއް ުފަރާތް ުހ ށަހަޅާ ުއެދި ުއައ ކ ރ މަށް ުލައިސަންސް ުނ ވަތަ ުއެދި ުހޯދ މަށް ލައިސަންސް
ުގޮތ ންުއެުކ ންފ ނ ގެުޑިރެކްޓަރ ން(ުގެުއިޤްރާރ 

ު ުޞަ)ހ( ުމަޢ ލޫމާތ  ުބަޔާންކޮްށފައިވާ ުސޮއިކޮމަތ ގައި ު)ތިރ ގައި ުއަހ ރެން/އަހ ރ މެން ުފަރާތްތައް(ުއްޙަކަމ ގައި ށްފައިވާ
 ޔަގ ންކޮށްދެމެވެ.ުއަދިުމިުމަޢ ލޫމާތަށްުބަދަލެއްުއަތ ވެއްޖެނަމަުަލސްނ ކޮށްުއޮތޯރިޓ އަށްުއަންގާނެަކމަށްުއެއްބަސްވަމެވެ.

ު ުޓަކަިއު)ށ( ުދެނެގަތ ަމށް ުާހލަތ  ުާމލ  ުފަރާތ ގެ ުއެ ުފަރ ދެއްނަމަ( ުއެދޭ ުލައިސަންސަށް ުލަފާިދނ މ ގެ )ިއންވެސްޓްކ ރ މަށް
 ނިހެންުލިޔެކިޔ ންުއޮތޯރިޓ ައށްުބޭނ ންވެއްޖެނަަމ،ުއެުލިޔެކިޔ ންުހ ށަހެޅ މަށްުއެއްބަސްވަމެވެ.ުއެހެ

ުއަހ ރެން/އަހ ރ މެންުއަންަނނިވިުކަންތައްތައްުކަށަވަރ ކޮށްދެެމވެ.ު)ނ(

ުލައިސަންސަށްުއެދިުހ ށަހަޅާުފަރާތަކ ުއިފްލާސްކ ރ މ ގެުމަރ ޙަލާއެއްގައިވާުފަރާތެއްުނޫންކަން. (1)

ސަންސްުހޯދ މަށްުއެދިުހ ށަަހޅާުފަރާތ ގެުވިޔަފާރިއާއިުއަދިުވިޔަފާރ ގެުމ ދަލ ގެުމައްޗަށްުއެއްވެސްުޤާނޫނެއްެގުލައި (2)
ުދަށ ންުރިސ ވަރެއްުނ ވަތަުމެނޭޖަރެއްުއައްޔަނ ކޮށްފައިުނ ވާކަން.

ުއިޚްތިޔާ (3) ުފަރާތ ގެ ުއެ ުޓަކައި ުއަދާކ ރ މަށް ުދަރަނިތައް ުފަރާތ ގެ ުހ ށަހަޅާ ުއެދި ުބޭރ ންލައިސަންސަށް ު،ރ ގެ
 ކްރެޑިޓަރ ންނާއެކ ުއެއްވެސްކަހަލަުއެއްބަސްވ މަކަށްުއައިސްފައިުނ ވާކަން.

ުޑިރެކްޓަރ ންނާއިު (4) ުކ ްނފ ނ ެގ ުކ ންފ ންޏެއްނަމަ، ު)އެއ  ުފަރާތަށް ުއެދޭ ުައއ ކ ރ މަށް ުނ ވަތަ ުއެދޭ ލައިސަންސަށް
ު.އޮފިސަރ ން(ުތިރ ގައިުބ ނެފައިވާުކަމެއްުމެދ ވެރިވެފައިުނ ވާކަންުއިސް
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(iްުއިފްލާސްކ ރެވިފައިވ ނ)ު

(iiު ުހިނގައިފައިވާ ުކ ރިޔަށް ުދ ވަހ ގެ ުހ ށަހަޅާ ުފޯމ  ުއެހެްނ10ުު(ުމި ުނ ވަތަ ުދިވެހިރާއްޖޭގައި ުތެރޭގައި )ިދހައެއް(ުއަހަރ ދ ވަހ ގެ
ުން.ނ ވަތަުެޓކ ން،ުނ ވަތަުފޭރ ްނ،ުނ ވަތަުަމކަރާއިުހ ލަތްހެދ މ ގެުކ ށްުސާބިތ ވެފައިުވ ،ުޤައ މެއްގައިުވައްކަން

ު

ުކ ންފ ންޏެއްނަމަުސިއްކަ.ުުތާރ ޚ ؛ުުސޮއި؛ުލައިސަންސްުހޯދ މަށްުއެދޭުފަރާތ ގެުނަން؛

ު)ކ ންފ ނ ގެުހ ރިހާުޑިރެކްޓަރ ންުސޮއިކ ރަންވާނެއެވެ.(

ު

ު ުހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ުިލޔެކިޔ ން ުއަންނަނިވި ުފޯމާއެކ  ުމި ުވެފައި،* ުކަމަށް ުއައ ކ ރ މަށް ުލައިސަންސް ުހ ށަހަޅަނ  ުު)ނަމަވެސް
ުނ ޖެހޭނެއެވެ.(ުއްުއަލ ންުހ ށަހަޅާކަށެުުކ ރިންުހ ށަހަޅައިފައިވާުމަޢ ލޫމާތަށްުއެއްވެސްުބަދަލެއްުއައިސްފައިުނ ވާނަމަ،

ުކޮޕ  .1 ުކާޑ ގެ ުއަންގައިދޭ ުރައްޔިތެއްކަން ުދިވެހި ުފަރ ދެއްނަމަ، ުކޮޕ ؛ ުސަނަދ ތަކ ގެ ުލިބިފައިވާ ުސައިޒ ގެު؛ ުުޕާސްޕޯޓް
ުނ ެޖހޭނެއެވެ.(ުއްށެކ ރ މަށްުނަމަުހ ށަހަޅާކައައ ުކ ލަުފޮޓޯއެއް.ު)ލައިސަންސް

 ނަމަުކ ންފ ންޏެއް .2

i. ުްުކ ންފ ނ ގެުރަޖިސްޓަރ ގެުކޮޕ އެއ

ii. ުެއަހަރ ުނ ވާނަމަ،2ުު)ުޑިޓްކޮށްފައިވާުމާލ ުހިސާބ ތައް)ދޭއް(ުއަހަރ ދ ވަހ ގެުއ2ުޮކ ންފ ންޏެއްުނަމަ،ުއެންމެުފަހ ގ
ު(ހިސާބ ތައްުއެންމެުފަހ ގެ

iii. ިުކޮޕ އާއިުތަޢ ލ މ ުސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެުކޮޕ .ގެުޓިވ ންގެުދިވެހިުރައްޔިތެއްކަންުއަންގައިދޭކާޑ އެގްޒެކެުޑިރެކްޓަރ ންނާއ

iv. . ުޑިރެކްޓަރ ންނާއިުއެގްޒެކެޓިވްުމ ވައްޒަފ ންގެުސ .ވ

v. . ކ ންފ ނ ގެުހިންގާުގަވާއިދ ގެުކޮޕ އާއި،ުއަސާސ ުގަވާއިދ ގެުކޮޕ 

vi. ިުޒިންމާތައްުއެނގެންުއޮންނަންވާނެއެވެ.(ވިޔަފާރ ގެުޕްރޮޕޯޒަލްު)އޯގަނައިޒޭޝަންުސްޓްރަކްޗަރއާއ 

ުލައިސަންސަށްު .3 ުތަމްސ ލ ކ ރ މ ގެ ުފަާރތް ުލަފާދޭ ުމ ވައްޒަފަކ ،ުއިންވެސްޓްކ ރ މަށް ުފަރާތ ގެ ުލަފާދޭ އިންވެސްޓްކ ރ މަށް
 އެދިުހ ށަހަޅާނަމަ،ުއެއ ުއެުފަރާތ ގެުމ ވައްޒަފެއްކަންުއަންގައިދޭުލިޔ މެއްުހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ުފަރާތ ގެުއިންވެސްޓްކ  .4 ުލަފާދޭ ުއިންވެސްޓްކ ރ މަްށ ުނ ވަތަ ުފަރާތް، ުއެދޭ ުލައިސަންސަށް ުފަރާތ ގެ ުލަފާދޭ ރ މަށް
ުފަރާތ ގެު ުަތމްސ ލ ކ ރާ ުފަރާތް ުލަފާދޭ ުއިންވެސްޓްކ ރ މަށް ުޑިރެކްޓަރ ންނާއި، ުފަރާތ ގެ ުއެދޭ ލައިސަންސަށް

ުފޯމ  ުސާފ ކ ރާ ުރިކޯޑ  ުކ ށ ގެ ުފަރާތ ގެ ުއެދޭ ުިލބެްނުކޮފ ރިހަމަުލައިސަންސަށް ުއޮތޯރިޓ ން ުފޯމ ، ުމި ށްފައި.
 ހ ންނާނެއެވެ.ު

______________________________ު
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