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 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ޝޯޓް ކޯޑް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު   

ނަންބަރު    ،ިމއީ ( ހ) . 1 ތަޢާރަފާިއ ނަން  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ   2015/43ޤާނޫނު      )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ދައިވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ހަ 57ޤާނޫނު( ގެ 

 "ޝޯޓް ކޯޑް ދޫކުރުާމބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.  ،ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ ިމ )ށ(   

ަމ . 2 ދު ގުސަގަވާިއދުގެ މަ  ގަވާއިދުގެ  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންސްދަކީ،  ގުސަމި  ދެވޭ    ގެދިވެހިރާއްޭޖގައި 
މު ޚިދުަމތްތަކުގައްޔާއި ކުއްލި  ންޚިދުަމތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ނަންބަރުތަކުގެ ތެރެއިން އާ

އުހާ ދޫކުރާނެ  ނަންބަރު(  )ކުރު  ކޯޑް  ޝޯޓް  ބޭނުންކުރުަމށް،  ލުތައް ސޫލަތްތަކުގައި 
 ކަންކަން ބަޔާންކުރުެމވެ.  އެ  އި،ކަނޑައަޅަ

 ވަނީއެވެ.ިމތިރީގައި   ،ގައި ހިެމނޭ ބައިތައްޝޯޓް ކޯޑު . 3 ގެ ބައިތަްއ  ޝޯޓް ކޯޑު 

 ؛ )ހަތަރެއް( އަކުރުގެ ނަންބަރުތައް 4 )ހ(   

  .އް)ތިނެއް( އަކުރުގެ ނަންބަރުތަ 3 )ށ(   

ތެރޭގައި  4 )ހ(  . 4 އަކުރުގެ ޝޯޓް ކޯޑް  ހަތަރު ކޯޑުގެ  ޝޯޓް  އަކުރުގެ                    ، ހިމެނޭނީ   )ހަތަރެއް( 
)އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ    1999އިން ފެށިގެން  )އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ(    1400

 އާ ދެެމދުގެ ނަންބަރުތަކެވެ.ނުވަދިހަ ނުވައެއް( 

)ދޭއް( ކެޓަގަރީއަށެވެ.    2ލައިފައިވަނީ،  އިބަހަ( އަކުރުގެ ޝޯޓް ކޯޑް  އް)ހަތަރެ  4 )ށ(   
ހިމެނެނީ  Aކެޓަގަރީ   ކެޓަގަރީ    ، ގައި  އަދި  ނަންބަރުތަކެވެ.  ގައި    Bރީތި 
 މު ނަންބަރުތަކެވެ.ންއާ  ،ހިމެނެނީ
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ލިބެން  އެ ( ނ)   ނަންބަރުތައް  އިރެއްގައި  ވެބްސައިޓް    ،ހުންނަ  އޮތޯރިޓީގެ 
(www.cam.gov.mv) ާން ހުންނާނެއެވެ.  ގައި ފެންނ 

އަކުރުގެ ޝޯޓް ކޯޑް   ހަތަރު
 ދޫކުރުން 

ނަންބަރުތައް . 5 ކޯޑް  އެ  ،ޝޯޓް  ބަހައިގެން  ކަނޑައެޅިފައިވާ    ރޭންުޖތަކަކަށް  ވަގުތަކަށް 
ރޭންަޖކުން ނުވަތަ ރޭންުޖތަކަކުން ނަންބަރު ދޫކުރާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. ިމގޮތުން ނަންބަރު  

 ދޫކުރުުމގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ފަރާތުން   )ހ(    ހުށަހަޅާ  އެދި  ކޯޑަށް  ގިނަބަޔަކު ޝޯޓް  ޚިދުަމތަކީ،           ފޯރުކޮށްދޭ 
 ؛ންެޖހޭ ފަރާތަކަށްވުންއެ ޚިދުަމތެއް ބޭނުންކުރުަމށް ގުޅާ

ފުރިހަމަ ކުރުަމށްފަހު   ޝޯޓް ކޯޑަށް އެދޭ ފޯމު"ޝޯޓް ކޯޑަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ " )ށ(   
 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފައިވުން. 

ހަތަރު އަކުރުގެ ޝޯޓް ކޯޑުގެ  
 ފީ

ލު ތިރީގައި ސޫ)ހަތަރެއް( އަކުރުގެ ޝޯޓް ކޯޑުތަކަށް ފީ ނެގޭނެ އު  4އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ   . 6
 ިމވަނީއެވެ.   

  އެޕްލިކޭޝަން ފީ ނެގޭނެ ( އަކުރުގެ ޝޯޓް ކޯޑުތަކުގެ އަހަރީ ފީއާއި  އް)ހަތަރެ  4 )ހ(   
 ގޮތް:

 ؛)ސާޅީސް އަށްހާސް( ރުފިޔާ  -/A :48,000ރީތި ނަންބަރުގެ ކެޓެގަރީ   (1)   

ކެޓެގަރީ  ންއާ (2)    ނަންބަރުތަކުގެ  ހާސް(  B: -/24,000މު   )ސައުވީސް 
 ؛ރުފިޔާ

)ދެހާސް(   2,000/-ގެ އެޕްލިކޭޝަން ފީ:    Bއާއި ކެޓެގަރީ    Aކެޓެގަރީ   (3)   
 ރުފިޔާ. 

ވަނަ ާމއްދާގެ    7ިމ ގަވާއިދުގެ    ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޝޯޓް ކޯޑެއް )ށ(   
ފައިވާ އަހަރީ ފީ  އިލަތްތަކުގައި އެ ޝޯޓް ކޯޑަކަށް ދައްކަހާކުރެވޭ    ދަށުން ބާޠިލު

 އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ. 

ހަތަރު އަކުރުގެ ޝޯޓް ކޯޑު  
 ކުރުން  ބާޠިލު 

 ކުރެވޭނެއެވެ.   ލަތްތަކުގައި ބާޠިލުހާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޝޯޓް ކޯޑު، ތިރީގައިވާ   . 7

 ،)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ޝޯޓް ކޯޑު ދޫކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން   )ހ(   
 ؛ނުވުން ޝޯޓް ކޯޑް ދޫކުރި ޚިދުަމތް ފަށައިފައި

 ؛ލުންއިބޭނުންކުރުަމށް ދޫކޮށްފައިވާ ޚިދުަމތް ހުއްޓަޝޯޓް ކޯޑް  )ށ(   
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 ން. ވު)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ފާއިތު 3ޝޯޓް ކޯޑްގެ އަހަރީ ފީ ނުދައްކާތާ  )ނ(   

ހަތަރު އަކުރުގެ ޝޯޓް ކޯޑު  
 ބޭނުންކުރުން 

ފައިވާ ށް ދޫކޮޝޯޓްކޯޑް  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޝޯޓް ކޯޑު ބޭނުންކުރުުމގައި . 8
ނުވާނެއެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީގެ   ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުަމކަށް ޝޯޓް ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން

 ވެސް ނުވާނެއެވެ.  ހުއްދައެއް ނެތި އެހެން ފަރާތަކަށް ޝޯޓް ކޯޑް ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން

ހަަމެޖހިފައިވަނީ،   3 . 9 ައކުރުގެ ޝޯޓް ކޯޑް  ތިން ރޭންްޖތައް  ކޯޑުގެ  ޝޯޓް  އަކުރުގެ                    )ތިނެއް( 
އާ ހަަމޔަށެވެ. )އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް(    199އިން ފެށިގެން  )އެއްސަތޭކަ(    100

 ލާތީ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި ބޭނުންކުރުަމށެވެ. އާޞަޔާއި ުމއްލަތްތަކުގަހާއެއީ ކުއްލި  

ޝޯޓް ކޯޑް  ައކުރުގެ  ތިން
 ދޫކުރުން 

ދޫކުރުުމގައި  3 . 10 ކޯޑް  ޝޯޓް  އަކުރުގެ  ރިޢާޔަތް   ،)ތިނެއް(  ކަންކަަމށް  އަންނަނިވި 
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 . ވުން ލަތްތަކުގައި ޚިދުަމތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށްހާކުއްލި  )ހ(   

 .ންވު ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ަމއިގަނޑު ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް )ށ(   

 )ތިނެއް( އަކުރުގެ ޝޯޓް ކޯޑަށް ފީއެއް ނެގުަމށް ހަަމެޖހިފައެއް ނުވެއެވެ. 3 . 11 ޝޯޓް ކޯޑުގެ ފީ ައކުރުގެ    ތިން

ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ޝޯޓް ކޯޑު  
ނަންބަރުތަކާމެދު ޢަމަލު  

 ގޮތް   ކުރެވޭނެ

ފަށާއިރު . 12 ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ނަންބަރުތަކުގެ   ،މި  ކޯޑު  ޝޯޓް  ބޭނުންކުރަުމންދާ 
ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.   ތެރެއިން މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުރި ނަންބަރުތައް އެ ގޮތުގައި 

ކޯޑުތައް ޝޯޓް  ބޭނުންކުރެވެުމންދާ  ފުށުއަރާގޮތަށް  އެއްގޮތަށް    ،ގަވާއިދާ  ގަވާއިދާ 
 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ުމއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.  6ބަދަލުކުރުަމށް 

ދޫކޮށްފައިވާ   . 13 ިއދާރީ ފިޔަވަޅު  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ދޫކޮ  ،ޝޯޓްކޯޑެއްމި  ޝޯޓްކޯޑު  ބޭނުން ށްއެ  ފައިވާ 
އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައެއް ނެތި އެހެން  ނުވަތަ ،ކޮށްފިނަަމފިޔަވައި އެހެން ބޭނުަމކަށް ބޭނުން
ދީ ކޯޑް  ޝޯޓް  ވިއްކައިފިނަމަ   ،ފިނަަމފަރާތަކަށް            ،ފަރާތަކާެމދު  އެ  ، ނުވަތަ 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު(  2015/43ޤާނޫނު  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ         ގެ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 74

އިޞްލާޙުކުރަން  . 14 ުއން ގަވާިއދަށް ބަދަލު ގެނަ ގަވާއިދު  ިމ  ގޮތުން  ގެނައުުމގެ  ހަރުދަނާކަެމއް  އިތުރު  ގަވާއިދަށް  މި 
 ކުރާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. އެކަން ،ލަތެއްގައިހާެޖހިއްޖެ  

 ޝާއިޢުކުރާ ިމ ގަވާއިދު  ގައި  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު  ،ފަށާނީ  މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން  . 15 ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. )އެކެއް( މަސްދުވަސް ހަަމވާ 1ދުވަހުން ފެށިގެން 
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ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން    ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގެ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފު . 16 މާނަ ކުރުން  
 ، ޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު  އި ާމނައެއް ދޭހަނުވާހަ

 ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ.އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު

އެވަނީ )ހ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި  ނަންބަރު  ، "އޮތޯރިޓީ"    2015/42ޤާނޫނު 
ގެ   ޤާނޫނު(  ޯމލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ދަށުން )ކޮިމއުނިކޭޝަންސް 

 ފައިވާ ކޮިމއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސް އަށެވެ. އިއުފައްދަ

ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ވޮއިސް ޚިދުަމތް   ،"ޝޯޓް ކޯޑު" ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(   
ދޫކުރެވޭ   ބޭނުންކުރުަމށް  އަކުރާއި    4ހިމެނޭގޮތަށް،  )ތިނެއް(   3)ހަތަރެއް( 

 އަކުރުގެ ނަންބަރަށެވެ. 

ޚިދުހާކުއްލި  " )ނ(    ފަރާތްތައްލަތްތަކުގައި  ފޯރުކޮށްދޭ  ބުނެފައި ަމތެއް  ކަުމގައި   "
ކަުމގައި   ލަތްތަކުގައި ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްހާކުއްލި    ،ސަރުކާރުން  ،އެވަނީ

 ފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  އިކަނޑައަޅަ

އެވަނީ  )ރ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި  ލައިސަންސް"  ލައިންގެ    ،"ަމއިގަނޑު  ފިކްސްޑް 
ޚިދުަމތް  ،ޚިދުަމތް ފޯނުގެ  ޯމބައިލް  އިންޓަ  ،ނުވަތަ  ޚިދުަމތްނެޓު ރނުވަތަ       ،ގެ 

ދޫކޮށްފައިވާ   އޮތޯރިޓީން  ދިނުަމށް  ރާއްެޖއަށް  މުޅި  ކުންފުންޏަކުން  އެ 
 ލައިސަންސަށެވެ.
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