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 ޖެންސީއެސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝން  ނޭޝަނަލް

  މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ރީވާ ފާމަސީތަކުން ޓަގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަޖިސްމު ސްކީ ތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްޖުއި
 ލު ސޫއުމަލު ކުރަންޖެހޭ ޢަ

 

ޞިއްޙީ އިންޝުައރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ  ޢީ)އިޖުތިމާ 2011/15ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މިއީ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ނޭޝަަނލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  21ޤާނޫނު( ގެ 

  ލެކެވެ.ސޫފައިވާ އުވައިލައިން އެކުލައެޖެންސީ

 ފު ރަތަޢާ .1

ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މު ސްކީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްތިމާޢީ ޖުއި" ،ލަށް ކިޔާނީސޫމި އު
 ލު" އެވެ.ސޫއުމަލުކުރަންޖެހޭ ޢަރީވާ ފާމަސީތަކުން ޓަރަޖިސް

 ުލގެ ނަން ސޫއު .2

ގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ މުސްކީ ިތމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްޖުއި ،ލުގެ މަޤްޞަދަކީސޫމި އު
 އެގޮތުން ކަނޑައެޅުމެވެ.  އް ތަކާއި މިންަގނޑުތަޠުމަލުކުރަންޖެޭހ ޝަރުޢަފާމަސީތަކުން 

ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު" ގައި  ސްކީމުމި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަކީ "ހުސްނުވާ އާސަންދަ 
ޖެހޭެނ  ޢަމަލުކުރަން ގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ފާމަސީަތކުންމުސްކީ ކަންކަމާއި،ބަޔާންކުރާ 

ދެފުށް ފެންނަ ފަަދ  ކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި،ލުއިފަސޭހަރައްޔިތުންނަށް އަދި ކަންތައްތަކެވެ. 
 ދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.ޞަލުގެ މަޤްސޫއު ވެސް މި ގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

 ުލގެ މަްޤޞަދު ސޫއު .3
 

ޝާއިޢުކުރާ މި އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ، ލަށް  ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީސޫމި އު
 ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30މި އުޫސލަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާތާ ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

  ،ގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ފާމަސީތަކުންމުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސް ސްކީޖުއި
 ގެ ދަށުން މިހާރު ޚިދުމަތް މު ވާނެއެވެ. ސްކީ މި އުސޫލުގެ ދަށުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން

މި އުސޫލުގެ  ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންވެފައިވާއިސްވެ  ،ފާމަސީތަކުން އަންނަ ދެމުން
ތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ފުރީވާ ފާމަސީތަކުގެ ދަޓަދިނުމަށް ރަޖިސް ގެ ދަށުން ޚިދުމަތްމުދަށުން ސްކީ

 ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.މުނަމަ، ސްކީ ނުކޮށްފި

 ފެށުން ޢަމަލުުކރަން އުސޫލަށް  .4
 

" އިދާރީގޮތުން ބަލަހައްާޓ ސްކީމު ތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްޖުއި" ،ލު ހިނގާނީސޫމި އު
 ފާމަސީތަކަކަށެވެ.  ހައިރީވާ އެންމެޓަގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްމުފަރާތްތަކަށާއި، ސްކީ

 ހިްނގުން  ލުސޫއު .5
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ތިމާޢީ ޞިއްޙީ ޖުއި ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ލަށް ސޫމި އު
ދަށުން  ލުގެސޫއުމި  ،ގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ފާމަސީތަކުންމުސްކީ އިންޝުއަރަންސް

ތަރުގައި އަލުްނ ފުރީވާ ފާމަސީތަކުގެ ދަޓަދިނުމަށް ރަޖިސް ގެ ދަށުން ޚިދުމަތްމުސްކީ
 ވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން

 ރަިޖސްޓަރީުކރުން ފާމަސީަތއް  .6 )ހ(

 މި މާއްދާެގ  ،ފާމަސީތަކުން އަންނަ ދެމުން ގެ ދަށުން މިހާރު ޚިދުމަތްމުސްކީ
ެގ މުރަޖިސްޓަރީ ނުޮކށްފިނަމަ، ސްކީ  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި،

 ދުމަތް ފޯރުކޮށެއް ނުދެޭވނެއެވެ.ދަށުން ޚި

   )ށ(

ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އޮތް  ަބޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި، އެހެން 
 އަންނަ ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދެމުން މުބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސްކީ

  ްށ ހުރަހެއް  ނާޅައެވެ.ކަފާމަސީތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމަ

   )ނ(

ރީވާ ޓަދިނުމަށް ރަޖިސް ގެ ދަށުން ޚިުދމަތްމުޓަކައި ސްކީ ގެ ދަށުން ބޭސް ދޫކުރުަމށްމުސްކީ
ަގއިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް،  1ޖަދުވަލު  ،ތަރުގައި ރަިޖސްޓަރީވެވޭނީފުފާމަސީތަކުގެ ދަ

ގެ މުސްކީ ،ގެ ދަށުން ބޭސް ދޫކުރެވޭނީމު)ސައުވީސް( ަމސްދުވަހަށެވެ. ސްކީ 24މީލާދީގޮތުން 
ރީވާ ފާމަސީތަކުގެ ޓަދިނުަމށް ރަޖިސް ގެ ދަށުން ޚިދުމަތްމުދަށުން ބޭސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ްސކީ

އުސޫލުގެ ދަށުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި  ރީ ކުރުމަށްފަހު މިޓައި ރަޖިސްތަރުގަފުދަ
 ގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު، މުފަދައިން ސްކީ މި ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

 ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނެއްކަން އެނގެން ުހންނަންވާނެއެވެ.މުތަނަކީ ސްކީ އެ

 ދަށުން ޚިުދމަތްިދނުން ގެ މު ސްކީ .7

ތަރުގަިއ ފުރީވާ ފާމަސީަތކުގެ ދަޓަިދނުމަށް ރަޖިސް ގެ ދަށުން ޚިދުމަތްމުސްކީ
ރީ ޓަ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ކުރިން ރަޖިސް 30ކުރެވޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ

ޖެންސީއަްށ ފަހު، އެ ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް 1ޖަދުވަލު ، ނަމަ އައުކުރަން އެދޭ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 މުްއދަތު ައއުކުރުން  .8 )ހ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް ހުށަނާާޅ 
ތަރުްނ އުނިކުރެވޭނެއެވެ. ފުރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދަ، ފަރާތްތައް

ގެ ދަށުްނ މުޓަަކއި ސްކީ ދޫކުރުމަށް ގެ ދަށުން ބޭސްމު އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަުކން ސްކީ
ރީވުމަށް ޓަތަރުގައި އަލުން ރަޖިސްފުދަ ރީވާ ފާމަސީތަކުޓަދިނުމަށް ރަޖިސް ޚިދުމަތް

 ވެވިދާނެއެވެ. ގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ 1 ނަމަ، ޖަދުވަލު އެދޭ

   )ށ(

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ އެޕްރޫވްޑް  ވާނީގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބޭސް ާވންމުސްކީ
އްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ހުދޫުކރުމަށް  ސްކީމުންޑްރަގް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބޭްސތަކުގެ ތެރެއިން 

ލަތުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ނަގަން އުގެ ދަށުން ބޭސް ދޫކުރެވޭނީ ދަމުބޭސްތަކަށެވެ. ސްކީ
 ެއވެ. ފަހުގަ ނެގުމަށް އްއްދަތަހުޖެހޭ 

 ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޭބސް މު ސްކީ .9
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ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާިއ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވާންޖެހޭނީ ދައުަލތުގެ ކަމާ 
ފައިވާ ބަޔަކަށެވެ. ގައިއްދަތަކާއި ލައިސަންސްތައް ނަހުގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ 

އްދަތަކާއި ލައިސަންސް ހުފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން މި  ދޭ ފަރާތުން އެ  ޚިދުމަތް
 ދުމަތްޚިދާ ޚިލާފަށް ގަވާއި އިފައިވާ ކަމާއި އެ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ޤާނޫނާގައިނަ

އެފަަދ  ،ނަމަ ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފި ކުރަން ދެމުން ނުދާކަން ކަށަވަރު
ާދ ގަވާއި އިފަރާތަކަށް މި ޚިދުމަތް ދިނުން މަނާކުރުމުގެ ބާރު ނުވަތަ އިތުރަށް ޤާނޫނާ

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  ޓަކައި ކުރުމަށް ލާފު ކަމެއް ނުހިނގާނެކަން ކަށަވަރުޚި
ދޭ ފަރާތާއެކު  މަށް ޚިދުމަތްޔުއެޅުމަށްފަހު އަލުން ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދި

 ލިބިގެންވެއެވެ. އެޖެންސީއަށް އިޚްތިޔާރު މަޝްވަރާކުރުމުގެ

ޚިުދމަތްދޭ ަފރާތުގެ  .10 )ހ(
 މުަވއްޒަފުްނނާއި ފާަމސިސްޓުން 

 ފަރާތް ދޭ  ދުމަތްޚިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  6އުސޫލުގެ  މި
ދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ލާގައި، ޚިދުމަތްޙަރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މަރު

 2ުއސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ މި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ފާމަސިސްޓުން
އެޖެންސީއަށް  ޓަކައި ކުރުމަށް ސްޓުން ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް، ފާމަސި

ލުގެ ދަށުްނ ސޫއުިމ  ވާނެއެވެ. ހުަށހަޅަންނުވަތަ އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް 
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފާމަސީއަކުން ބޭސް ދޫކުރަންވާނީ ރާއްޖޭގައި ބޭސްދޫކުރުމަށް 

ފައިވާ ކޮށްރީ ޓަދިނުމަށް ރަޖިސް ލުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްސޫއުމި ، އްދަލިބިހު
ދޭ ފާމަސިސްޓުންގެ  ސްކީމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފާމަސިސްޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ގައިވާ ފޯުމ  2ޖަދުަވލު  ،ނަމަ ސްޓެއް ހިމެނުމަށް އެދޭތަރުގައި އައު ފާމަސިފުދަ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެޖެންސީއަށް ޓަކައި  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީމެދުވެރިކޮށް 

   )ށ(

ޚިދުމަތްދޭ ފާމަސީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފާމަސިސްޓުންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފައިވާ ކޮށްއައު ،ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފިކެޓުގެ މުއްދަތުޓު ފައިވާ ހުއްދަ/ސެކޮށްހެލްތުން ދޫ

އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ިމ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ  ،ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ޚިދުމަތްޭދ ފަރާތް ސްކީމުްނ  ،ފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހުށަނާޅައިފިނަމަކޮށްއައު

)ތިރީސް( ދުވަުހެގ  30ކުރާތާ  ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ސަސްޕެންޑް
ދޭ ފަރާތާއެުކ  ޚިދުމަތް ،ފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހުށަނާޅައިފިނަމަކޮށްތެރޭގައި އައު

ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
ފާމަސިސްޓުންގެ  ރާ ފާމަސިސްޓުން ބަދަލުވާ ހާލަތްތަކުގައި ވަޒިފާއިން ވަކިކު

 ާފމަސިސްޓުންގެ މަޢުލޫމާތު އެޖެްނސީއަށް އަންގަމުން  ސީލާއި، އަލަށް އިތުރުކުރާފުތަ
 ންވާނެއެވެ.ދަގެން

   )ނ(

 އެޖެންސީން ޚިދުމަތުގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ބޭސް ފޯރުކޮށްދޭްނވާނީ  ގެމުސްކީ
ފައިވާ އަޅައިއާސަންދަ ޑްރަގް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބޭސްތަކަށް ކަނޑަފައިވާ ޅައިކަނޑައަ

އަގުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި، މޯްލޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ އެޕްރޫވްޑް 
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ގައި އެކަންމުސްކީ އްބަދަލުތަ ގެންނަޑްރަގް ލިސްޓަށް 

 ގެންނަންވާނެއެވެ. ލުގެ މަތިން އާސަންދަ ޑްރަގް ލިސްޓަށްސޫއު

 ގެ ދަށުން ޭބސް ދޫުކރުން މު ސްކީ .11 )ހ(
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އަދި ފާމަސީތަކުން ދާނެއެވެ.  ކުރަމުންންމު އާގައި ޓުއާސަންދަ ޑްރަގް ލިސްޓު ވެބްސައި 
ފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ލިސްޓަށެެވ. ކޮށްމުންދާންާވނީ އަަބދުވެސް އާގެން މަލުކުރަމުންޢަ
ފާމަސީއަކުން ލިބެން ހުންނަ ބޭސްތަކުެގ  ދޭ ކޮންމެ ފާމަސީއަކުންވެސް އެ ދުމަތްޚި

ފަަދ  ހުންނާނެ ނުވަތަ ބެލެން ުހންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށްމުކޮށް ފެންނަންންލިސްޓެއް އާ
 ވާނެއެވެ. ގޮތަކަށް ބަހައްަޓން

   )ށ(

 އެ  ،ނަމަ ހޯދުމަށް ފާމަސީއަށް ބޭސް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅައިފި ދަށުން ބޭސް  ގެމުސްކީ
އުސޫލުގެ ދަށުން ހެދޭ އެއްބަސްވުމުގައި،  މިބޭސްތަކުގެ ތެރެއިން،  ސިޓީގައި ލިޔެފައިވާ

 އެއްބަސްވެފައިވާ ހުރިހާ ބޭހެްއ އެ މަސީއާއެކު ދޫކުރުމަށް ފާމެދުވެރިކޮށް  ސްކީމު
 ވާެނއެވެ.   ށް ދޫކުރަންޔަފަރާތަކަށް ހަމަ

   )ނ(

ނުވަތަ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް  ފައިވާޓައިލައިބޭހެއް ނުވަތަ ބޭސްތަކެއް އުފެްއދުން ހުއް
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީެގ ބޭހެއް ެމނުވީ  މެދުވެރިގެން ނުލިބޭ 

ކެއްގެ ސްޓްރެންތުތަކަްށ އެސެންޝިއަލް ޑްރަގް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ޖެނެރި
ރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެވެސް އެއް ބްރޭންޑެއްގެ ބޭސް ުހސްނުވެ އަބަދުވެްސ ރަޖިސްޓަ
ުހންނަން ާވނެއެވެ. މަޤުބޫލު އުޒުރެއްކަމަްށ ކަނޑައަޅާނީ، އެ  ލިބެން ންފާމަސީ

 ފައި މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުްނ އެކަން ބަލައި ސްކީމުފާމަސީއަކުން އެކަން ހުށަހެޅުމުން 
 ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

   )ރ(

 ކަންފާމަސީއެއްގައި ވިއް އެ ،ނަމަ ދޭ ފާމަސީއެއް ލުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްސޫމި އު
މުއްދަތު ހަަމވާ ތާރީޚު އެނގެްނ  ކާއިބެހެއްޓޭ ޭބހާއި، ބޭސްފަރުވާއާ ގުޅޭ ތަކެތީގެ ސްޓޮ

އަދި މި މަޢުލޫމާތު ާވނެއެވެ.  ފަދަ ޑިޖިަޓލް ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ހުންނަން ހުންނާނެ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާަލތެއްަގއި އެ ފަރާތަކާ 

  ފަދަ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެެވ.ހިއްސާކުރެވޭނެ

   )ބ(

ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް  ޚިދުމަތް ދޭ އެޖެންސީއާއި
ފައިސާއެއް ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތުން އިތުރު އަގެއް ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ބޭހަކަށް

 ނެގިގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ޅ(

ެގ މުޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންުކރަންވާނީ ސްކީ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބޭސް ސިޓީ
 އެވެ. "ސަންދަ ޕޯޓަލްއާ"ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ކޮށް ޞަޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޚާއް

އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް ފައިސާއެއް  ދޭކޮށް ނުމެދުވެރި "ސަންދަ ޕޯޓަލްއާ"އަދި 
 އިން " އާސަންދަ ޕޯޓަލް"ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި ބޭސް ސިޓީއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްފަހު 

 ވާނެއެވެ.  ްބލޮކް ކުރަންވަގުތުން ޓްރާންސެކްޝަން 

ހުށަަހޅާ ފަރާތްތަކަށް  ބޭސް ސިޓީ .12 )ހ(
 ުދމަތް ދިުނން ޚި

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ "އާސަންދަ ޕޯޓަލް" ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަްއ  މި
 އިމްކޮށްަފއި ހުންނަންވާނެއެވެ.ޤާދޭ ފަރާތުން  ޚިދުމަތް

   )ށ(
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ފައިވާ ކްލިނިްކ ދީޕްރިސްކްރިޕްޝަން ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ-ގެ ދަށުން ހަމައެކަނި އީމުސްކީ
 ގެ ދަށުން މުލިޔެފައިވާ ބޭސް ސިޓީއަކަށް  ސްކީ ކުން ދޫކުރާ އަތުންލަނުވަތަ ހޮސްޕިޓަ

 ބޭސް ދޫކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ. 

   (ނ)

ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ދޫކުރުމަށް -ގޮތަށް އީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުެނފައިވާ
ދުމަތްދޭ ތަންތަން ފިޔަވައި އެނޫން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ޚިހުއްދަދީފައިވާ ޞިއްޙީ 

ލިޔެފައިވާ )މެނުއަލް( ބޭސް ސިޓީއަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ތަންތަުނން ޑޮކްޓަރު އަތުން 
 މަތްދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ. ޚިދު ،ފަރާތްތަކަށް، ބޭސް ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް

   )ރ(

ވެސް  ވިއްކި ބޭހުގެ ރިސީޓެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަިދ  ހޯދާ ކޮންމެ ފަރާތަަކށް ޚިދުމަތް
 ވާންވާނެއެވެ.ގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ފުރިހަމަ ޓުރިސީ

 މުރު އު ،އެޑްރެހާއި ،. ބަލިމީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއ1ި

 ސީލުފުތަ ،އިކޯޑާ ،މާއި. ވިއްކި ބޭހުގެ ނ2ަ

ގެ ދަށުން ހަމަޖެހުނު އަދަުދ މުސްކީ ގާއި،ލަ އަމު )ޖު ވިއްކި ބޭހުގެ އަގު .3
 އެނގޭނެގޮތަްށ(

 ގެ ނަމާއި ސޮއި ޓު. ފާމަސިސ4ް

 . ފާމަސީގެ ސްޓޭމްޕް 5

   (ބ)

ލުތަކެއްގެ މަތިްނ ސޫކަނޑައެޅޭ އު  މަކީ،ސްކީ ތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްޖުއި
ފައިސާއާ ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއި  ،ޑިޓް ކުރެވެމުންދާ ނިޒާމެއްކަމުންއޮ

ތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ކައުތައް ރައްޑުބަލިމީހާގެ ރެކޯ ނާއިޕްރިސްކްރިޕްޝަ
 ލަތެއްގައި ހާކުންފުނިން އެިދއްޖެ ސީން ނުވަތަ އެެޖންބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. އަދި 

 ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި

 ރެކޯޑް ބެލެެހއްޓުން  .13 )ހ(

ދޫކުރެވުނު ކޮންމެ ބޭހެއްގެ  ،ކުރާއިރުބިލް   ދޫކޮށްފައި ގެ ދަށުން ބޭސްމުސްކީ
 ޖަހަންވާނެއެވެ. ތައްގަނޑުވަކިވަކިން ބޭސް ސިޓީގައި ކައިރީގައި 

   )ށ(

ފައިވާ ގަވާއިދެއްގައި ިފޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަްށ ހަދައިޤާނޫނުގައި ނުަވތަ ޤާޫނނުގެ ދަުށން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ދަށުން އާންމުކޮށްފައިވާ 

ދުމަތްދިނުމުގައި ޚިވެސް  އުސޫލުގެ ދަށުން ބްލެކްލިސްޓެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާްތތައް މި
 ކުރެވޭނެއެވެ.ބްލެކްލިސްޓް 

ބްލެކް ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ  .14 )ހ(
 ޑޮކްޓަރުންާނއި މަރުަކޒުތައް 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބްލެކް ލިސްޓް ކޮށްފައިާވ  މި
ން ޭބްސ ގެ ދަށުމުޑޮކްޓަރުންނާއި މަރުކަޒުތަކުން ލިޔެފައިވާ ބޭސް ސިޓީއަށް ސްކީ 

 ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ށ(
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 ތަމްރީނާއި ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ، އެކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި މުސްކީ
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  15ގެ ދަށުން މުޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން  ސްކީ ،ޔޫޒަރ ލޮގްއިން ލިބުމަށްފަހު

ޢަމަުލ ދޭން ފަށަން ވާނެއެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާ ގުޅިގެން މިފަދައިން  ޚިދުމަތްތެރޭގައި 
ކުންފުންޏަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތާ  މި މިކަން ލިޔުމަކުން  ،ނަމަ ކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ

ރީާވ ޓަގެ ދަށުްނ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްމުޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް، ސްކީނަމަ،  ޚިލާފުވެއްޖެ
 ތަރުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ފުދަ ފާމަސީތަކުގެ

 ދޭން ފެށުން  ޚިުދމަތް .15

ހުއްދަދީަފއިވާ އަގު ލިސްޓާ  އެޖެންސީންދޫކުރަންވާނީ،  ގެ ދަށުން ބޭސް މުސްކީ 
 އެއްގޮތަށެވެ.

ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބޭުހގެ މު ސްކީ .16 )ހ(
 ޓު އަގު ލިސް

ދޫކުރެވޭނެ އަގު ކަނޑައަޅާ ހިނދެއްގައި  ގެ ދަށުން ބޭސްމުކުންފުނީގެ ފަރާތުްނ،  ސްކީ
 ވާނެއެވެ. ދޭން ފަރާތުން ހުއްދަ އެޖެންސީގެއަގު ލިސްޓު މުރާޖަޢާކޮށް، އަލުން  ހުގެބޭ

ލުގަިއ ސޫފަރާތުން މުރާޖަޢާކުރާ އަގު ލިސްޓާ އެއްގޮތަށް މި އު އެޖެންސީގެއަދި 
ތަކާއި މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރެވޭ އެއްބަސްވުން ކުރިޔަްށ ޠުބަޔާންކުރާ ޝަރު

 އެޖެންސީއަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުްނ ލިޔުމަކުން ެއކަން  ،މަނަ ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ
 ްލކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. ޠިއެއްބަސްވުން ބާ ގައި، އެއަން

   )ށ(

 ،ނަމަ ހުއްދަ ދީފައިވާ ބޭހުގެ އަގުލިސްޓަށް ބޭހެއް އިތުރުކުރަން އެދޭ އެޖެންސީން
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން  ،ލިޔުމަކުން އެޖެންސީއަށް ހުށަހެޅުމުން

އަދި ސްީކމުގެ ދަށުން ނުިލޭބ  ،ނަމަ ނޫން ބޭހެއް ދީފައިވާރާއްޖޭގައި ވިއްކުމަށް ހުއްދަ 
ލިސްޓަށް  ޭބުހގެ ، ބޭސް އެ ،ނަމަ ނޫން ޚިދުމަތަކަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް 

 އެޖެންސީންއަދި މިގޮަތށް އިތުރުކުރެވޭ ބޭހަށް އަގު ކަނޑައަޅާ  އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 ކުރާނެއެވެ. ޢުއަގު ލިސްޓު މުރާޖަޢާކޮށް ޝާއި

   )ނ(

 އެޖެންސީއަށެވެ. ސްކީމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާނީ ހަމައެކަިނ  
ސްކީމުގެ  ،ބޭުހގެ އަގުލިސްޓަށް ގެނެވޭ ބަދަުލތަކާއި ،ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި މި

ޓަކައި ބޭުނންކުރެވޭ އިޖުރާއަތުތަކަށާއި، އެކިއެިކ  ޙައްޤުވެރީންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުަމށް
ތަކާއި އެހެނިހެން ލިެޔކިޔުންވެސް ހިމެނޭ ިއންވޮއިސްފޯމެޓްތަކަށް )އޭގެ ތެރޭގައި 

 ގޮތަށް( ބަދަލު ގެނައުމާިއ، އޭގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަަކށް އުނިއިތުރު ގެނައުން 
ޚިދުމަތް ދޭ ފަާރތްތަކަށް އަންގަުމްނ  ކުންފުނިންހިމެނެއެވެ. އަދި ގެނެވޭ ބަަދލުަތއް 

 ގަިއ ޝާއިޢު ކުރަންޓު. މިގޮަތށް ެގނެވޭ ބަދަލުތައް ެވބްސައިވާނެއެވެ ގެންދަން
 ވާނެއެވެ. 

 ސްކީމަށް ަބދަލު ގެަނއުން  .17 )ހ(

ބޭހެއްގެ ައުގ  ގުޅިގެްނ އެގެ ދަށުން ބޭސް ވިއްކޭެނ އަގަށް އަންަނ ބަަދލަކާ މުސްކީ
ބޭހެއް ވިއްކަން  ހުށަހަޅާ އަގަށް އެ އެޖެންސީންލާޙު ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ޞްއި

މަލާްތ ޢާފަރާތާއެކު ކުންފުނިން ކުރަމުންދިޔަ މު އެ  ،ނަމަފަރާތެއް  އުޒުރުވެރިވާ
 ،ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ކޮށްގެ ދަށުން ޭބސް ދޫކުރުމަށް ދޫމުސްކީ ޓައިލައި،ހުއް
ތަކާއި މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވެޭވ ޠުލުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުސޫއު މި

   )ށ(
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ކުންފުންޏަްށ އެޖެންސީއަށް ނުވަތަ ލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޠިއެއްބަސްވުން ބާ
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ތަކަށާިއ ނުލާޢުިއ އިށާއި އެންގުންތަކަ ށާަސރކިއުލާތަކަ ރޭލާ ގުޅިގެން ނެސޫއު މި
 ދޭ ފަރާތްތަކުން ތަބާާވންވާނެއެވެ. ދުމަތްޚިބަދަލުތަަކްށ  ގެންނަލަށް ސޫއު މި

   )ނ(

ލުގައި ސޫއު މިދޭ ފަރާތުން ބޭސް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް
އަދި ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ކުންފުނިން ނިންމާ ގޮތަަކެށވެ. ގޮްތތަކަށާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އަންަނނިވި މަޢުލޫާމތު  ،ނީލޭ"ބަލައިގަނެވޭނެ ޑޮކްޓަރުގެ ބޭްސ ސިޓީގެ ސިފަތައް" ކަމުގައި ބެ 
 ބޭސް ސިޓީތަކެެވ. ފެތޭ މިންަގނޑުތަކަށް ބޭސް ސިޓީތަކާއިހިމެނޭ 

ގެ ދަށުން ޭބސް ދޫުކރެވޭ މު ސްކީ .18
 އް ބޭސް ސިީޓގެ މިްނގަނޑުތަ 

   )ހ( .ގައި ބޭސް ސިޓީ ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތުން ޑު ލެޓަރހެ ދޭ މަރުކަޒެއްގެޚިދުމަތް

 ،ނަމަ ރސް ޕޯޓަލް" ބޭނުންުނކުރާ ތަނެއްޓަޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކީ ކުންފުނީގެ "ޑޮކް
 ވުން. ބޭސް ސިޓީގެ އަސްލުކަމުގައިއަތުން ލިޔެފައިވާ 

   )ށ(

ދޭ ތާރީާޚ  ޚިދުމަތްޚުން ފެށިގެން )ލިޔެފައިވާ ތާރީ .ޚުބޭސް ސިޓީ ލިޔެފައިވާ ތާރީ
 ވެފައިވާ ބޭސް ސިޓީއަކަށް ނުވުން( )ތިރީސް( ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް 30ދެމެދު 

   )ނ(

)ބޭސް  .ފައިވުންހައިޖަ  ތައްަގނޑު ،ސޮިއކޮށްފައި އޮތުމާއި ،ޑޮކްޓަރުގެ ނަން އޮތުމާއި
ފައި ހައިޖަ ތައްގަނޑުޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގެ  ނުވަތަ ތައްގަނޑު ސިޓީގައި ޑޮކްޓަރުގެ 

ގައި ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާނަމަ، އެ ތައްގަނޑު ގެ)ޑޮކްޓަރު –އޮތުން( 
 ނަން އޮތުން(

   )ރ(

)ނުވަދިހަ( ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު  90ލަތެއްގައި ބޭސް ސިޓީއަކަށް ހާއެއްވެސް 
ވުރެ އިތުުރ  )ނުވަދިަހ( ުދވަހަށް 90ުނވާނެއެވެ. އަދި  މުއްދަތަކަށް ބޭސް ދޫކުރެވިގެން

ނަމަ، ެއ އިތުރުވާ ުމއްދަތަށް ވާ ބޭހުުގ  ލިެޔދީފައިވާ ބޭސް މުއްދަތަކަށް ޑޮކްޓަރު
 ތުންނެވެ.ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާފުރިހަމަ އަގު ނަގަންވާނީ 

   )ބ(

   )ޅ( .ބަލި މީހާގެ ަނން )ދިވެހިރައްޔިތެްއކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް( ލިޔެފައި އޮތުން

   )ކ( .ބަލީގެ ބާވަތް )ޑައިގްޯނސިސް( ލިޔެފައި އޮތުންބަލިމީހާގެ 

   )އ(  .ޑޯސޭޖް ލިޔެފައި އޮތުން ،ދަދާއިއަ ،ލާއިފުސީދޫކުރާ ބޭހުގެ ތަ

ބޭސް ސިޓީގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރު 
ފައިވާ ތަންތާނގައި ޑޮކްޓަރުގެ ސްގެނެއެފަދަ ބަދަލެއް  ،ނަމަ ފައިވާގެނެސްކުރުމެއް 

 ސޮއި އޮތުން.

   )ވ(

ބޭސްސިޓީގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،"ބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދު" ގައި
 ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހުރުން.

   )މ(
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)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ގިނަވެގެން 
ދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަްތ  ޚިދުމަތް ވާނެއެވެ.  އިންވޮިއސް ހުށަހަޅަން ތެރޭގައި ކުންފުންޏަށް 

)ތިރީސް( ުދވަސް ފާއިތުވާއިުރ  30ފަހު ޚިދުމަތްޭދ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  ދިނުމަށް
ޓްރާންސެކްޝަންތައް ކުންފުިންނ  ކާއިތައިްނވޮއިސްކުންފުންޏަށް ހުަށނޭޅޭ 

ބަލައިނުގަތުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ިލބިގެންވެެއވެ. އަދި މިފަަދ 
ކެންސަލްކުރުމުގެ  ލައި އެންގުމަކާ ނުކެންސަލްކުރާކަން ޓްރާންސެކްޝަންތައް 

އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް ކެންސަލް ކުރެވޭ 
 ދޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެެއވެ. ޚިދުމަތް ތަފުސީލު ތަކުގެ ޝަންޓްރާންސެކް

 އިންޮވިއސްދަށުން ގެ މު ސްކީ .19 )ހ(
ތަކަށް އިްނވޮިއސް ،ހުށަހެުޅމާއި 

 ފައިސާ ެދއްކުން 

ކުންފުންޏަްށ  ،ތައްއިންވޮއިސް ހުށަހަޅާ  ،ފަހު ދިނުމަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން  ޚިދުމަތް
 ކުންފުނިން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ފަސްދޮޅަސް(  60ހުށަހެޅޭތާ ލަސްވެގެން 

ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ  ދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތް ،ޕްރޮސެސްކޮށް
 އިންވޮއިސްތަކުގައިވާއެކައުންޓަށް  ގެރުފިޔާ ދިވެހިފައިވާ ވައިހުޅުނަމުގައި   ފަރާތެއްގެ
ގެ ކުޖަމާކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޚިދުަމތްދޭ ފަރާތަށް ޗެއެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ 

ކުންުފނިްނ އެޖެންސީްނ ނުވަތަ ވާނެއެވެ.  ވާލުުކރަންހަފައިސާ  ގޮތުގައި އެ
ތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ހިނގާ އިންވޮއިސްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅޭ ސައިހަމަޖައް

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.  އެއްދުވަހު ތެރޭގަ)ފަސްދޮޅަސް(  60މުއްދަތު މި 

   )ށ(

ުކންފުްނޏަށް އިންވޮއިސް މަތިން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ
)ނުވަދިހަ( ދުވަސް  90 ،ހުށަހަޅައި، އެ އިންވޮއިސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ

އެ ލަސްވާ ަލސްވުމަށް ކުންފުނިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންވާނެއެވެ.  ނަމަ، ފާއިތުވެއްޖެ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކަނޑައަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ  އަދި އެ

 މަތިންނެވެ.

 ުޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ދޭއް ފަހެއް( އާ  0.0025ލަ އަގު މުޖ(
ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުްއދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަުކގެ އަދަާދ 

 (IP*0.0025*LD)ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 
 IP ްލަ އަގުމުގެ ޖުޓު)އިންވޮއިސް ޕްރައިސް(: ކޮންޓްރެކ 

LD ަސްތައް)ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: އިތުުރވާ ދުވ 

   )ނ(

މަލުކުރަން ޢަމި އުސޫލަށް މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނީ،  މި
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން  ،ފެށުމަށްފަހު

ޭދންވާީނ ބަދަލު  އަދި މި މި އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން ކުރާ އިންވޮއިސްތަކަށެވެ.
ގުޅޭ ފަރާތްތަކުން  ކުންފުނީގެ ހިންގާ ބަޖެުޓން، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ކަމާ

 ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

   )ރ(
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ގައި  3ޖަދުވަލު އުސޫލުގެ  މި އިންވޮއިސްގައިދޭ ފަރާތުން ހުށަހަާޅ  ޚިދުމަތް
ފައިވާ ޅައިކަނޑައަލުގައި ސޫއު މި ކުރުމާއެކު،  ުފރިހަމަބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫާމތުތައް 

 ތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ުފރިހަމަވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ޠުޝަރު

   (ބ)

އެކު ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅާ ބޭސް ސިޓީގައި މަޢުލޫމާތުތަްއ އިންވޮއިސްއާ
 އިންވޮއިސްއަށް ކުރާއިރު ކުންފުނިން  އިންވޮއިސްފުރިހަމަވެފައިވޭތޯއާއި ކުންފުންޏަށް 

ފައިވޭޯތ ކޮށްތައްޔާރުއިންވޮއިސް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިންގަނޑަށް 
 ވާނެއެވެ.  ފަރާތުން ޔަގީންކުރަން ޚިދުމަތް ދޭ

 

   (ޅ)

 މާއްދާގައި ބަޔާން ވަނަ  25ލުގެ ސޫއު ހުށަަހޅާއިރު މި  އިންވޮއިސްކުންފުންޏަށް 
ތަކަްށ އިންވޮއިސްލަތްތަކަްށ ފެޭތ ހާފަދަ  ރިޖެކްޓް ކުރެވޭ އިންވޮއިސް ކޮށްފައިވާ
ލާޙުކުރަން އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނުދީ އަނުބާރ ޞްއި ނުދެއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި،ފައިސާ 

  ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ލުމުގެ އިޚްތިޔާރުވައިފޮނު

   (ކ)

ދޭ ފަރާތްތަކުން ުހށަހަޅާ އިންވޮއިސްތައް ހުށަަހޅަންވާނީ އެކަމަްށ  ޚިދުމަތް
 ފައިވާ އާސަންދަ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ކޮށްޚާއްޞަ

ސްކީުމގެ ދަށުން އިންޮވިއސް  .20 )ހ(
އިްނވޮިއސްތަކަށް  ،ހުށަހެުޅމާއި 

ފައިސާ ެދއްކުމަށް ޕޯޓަލް 
ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ަމޢުލޫމާތަކީ ސިއްރު މުއާސަންދަ ޕޯޓަލްގައިވާ ސްކީ ބޭނުންުކރުން 

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޕޯޓަލްގެ ބޭނުްނ  ،މަޢުލޫމާތެއްކަމުން
ވާނެއެވެ. އަިދ  ދޭ ފަރާތުން ޔަގީންކުަރން ނުކުރާކަްނ ޚިދުމަތް ނަހަމަގޮތުގައި ޭބނުން

އާސަންދަ ޕޯޓަލްގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ޭބނުންކުރާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާުތެގ 
ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އާސަންދަ ޕޯޓަލްގެ ފައިވާ ޮލގިން ބްލެކްކޮށްމުވައްޒަފުންނަށް ދޫ

ފައިވާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ ދީބޭނުންކުރަންވާނީ    އެ ޕޯޓަލްއަށް އެކްސެސްވުމަށް ހުއްދަ
ކުންުފިނން ހުއްދަނުދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އާސަންަދ  ،މުވައްޒަފުންނަށްކަމުން

އިވާ ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ ނުވާނެއެވެ. ކުންފުނިން ހުއްދަދީފަ ޕޯޓަލްއަށް އެކްސެސްވެގެން
ރ  ޒަފައިވާ ޔޫދީމުވައްޒަފަކު އާސަންދަ ޕޯޓަލްއަށް އެކްސެސްވާންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް 

 ލޮގިންއިން އެކަންޏެވެ.

  )ށ(

ޚިދުމަތަްށ  ފައިވާ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެއަޅައިޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު އެކަމަށް ކަނޑަ
ޓައިމްކޮށް( ޓްރާންސެކްޝަްނ -ބޭނުންކޮށްގެން ވަގުތުން )ރިއަލްފައިވާ ކޯޑު ކޮށްޚާއްޞަ 

 ބްލޮކް ކުރަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

ސްކީމުގައި  ،ޓައިމްކޮށް( ްބލޮކް ނުކުރާ ޓްރާންސެކްޝަންަތކާއި-ވަގުތުން )ރިއަލް
ފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަްށ ބްލޮކް ކޮްށފައިވާ ޓްރާންސެްކޝަންތައް ރިޖެކްްޓ އަޅައިކަނޑަ

 ރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާކުރުމުގެ 
 

   (ރ)

ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގައި ދޫކުރާ/ވިއްކާ  ގެ ބައިވެރީންނަށް ޚިދުމަތް ދޭސްކީމު
ން ޤާއިމުކޮށްފައިާވ ނި ބޭހުގެ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ކުރަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ކުންފު

މުޢާަމލާތެއްގެ އިންވޮއިްސ  މުޢާމަލާތަކަށް އެމެދުވެރިކޮށް، ކޮންމެ  "ސަންދަ ޕޯޓަލްއާ"
މެދުވެރިކޮށް ޖެނެރޭްޓ  "ސަންދަ ޕޯޓަލްއާ"ފަހުއެވެ. މިަފދައިން  ޖެނެރޭޓް ކުރުމަށް

   (ބ)



 ދިވެިހސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                            1061 އަަދދު:      48 ލިުއމް: ވޮ

12 

 

ކުރާ އެއްވެސް އިންވޮއިސްއަކަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ކުންުފންޏަށް އެކަމެއް ލިޔުމުން 
ްއދައެއްގެ ތަރަހައިެގ ހު އެ، ހުށަހަޅައިގެން، ކުްނފުނިން ހުްއދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމުން

 ތެރެއިންނެވެ.

ރީ ކުރެވޭ ފާމަސީތަކުން އަންަނނިވި ގޮަތްށ ޓަގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުަމށް ރަޖިސްމުސްކީ
 ؛އިދާރީގޮތުން ދެ ފީއެއް ނެގޭނެެއވެ

ސްކީުމގެ ދަށުން ޚިުދމަތްދޭ  .21
ފަރާތްތައް ރަިޖސްޓަރީކުުރމާިއ، 
ކްލެއިމްސް ްޕރޮެސސް ކުރުމަށް 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ  -/5,000 ،ނަމަ ކުރާ ޖިސްޓަރީރަރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ: އަލަށް  ނެގޭ ިއދާރީ ފީ 
ކުރާ  ޖިސްޓަރީރަ-ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދަްއކަން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ރީ 

 )އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ  -/1,500ޖެހޭނީ  ކުން ދައްކަންފާމަސިތަ
 ފީއެކެވެ. ރެޖިސްޓްރޭޝަން -ރީ
 

  )ހ(

ރީވާ ފަރާތްތަކުން، ކްލެއިމްސް ޓަދިނުމަށް ރަޖިސް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް
ލަ މުހުށަހަޅާ އިންޮވއިސްތަކުގެ ޖު ،ޕްރޮސެސިންގ ފީގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނީ

ދުމަތްދޭ ފަރާތާ އެކު ވެވޭ ޚި)ދޭއް އިންސައްތަ( އެވެ. މިގޮތުން  2ފައިސާގެ %
 ސީލު ހިމަނަންާވެނއެވެ. ފުފައިސާ ދައްކާނެގޮތުގެ ތަ އެއްބަސްވުމުގައި މި

   )ށ(

ކުންފުންޏަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެއްވެސް އެޖެންސީއަށް ނުވަތަ ފަރާތުން  ޚިދުމަތް ދޭ
ކުންފުންޏާ ދެމެުދ  އާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއި އެޖެންސީލިޔެކިޔުމެއް ފޮނުވަންޖެހޭނީ 

ކުންފުނީގެ އެޑްރެހުގެގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އާއިވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި އެޖެންސީ 
 ފަރާތަށް ފޮނުވަންެޖޭހ ދޭ އެޑްރެސްތަކަށެވެ. އެޖެންސީން ނުވަތަ ކުންފުނިން ޚިދުމަތް

 ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ ފޯމުަގއި  ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާނީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި
ދީފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އަދި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް 

ޭހ އެޖެންސީގެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަންގަންޖެހޭ ެއންގުްނތަކާއި ކުރަންޖެ
ފަރާތަށް އެ ކަމެއް މުޢާމަލާތް ކުރެވުނީކަމުގައި މި  މުޢާމަލާތްތައް ފޮނުވުމުްނ، އެ

  ޝަރުޠުތަކާއި މިންގަނޑުތަކުގެ ޭބނުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

ކުންފުންާޏއި ުނވަތަ  ާއއިއެޖެްނސީ .22 )ހ(
ޚިުދމަތްދޭ ަފރާތާ ދެެމދު މުާޢމަލާތް 

 ކުރުން 

 ،ކަންކަން ކުރަންވާނީ އެ ،ނަމަ މިލްކުވެރިކަމަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭފަރާތުގެ  ދޭ ޚިދުމަތް
މަތިންނެވެ. މިފަދަ  ކަންކަމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކުގެ އެ

 އެުކއެވެ. މި ޚިދުމަތްޔާދެވޭނީ އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ބަދަލަކަށްފަުހ އަލުން ޚިދުމަތް 
އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނުވަތަ އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް ދިނުމަށް ފާމަސީއަށް ލިބިދޭ 

ވާލުކުރެވޭނީ އެޖެންސީއަށް ލިޔުމަކުން އެކަްނ ހަފަރާތަކާ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެހެން
 އެންގުމަށްފަހުއެވެ.

   )ށ(

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ބޭސްވިއްކުމުެގ 
 އެޖެންސީއަށްފައިވާ ބޭސްވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ކޮށްއައު ހަމަވުމުގެ ކުރިންހުއްދައިގެ މުއްދަތު 

 ފައިާވ ބޭސްވިއްކުމުގެ ހުއްދަކޮށްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ިމ މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި އައު
ޚިދުމަތްދޭ ފަާރތް ސްކީމުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ސަސްޕެންޑް  ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ

 ފައިވާ ބޭސްވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ހުށަނޭޅިއްޖެކޮށްއައު ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ތިރީސް(  30ކުރާތާ 

 ބޭްސވިއްުކމުގެ ުހއްދަ ހުަށހެޅުން  .23
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 ންސީއަށްއެޖެޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއެކު ެވވިފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުެގ އިޚްތިޔާރު  ،ނަމަ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ގެ ދަށުން ިލެބްނ މުދުމަތްދޭ ަފރާތްތަކުން ކޮންމެެހން ސްކީޚިގެ ދަށުން މުސްކީ
ފަރާތްތަކުްނ  އާންމު ކުރެވުމާ އެކު، ޚިދުމަތްދޭ ޓު ހުންނަންޖެހޭ ބޭސްތަކުގެ ލިސް

 އް ގައިވާ ބޭސްތަޓުބޭސްތަކުގެ ލިސްގެ ދަށުން ކޮންމެހެން ދޫކުރަންޖެހޭ މުސްކީ
ގެ މުގެ ދަށުން ސްކީމުކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަކޮށް ސްކީ

ެގ ދަށުން ކޮންެމހެްނ މުވާނެއެވެ. ސްކީ ހުންަނން ިލެބން އްބޭސްތަ ބައިވެރިންނަށް އެ 
 ކުންފުނިންދޭ މުއްަދތުގައި ހަމަނުކުރާ އްދޫކުރަންޖެހޭ ބޭސްލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބޭސްތަ

ތަރުްނ ފުގެ ދަށުން ބޭސްދޫކުރާ ފާމަސީތަކުގެ ދަމު ފަރާތެއް  ސްކީ އެ ،ނަމަ
 އެޖެންސީއަށްލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޠިސަސްޕެންޑްކޮށް، އެއްބަސްވުން ބާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގެ ދަށުން ކޮްނމެހެން ސްކީމު  .24 )ހ(
 ދޫކުރަން ެޖހޭ ބޭސް 

 އް ދަށުން ކޮންމެހެން ދޫުކރަން ޖެހޭ ބޭސްތަކުގެ ލިސްޓުގަިއ ހިމެނޭ ބޭސްތަ ގެމުސްކީ
ދޭ ފަރާތުން، އިތުރުކުރަން ބޭނުންާވ  ދުމަތްޚިހަމަކުރަން އިތުރުވަގުތު ބޭނުންވާ ނަމަ، 

މުއްދަތާއި، އެކަމަށް އެދޭ ސަަބބާއެކު، ލިޔުމަކުން ނުވަަތ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮްށ 
 ،އިތުރުކުރަން އެދޭ މުއްދަތާއި، ސަބަބަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ފަހުއެދެންވާނެއެވެ. 

ދުމަތްދޭ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޚި
 ލިބިގެންވެއެވެ.   އެޖެންސީއަށް

   )ށ(

 ދޭ  ދުމަތްޚި ޓުގެ ދަށުން ކޮންމެހެންެވސް ދޫކުރަންޖެހޭ ބޭސްތަކުގެ ލިސްމުސްކީ
ގަިއ ޓުފަރާތްތަކާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ އިތުރުން، ވެބްސައި

 ފައި ހުންނާނެއެވެ. ކޮށްޝާއިޢު 

   )ނ(

ލަތްތަކާއި އިންވޮއިސް އަލުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހާއިންވޮއިސް ރިޖެކްޓް ކުރެވޭ 
 ލަތްތައް ތިރީގައި މިަވނީއެވެ.ހާދެވިދާނެ 

އިްނވޮިއސް ރިޖެކްޓް ކުެރވޭ  .25
ހާލަތްތަކާއި އިްނޮވއިސް އަލުން 
ރަނަގޅު ކުުރމަށް ފުރުޞަތު 

ޓްރާންސެކްޝަން ބްލޮކް ނުކޮށް ނުވަތަ ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ޓްރާންސެކްޝަންއަކަްށ  ދެިވދާނެ ހާލަތްަތއް 
 .އިންވޮއިސް ކުރުން

  )ހ(

ކުރުން  އިންވޮއިސްފައިވާ ބޭސްތަކަށް ކޮށްގެ ދަށުން ކަވަރު ނުކުރާ ބައްޔަކަށް ދޫމުސްކީ
ެއތަނުން އެއްބަޔަކީ  ،ފައިހައިބަލީގެ ނަން ޖަ)ދޭއް(  2ބޭސްސިޓީގައި  :)މިސާލަކަށް

ފައިވާ ބޭސްތަކަްށ ކޮށް ބައްޔަކަށް ދޫ ނަމަ، އެ ނުކުރާ ބައްޔެއް ސްކީމުން ކަވަރު
 ނަމަ، ރިޖެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.( ކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސް

 

   )ށ(

އެއްކޮށް  އިންވޮއިސްކުރާނަމަ، މުޅި  އިންވޮއިސްނުކުރާ ބައްޔަކަށް  ސްކީމުން ކަވަރު 
 .ރިޖެކްޓް ކުރުން

 

   )ނ(

   )ރ( .ކުރުން އިންވޮއިސްއެއްބަސް ވެފައި ނެތް އަގަކަށް ނުވަތަ ފީއަކަށް 
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ލަތުގައި ެއ ހާފަރާތް ދިމާނުވާ  އިންވޮއިސްގައި ލިޔެފައިވާފަރާތާއި  ދީފައިވާޚިދުމަތް 
 ރިޖެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އިންވޮއިސްއެއް

   )ބ(

ފަރާތުގެ މަޢުޫލމާތާއި ބްލޮކްކުރި ޓްރާންސެކްަޝންގެ މަޢުލޫމާާތިއ  ދީފައިވާޚިދުމަތް 
 ވޮއިސްގެ މަޢުލޫމާތު ދިމާނުުވން.އިން

   )ޅ(

ގެ ދަށުން އެމްޕެނެލް ވެފައި ނުވާ މަރުކަޒެއްގެ  ބޭސްސިޓީއަކަށް ޚިދުމަތް މުސްކީ
 ތައް.އިންވޮއިސްދިނުމަށްފަހު ހުަށހަޅާ 

   )ކ(

ޑޮކްޓަރސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިނުކޮށް ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުގެ ބޭސްސިޓީއެއް ނަމަ، 
 ނުވުން. ބޭސްސިޓީގެ އަސްލު ހުށަހެޅިފައި  އެކުއިންވޮއިސްއާ 

   )އ(

 އިންވޮއިސްއެއް އެ  ،ނަމަ އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާ ހުށަހަޅާ ލިޔެކިއުންތަކަށް
ރިޖެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަދަލުގެނައި ަތންތަނުގައި ޑޮކްޓަރު 

 ކިޔުންތައް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.ފައިވާ ލިޔެކޮށްސޮއި 

   )ވ(

އިންވޮއިސްގައި ހުންނަ ބަލިމީާހެގ  ،މަޢުލޫމާތު ހުންނަގައި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކު
 ދިމާނުވުން. ތާމަޢުލޫމާ

   )މ(

 ޔާއި،ސޮ ޤާމާއި،މަ ތާއި،ހައިސިއްޔަ ނަމާއި، ޑޮކްޓަރުގެ  ،ހުށަހަޅާ ބޭސްސިޓީތަކުގައި
 ނެތުން.ފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޑޮކްޓަރުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު 

   )ފ(

)ތިރީސް( ުދވަސް ހަމަވެފައިވާ  30ން ފެށިގެްނ ޚު ފައިވާ ތާރީދީބޭސް ސިޓީ ލިޔެ
 ކުރުން. އިންވޮއިސްބޭސްސިޓީއަކަށް 

   )ދ(

 އަތުން ރާ،ދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކު އާސަންދައިގެ ޑޮކްޓަރސް ޕޯޓަލް މެދިވެރިކޮށް ޚިދުމަތް
 ކުރުން.އިންވޮއިސް ލިޔެފައިވާ ބޭސްސިޓީއަކަށް 

   )ތ(

   )ލ( ފައި ހުރުން.ކޮށްދޫ ނުގުޅޭ ބޭސްބަލިމީހާގެ ބައްޔާ 

   )ގ( ބޭސްސިޓީގައި ބަލީގެ ނަން )ޑަިއގްނޯސިސް( ލިޔެފައި ނެތުން. 

 ،ކުރެވޭ ބޭސްތަކަށް، ބޭސްސިޓީގައިއިންވޮއިސް ވިއްކުމަށްފަހު  ގެ ދަށުން ބޭސްމުސްކީ
 ން.ނެތު ފައިހައިޖަ ތައްގަނޑުފާމަސީގެ ކައިރީގައި ވަކިވަކިން ނަމުގެ ކޮންމެ ބޭހެއްގެ 

   )ޏ(

ކަަމްށ މި އުސޫލުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި އިންވޮއިސްކުރުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ
މި އުސޫލުގައި  ކަމަށްބޭސްސިޓީގައި ހުންނަންޖެހޭ ނެތުމާއި،ޝަރުޠެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނެތުން. މިންގަނޑުތައް ުފރިހަމަވެފައިބަޔާންކޮށްފައިވާ 

   )ސ(

އިްނވޮިއސް އަލުން ަރނަގޅު  .26 ވަނީއެވެ.މިލަްތތައް ިތރީގައި ހާއިންވޮއިސް އަލުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެވޭ 
 ކުރުމަށް ފުުރޞަތުެދވޭ ހާލަތްތައް 

ނުބައިކޮްށ  އިންވޮއިސް ނަންބަރު ނުަވތަ ވުން ތަކުރާރުވެފައި އިންވޮއިސް ނަންބަރު
 .ލިޔެވިފައިވުން

  )ހ(
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   )ށ(  ނުވުން. ލަ ރަނގަޅުމުއިންވޮއިސްގެ ޖު

 )އެޓޭޗްކުރެވިފައި( އިންވޮއިސްގައިވާ ތަރުތީބުން ބޭސްސިޓީތައް ހީރަސްކުރެވިފައި 
 ނެތުން.

   )ނ(

ލުގެ ދަށުން ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ސޫފަރާތުން މި އު ޚިދުމަތް ދޭ
 ޒު ދިނުމުގެ ތެރެއިން ނާޖާއި ދޭ ފަރާްތތަކުން ޚިދުމަތް ޚިދުމަތްގެ ދަށުން މުނަމަ، ސްކީ ވެއްޖެ

ޤާނޫނު  މަލާއި، ނުަވަތ އިހުމާލުން ހިނގާ ކަންކަމާމެުދ ފިޔަވަޅު އަޅާނީޢަފައިދާ ހޯދުމުގެ 
ތިާމޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު( ޖު)އި 15/2011ނަންބަރު  

 ހަދާއުސޫލުގެ ދަށުން  މި ކާއި،ވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަގަ ހަދާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އާއި،
 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

 ދޭ ގެ ދަށުން ޚިުދމަތްމު ސްކީ .27
ފަރާތްތަކުން ކުރާ ަގާވއިދާ ޚިލާފު 

   ެމދު ފިޔަަވޅުެއޅުން ކަންތައްތަކާ

ލުމެއް ހިންގައިފިކަމުގައި ވައިއޮޅުގައި ގަސްތުޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ނުވަތަ 
 ތެއްއެޖެންސީއަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާ

ގައި ބައިވެރި ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މުއަލުން ސްކީ
ށް އެފަރާތަށް ގައި ބައިވެރިކުރުމަމުކަމުގެ ޒާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަނބުރާ ސްކީ

ތިޔާރު ޚްއި ކުރުމުގެވެސް، ޖޫރިމަނާއެއް  ަލތުގައިހާފުރުޞަތުދިނުމަްށ ނިންމާ 
 އެޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

   )ހ(

ލޫމާތު ނަހަމަގޮތުގަިއ ޢުގެ ބައިވެރިންގެ މަމުދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކު، ސްކީ ޚިދުމަތް
ނަހަމަގޮތުގައި ޭބނުންކޮށްފައިވާ ނަމަ، ނަމަ، ނުވަތަ އެަފދަ މަޢުލޫމާތު  ފައިވާލައިބަ

ފައިދާ  ޒުދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ތެރެިއން ނާޖާއި ގެ ދަށުން ޚިދުމަތްމުސްކީ
 ނުވަތަ އިހުާމލުން ހިނގާ ކަންކަމާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  ،ހޯދުމުގެ ޢަމަލާއި

   )ށ(

ން ވިއްކާ ބޭުހގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ގެ ދަށުން ހުއްދަލިބިގެމުދޭ ފަރާތުން ސްކީ ޚިދުމަތް
 ކުންފުނިން ނުަވތަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ބަލާ ބެލުމަކުްނ، 

ނަމަ، އެ ބޭހެއް ނުވަތަ އެ ފާމަސީއެއް  އެ ބޭހެއްގެ ފެންވަރު ދަށްކަމަށް ފެނިއްޖެ
އިޚްތިޔާރު އެޖެންސީއަށް ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ މުސްކީ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ނ(

ސީލު ފުފާމަސިސްޓުން ބަދަލުވާ ހާލަްތތަުކގައި ވަޒިފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފާމަސިސްޓުންގެ ތަ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބޭސް ދޫކުރެވޭ އެޖެންސީއަށް ހިއްސާ ނުކުރާކަން ނުވަތަ 

ރީނުކުރާ ޓަރަޖިސް ތަރުގައިފުތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފާމަސިސްޓުންގެ ދަ
ފާމަސިސްޓެއް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދެމުންދާކަން އެޖެންސީއަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަްށ 

 އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

   )ރ(

އެޖެންސީން ނުވަަތ  ،ޮގތަށް ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 13މި އުސޫލުގެ 
ކުންފުނިން ބްލެކް ލިސްްޓ ކޮށްަފއިވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި މަރުކަޒުތަކުން ލިޔެފައިވާ ބޭްސ 

އެ ފާމަސީއަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ  ،ނަމަ ގެ ދަށުން ބޭސް ދޫކޮށްފިމުސިޓީއަށް ސްކީ
ްނ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު އެޖެންސީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އެޖެންސީްނ ނުވަތަ ުކންފުނި

   )ބ(
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ންމު އާގައި ވެބްސައިޓު ޓު،ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުްނނާއި މަރުކަޒުތަކުގެ ލިސް
 ކުރެވެމުން ދާނެއެވެ.

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ބޭސް ސިީޓގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ ބަަދލުގައި ތަފާތު ޭބހެއް 
ހުށަހަޅައިފިކަން ދުމަތަށް އިންވޮއިސް ޚި އެ ،ގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށްފަހުމުސްކީ

ނުވަަތ ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ  މުގެފަރާތަާކ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅު ނަމަ، އެ ސާބިތުވެއްޖެ
 ތިޔާރު އެޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚްއި

   )ޅ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުރަންެޖހޭ ެއންމެހައި ކަންކަން ތަންފީޒުކޮށް ިހންގުމަކީ އެޖެންސީގެ 
އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  އެޖެންސީގެ ޒިންމާ ކަމުގައި މިޒިންމާއެކެވެ. އަދި 

ތަންފީޒުކުރުމަށް އެޖެންސީްނ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 އެޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ،ލު ތަންފީޒު ކުުރާމއިސޫއު .28 )ހ(
 ިއޞްލާޙު ެގނަުއން އުސޫލަށް 

ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އް ޙެލަށް އިޞްލާސޫމި އު
 ބޯޑަށެވެ. ސްކީމުތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ ޚްބާރާއި އި

   )ށ(

 ދުަވސް ގުުނން  .29 ނުހިމަނައެވެ. ތައްސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނާނީލުގެ ބޭނުމަށް ދުވަސް ގުސޫއު މި

ތަްއ ލަފުޒުއި ހިނަދކު، އަންނަނިވި ހަލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާސޫމި އު
ލުގައި ސޫމި އުތަކުގެ މާނަކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ލަފުޒު މާއްދާގައި އެ  މާނަކުރާނީ މި

ނުވަތަ ިއބާރާތްތަކުެގ  އްޒުތަފު ލަ އެ، ނުވަތަ ިއބާރާތްތައް އްުޒތަފުމުފުރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަ
ޒުތަކުގެ ފުއެ ލަ އްއަދި އިބާރާތްތަ އްޒުތަފުގެނެސްފައިވާ ލަ ގައި އަދި ޖަމްޢުކޮށްނައިޖަމްޢު މާ

 ރެވޭނެއެވެ.ކު ގައި ބޭނުންނައިނުވަތަ އިބާރާތްތަކުގެ މުފުރަދު މާ 

 މާނަ ކުރުން  .30

ތިމާޢި ޞިްއޙީ އިންޝުއަރަންސް ޖު"ސްކީމުގެ ބައިވެރިން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އި
 ކޮންމެ ދިވެހި ފުރިހަަމވާ ޠުޝަރު ސްކީމުގެ ދަށުން  ބޭސްފަުރވާ ކުރުމަށް

 ރައްޔިތަކަށެވެ.

   )ހ(

ތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ޖު"އެޖެންސީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އި
ނިޒާމު ހިންގުމަްށޓަކައި، "ނޭަޝނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖންސީ" ގެ ނަމުގަިއ 

އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ތިމާޢީ ޞިއްޙީ ޖުއި) 15/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ފަިއވާ އޮފީހަށެވެ.ކޮށްޤާނޫނު( ގެ ދަުށން ޤާއިމު

   )ށ(

އާސަންދަ "ކުންފުނި" ކަމުގައި ުބނެފައި ެއވަނީ،  ސްކީމު ިހންގާ ފަރާްތ ަކމުގައިވާ، 
  އަށެވެ.ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

   )ނ(

ގެ މުދަށުން ސްކީގެ މުސްކީ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ، ދޭ ފަރާތް"  ދުމަތްޚި"
 ރީވާ ފާމަސީތަކަށެވެ.ޓަރަޖިސް ކައިޓަ ދޫކުރުމަށް ބައިވެރިންނަށް ބޭސް

   )ރ(
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ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "އެއްބަސްވުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މި އުސޫލުގެ ދަށުން 
ފަރާްތ )ތިނެއް(  3ކުންފުންޏާއި  އަދި އެޖެންސީ ،ރީވާ ފާމަސީތަކާއިޓަރަޖިސް

 ވެވޭ އެއްބަސްވުމަެށވެ.ހިމެނޭގޮތަށް 

   )ބ(

ގެ ވެބްސައިްޓ ޑު"ވެބްސައިޓު" ކަމުގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ، އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ިލމިޓެ
www.aasandha.mv .ެއަށެވ 

   )ޅ(

 ގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް މު"އާސަންދަ ޑްރަގް ލިސްޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ސްކީ
 ފައިވާ ބޭސް ލިސްޓަށެވެ.ދީހުއްދަ

   )ކ(

މަށް "ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭސް ސިޓީއަށް ބޭސް ހޯދު
 ފާމަސީއަށް ދާ ފަރާތަށެވެ.

   )އ(

ތިމާޢީ ޞިއްޙީ ޖު)އި 2011/15"ސްކީމު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 އި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސްކީމަށެވެ.ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު( ގައިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ 

   )ވ(

 2011/15ޤާނޫނު ަނންބަރު "ސްކީމު މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، 
 ތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަަރންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫުނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާޖު)އި

 ސްކީމު މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށެވެ.

   )ވ(

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަްނ  ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ، މި -"ރީ
ގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ފަރާތްތައް އަުލން މި އުސޫލުގެ ދަށުން މުފެށުމުގެ ކުރިން ސްކީ

 ތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށެވެ.ފުދަ

   )ފ(

ޕޯޓަްލގައި ޑޮކްޓަރުންނަްށ އެވަނީ، އާސަންދަ  "ޑޮކްޓަރސް ޕޯޓަލް" ކަމުގައި ބުނެފައި
 ފައިވާ ބަޔަށެވެ.ހަދައި ކޮށްގެންޞައްޚާ

   )ދ(

ދޭ ފަރާތްތަކުްނ  "ކްލެއިމްސް ޕްރޮސެސިންގ ފީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ، ޚިދުމަތް
އާސަންދައަށް ފޮނުވާ ބިލްތަަކށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހައި ކަންކަްނ 

ދޭ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެޭހ  އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ޚިދުމަތްއެންމެ  ވީ ށާއި،ކުރުމަ
 ފައިސާ ދެއްކުމަށް މަގުފަހިކޮށްޭދން ކުރަންޖެހޭ އެންެމހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 

  ފީއަށެވެ. ނަގާ ޓަކައި

   )ތ(

 ދުރަތީޤު"މަޤުބޫލު އުޒުރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިންސާނީ ބާުރ ނުފޯރާ 
 ،ރީވާ ފާމަސީތަކާއިޓަޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްތަކަށް ނުވަތަ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސާކާރި

 ކުންފުނީގެ ބާރުނުޯފރާފަދަ ކަންކަމަށެވެ.  އާއިއެޖެންސީ

   )ލ(

 އާއި "އިދާރީގޮތުން ބަލަހަްއޓާ ފަރާްތތައް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ، އެޖެންސީ
 ކުންފުންޏަށެވެ.

   )ގ(

 

 

http://www.aasandha.mv/


 
 

  

  
 

ގައ  ޚ ދ މަތްދޭ ފާމަސީތަކ ގެ ދަފ ތަރ  ސްކީމ ގެ ދަށ ން  އ ންޝ އަރަންސް  ތ މާޢީ ޞ އްޙީ ޖ  އ  
 އައ ކ ރ މަށް އެދޭ ފޯމ  ރަޖ ސްޓަރީވ މަށާއ ، ރަޖ ސްޓަރީ 

  ފާމަސީއާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ   .1
DETAILS OF PHARMACY 
 

(ދ ވެހ  ބަހ ން)ނަން    

NAME IN ENGLISH  

   އެޑްރެސް 
ADDRESS: 
    

 ގޭގެ/އ މާރާތ ގެ ނަން
HOUSE/ BUILDING NAME:              

 މަގ  
STREET NAME:       
 އަތޮޅ 
ATOLL 

   ރަށް
ISLAND:                                    

 ސ ޓީއާއ  އަވަށް 
CITY / WARD: 

 ޕޯސްޓް ކޯޑ  
POSTCODE: 

 ރަޖ ސްޓަރީގެ މަޢ ލޫމާތ  
REGISTRY DETAILS 
 

  ރަޖ ސްޓަރީ ނަންބަރ  
REGISTRY NUMBER:                          
               

 

           ރަޖ ސްޓަރީ ދޫކ ރ  ތާރީޚ  
REGISTRY ISSUED DATE:      
 
 
 
 

       
   ރަޖ ސްޓަރީގެ މ އްދަތ  ހަމަވާ ތާރީޚ  
REGISTRY EXPIRY DATE: 
   
      
 

       

ގެ ހ އްދައ ގެ މަޢ ލޫމާތ  . އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ  
MFDA PERMIT 
INFORMATION 
 

ޕާމ ޓް ނަންބަރ   . ގެއެމް.އެފް.ޑީ.އޭ   
MFDA PERMIT NUMBER: 
               

 

ޕާމ ޓް ދޫކ ރ  ތާރީޚ   . އ ންއެމް.އެފް.ޑީ.އޭ      
MFDA PERMIT ISSUED DATE:         
 
 

       
ޕާމ ޓް މ އްދަތ  ހަމަވާ ތާރީޚ   . ގެއެމް.އެފް.ޑީ.އޭ  

MFDA PERMIT EXPIRY DATE: 
    
 

       

 
މަޢ ލޫމާތ  ފަރާތެއްގެ ގ ޅޭނެ   

CONTACT INFORMATION 
 

1ފޯނ  ނަންބަރ    
PHONE NUMBER 1: 
 

2ފޯނ  ނަންބަރ    
PHONE NUMBER 2: 
 

 އީމެއ ލް އެޑްރެސް 
EMAIL ADDRESS: 
 

 ފެކްސް ނަންބަރ  
FAX NUMBER: 
 

 މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ 
NUMBER OF STAFFS 
 

 ފާމަސ ސްޓ ން 
PHARMACISTS 
  

 

 ކޭޝ އަރ ން
CHASHIERS 
  

 

 އެހެނ ހެން މ ވައްޒަފ ން
OTHERS 
  

 

 

 1ޖަދ ވަލ  



 
 

 ފާމަސީގެ ވެރ ފަރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ   .2
DETAILS OF PHARMACY OWNER  

 ވެރ ފަރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ  
OWNER’S INFORMATION 
 

 ނަން
NAME:  
ކަން އަންގައ ދޭ ކާޑ / ރެޖ ސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ  ތެއްދ ވެހ  ރައްޔ        
IDENTITY CARD / REGISTRATION NUMBER: 
           

 

ޑްރެސްއެ  
ADDRESS: 
 

 ގޭގެ/އ މާރާތ ގެ ނަން
HOUSE/BUILDING NAME: 
 
 މަގ  
STREET NAME: 
 ސ ޓީއާއ  އަވަށް 
CITY / WARD: 
 

 ޕޯސްޓް ކޯޑ  
POSTCODE: 
 އަތޮޅ  

ATOLL 
 
 

 ރަށް
ISLAND: 
 

މަޢ ލޫމާތ   ފަރާތެއްގެ ގ ޅޭނެ  
CONTACT INFORMATION 
 

1ފޯނ  ނަންބަރ    
PHONE NUMBER 1: 
 

2ންބަރ  ފޯނ  ނަ  
PHONE NUMBER 2: 
 

 އީމެއ ލް
EMAIL: 
 

ނަންބަރ ފޯނ  މޯބައ ލް   
MOBILE: 
 

 
 ބޭންކް އެކައ ންޓާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ   .3
DETAILS OF BANK ACCOUNT 
ނަން  ގެ ވެރ ފަރާތ ގެ އެކައ ންޓ        
ACCOUNT NAME:  
 
 
   އެކައ ންޓ  ނަންބަރ  
ACCOUNT NUMBER:  
             

 
 
 
 
 
 

 ބޭންކ ގެ ނަން 
BANK NAME: 
 
 
 
 
 
 

ފައ ވާ ގޮފ  ވައ ބޭންކް އެކައ ންޓ  ހ ޅ   
BRANCH: 
 
 ނެތެވެ.    ފައ ވާ އެކައ ންޓަށް މ  ފޯމ ގެ ޒަރީޢާއ ން އެދ ފައ ވާ ޚ ދ މަތަށްވާ ފައ ސާ ޖަމާކޮށްދ ނ މ ގައ  އަޅ ގަނޑ ގެ އ ޢ ތ ރާޒެއްކޮށްމަތީގައ  ބަޔާން 

I HEREBY DECLARE THAT I HAVE NO OBJECTION FOR THE MENTIONED ACCOUNT DETAILS TO BE USED FOR THE 
PURPOSE OF THIS FORM. 
 
 ތާރީޚ                                                            އެކައ ންޓ ގެ ވެރ ފަރާތ ގެ ސޮއ  
Signature of Account Holder:                                                                             
Date:                                         
  

 ބޭނ ންވާ ޚ ދ މަތ ގެ ތަފ ސީލ  )ބޭނ ންވާ ޚ ދ މަތ ގެ ގޮޅީގައ  ފާހަގަ ޖައްސަވާ( .4
DETAILS OF SERVICE REQUIRED (TICK THE REQUIRED SERVICE) 

 ރެޖ ސްޓްރޭޝަންގެ ބާވަތް 
TYPE OF REGISTRATION 
 

 ރެޖ ސްޓްރޭޝަން ފީ 
REGISTRATION FEE 
 

 ފައ ސާ ދައްކާ ގޮތް 
METHOD OF PAYMENT 
 

 

 އަލަށް ރަޖ ސްޓަރީ ކ ރ މަށް 
NEW REGISTRATION 
 

MVR 5,000 
 

 ފައ ސާއ ން
CASH 
  

 ޗެކ ން
CHEQUE 
 

 

 ރަޖ ސްޓްރޭޝަން އައ ކ ރ މަށް
RE-REGISTRATION 
 

MVR 1,500 

 

 ފައ ސާއ ން
CASH 
  

ކ ންޗެ  
CHEQUE 
  



 
 

 

  ފާމަސ ސްޓް ރެޖ ސްޓ ރޭޝަން ފޯމ   .5
PHARMACIST REGISTRATION FORM  

)ކޮންމެ ފާމަސ ސްޓަކަށް ވަކ  ގަނޑެއް ބޭނ ންކ ރާށެވެ.(ކ ރާށެވެ. މަށް މ  ސަފ ހާ ބޭނ ންކ ރ ގެ ދަށ ން ބޭސް ދޫކ ރާ ފާމަސ ސްޓ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ފ ރ ހަމަމ ސްކީ  
PLEASE USE THIS PAGE TO ENTER THE DETAILS OF EACH PARMACIST SEPERATELY. (USE ONE SHEET FOR EACH 
PHARMACIST) 
 ފާމަސީގެ ނަން
PHARMACY NAME 
 

 

 ފާމަސ ސްޓ ގެ މަޢ ލޫމާތ  
PHARMACIST INFORMATION 
 

 ނަން
NAME: 
 

 ޤައ މ 
COUNTRY: 
 

ނަންބަރ  ޓ ގެ ޕާސްޕޯ  
PASSPORT NUMBER: 
          

 

ނަންބަރ   ގެ ކަން އަންގައ ދޭ ކާޑ ތެއްދ ވެހ  ރައްޔ   
ID CARD NUMBER: 
       

 

މަޢ ލޫމާތ  ޓ ގެ ޕާމ   
PERMIT DETAILS 
 

 ފާމަސ ސްޓް ޕާމ ޓް ނަންބަރ  
PHARMACIST PERMIT NUMBER: 
                     

 

    ޕާމ ޓ ގެ މ އްދަތ  ހަމަވާ ތާރީޚ  
PERMIT EXPIRY DATE: 
 

       

ނަންބަރ  ޓ ގެ ޕާމ ވޯކް         
WORK PERMIT NUMBER: 

          
 

މަޢ ލޫމާތ  ފަރާތެއްގެ ގ ޅޭނެ   
CONTACT INFORMATION 
 

1ފޯނ  ނަންބަރ    
PHONE NUMBER 1: 
 

2ފޯނ  ނަންބަރ    
PHONE NUMBER 2: 
 

 އީމެއ ލް އެޑްރެސް 
EMAIL ADDRESS: 
 

ނަންބަރ ފޯނ  މޯބައ ލް   
MOBILE: 
 

ގެ އ ޤ ރާރ  ފާމަސ ސްޓ   5.1  
PHARMACIST DECLARATION 
 

 އެއްބަސްވަމެވެ.އަޅ ގަނޑ  މަތީގައ  އަޅ ގަނޑ  ދީފައ ވާ މަޢ ލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢ ލޫމާތ ތަކެއްކަމަށް 
I hereby declare that the information provided on this form is true and correct to the best of my knowledge. 

 

 ސޮއ 
SIGNATURE 

 އ ނގ ލީގެ ނ ޝާން 
FINGER PRINT 

ޚ ތާރީ  
DATE 

 ފޮޓޯ
PHOTO 

  

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 އ ޤ ރާރ   .6
DECLARATION  

އަޅ ގަނޑ  ދ ނ މަށް ރަޖ ސްޓަރީވާ ފާމަސީތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ "  ގެ ދަށ ން ޚ ދ މަތްމ ސްކީ ތ މާޢީ ޞ އްޙީ އ ންޝ އަރަންސްޖ އ "
ރަނގަޅަށް ފަހ މްވެއްޖެއެވެ. މ  ފޯމ ގައ  އަޅ ގަނޑ  ދީފައ ވާ މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީ ޞައްޙަ   ކަންކަން އަޅ ގަނޑަށްކ ޔައ ފީމެވެ. އަދ  މ  އ ސޫލ ގައ ވާ

ދޫކ ރ މަށް ހ އްދަދޭ  ގޮތ ގެ މަތ ން ސްކީމ ގެ ދަށ ން ބޭސް މަޢ ލޫމާތ ތަކެކެވެ. އަދ  އ ސްވެ ބަޔާންކ ރެވ ނ  ޝަރ ޠ ތަކާއ  މ ންގަނޑ ތަކާ އެއްގޮތްވާ
އ ތ ރ ކ ރާ މ އްދަތާ ، މެންދެން ނ ވަތަ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މ އްދަތ  އ ތ ރ ކ ރ މަށް ނ ންމާ ހާލަތ ގައ މ އްދަތ  ނ 

ސްކީމ ގެ  ތ މާޢީ ޞ އްޙީ އ ންޝ އަރަންސްޖ އ "އެއްބަސްވ މ ގެ މ އްދަތ ގައ   މ ޚ ދ މަތްދެމ ން ގެންދ އ މަށް އެއްބަސްވަމެވެ. އަދ   ހަމައަށް
ނަމަ، ނ ވަތަ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައ   ކޮށްފ  އާ ޚ ލާފ  ޢަމަލެއް އ ސޫލ " ން ޚ ދ މަތް ދ ނ މަށް ރަޖ ސްޓަރީވާ ފާމަސީތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭދަށ 

، ށް ތަބާވ މަށާއ އެ ޝަރ ޠ ތަކާއ  މ ންގަނޑ ތަކ ގެ ދަށ ން އެޖެންސީން ނ ވަތަ ކ ންފ ނ ން އަޅާ ފ ޔަވަޅަށް ފ ރ ހަމައަ ،ނަމަ ޚ ލާފ ވެއްޖެ މ  އ ސޫލާ 

ސްވެ ޚ ދ މަތްދޭ ފަރާތ ގެ ހައ ސ އްޔަތ ން، ޝަރ ޠ ތަކާއ  މ ންގަނޑ ތަކ ގެ ދަށ ން އ ފ ލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒ ންމާ އ ފ ލ މަށް އަޅ ގަނޑ  އެއްބަ
 އ ޤްރާރ ވަމެވެ. 

 

 ނަން
NAME 
 

 ސޮއ 
SIGNATURE 
 

 އ ނގ ލީގެ ނ ޝާން /ތައްގަނޑ 
STAMP / FINGERPRINT 
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DATE  
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Date: 
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 އެންޓްރީ ނަންބަރ  
ENTRY NUMBER 

 
 

 ބަލައ ގަތީ 
RECEIVED BY  

 ނަން
NAME 

 

 މަޤާމ 
DESIGNATION 

 
 ސޮއ 
SIGNATURE 

 

 ތާރީޚ 
DATE 

 



 
 

  

 

އާސަންދާ ސްކީމ ގެ ދަށ ން ޚ ދ މަތްދޭ ފާމަސ ސްޓ ންގެ ދަފ ތަރ ގައ   އ ންޝ އަރަންސް  ޞ އްޙީ ތ މާޢީ ޖ  އ  
 ރަޖ ސްޓަރީވ މަށް އެދޭ ފޯމ  

  
އ  ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ   ފާމަސ ސްޓާ .1  
DETAILS OF PHARMACIST 
 

 ފާމަސީގެ ނަން
PHARMACY NAME 

 

 ފާމަސ ސްޓ ގެ މަޢ ލޫމާތ  
PHARMACIST INFORMATION 
 

 ނަން
NAME: 

 ޤައ މ 
COUNTRY: 

 ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ  
PASSPORT NUMBER: 
          

 

 ދ ވެހ  ރައްޔ ތެއްކަން އަންގައ ދޭ ކާޑ  ނަންބަރ  
ID CARD NUMBER: 
       

 

 
މަޢ ލޫމާތ  ޓ ގެ ޕާމ   

PERMIT DETAILS 
 

 
ނަންބަރ  ޓ ގެ މ ފާމަސ ސްޓ ގެ ޕާ    

PHARMACIST PERMIT NUMBER: 
                     

 

  ޕާމ ޓ ގެ މ އްދަތ  ހަމަވާ ތާރީޚ  
PERMIT EXPIRY DATE: 
        

ނަންބަރ  ޓ ގެ ވޯކް ޕާމ       
WORK PERMIT NUMBER: 

          
 

މަޢ ލޫމާތ  ފަރާތެއްގެ ގ ޅޭނެ    
CONTACT INFORMATION 
 

1ނ  ނަންބަރ  ފޯ  
PHONE NUMBER 1: 
 

2ފޯނ  ނަންބަރ    
PHONE NUMBER 2: 
 

 އީމެއ ލް އެޑްރެސް 
EMAIL ADDRESS: 
 

ނަންބަރ ފޯނ  މޯބައ ލް   
MOBILE: 
 

ރާރ  ޤ  ފާމަސ ސްޓ ގެ އ   1.1  
PHARMACIST DECLARATION 
އްބަސްވަމެވެ.މަތީގައ  އަޅ ގަނޑ  ދީފައ ވާ މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢ ލޫމާތ ތަކެއްކަމަށް އެ   
I hereby declare that the information provided on this form is true and correct to the best of my knowledge. 

 

 ސޮއ 
SIGNATURE 

 އ ނގ ލީގެ ނ ޝާން 
FINGER PRINT 

ޚ ތާރީ  
DATE 

 ފޮޓޯ
PHOTO 

  

 
 
 
 

 

 

 2ޖަދ ވަލ  



 
 

  
 އ ޤ ރާރ   .2
DECLARATION  
އަޅ ގަނޑ  ދ ނ މަށް ރަޖ ސްޓަރީވާ ފާމަސީތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ "  ގެ ދަށ ން ޚ ދ މަތްމ ސްކީ ޝ އަރަންސްތ މާޢީ ޞ އްޙީ އ ންޖ އ " 

ރަނގަޅަށް ފަހ މްވެއްޖެއެވެ. މ  ފޯމ ގައ  އަޅ ގަނޑ  ދީފައ ވާ މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢ ލޫމާތ ތަކެކެވެ.  ފީމެވެ. އަދ  މ  އ ސޫލ  އަޅ ގަނޑަށްކ ޔައ 
ދޫކ ރ މަށް ހ އްދަދޭ މ އްދަތ   ގޮތ ގެ މަތ ން ސްކީމ ގެ ދަށ ން ބޭސް ސްވެ ބަޔާންކ ރެވ ނ  ޝަރ ޠ ތަކާއ  މ ންގަނޑ ތަކާ އެއްގޮތްވާ އަދ  އ 

 އ ތ ރ ކ ރާ މ އްދަތާ ހަމައަށް ، ލަތ ގައ ހާނ މެންދެން ނ ވަތަ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މ އްދަތ  އ ތ ރ ކ ރ މަށް ނ ންމާ 
ސްކީމ ގެ ދަށ ން  ތ މާޢީ ޞ އްޙީ އ ންޝ އަރަންސް ޖ އ "އެއްބަސްވ މ ގެ މ އްދަތ ގައ   މ   ންދ އ މަށް އެއްބަސްވަމެވެ. އަދ މަތްދެމ ން ގެ ޚ ދ 

ލަތެއްގައ  ހާކޮށްފ ނަމަ، ނ ވަތަ އެއްވެސް  އާ ޚ ލާފ  ޢަމަލެއް ދ ނ މަށް ރަޖ ސްޓަރީވާ ފާމަސީތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ " ޚ ދ މަތް
ޚ ދ މަތްދޭ ، އެ ޝަރ ޠ ތަކާއ  މ ންގަނޑ ތަކ ގެ ދަށ ން އެޖެންސީން ނ ވަތަ ކ ންފ ނ ން އަޅާ ފ ޔަވަޅަށް ފ ރ ހަމައަށް ތަބާވ މަށާއ  ،ޚ ލާފ ވެއްޖެނަމަ

 ވެ އ ޤްރާރ ވަމެވެ. ފަރާތ ގެ ހައ ސ އްޔަތ ން، ޝަރ ޠ ތަކާއ  މ ންގަނޑ ތަކ ގެ ދަށ ން އ ފ ލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒ ންމާ އ ފ ލ މަށް އަޅ ގަނޑ  އެއްބަސް
 

 ނަން
NAME 
 

 ސޮއ 
SIGNATURE 
 

 އ ނގ ލީގެ ނ ޝާން ތައްގަނޑ  
STAMP / FINGERPRINT 

 
 
 

 
 

 މަޤާމ 
DESIGNATION 
 

 ތާރީޚ 
DATE  
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 އެންޓްރީ ނަންބަރ  
ENTRY NUMBER 

 

 ބަލައ ގަތީ 
RECEIVED BY 

 

 ނަން
NAME 

 

 މަޤާމ 
DESIGNATION 

 

 ސޮއ 
SIGNATURE 

 ތާރީޚ 
DATE 

 

 



 
 

 

 

(Service Provider Letter Head  ( ޚ ދ މަތްދޭ ފަރާތ ގެ ލެޓާ ހެޑް /
(Address / )އެޑްރެސް    

(Email Address / ްއީމެއ ލް އެޑްރެސ( 
(Contact no. / ) ފޯނ  ނަންބަރ( 

 ޚ ދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތ ގެ ނަން 

NAME OF SERVICE PROVIDER 

INVOICE 

                                                                                                                                   Invoice type: 

                                                                                                                                   Invoice No:  

 To: Aasandha Pvt Ltd                                                                                              Date: 

Transaction Date Memo No Transaction ID Patient Patient ID No Amount 

      

      

      

      
(TOTAL AMOUNT IN WORDS) Total Amount: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3ޖަދ ވަލ  

 Prepared By: 

Name:        ……………………………… 

Signature: ………………………………. 

Service Provider Stamp 

Checked By: 

Name:             ……………………………………. 

Designation:   ……………………………………. 

Signature:       ……………………………………. 

Authorized By: 

Name:              …………………………………… 

Designation:    …………………………………… 

Signature:        …………………………………… 
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