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ތައާރަފް
ށ
މި މެނުއަލްއަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އެކިމަރުހަލާތަކުގައި ރިފަންޑް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިން ހޭދަވާ ވަގުތު މަދުކޮށް އާންމު ރައްޔިތުންނަ ް
ނ
ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މި ހިދުމަތްފޯރުކޮށް ދިނުމުގެގޮތުން އިލެކްޓްރޯނިކޮށް ރިފަންޑައް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ކަމާއި ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކު ް
ރިފަންޑް ޕްރޮސެސްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ވޯކް މެނުއަލްއެކެވެ.
މި މެނުއަލްގައި ކަސްޓަމްސް އާންމު ގަވާއިދުގެ  581ވަނަ މާއްދާއިން 581ވަނަ މާއްދާއާއި ހަމަޔަށް ރިފަންޑް ދެވޭ ހާލަތްތަކާއި
ސ
ރިފަންޑް ދޫކުރުމުގެ އިތުރުން ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ ބައިތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި މުދާ އިމްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމް ް
ޓ
ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރިފަންޑަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭ ފޯމުތަކުގެ ރިކުއެސް ް
ޑ
ފޮނުވާނެގޮތުގެ އިތުރުން ރިފަންޑް ޕޮރޮސެސްކުރާ ސެކްޝަންތަކުން ރިފަންޑް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށްޓައި އީ-ކަސްޓަމްސް މެދުވެރިކޮށް ރިފަން ް
ޕްރޮސެސް ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
މި ފުރުސަތުގައި ޕްރޮސެސް ރީ-އިންޖިނއަރ

ސ
ކުރުމަށާއި ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕް ކުރުމާއި އަދި މިނޫނަސް މި ޕްރޮސެ ް

އޮޓޯމޭޓްކުރުމަށްޓަކައި އެއްބާރުލުންދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ސެކްޝަނުގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތައް
 -5ކަ ސް ޓަ މް ސް އާ ން މު ގަ ވާ އި ދުގ ެ  581ވަނ ަ މާ އް ދާ ގެ (ހ) ގަ އި ވާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ކަ ސް ޓަ މްސްއ ިން ރި ފަ ން ޑް ދޭ ން ޖެހު ން:
 -5މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޑިކްލަރޭޝަނަށްވުރެ މުދާ މަދުވުން؛
 -8ޑިކްލަރޭޝަނަށް ގެނެވޭ ޢިސްލާޙެއްގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހުން؛
 -3މުދަލުގެ އަގު އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހުން؛
 -4ގެއްލުން ލިބުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ކްލިއަރ ނުކުރެވި ކަސްޓަމްސް ބެލުމުގެ ދަށުން ނައްތާލުން؛
 -1ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ އޯޑިޓަކުން ފާހަގަކުރެވިގެން ފައިސާ އަންބުރާ ދޭންޖެހުން؛
 -6ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެއް ރިފަންޑުކުރުމަށް ކޯޓަކުން ނިންމުން.

 -8ކަ ސް ޓަ މް ސް އާ ން މު ގަ ވާ އިދުގ ެ  586ވަނ ަ މާ އް ދާ ގައިވ ާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން އަނބު ރާ ފޮ ނު ވާލ ާ މު ދަ ލުގ ެ ރި ފަ ން ޑް ދޫކު ރު ން:
 -5ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރިތާ ( 61ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލި މުދަލަކަށްވުން؛
 -8އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތި ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށްހުރި މުދަލަކަށްވުން؛
 -3މުދާ ފޮނުވި ފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލި މުދަލަކަށްވުން.

 - 3ކަ ސް ޓަ މްސ ް އާ ން މު ގަ ވާ އި ދުގ ެ  581ވ ަނަ މާ އް ދާ ގައިވ ާ ގޮ ތު ގެ މަ ތި ން ރި ފަ ން ޑް ދޭ ން ޖެހޭކަ މަށ ް ފަ އި ސާ ދެ އްކި ފަރާތަށ ް
ޤަބޫ ލުކު ރެވ ުން:
581 -5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި ،ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެއް ރިފަންޑު ކުރަންޖެ ޭހ
ކަމަށް ،އެ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކި ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކި ދުވަހުން ފެށިގެން 31
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދުން؛
 -8ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މުދަލެއްގެ ޑިއުޓީ މާފުވެއްޖެނަމަ ،އެފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދުން.

ރިފަންޑް ފައިސާ ދޫކުރުން
ކަސްޓަމްސްއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ރިފަންޑް ފައިސާ ،އެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެފައިސާ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގައި ޕްރީޕޭމަންޓް އެކައުންޓު

ނ
ހުޅުވާފައިވާ ފަރާތްތަކު ް

ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެއްގެ ރިފަންޑް ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ،އެ ފައިސާ ،އެފަރާތުގެ ޕްރީޕޭމަންޓު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދެވޭނެއެ ވެ.
ކަސްޓަމްސްއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ރިފަންޑު ފައިސާ ދޫކުރާނީ ދިވެހި ފައިސާއިންނެވެ.
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މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ރިފަންޑަށް އެދި ހުށަހެޅުން
ނ
ކަސްޓަމްސްއިން ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭކަމަށް ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،ޑިކްލަރޭޝަނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ތާރީހުން ފެށިގެ ް
ވ
 31ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރިފަންޑް ހޯދުމަށްއެދި ރިކުއެސްޓް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ފައިސާ ދައްކާފައި ާ
ފ
ތާރީހުންފެށިގެން  31ދުވަސް ހަމަވުމަށްފަހު ރިފަންޑަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ޑިއުޓީ މާފުވާ ހާލަތުގައި ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާއަކުން ޑިއުޓީ މާ ު
ލ
ކޮށްދީފައިވާ ސިޓީ އާއިއެކު ކަސްޓަމްސްގެ "ޑިއުޓީ މާފުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ) (MSC 106ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އަޕްލޯޑް ކުރުމުންނެވެ .ޕޯޓަ ް
މެދުވެރިކޮށް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވާނެގޮތް ތިރީގައި ބުނެދީފައި އެވަނީއެވެ.
ނ
ވ ް
 .5ޕޯޓަލްގެ ވާތްފަޅީގައިވާ މޮޑިއުލްތަކުން ޑިކްލަރޭޝަން މޮޑިއުލް ނެގުމަށްފަހު ،ކޮމްޕްލީޓެޑް ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ރިފަންޑަށް އެދިލައް ަ
ބޭނުންވާ ފޯމުގެ އެކްޝަންސްއިން "ރިކުއެސްޓް ރިފަންޑް" ސިލެކްޓް ކުރާށެވެ.

1

1.1

1.1
1.1
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 .8ކަސްޓަމްސްއިން ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ބައިގައި ލިޔާށެވެ.


ނ
އެއް އައިޓަމަށްވުރެ ގިނަ އައިޓަމް ހިމެނޭ ފޯމެއްނަމަ ،ރިފަންޑަށް އެދޭ އައިޓަމްތައް ސިލެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ރިފަންޑަށް އެދެ ީ
މުޅި ފޯމު ޑިއުޓީ މާފުވުމާއި ގުޅިގެންނަމަ ،ހުރިހާ އައިޓަމެއް ސިލެކްޓްކުރުމަށްފަހު ރިފަންޑަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނީއެވެ.



ވ
ޑިއުޓީ މާފު ވުމާއި ގުލިގެން ރިފަންޑަށް އެދޭ ނަމަ ކަސްޓަމްސްގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އެޕްލިކޭޝަންއާއި ޑިއުޓީ މާފުކުރާ އިދާރާއިން ދީފައި ާ
ސިޓީ އެޓޭޗްކުރނަވާނެއެވެ.



ރިފަންޑަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި ،މަޤާމާއި ގުޅޭނެ ނަމްބަރު ޕޯޓަލް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު އޮޓޯއިން ޖެނެރޭޓްވާނެއެ ވެ.
ރަޖިސްޓަރީކުރެއްވުމުން ކަސްޓަމްސްގެ ކަމާއިގުޅޭ ސެކްޝަނަކަށް ފެންނާނެއެވެ.

1.1

1.1

1.1

1.4
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ޓ
 .3ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ސެކްޝަންތަކުން ބެލުމަށްފަހު ،ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ފޯމު ރިޖެކް ް
ކުރާނެއެވެ.

1

ރ
ޓ ީ
 .4ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ސެކްޝަންތަކުން ބެލުމަށްފަހު ،ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ފަދަ ފޯމުތައް ރިފަންޑް ދިނުމަށް ރަޖިސް ަ
ކުރެވޭނެއެވެ .ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުމާއެކު ،ޕޯޓަލް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތުގެ މޯބައިލްއަށް އެސް.އެމް.އެސް އެއް ލިބިލައްވާނެއެވެ.


އެސް.އެމް.އެސްގައި ރިފަންޑް ލިބެނީ ކޮން ޑިކްލަރޭޝަނަކަށް އަންގައި ދިނުމަށްޓަކައި ފޯމު ނަމްބަރު ޖަހާފައިވާނެއެވެ.



ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކް ތަފްސީލް ދިނުމަށް އެދިފައިވާނެއެވެ.
4
4.1

 .1ޕޯޓަލް އަށް ވަންނައިރު ޑޭޝް ބޯޑުގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ލިޔުންތައް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

5
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 .6ބޭންކުގެ ނަމާއި ،އެކަންއުންޓް ނަމްބަރާއި ،އެކައުންޓުގެ ނަން ޖެއްސެވުމަށްފަހު ،ކުރިން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ ބޭންކް ސްލިޕް އެޓޭޗް
އ
ކުރާށެވެ .ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ރިފަންޑް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ވެންޑަރ ކްރިއޭޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓާ ި
ބިޒްނަސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް އެޓޭޗްކުރާށެވެ.
6
6.1
6.1
6.1

6.4
6.5

6.6
Upload All

ރ
ޓ ީ
 .1ސިސްޓަމުން ރިފަންޑް ލިޔެކިޔުންތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޕޯސްޓް ކުރުމުން ލިބޭ  1އަކުރުގެ ނަމްބަރާއިއެކު ،ޕޯޓަލް ރަޖިސް ަ
ވެފައިވާ ފަރާތުގެ މޯބައިލްއަށް އެސް.އެމް.އެސް އެއް ލިބޭނެއެވެ.
ށ
ނ ް
 .8ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅޭ އެޕީލްއަކާއި ގުޅިގެން ރިފަންޑް ދޫކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ ރިފަންޑް ލިބޭކަން އަންގާ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އިމްޕޯޓަރުން ަ
ބެލެންހުންނާނެއެވެ.

އަދި މިލިޔުން އަޕްލޯޑް ކުރެވުނުކަމުގެ ސްޓޭޓަސްއެއް ރިފަންޑް ސްޓޭޓަސްއަށް އަރާނެއެވެ.

8
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އޮކޭޝަނަލް އިމްޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ރިފަންޑަށް އެދި ހުށަހެޅުން
ނ
މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ރިފަންޑަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ  MCS-103ރިފަންޑް ރިކުއެސްޓް ފޯމުންނެވެ .އެހެ ް
ރ
ޓ ީ
ރިފަންޑެކޭ އެއްގޮތަށް މިފަދަ ރިފަންޑުތައްވެސް ޕްރޮސެސް ކުރާނީ އޮޓޮމޭޓް ކުރެވިފައިވާ ރިފަންޑް ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ރަޖިސް ަ
ކުރެވިގެންނެވެ.
ރިފަންޑް ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް:
 -5ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ރިފަންޑް ފޯމު
 -8އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ
 -3ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕް
ރިފަންޑް ޕްރޮސެސްކުރާނަމަ ނުވަތަ ރިޖެކްޓް ކުރިނަމަވެސް ފޯމުގައި ޖަހާފައިވާ ނަމްބަރަށް އެސް.އެމް.އެސް އެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި
ފައިސާ ރިފަންޑް ކޮސްދެވޭނީ ފޯމުގައި ޖަހާފައިވާ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ރިފަންޑް ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ށ
ނޯޓް :އިމްޕޯޓަރ އަދި އެކްސްޕޯޓަރ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލްގެ ހިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަ ް
ސ
މިފުރުސަތުގައި އިލްތިމާސްކުރަމެވެ .އެގޮތުން " MCS-155އެޕްލިކޭޝަން ފޯ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކެންސެލޭޝަން" ކަސްޓަމް ް
ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ވަގުތުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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އިލެކްޓްރޯނިކް ރިފަންޑް ޕްރޮސެސް

 -5ޕޯޓަ ލް މެދު ވެ ރިކޮށ ް އިމް ޕޯޓަ ރުންނަށ ް ފޯމް ފެ ން ނާ ނެގޮތ ް
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