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ޕްރިމިއަމް ރޭޓް ޚިދުމަތަށް ނަމްބަރު ދޫކުރުމާއިބެހޭ މައިގަޑު އުޞޫލުތައް
ތަޢާރަފް
 .1މިއީ މޯލްޑިވްސް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގުލޭޝަން  2003ގެ ދަށުން ،ރާއްޖޭގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
ނެޓްވަރކްތައް މެ ު
ދވެރިކޮށް ދެވޭ ޕްރިމިއަމް ރޭޓްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށް އެފަދަ ޚިދުމަތް ދިމުމާއި ބެހޭގޮތުން

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ކޭމް( ގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ކަނޑައަޅާފއިވާ މައިގަޑު އުސޫލުތަކެވެ.

 .2ޕްރިއަމް ރޭޓް ނަމްބަރ އަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކް މެދުވެރިކޮށް ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް
ބޭނުންކުރެވޭނޭ ނަމްބަރުތަކެކެވެ .މި

ފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ގޮތުގައި އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ދެމުންދާް

ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ކައުންސެލިންގ ،މެޑިކަލް އެޑްވައިސް ،ފޮރިން ލެންގުއޭޖް ލެސަންސް ،ހޮރަސްކޯޕް،
އައި.ޓީ ސަޕޯޓް ،ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ،ކަސްޓަމަރ ސަޕޯޓް ،ކޯލް ސެންޓަރ ،ގޭމްސް ،އަދި ކުކިންގ

ލެސަންސް ފަދަ ކަންކން ހިމެނެއެވެ .ޕްރިމިއަމް ރޭޓް ޚިދުމަތަށް ދޫކުރެވޭ މި ނަމްބަރަކީ ،ރާއްޖޭގައިވެސް،

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތީން މި ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް،

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން

ދޫކުރެވޭ ނަމްބަރު ތަކެކެވެ.

 .3މި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚަކީ  1ސެޕްޓެމްބަރ  2010އެވެ.

ނަމްބަރު ދޫކުރެވޭ ޝަރުތުތައް
 .4ޕްރިމިއަމް ރޭޓް ޚިދްމަތް ދިނުމަށް އެދޭ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން ،ނަމްބަރ
ރޭންޖަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޝރުތުތަކަކަށް
ަ

އެއްބަސްވުމުން ،ޕްރިމިއަމް ނަމްބަރ ރޭންޖެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .މިކަމަށް އެދޭ ކުންފުނިތަކުން ތިރީގައިވާ
ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހ.

އދި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއިބެހޭ މަޢްލޫމާތު
ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ަ

ށ.

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ޕްރިއަމް ރޭޓް ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް"

 .5ދޫކުރެވޭ ޕްރިމިއަމް ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ހ.

ޕްރިމިއަމް ރޭޓް ގެ ޚިދުމަތަށް ދޫކުރެވޭނީ
ޢަދަދެއްގެ ނަމްބަރުގެ ބްލޮކް އެކެވެ.
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ށ.

ޕްރިމިއަމް ނަމްބަރ ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކަށް އެ ނަމްބަރ ތަކެއް ބޭނުނުމެއް

ނ.

ނތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި
ޕްރިމިއަމް ނަމްބަރ ބޭނުންކޮށްގެން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫ ު

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ .އަދި ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ބާވަތުން

އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ހުއްދައެއް ނަގަން ޖެހޭނަމަެ ،
އފަދަ ޚިދުމަތެއް ދޭންވާނީ މިފަދަ ހުއްދަތައް
ނެގުމަށް ފަހުގައެވެ.

ރ.

ޕްރިމިއަމް ރޭޓް ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ މަޢްލޫމާތު ،މި ޚިދުމަތް

ފެށުމުގެ

ކޭމްއަށް

ކުރިން

އަންގާ

އަދި

ޚިދުމަތުގެ

އަގުތައް

ކޭމްއަށް

ހުށަހަޅައިގެން

ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
ބ.

ހގެ މުއްދަތަށެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ
ޕްރިމިއަމް ނަމްބަރު ދޫކުރާނީ  10އަހަރު ދުވަ ު

 2އަހަރަށް ފަހު އެއިރުގެ އިންފްލޭޝަން ޙާލަތައްބަލައި އަހަރީ ފީއަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކޭމް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޅ.

ޕްރިމިއަމް ނަމްބަރ ބޭނުންކޮށްގެން ދެވޭ ޚިދުމާއި ބެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭތާ 1

ކ.

ދޫކުރެވިފައިވާ ޕްރިމިއަމް ނަމްބަރު އެހެންފަރާ ަ
ތކަށް ނުވިއްކޭނެއެވެ .އަދި އެހެންފަރާތެއްގެ ނަމަށް

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޭމް އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބަދަލެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭ ފަރާތާއިއެކު ވެވޭ
ށ ނަމްބަރު
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އޮޕަރޭޓަރަކު ވަކި މުއްދަތަކަ ް

ބޭނުންކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
އ.

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮޕަރޭޓަރުންނާއި އެކު ވެވޭ ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސް ވުމެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް
ފޯރުވައިދިނުމުގެ

ގޮތުން

ޓކަނެޓްކުރުމަށް
އިން ަ

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތް

ކުރުމަކީ

ނަމްބަރު

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި މިފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ ހާލަތްތަކުގައި

ކޭމްއަށް ހުށަހެޅުމުން ،އިންޓަކަނެކްޓް ކުރުމަށް ކޭމްއިން ބާރު އަޅާދެވޭ ެ
ދވޭނެއެވެ.
ވ.

ޕްރިމިއަމް ނަމްބަރު ދޫކުރާތާ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނަމްބަރު ދޫކުރި ޚިދުމަތް

އމް ނަމްބަރު ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ފަށަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތް ނުފަށާނަމަ ،ޕްރިމި ަ

ކޭމް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ގޮތުން ނަމްބަރު ބާތިލްކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނަމްބަރަށް ނެގުނު ފީ އެއް
އަބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.

މ.

ޝަރުތުހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ އެއް ނަމްބަރު ބްލޮކެވެ .ނަމްބަރ

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުން މި ފަދަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެހެން ނަމްބަރު ބްލޮކްއަކަށް އެދުމުގެ
ފުރުޞަތެއް

ނޯންނާނެއެވެ.

އަދި

ނަމްބަރު

ސޓްރީކުރެވިފައިވާ
ރަޖި ް

ފަރާތާއި،

ކޭމް

އިން

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ނުވަތަ މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ދެވިދާނެފަދަ އެހެން

ކުންފުންޏަކާއި އެއްކޮށްލުން ،ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްބާރުލުން ޤާއިމްކުރުން ފަދަ މުޢާމަލާތެއް
ހިންގަންވާނީ ކޭމްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .ކޭމްގެ ހުއްދައަކާއި ނުލައި މިފަދަކަމެއް ކޮށްފިނަމަ،
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ރަޖިސްޓްރީ

ލިބިގެންވެއެވެ.

ފ.

ކުރެވިފައިވާ

ނަމްބަރުގެ

ރަޖިސްޓްރީ

އިޚްތިޔާރު

ބާތިލްކުރުމުގެ

ކޭމް

އަށް

އެއިރެއްގެ ޙާލަތަށްބަލައި ،ޕްރިމިއމް ނަމްބަރ ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުސޫލު ތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ
އިޙްތިޔާރު ކޭމް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނަމްބަރުގެ ފީ
 .6ޕްރިމިއަމް ނަމްބަރ ދޫކުރެވޭނީ އަގުނަގާ އުސޫލުންނެވެ .މިގޮތުން ،ދޫކުރާ ކޮންމެ ޕްރިމިއަމް ނަމްބަރ
ރޭންޖްއަކަށް ،ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އަކާއި އަހަރީ ފީ އެއް ނޭގޭނެއެވެ .އަހަ ީ
ރ ފީ ގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިކްސްޑް ފީ އެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ނެގޭ ފީ އަކުންކުރެ
ބޮޑު ޢަދަދެކެވެ .ފީ ގެ އަދަދުތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލް ގައި އެވަނީ އެވެ.

ޕްރީމިއަމް ނަމްބަރ

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ

0900 xxx xxxx

 10،000ރ

ރޭންޖް

އަހަރީ ފީ
ފިކްސްޑް ފީ

އާމްދަނީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ނެގޭ ފީ

 50،000ރ.

އާމްދަނީގެ 5%

 .7ފިކްސްޑް ފީ އަކީ ،ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ތާރީޚުން ގުނަން ފެށޭ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް ދައްކަންޖެހޭ
އށް ނިސްބަތްކޮށް
ފީއެކެވެ .މިގޮތުން ޚިދުމަތްދޭތާ ކޮންމެ އަހަރެއް ފުރިހަމަވުމުން ،ޚިދުމަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ ަ

ނެގޭ ފީ 6 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

________________
ޓ 2010
ސ ް
ޮ 21އ ަގ ް
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