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 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 

 ވަނަ ބާބު  1

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

(ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލީ  2/2006ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ) .1 ޢަމަލުުކރަން ފެށުން  ތަޢާރުފާއި

       ،ވަނަ މާއްދާއާއި 9 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 4އާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ސެކިއުރިޓީޒް

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ  ،އްދާއިންވަނަ މާ 63

 ބާރުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާިއދެކެވެ.

 މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ "ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. (ށ)  

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ (ނ)  ކުރަން ފަށާ ތާީރޚު ޢަމަލު

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

  ގަވާއިުދ ނަންބަރު  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުަރން ފެށުމާއެކު، (ރ)  ލެވޭ ގަާވިއދު އުަވއި

2019/R-1051 ިނީއެވެ.އުވު އްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު)(ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާ ވ 

 ތިރީގައިވާ ފަދައިން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށެވެ. ،މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ .2 ގަާވިއދު ހިންގޭ ދާިއރާ 

 އާންމުކޮށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވައިލުން. (ހ)  

ތަކަކަށް ލައިސަންސް ދީފައިވާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު މެދުވެރިކޮށް  ވަކި ފަރާތް (ށ)  

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅުްނ. ،ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް
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ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ،އާންމުކޮށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރަން ހުޅުވައިނުލި ކަމުގައި ވިޔަސް (ނ)  

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުން. ށްކަފަރާތަންސާސް) އަށްވުރެ ގިނަ (ފަ 50

ބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ޢިމި ގަވާއިދުގައި  .3 މާނަކުރުން 

 މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާްތތަކާއި ލަުފޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، 

 ވާ މާނަކުރުމެވެ.  ޒުތަކަށް ިތރީގައި ދީފައިއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2/2006ވަީނ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު "ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ )ހ(  

 މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށެވެ.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2/2006ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،"އިސްތިހާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ )ށ(  

 މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބުނެފައިވާ މާނައިގައެވެ.

ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނީގޮުތން ކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓްތައް ކުރުމުގެ "އޮޑިޓަރު" ކަމަށް  )ނ(  

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަަކށެވެ.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2/2006"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  

ކެޓް ފައިވާ ކެޕިޓަލް މާމާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދައި

 ވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށެވެ.ޑި

 ،ތަކާއިފަރާތް އަގުކުރާ، "ތަޖުރިބާކާރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އިންޖިނޭރުްނނާއި )ބ(  

    ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ ދާއިރާގެ ސަބަބުން  އެހެންއެފަދަ  ،އެކައުންޓެންޓުްނނާއި

 ހިެމނޭ ގޮތަށެވެ.ފަދަ ފަރާތްތައް  އެ ފަރާތްތަކުން ދޭ ބަޔާނަކަށް ިއތުބާރުކުރެވޭ

"އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު" އާއި، "ފަންޑު މެނޭޖަރު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ،  )ޅ(  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި  2/2006ނަްނބަރު  ޤާނޫނު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނައިގައެވެ.

    ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެވަނީ "ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި )ކ(  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2/2006

 މާނައިގައެވެ.

"ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވައިލާ ތާރީޚު/ ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލާ ތާރީޚު" ކަމަށް  )އ(  

ރާތްތަކުްނ ސެކިއުރިޓީޒް ސެކިއުރިޓީޒް ގަންނަން ބޭުނންވާ ފަ ،ބުނެފައި އެވަނީ

 ގަތުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވައިލާ ތާރީޚަށެވެ.
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އުރިޓީޒް ގަތުމަްށ "ޕްރޮސްޕެކްޓަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުްނފުންޏެއްގެ ސެކި )ވ(  

، ސިޓީއާއި، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތުދޭ ލިޔުމާއި އެ ކުންފުނިން

 ށެވެ.ނޯޓިސް ފަދަ ތަކެއްޗަ ،ސަރކިއުލަރއާއި

     "އާންމުކޮށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަީނ، މި ގަވާއިދުގެ )މ(  

 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މާނައިގައެވެ. 3

    ކޮށްގެން ޔުނިޓް ދޫކުރުމާ  ސެކިއުރިޓައިޒް ކުރުމާއި، ސެކިއުރިޓައިޒް )ފ(  

މުދާ" އަދި "އެސްޕީއީ" އަށް "، ގުޅޭގޮތުން ނަމަ، "ސްކީމް"، "އޮރިޖިނޭޓަރ"

 ވަނަ ބާބުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެެވ. 5ދީފައިވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

 "ސެކިއުރިޓީޒް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ތިރީގައިވާ މާނައިގައެވެ. )ދ(  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  2/2006ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )1(   

 ؛ފައިވާ ތަކެއްޗަށްރިޓީޒް" ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިސެކިއުޤާނޫނު) ގައި "'

އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ފައިސާއިން ނުވަތަ މުދަލުން  )2(   

ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވަތަ ނަފާ ހޯދުަމށް ހިންގާ ހަރަކާތަކަށް އިންވެްސޓްކޮށް، 

ފާރިއަކުން ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ލިބިދެވުނު ފަރާތުގެ މަސައްކަތުން އެ ވިޔަ

ލިބޭ ފައިދާއިން، ނުވަތަ އެފަދަ ެއހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް، ފައިސާ ނުވަތަ 

މުދާ ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތަށް ާމލީ ފައިދާއެއް ނުވަތަ މާލީ ނަފާއެއް 

 ގައި އަދި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްދުމުގެ ނުަވތަ ލިބިގަތުމުގެ މަގުސަލިބިދިނު

    ދެމެދު ވެވޭދެވޭ ފަރާތާ އެ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކާ އެ ލިބި

 ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކަށެވެ. ކަށްކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓަ އިންވެސްޓް

މި ނަންބަރުގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ސެކިއުރިޓީޒްގެ ތެރޭގައި،  )3(   

ސެޓިފިކެްޓ އޮފް ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓާއި،  ،ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖާއި

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިްނގއާބެހޭ  2010/24 ޓާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރުޑިޕޮޒި

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.އެއް ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ "ޭބންކިންގ ވިޔަފާރި"  ޤާނޫނު)

"ޓްރަސްޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓްރަސްޓް  )ތ(  

ކުުރމުގެ ފައިޑިއުޝަރީ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިާވ  އެއްބަސްވުމެއް ތަންފީޛު

 ރާތަށެވެ.ފަ
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 ވަނަ ބާބު  2

 އް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަ 

ން، ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް މަތީސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށްޓަކައި، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  .4 ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ހުށަެހޅުން 

 ސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.ތައްޔާރުކޮށް، އޮތޯރިޓީއަށް އެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ހުށަހަޅައިގެން ރަޖި 

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 

 ތައްޔާރުުކރުން 

ޓަކައި ދޭ ކޮންމެ ދަޢުވަތަކަްށ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް  ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް (ހ) .5

 ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮސްޕެކްޓަްސަގއި 

 ހުންނަންެޖހޭ މަޢުލޫމާތު 

  ންެވސްޓަރުންނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އި (ށ) 

ކުރުމަށް ލަފާދޭ ަފރާތްތަކަށް، އެ މަޢުލޫާމތުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ  އިންވެސްޓް

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއްގައި ހުންނަންވާނެކަމަްށ  ،ޓަކައި ނިންމުންތައް ނިންމުަމށް

ގަބޫލުކުރެވޭ އަންނަނިވި ަކންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ފަިއދާއާއި ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ މުދަލާއި ދަރަނި، މާލީ ހާލަތު )1(   

ގެއްލުމުގެ ހިސާބުތައް، އަދި ިވޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް 

 ؛މިންވަރު

 ސެކިއުރިޓީޒްގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގައި އެކުލެވޭ ހިރާސް؛  އެ )2(   

 ތަކާއި ޒިންމާތައް.ގުޅިފައިވާ ޙައްޤު  ސެކިއުރިޓީޒާ އެ )3(   

ފަދަ ގޮތަކަްށ  ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފަހުމްވުމުގައި އޮޅުންއަރާ (ނ)  

ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ެއއްވެސް މުހިންމު ޙަޤީޤަތެއް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއިން 

 ނުވާނެއެވެ. އުނިކޮށްގެން

       ިމ ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ،  (ރ)  

 ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތުަތއ1ްޖަދުވަލު (

ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގަިއ  ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެްނ އޮތް ނަމަވެސް (ބ)  

 ން ދެިވދާނެއެވެ. އުނިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީޕްރޮސްޕެކްޓަސްއިން މަޢުލޫމާތު

   ލިސްޓުކޮށްފައިވާނަަމ، ނުވަަތ އެ ކުންފުނި ގައި ކް އެކްސްޗޭންޖުސްޓޮ )1(   

 ؛މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރިން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ
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އެ ކުންފުނިން އަލަށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާނަމަ، އައު ސެކިއުރިޓީޒް  )2(   

ްށ ދޫކުރަނީ ކުރިން އެ ފަންތީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަ

 ؛ޚާއްޞަކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ

ފައިވާ މިންވަރަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް އެންމެ މި މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައި )3(   

 ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ލިިބދީފައިވާނަަމ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް  (ޅ)  

އެ ގިންތީގެ ނުވަަތ ، މަސްދުވަހުގެ ކުރިން (ަހއެއް) 6ހުޅުވައިލުމުގެ ގިނަވެގެން 

އެހެން ގިންތިއެއްގެ ސެކިއުރިީޓޒް ވިއްކުމަށް ފުރިހަމަ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް 

ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، ފުރިހަަމ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް އަލުން ހުށަހެޅުމުެގ 

ގެ ޒުޓީބަދަލުގައި، ހަމައެކަނި އެ ދެމެދުގެ މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވާ، އެ ސެކިއުރި

ކުރީގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާއެކު  ފައިއިފަދަ ބަދަުލތައް ހިމަނަ އަގަށް އަސަރުކުރުވާ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ބޭނުމަށް، "ފުރިހަމަ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް" އަކީ (ކ)  

        ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަޢުލޫމާތު 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު (

 އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި) ކުރުމަށް (އިސްތިސްނާ

 ފައިވާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެވެ.އިހިމަނަ

ފައި ހުންނަންާވނީ، ވީހާެވސް ފަސޭހައިން އިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަ (އ)  

 ފަހުމްކުރެވޭނޭ ގޮތަށެވެ. ،ހޯދައި

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން، ޝެލްފް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް  (ހ) .6 ޝެލްފް ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ރަޖިސްޓަރީ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޝެލްފް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ހުށަހަޅައިފައިވާ  (ށ)  

(ތިންސަތޭަކ  365އެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ، ފަރާތަކުން

ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައު ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ހުށަހަޅާކަށެްއ 

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނުވަތަ ކޮންެމ  ،ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް

ބުރެއްގައި، ސެކިއުރިޓީޒްގެ ތަފުސީލުތަކާއި، ޝެލްފް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުިރ 

 ސްފައިވާ ބަަދލުތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތުތަކަށް އައި

ކާރަކު ދީފައިވާ ބަޔާން ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނަންވާީނ އަންނަނިވި ތަޖުރިބާ (ހ) .7 ތަޖުިރބާކާރުްނގެ ބަާޔން 

 .ލަތްތަކުގައެވެހާ
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 ތަޖުރިބާކާރު  އެފެއްދުމުގައި ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ހުށަހަޅާ ކުންފުނި އު )1(   

 ސާނުވުން؛ހިއް

  ؛ނުވުން އިއްވެސް އިރެއްގައި ޝާމިލުވެފަހިންގުމުގައި އެކުންފުނި  )2(   

 މަޞްލަޙަތު އެކުލެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން. )3(   

ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބަޔާްނ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނަންވާނީ، އެ ބަޔާްނ  (ށ)  

ދިން ހާލަަތްށ  ގޮަތށާއި ޔާން ދިންޓަކައި، ބަ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނުމަށް

އަދި އިޒުަނ ދީފަިއވާ ކަމަށާއި،  ަމށްފަހުގައެވެ.ދުހޯލިޔުމުްނ އިޒުނަ  ލާދީ،ވާހަ

އަދި ނެއެވެ. ވާންއިޒުނަ ބާޠިލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ބަޔާންކުރަ

ށްފަިއ އޮތޯރިޓީއަށް ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެ އިޒުނަ ބާޠިލުކޮ

  އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

      ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަކީ ޕޭރަންޓް ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ވާނަމަ،    (ހ) .8 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް 

މި މާއްދާގައި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ގޮތުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންސޮިލޑޭޓްކޮށްފައިވާ 

ކޮންސޮލިޑޭޓް ނުކުރާ މާލީ ބަޔާންތައް ވަކިްނ މާލީ ބަޔާންތަކާއި، އެ ކުންފުނީެގ 

 ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

އަންނަނިވި ކަންކަން  ،ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި (ށ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

(ދޭއް) މާލީއަހަރުެގ މާީލ  2ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ފާއިތުވީ  )1(   

 ؛ބަޔާންތައް

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  96/10ޔާންތަކަކީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު މާލީ ބަ )2(   

ގޮތުގެ މަތީްނ  މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ،އާއި ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނނު)

      ހަދައިފައިވާ ބަޔާންތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ބަޔާންތަކުގެ ޞައްޙަކަމަްށ 

ސެކިއުރިޓީްޒ  ،އުފުާލކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ފަރާތްތަކުން ޒިންމާ

 ؛ކުރާ ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އިޤްރާރުދޫ

 ؛އޮޑިޓް ރިޕޯޓު )3(   

ހިމެނުމަށް އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި  )4(   

އިޒުނައާއި، އެ ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެ ފަރާތުން ޒިންމާ 

ކަމާމެުދ އުފުލާކަމަށާއި، ރިޕޯޓު ހެދި ތާރީޚަށްފަހު، ރިޕޯޓުގެ ޞައްޙަ 

ޝައްކު އުފެދޭފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެ ފަރާތަށް ލިބިފައިނުާވކަމުގެ 
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އިޤްރާރެއް ނުވަތަ އެފަދައިން އިޤްރާރުވެވެން ނެތް ނަމަ، އެފަަދއިން 

 ؛ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއް

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބުނެފައިވާ، މާލީ ހާލަތާމެދު ކަށަވަރުކަން ދޭ  )5(   

 ؛އިޤްރާރު

ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާނަމަ، ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުގެ  )6(   

 އިޤްރާރު.

(ދޭއް) މާލީއަހަރު ފާއިތުވެފައި  2ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތް ވުޖޫދުގައި ވާތާ  (ނ)  

 ން އިސްތިސްނާކޮށްފައި ނުވާނަމައަދި މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއަކު ނުވާނަމަ

 ) އަހަރުދުަވހުގެ މާލީހިސާބުތަކެވެ.(އެކެއް 1ހުށަހަޅާނީ 

މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ، އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ  (ރ)  

(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރީެގ  6ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް ހުޅުވައިލާ ތާރީޚުގެ 

ާވ ބަޔާންތަކެއްނަމަ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ތިރީގައި

 ހާލަތްތަކުގައެވެ.

އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ ތާީރޚުން ފެށިގެން، ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަްށ  )1(   

ހުޅުވައިލާ ތާރީޚާ ވީހާވެސް ގާތްކޮށް މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވެން 

 ؛އޮޑިޓް ނުކުރާ ބަޔާންތައް ހުށަެހޅުން ތް ތާރީޚަކާ ދެމެދުގެ މުއްދަތުގެއޮ

ށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާނަމަ، އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކަީކ އާންމުކޮ )2(   

 ދުވަހުގެ(ނުވައެއް) މަސް 9 ގަތުމަށް ހުޅުވައިލާ ތާރީޚުގެ ސެކިއުރިޓީޒް

ދަޢުވަުތ  ރިޓީޒް ދޫކުރަނީ ކުރީގެ ބަޔާންތަކަކަށް ނުވުން، ނުވަތަ ސެކިއު

 ދުވަހުގެ މަސް(ބާރަ)  12ށްގެންނަމަ، ދެވޭ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ޚާއްޞަކޮ

 ން؛ކުރީގެ ބަޔާންތަކަކަށް ނުވު

) ވަަނ ނަްނބަުރގައި އޮތް، އޮޑިޓް ނުކުރާ ބަޔާްނތަކުގެ 1މި އަކުރުގެ ( )3(   

(ތިނެއް)  3 ތާރީޚުގެ ތާރީޚަކީ، ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް ހުޅުވައިލާ

 ކުރީގެ ތާރީޚަކަށް ނުވުން. ދުވަހުގެމަސް

ނުަވަތ  ގޮތުންނުވަތަ އެިއން ބައެއް، ސީދާ  އާްމދަނީލިބޭ  ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކޮށްގެން (ބ)  

ނުސީދާގޮތުން، ކުްނފުންޏެއް ުނވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމުގައި ޭބނުންކުރާނަމަ، 

އަދި އެ މުޢާމަލާތުގެ ސަބަބުްނ އެ ގަނެވޭ ކުންފުންޏެއް ވާނީ ސެކިއުރިޓީޒް 

ނުވަަތ އެ ގަނެވޭ ކުްނފުނީގެ ، ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ސަބްސިޑިއަރީއަކަށް ނަމަ
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ވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓުތަކަކީ  ވިޔަފާރީގެ އަންނަނިވި ރިޕޯޓުތައް

 ދުވަހުގެ(ހައެއް) މަސް 6 ފެށިގެން ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް ހުޅުވައިލާ ތާރީޚުން

 ކުރީގެ ރިޕޯޓުތަކެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ވަކިވަކި އަދި ޓް ކޮށްފައިވާ އޮޑި ،(ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ 2ވޭތުވެދިޔަ  )1(   

 ؛މާލީ ބަޔާންތައްކޮންސޮލިޑޭޓް ނުވަތަ ޖަމްޢުކޮށްަފއިވާ) 

 ގަނެވޭ ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާީރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު. )2(   

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައިާވ،  ،ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި (ޅ)  

ނުވަަތ ތަކުގެ ކުންފުނި ޑިރެކްޓަރުން، އެގަނެވޭ ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ 

ވިޔަފާރިތަކުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތާީރޚުން ފެށިގެްނ 

 ނުވާ ށްކުރިޔަ (ސާދަ) ދުވަހުގެ 14ވައިލާ ތާރީޚުގެ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރަން ހުޅު

ވިޔަފާރީގެ،  މުއްދަތުގައި، އެ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ  ތާރީޚަކާ ދެމެދުގައި ހިނގާ

ތިރީގައިވާ ކަންކަން ހުރި ގޮާތ ބެހޭގޮތުން ދޭ އިޤްރާރު؛ (ިއތުރު ތަފުސީުލ 

 ބޭނުންވާނަަމ، ތަފުސީލާއެކު)

ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓިފައިާވ  )1(   

 މިންވަރު،

ންފުންޏާއި ސަބްިސޑިއަރީ ންމު ޖަްލސާއަށްފަހު، ކުއާއެންމެ ފަހުގެ އަހަރީ  )2(   

މާލީ ބަޔާންތަުކން ދައްކައިީދފައިވާ  ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށާއި މުަދލުގެ

އަގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މެދުވެރިވެފައިވޭތޯ ނުވަަތ 

 ؛އެފަދަ އެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫްނތޯ

ބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުެގ ވިޔަފާރީގެ ތެެރއިން ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަ )3(   

ތަކުގެ) އަގު ފޮްތތަކުގައި (ކަރަްނޓް އެސެޓް އުފެދިފައިވާ މުދަލުގެ

އެ މުދަލެއް ވިޔަފާރީެގ އާންމު ހާލަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ވިއްކައިލާނަމަ އެ މުދަލަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޞައްޙަ 

 ؛ްނތޯއަގުތަކުގައިތޯ ނުވަތަ ނޫ

ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން މިހާރު ދީފައިވާ  )4(   

ގެރެންޓީއެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަުގގައި ދަރަންޏެއް ވުޖޫދުވެދާނެތޯ ނުވަަތ 

 ؛ނޫންތޯ
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ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ބަޔާްނތަުކގައިވާ  )5(   

އަދި ބަދަުލ  ިއސްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫްނތޯދަށް ބަދަލު އަވްތަކުގެ އަދަރިޒާ

 އައިސްފާނޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫްނތޯ.

 އޮރިޖިނޭޓަރގެ މާީލ ބަޔާންތަކާއި ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން ޔުނިޓް ދޫކުރާނަމަ،  (ކ)  

 އިޤްރާރުތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ިތރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް  ،ރިޓީޒް ވިއްކުމުގެ ދަޢުވަތަކާ ގުޅޭ އިސްތިހާރެއްގައިސެކިއު .9 އިސްތިާހރުކުުރން 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ފަދަ މަޢުލޫމާތު ނުަވތަ އޮޅުވައިލުން އެކުލެޭވ  ދޮގު މަޢުލޫމާތު، ނުވަތަ އޮޅުންައރާ (ހ)  

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނިގެން ުނވާނެއެވެ.

ވާއިދާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފައިވާ މަޢުލޫމާތު، މި ގައިހިމަނަ (ށ)  

 ވާންވާނެއެވެ. ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތް

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރަނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެންތޯ ނުވަތަ ޫނންތޯ ބަޔާންކޮށް،  (ނ)  

 ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވޭނެގޮތް ހިމަަނންވާނެއެވެ.

ދޫކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ވިއްކަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ލިޔުމުން ސެކިއުރިޓީޒް  (ހ) .10 އިސްިތސްނާކުުރން 

އެދިއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނުމަށް ލާޒިމް 

ތިރީގައިވާ ހާލަތަކަށް ެފތޭނަމަ، ެއ މަޢުލޫމާތެްއ  ،ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް

 އުނިކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ެދވިދާނެއެވެ.

އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު މަޞްލަޙަތަށް  )1(   

 ؛ގެއްލުންހުރި ކަމަކަށް ވުން

  ، ދަރަންޏާއި ،އެ މަޢުލޫމާތަކީ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ މުދަލާއި )2(   

ފައިދާއާއި ގެއްލުމާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ފުރުޞަުތ ، މާލީ ހާލަތާއި

 ؛ންކުރުމުގައި އެހާ މުހިންމު މަޢުލޫމާތަކަށް ނުުވން އޮތް މިންވަރު ވަޒަ

އެ މަޢުލޫމާތު ފާޅުކުރުމަކީ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަށް ވަރަށް ބޮުޑ  )3(   

 ގެއްލުމެއް ލިބިދާނޭ ޢަމަލަކަށް ުވން.

ކޮށްފައިވާ  ސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނުމަށް ލާޒިމުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ްޕރޮ (ށ)  

އިސްތިސްނާ ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ނިންމާއިރު، އެ އިސްތިސްނާ  މަޢުލޫމާތެއް
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     ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތާއި ހާލަތު ވަޒަންކުރުމުގައި 

 ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާނުވާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮންނަންވާެނއެވެ. އޮޅުންއަރާ

ޒް ދޫކުރި ފަރާތުގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ސެކިއުރިޓީ (ނ)  

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގަިއ ސެކިއުރިޓީޒް ، މަޢުލޫމާތު ހިެމނުމަށް އޮތް ނަމަވެސް

ވިއްކާ ފަރާތުން ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.

، ނުވަަތ ވިއްކާ ފަރާތަކީ، އެ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތަށް ނުވާނަމަ )1(   

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ 

 ؛ފަރާތަކަށް ނުވާނަމަ

 އެ ފަރާތަކީ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތަށް ނުުވމާއެކު،  )2(   

އެ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތަްށ ލިބިަފއި ނުވާތީއާއި، އެ މަޢުލޫާމތު ޯހދުމަްށ 

 ވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާަނމަ. ގައިފަހު މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ބޭނުންވާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް  ،އެލޮޓްކުރަންވާނީސެކިއުރިޓީޒް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  .11 ސެކިުއރިޓީޒް އެލޮޓްކުރުން 

 ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމުގެ ހުށަހެޅުން ލިިބފައިވާނަމައެވެ. އެންމެ މަދު މިންވަރަށް

ޑު ޑިބެންަޗރޒް ުނވަތަ ބޮން 

ދޫކުުރމާ ގުިޅގެން މުދާ ަރހުނު 

 ކުރުން 

  ރޑް ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ   ބޮންޑު ދޫކުރަނީ "ސެކިއާޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ (ހ) .12

ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްގެން ކަމުގައި ވާނަމަ، މި މާއްދާއަށް ބޮންޑު" 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 އޭގެ އެއްބަޔަށްވާ މިންވަރަްށ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރަނީ އޭގެ ޖުމުލަ އަގު ނުވަތަ (ށ)  

ރަހުނެއްގެ ގޮތުގައި މުދަލެއް ެއކަށައަޅައިގެން ކަމުގައި ވާނަމަ، ސެކިއުރިޓީޒް 

ދޫކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް އިސްތިސްނާ ލިބިފައިވާނަމަ، ޕޭރަންްޓ 

 ކުންފުނިން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

        ،ގުޅިގެން ރަހުނުކުރުމަށް އެކަށައެޅުނު މުދާ ސެކިއުރިޓީޒްއާ )1(   

އާއި، ޤާނޫނު ަނންބަުރ  (ރަހުާނބެހޭ ޤާނޫުނ) 93/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

އާއި، އެއާ ގުުޅންހުރި  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިާމބެހޭ ޤާޫނނު) 2002/1

 ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ރަހުނު ކުރަންވާނެއެވެ.

 އަގު ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭ އަގު، ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒްެގ ރަހުނުކުރާ މުދަލުގެ )2(   

ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ބޮޑުވާންވާނެއެވެ. އަިދ ދޫކުރާ  ލަ އަގާ އެއްވަރުޖުމު
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(ފަްނސާސް)  50ސެކިއުރިޓީޒްގެ އެއްބަޔަށްވާ އަދަދަށް ރަހުނުކުރާނަމަ، 

 އިންސައްތަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޮބޑުވާންވާނެއެވެ.

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަހުނާ  14 އެކަށައެޅުމުގެ ސެކިއުރިޓީޒް )3(   

 ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މުދާ ވާންވާނީ، އިންޝުއަރ ކޮށްފައިވާ މުދަލަކަށެވެ. (ނ)  

       އިވާ ނަމަ، ނުވަތަ ބޮންަޑށް ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ދީފަ އަށްޑިބެންޗަރޒް (ރ)  

 (ނ) އިން އިސްތިސްނާވާނެެއވެ. އާއި، (ށ) ާއއި މާއްދާގެ (ހ) މި

 ނުވަތަ ބޮންޑާ އާޑިބެންަޗރޒް 

ގުިޅގެން ޓްަރސްޓީެއއް 

 ކުުރން ޢައްޔަނު

ޓަކައި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުން ޓްރަސްޓީއެއް  ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ ބޮންޑު ދޫކުރުމަށް .13

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އްޔަނުހަމަޖައްސައި ޢަ

ޑިފޯލްޓް ހާލަތްތަކުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތތައް 

ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ ބޮންުޑ ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޮްނޑު ދޫކުރުމުގެ  (ހ) .14

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ ހިމެނިފަިއ  ،ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ވަގުތަްށ ޕްރިންސިޕަލްއާއި އިންޓަރެސްޓު  )1(   

 ؛ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، އެއީ ޑިފޯލްޓްީވ ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަން

          އެހެން ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ަފރާތްތަކަކަށް ޖުމުލަކޮށް ދައްަކންޖެހޭ )2(   

ގެން ަމތީ އަަދދެއްގެ (ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށި 50,000/-

، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ވަގުތަށް ނުދެއްކިއްޖެނަމަދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާއެއް

ޑިބެންޗަރޒް ނުވަަތ ބޮންޑު ޕޭމަންޓްތައް ދެްއކުމުގައި  ދޫކުރާ

 ؛ޑިފޯލްޓްވީކަމުގައި ބެލެވޭނެކަން (ކްރޮސް ޑިފޯލްޓް)

 ޑިފޯލްޓުގެ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތްތައް. )3(   

ބެހޭ ގޮތުްނ، ކުން އެ ސެކިއުރިޓީޒާ ރާ ފަރާތަޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ ބޮންޑު ދޫކު  (ށ)  

ވެއްޖެނަމަ، އޮތޯރިޓީއަށާއި ގައި ބެލެވޭނެ ހާލަތެއް މެދުވެރިކަމު ޑިފޯލްޓްވީ

ޑިފޯލްޓް ދެމިއޮްތ  އެ އެކަން ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އިންވެސްޓަރުންނަށް 

ހެްނ ތޯރިޓީން އެހާލަތެއްގައި، ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ އޮ

 ުނވާނެއެވެ.  ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކޮށްގެން ،ފައި ނުވާނަމަގޮތަކަށް ނިންމައި
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ހިއްސާދާރުންނަށް އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ ޑިވިޑެންޑެއް ނުވަތަ ބޯނަސް  )1(   

 ހިއްސާއެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް މުދަލެއް ބަހައިގެން ނުވާނެެއވެ.

މުޢާމަލާތެއް ިހންގައި ނުވަަތ އެފަަދ  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މެޓީރިއަލް  )2(   

 މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމުގެ އެއްބަްސވުމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިީޓން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިންވެސްޓަރުންނަްށ  (ނ)  

 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިފައިވާކަން ކަށަވަރު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުާމއި 

 އެހެނިހެން ަޝރުޠުަތއް 

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެޭހ  (ހ) .15

ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ގެންދަްނވާނެއެވެ.

 ،ޞުކޫކުގެ ގޮތުގައި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޞުކޫކު ދޫކުރުމުގައި (ށ)  

 ން ޢަމަލުުކރަންވާނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ ޞުކޫކު ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ

ފަންޑެއްގެ ޔުނިޓުގެ ގޮތުގައި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން އިންވެސްޓްމަންްޓ  (ނ)  

ޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން އޮތޯރިޓީން ހަދާ ގަވާއިދުތަކަްށ ފަން

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިނުާވ އެހައިތަނަްށ ބަހައި ،ވި ނަމަވެސްއްޤުސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަށް ޙަ (ރ)  

ފައިދާ ފިޔަވައި އެހެން ފައިދާއެއް ނުވަތަ ފައިދާގެ މުޤާބިލުގައި އެހެން އެއްޗެއް 

 ސާދާރުންނަށް ބަހައިގެން ުނާވނެއެވެ.ހިއް

ޕްރޮސްޕެކްޓަްސއާ ުގިޅގެން 

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔެކިޔުާމއި ފީ

ާވ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ،އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ފާސްކޮށްދެވޭނީ (ހ) .16

 ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.

 -/35,000 ނަމަ،އިގެން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާއާންމުކޮށް ހުޅުވައިލަ )1(   

 ؛(ތިރީސް ފަސްހާސް) ރުފިޔާ

 ؛(ފަސްހާސް) ރުފިޔާ -/5,000އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ނޫްނނަމަ،  )2(   

) ވަނަ ަނންަބރުގައި 2) ަވަނ ނަންބަރާއި، (1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3(   

އިސްލާމިްކ  ،އިސްލާމިކް އިކުއިޓީ ނަމަ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީގެ އިތުރުން

ގަވާއިުދަތކުގައި  އުރިޓީޒް ސްކްރީން ކުރުމާ ގުޅުންހުރި، އޮތޯރިޓީގެސެކި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ.
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ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހިއްެޖ  (ށ)  

  ހާލަތެއްގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން އޮތޯރިޓީްނ އެދިއްޖެނަަމ 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.އެ ލިޔުންތައް 

 ވަނަ ބާބު  3

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުން  އާންމުކޮށް 

 

އާންމުކޮށް ސެކިުއރިޓީޒް 

 ދޫކުުރމަށް ހުުޅވައިލުން 

ވާ މާއްދާތަަކށް ަޢމަލުކުރަންޖެހޭނީ އާންމުކޮށް ސެކިއުރިޓީޒް ބާބުގައި މި (ހ) .17

 ދޫކުރުމަށް ހުޅުވައިލާ ނަމައެވެ.

           ދޫކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  "އާންމުކޮށް ސެކިއުރިޓީޒް (ށ)  

ފަރާތްތަކަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް ދަޢުވަތު  ވަކި

ވެސް  ދިނުމެއްނެތި، އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ގަންނަން އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވޭ ގޮތަށް އޮުތމާއެކު، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ހުއްަދ 

ހޯދުމަކާ ނުލައި ސެކިއުރިޓީޒްގެ މިލްކުވެރިކަން އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް 

 ނުވަތަ ވިއްކުމަށެވެ. ރުމަށްވޭ ގޮތަށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުބަދަލުކުރެ

އާްނމުކޮށް  ސެކިުއރިޓީޒް

 ވިއްކުން 

 އާންމުކޮށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. (ހ) .18

 ލިކް ކުންފުންޏަކަށް؛ޕަބް )1(  

 އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަކަށް؛ )2(   

 ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން ސްކީމެއްގެ ދަށުން އެސްޕީއީއަކަށް. )3(   

 2006/2އާންމުކޮށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ށ)  

ރާ އާއި، ސެކިއުރިީޓޒް ދޫކު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު)

 (ކުންފުންޏާބެޭހ  96/10ނަމަ ާޤނޫނު ނަްނބަރު  ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް

 2011/13ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޤާނޫނު ނަންބަރު އި، އާ ޤާނޫނު)

 .މި ގަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ އާއި، )ނުޤާނޫ ޕުގެޝިރޕާޓްނަ(

 ވެފައި،ކީ ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ ބޮންޑު ކަމުަގއި ސެކިއުރިޓީޒަ (ނ)  

ޓީޒް ދޫކުރަނީ "ސެކިއޯޑް" ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ ބޮންޑުގެ ގޮތުގައި އެ ސެކިއުރި

 ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަންވާެނއެވެ. 12ވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ  ކަމަށް

ރީގައިވާ ޝަރުޠުތަްއ ތި ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން ޔުނިޓް ދޫކުރާނަމަ، (ރ)  

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
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ޕެޝަލް ޕަރޕަސް އެންޓިޓީއަކްުނ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރަނީ ސް  )1(   

 ؛ކަމުގައިވުން

ނުަވތަ  ،ނަމަވާނު ކަމުގައި ސަރުކާރު އޮރިޖިނޭޓަރަކީމުދަލުގެ  )2(   

 އޮރިޖިނޭޓަަރކީ، ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާނަމަން ސަރުކާރު

 ؛ވުން ކަށްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަ ރަޖިސްޓަރީދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ސެކިއުރިޓައިޒޭަޝން ވަަނ ބާބުގަިއވާ ކަންކަން  5ގެ ގަވާއިދު މި )3(   

 ؛ސްކީމުގައި ފުރިހަމަވުން

ގައި މެނުީވ، ކަމުގައިވާ ހާލަތު ސަރުކާރުދިވެހި  އޮރިޖިނޭޓަރަކީ )4(   

 އޮރިޖިނޭޓަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ުހށަހެޅުން.

 ،ޔުނިޓުގެ ގޮތުގައި ސެކިއުރިޓީޒް އާންމުކޮށް ދޫކުރެވޭނީފަންޑެއްގެ  (ބ)  

ގޮުތްނ ބެހޭ ރީކޮށް ހިންގުމާއިންވެސްޓްމަންްޓ ފަންޑް ރަޖިސްޓަމި ގަވާއިދާއި، 

 ންނެވެ.ގައިާވ ގޮތުގެ މަތީތަކުގަވާއިދު އޮތޯރިޓީން ހަދާ

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް  ،ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ހުަށހަޅައި ފާސްކޮްށފައިވާ އޮތޯރިޓީއަށް .19 ާހމަކުރުން ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް  ކުރިން ޝާއިޢުކޮށް، ވަހުގެ(ސާދަ) ދު 14ދުވެގެން މުގެ މަހުޅުވައިލު

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން، މީޑިާއގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އާންމުކޮށް 

 ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

ލިސްޓުކުރުާމއި 

ގެ މުޢާމަލާތްަތއް ސެކިުއރިޓީޒު

 ކުރުން 

ސްޓޮކް  މުގެ ކުރިން ސެކިއުރިޓީޒް އާންމުކޮށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވައިލު (ހ) .20

ހުށަހަޅައި ކުރުމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ލިސްޓުސެކިއުރިޓީޒް  އެކްސްޗޭންޖުގައި

 އަދި ލިސްޓުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިިބފައިވާންވާނެއެވެ.

 ޒާތަށް ގެނަމަވެސް، ދޫކުރެވޭ ސެކިއުރިީޓޒު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ޮއތް  (ށ)  

ގޮތެއް  ލާތުތައް ކުރުމަށް ވަކިގެ މުޢާމަބަލައި، އެ ސެކިއުރިޓީޒު

ފަރާތް  ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ އިން) ހމާއްދާގެ ( މި ،ހަމަޖައްސައިފައިވާނަމަ

 ކުރެވިދާނެއެވެ.އިސްތިސްނާ އޮތޯރިޓީއަށް 

އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ދޫކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒް، ތިރީގައިވާ ހާލަތުތަކުގައި  (ނ)  

ފަރާތުްނ  އެއް ،ތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައިފިޔަވައި، އެއްވެސް އިތުރު ފަރާ

 ފަރާތަށް ބަދަލު ކުރެވެންާވނެއެވެ. އަނެއް

  ؛ފުރިހަމައަށް ފައިސާ ދައްކައިފައި ނުވުން އެ ސެކިއުރިޓީޒަށް )1(   



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-126/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           265 އަދަދު:       50 : ލިުއމްވޮ

15 
 

 ވުން. އެ ސެކިއުރިޓީޒް ރަހުނުކޮށްފައި ނުވަތަ ޕްލެޖްކޮށްފައި )2(   

 ޑީމެޓީިރއަލައިޒްކޮށްސެިކއުރިޓީޒް ދޫކުރަންވާނީ،  އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން (ރ)  

 ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީއަށް ޖަމާކޮށްގެންނެވެ.

 

 ވަނަ ބާބު  4

 ހުޅުވައިނުލައި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުން  އާންމުކޮށް 

 އާންމުކޮށް ުހޅުަވއިނުަލއި

 ސެކިުއރިޓީޒް ދޫކުުރން 

މި ބާބުގައިވާ ާމއްދާތަކަށް  ،ވާނަމަހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުމި ގަވާއިދުގައި އެ (ހ) .21

 ކަމަށްއާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރަނީ  ،ޢަމަލުކުރާނީ

މެދުވެރިކޮށް، ސްޓޮކް އެްކސްޗޭންޖުގެ  އަދި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ވެފައި،ނު

          ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ސެގްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ 

ވެސްޓަރުންތަކަކަށް ކަނޑައަޅައިގެން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަްށ ވަކި އިން

 ހުށަހަޅާނަމައެވެ. 

ގެ ދަޢުވަތު، ސްޓޮކް އާންމުކޮށް ހުޅުވައި ނުލައި، ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމު (ށ)  

މެދުވެރިކޮށް ދޭންވާނީ، ސީދާ ކުންފުނިން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ  އެކްސްޗޭންޖް

 އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޕްރައިވެޓް އުސޫލުން، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި

ސެކިއުރިޓީޒް ސެގްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް، އެ ސެގްމަންޓުގައި 

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ، ކަނޑައެޅޭ ވަކި އިންވެސްޓަރުންތަކަކަށެވެ.

ތު ދީގެން މެދުވެރިކޮށް، ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ދަޢުވަ  ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް (ނ)  

ޓްކުރުމަށް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ގައި އިންވެސްދޫކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒު

ން، ޗޭންޖުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނީ، ސްޓޮކް އެކްސް

އަދި އިންވެސްޓުކުރުމުގައި އެކުލެވޭ ހިރާސްތައް ދެނެގަތުމާއި، 

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ނިންމުންތަްއ ނިންމުމުގެ ޤާބިލުަކން ނުަވތަ އެފަދަ 

 ވާ ފަރާްތަތކުންނެވެ.ވަސީލަތްތައް ލިބިފައި

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭްނޖު 

މެުދވެރިކޮްށ،         

ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ދަުޢވަތު 

ދީެގން ސެކިުއރިޓީޒް 

 ދޫކުރުން 

މެދުވެރިކޮށް، ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ދަޢުަވތު ދީގެން  ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް (ހ) .22

 ތަކަށެވެ.ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރެވޭނީ މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތް

 ކުންފުންޏަކަށް؛ )1(  

 އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަކަށް؛ )2(  

 ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން ސްކީމެއްގެ ދަށުން އެސްޕީއީއަކަށް. )3(   
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މި ބާބުގައިވާ ފަދައިން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

ކިއުރިޓައިޒޭޝަން ސްކީމެއް ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ސެ

ވާނަމަ، އޮރިޖިނޭޓަުރގެ ކިބައިގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް  ކަމުގައި

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

        އެ ފަރާތުން ވިޔަފާރި މަސައްކަތް ހިންގަމުންދާތާ މަދުވެގެްނ  )1(   

 ؛(އެއް) އަހަރުދުވަސް ވެފައިވުން 1

(އެއް) އަހަރުދުވަހުގެ އޮޑިޓްކޮށްފަިއާވ  1އެ ފަރާތުގެ، މަދުވެެގން  )2(   

 ؛މާލީ ބަޔާންތައް ހުރުން

   )3( 

 

 

އެ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޕްރޮމޯޓަރެއްގެ މައްޗަްށ 

(ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއް  10ވޭތުވެދިޔަ 

 ؛ސާބިތުވެފައި ނުވުން

     ނުވަތަ ޕްރޮމޯޓަރަކީ  ރަކީޓަ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޑިރެކްއެ (4)   

 ކަމުގައި ނުވުްނ. މުންދާ ފަރާތެއްކުރެވިފައި ނުވަތަ ކުރެވެ އިފްލާސް

 ޤާނޫނު ނަންބަރު ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، (ނ)  

ދަށުން އެންމެ  ގެ (ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) 2013/6

ރީގެ ކެޓެގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، ކުދި، ނުވަތަ ކުދި ވިޔަފާ

(އެކެއް) އަހަރުދުވަސް ވެފައި ނުވާނަމަ،  1އަދި އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާތާ 

) ވަނަ 1އްދާގެ (ށ) ގެ (އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން، މި މާ

 ) ވަނަ މާއްާދއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.2( ންނާއިއިމާއްދާ

 ؛(އެކެއް) އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ މާލީ ބަޔާންތައް 1ކުރިޔަށް އޮތް މާލީ  )1(   

ފަިއވާ ކޮށްުވުނ މާލީ ބަޔާންތައް ިބނާ) ގައި ބުނ1ެނަންބަރު ( )2(   

 ނިންމުންތަކާއި ލަފާކުރުްނތައް.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެްނ އޮތް ނަމަވެސް، ލައިސަންސް ދީަފއިވާ ފަންުޑ  (ރ)  

ކު އުފައްދައި ހިންގާ ފަންޑުތަކާއި ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން ޔުނިްޓ މެނޭޖަރަ

ވަަނ ) 3( ދޫކުރާ ހާލަތުގައި، ހަމައެކަނި ެއސްޕީއީ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ

 .ވާނެެއވެ އިސްތިސްނާ ަނންބަރުތަކުން ހުރި ދެން ނަންބަރު ފިޔަވައި
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އި، އެ ސެކިއުރިޓީޒަށް ސެކިއުރިޓީޒަކީ ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ ބޮންޑު ކަމަށް ވެފަ (ބ)  

) ަވަނ ނަންބަރު 3ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ދޭނަމަ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ (

 ވާނެއެވެ.ހުރި ނަންބަރުތަުކން އިސްތިސްނާ  ފިޔަވައި ދެން

ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ހާލަތަށާއި (ޅ)  

) ވަނަ ނަންބަރަްށ 3ގެ (ށ) ގެ (ކުރުމަށްފަހު، މި މާއްދާ ރިޢާޔަތް

 ލުއިދެވިދާނެއެވެ.

ން ، މި ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީޓަކައި މި ބާބުގެ ދަުށން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް .23 ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ހުށަެހޅުން 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް  އެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ފާސްކޮށް،ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ހުށަހަޅައި، 

 ތަކަށް ފޯރުކޮްށޭދންވާނެއެވެ.ދަޢުވަތުދޭ ފަރާތް

ހިއްސާ ދޫކުރުުމގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

މި ބާބުެގ ދަށުްނ ހިއްސާ (އޯިޑނަރީ ޝެއަރ) ދޫކުރާނަަމ، ތިީރގައިވާ ޝަރުޠުތައް  .24

 ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.

 އެންމެ ގިނަވެގެން  ،ހިއްސާ ދޫކުރެވޭނީ ނަމަ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް (ހ)  

 ވެ.(ފަންސާސް) ފަރާތަށެ 50

ހިއްސާ ދޫކުރާ ފަރާތުގެ މުހިންުމ ނިންމުްނތަކުގެ ތެރެއިްނ، ހިްއސާދާރުންގެ  (ށ)  

ނުވަަތ އަސާސީ  ގައިހިންގާ ގަވާއިދު ،ވޯޓުން ިނންމަންޖެހޭ ަކންކަން

 ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާންވާނެއެވެ.

ޑިބެންަޗރޒް ުނވަތަ ބޮްނޑު 

ދޫކުުރމުަގއި ފުރިަހމަާވންޖެހޭ 

 ަގނޑުަތއް މިން

މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން، ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ ޮބންޑު ދޫކުރާނަމަ، އަިދ  (ހ) .25

މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބުނެފައި ނުާވނަމަ، އެ ފަރާތުެގ "އެސެޓް 

ކަވަރ ރޭޝިއޯ" އާއި "ޑެޓް ސަރވިސް ރޭޝިއޯ" އެންމެ ދަށްވެގެން 

 ވެ.ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެެތންވާނެއެ

އިސާގެ އަދަދު ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފަ )1(   

މިލިޔަން ރުފިޔާއާ (ދޭއް)  2

 ހަމައަށް

  1އެސެޓް ކަވަރ ރޭޝިއޯ = 

 1ޑެޓް ސަރވިސް ރޭޝިއޯ = 

ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފައިސާގެ އަދަދު  )2(   

(ދޭއް) މިލިޔަން  2

 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނަމަ

 1.5އެސެޓް ކަވަރ ރޭޝިއޯ = 

 1.5=  ރޭޝިއޯ  ސަރވިސް ޑެޓް

ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ ބޮންުޑ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ޮއތް ނަމަވެސް (ށ)  

ކަމުގައި ދޫކުރަނީ ރަހުނެއް ބަހައްޓައިގެްނނަމަ، ރަހުނު ކުރެވޭ މުދަލުގެ އަގު 
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ތިރީގައި  ޅާ ފައިސާގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރުހޯދަން ހުށަހަ ކަނޑައެޅޭ އަގަކީ

ފެޭތ އަދަދެއްނަމަ، އެސެޓް ކަވަރ ރޭޝިއޯއާއި  ބުނެފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް

ޑެޓް ސަރވިސް ރޭޝިއޯގައި ބަލާނީ މި އަކުރުގައި ބުނެފައިާވ 

 މިންގަނޑުތަކަށެވެ.

 )ސައްތައިން ސައްތަ( 100% )1(   

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިނަމަ 

 -އެސެޓް ކަވަރ ރޭޝިއޯ = 

 1=  ރޭޝިއޯ ސަރވިސް ޑެޓް

އްތަ (ފަންސާސް) އިންސަ 50% )2(   

(ސައްތައިން  %100ފެށިގެން  އިން

 އާ ދެމެދު ސައްތަ)

 0.5=  ރޭޝިއޯ ކަވަރ އެސެޓް

 1ރޭޝިއޯ =  ސަރވިސް  ޑެޓް

                ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަކީ އެހެްނ ކުންފުންޏެއް (ނ)  

) ގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްނަމަ، އަދި ޕޭރަންޓް (ޕޭރަންޓް   ކުންފުންޏެއް

ގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ހުރި ޝަރުޠުތައް ނުވަތަ (ށ) ގައި ހުރި ކުންފުނީ

ވާނަމަ، އަިދ ޕޭރަންޓް ކުންފުނިްނ  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކަމުަގއި

      ސެކިއުރިޓީޒަށް ގެރެންޓީ ދީފައިވާނަމަ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގައި

 ޒް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.ސެކިއުރިޓީ ،އެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ނުވިކަުމގައި ވިޔަސް

ނަމަވެސް، ސެކިއުރިޓީޒް  މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް (ރ)  

ހަމައެކަނި ޑެޓް  ،ބަލާނީ ނަމަ ދޫކުރާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް

 އަށްވުރެ ދަށް ނުވުމަށެވެ.(އެކެއް)  1ސަރވިސް ރޭޝިއޯ 

 ރުކާރުން ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް ކަމުގައި ދޫކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒަކީ ސަ (ބ)  

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ލުއިދެވިދާެނއެވެ. ، ގެރެންޓީ ދީފައިވާ މިންަވރަށްވާނަމަ

 ގެ ގޮތުގައި " ޑިބެންޗަރޒު ޑްއާރ"ސެކި ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ ބޮންޑު ދޫކުރަނީ (ޅ)  

ވަަނ މާއްދާއަށް  12ވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ  ނުވަތަ ބޮންޑުގެ ޮގތުގައި ކަމަށް

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބުނެފައިާވ ރޭޝިއޯތައް ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައިވާ  (ކ)  

 ފޯމިއުލާއިންނެވެ.

ޝޯޓް ޓާރމް  –އެސެޓް ކަވަރ ރޭޝިއޯ = (ޓޯޓަލް ޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް  (އ)  

 ލައިބިލިޓީޒް) / ޓޯަޓލް އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޑެޓް 
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 ސް ރޭޝިއޯ = ނެޓް އޮޕަރޭޓިންގ އިންކަމް / ޑެޓް ސަރވިސް ޑެޓް ސަރވި (ވ)  

ާއއި ބޮންޑް ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ

 ރިޕޭމަންޓް ިއންުޝއަރެްނސް 

ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ ބޮންޑު ދޫކުރާ ފަރާތުން، އެ ފަރާުތން ދޫކުރާ  (ހ) .26

ސެކިއުރިޓީޒަށް ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގއެއް ހޯދައި، ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާއެކު 

އަދި ދީފައިވާ  ،ވާނަމަ، އެ ރޭޓިްނގ ދޫކުރި އެޖެންސީއަށާއިހުށަހަޅައިފައި

ވަނަ މާއްދާގައި  25މި ގަވާއިދުގެ  ،ރޭޓިންގއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ލުިއ ދެވިދާނެއެވެ.

ދޫކުރާ ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ   ނުވަތަ ބޮންޑު ދޫކުރާ ފަރާތުންޑިބެންޗަރޒް (ށ)  

ރިޕޭމަންޓް، ރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ބޮންޑުގެ 

 ޝުއަރބޮންޑު ރިޕޭމަންޓް އިންކުރެވިދާނެއެވެ. ޑިބެންޗަރ ނުވަތަ  އިންޝުއަރ

ޮކށްފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ުކރުމަށްފަހު،  އަރވާނަމަ، އިންޝު ކޮށްފައި

   އިވާ މިންގަނޑަްށ ފަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައި 25މި ގަވާއިދުގެ 

 ލުއި ދެވިދާނެއެވެ.

ސެކިުއރިޓައިޒްކޮްށގެން 

 ޔުނިޓް ދޫކުރުން 

އަންނަނިިވ ޔުނިޓް ދޫކުރާނަމަ،  ގެންސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްމި ބާބުގެ ދަުށން،  (ހ) .27

 ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

 ގައިސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރަނީ ސްޕެޝަލް ޕަރޕަސް އެންޓިޓީއަކުން ކަމު )1(   

 ؛ވުން

ނުވަަތ  ،ނަމަވާނު ކަމުގައި ސަރުކާރު އޮރިޖިނޭޓަރަކީމުދަލުގެ  )2(   

އޮރިޖިނޭޓަަރކީ ، ން ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާނަމަސަރުކާރު

 ؛ވުން ކަށްކޮށްފައިވާ  ކުންފުންޏަ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ވަނަ ބާބުގައި  5 މި ގަވާއިދުގެ ،ސެކިއުރިޓައިޒްކުރާ މުދަލުގައި )3(   

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވާންވާނެއެވެ.

ގައި މެނުވީ، ޮއރިޖިނޭޓަރުގެ ކަމުގައިވާ ހާލަތު ސަރުކާރުދިވެހި  އޮރިޖިނޭޓަރަކީ (ށ)  

 މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

މަ، އެ ފަްނޑަކީ އޮތޯރިޓީގައި މި ބާބުގެ ދަުށން ފަންޑުގެ ޔުނިޓް ދޫކުރާނަ .28 ފަންޑުގެ ޔުނިޓް ދޫުކރުން 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަންޑެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 ލިސްޓުކުރުާމއި

ގެ މުޢާމަލާތްަތއް ސެކިުއރިޓީޒު

 ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިުކރުން 

މި ބާބުގެ ދަުށން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން، ސްޓޮކް އެްކސްޗޭންޖުގެ  (ހ) .29

ފަރާތްތަުކން ދޫކުރާ ޓުގަިއ ލިސްޓުކޮށް، އެ ސެގްމަން ވާތުހަމަރުޝަ
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ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ކުރެވޭނެގޮތް މި ގެ މުޢާމަލާތްތައްސެކިއުރިޓީޒު

 ން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.މަތީ

ގެ ތެރެއިން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ެސކިއުރިޓީޒުމި ބާބުގެ  (ށ)  

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި  ބޭރުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާްތތައް

އެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު އިންވެސްޓަރުންނަށް ިލޭބނެ މަގު 

 ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  ،ނަމަވެސް އޮތް އެެހން  ގައި) ހ( މި މާއްދާގެ (ނ)  

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ، ދަުށން ޤާނޫނުތަކުގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ކަންކަން ކަނޑައަޅާ

ށް  ހިނގަމުންދާ މާލީއަހަރާއި، ކުރިޔައެ ވިޔަފާރިތައް، ކުދި އަދި ކުދި، އެންމެ

 އިން ) ހ( (ތިނެއް) މާލީައހަރު ދުވަހަށް، މި މާއްދާގެ 3އޮތް 

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަކީ  ،ނަމަވެސް އޮތް އެހެން ގައި ) ހ( މި މާއްދާގެ (ރ)  

އެ ކުންފުނިން ދޫކުރަނީ ހިއްސާ  ،ވެފައި ރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ޕް

 އިން) ހ( ވާނަމަ، މި މާއްދާގެ (އޯޑިނަރީ ޝެއަރ) ކަމުގައި

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

އިްނވެސްޓަުރންނަށް 

 މަޢުލޫމާތު ދިުނން 

ވެޓް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ޕްރައި 29މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .30

    ފައިވާ ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދުގެއިސެކިއުރިޓީޒް ސެގްމަންޓުގައި ހިމަނަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންވެސްޓަރުންނަްށ މަޢުލޫމާތު  15

     ހަމަ އެފަދައިން މަޢުލޫމާތު ާހމަކުރާއިރު،  ހާމަކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

 ރިހާ ކަމެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.ގައިވާ ހު 4ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ސެކިއުރިޓީޒް  15މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ފައިާވ ވާނަަމ، ގަވާއިދުގަިއ ބުނެ މި ބާބުެގ ދަުށން ކަމަށް ،ދޫކޮށްފައިވަނީ

ގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަަކށް، ސްޓޮކް މަޢުލޫމާތު، ސެކިއުރިޓީޒު

ންޖުން ކަނޑައަޅާ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން އަހަރަކު ދެފަހަރު ލިބޭނޭގޮްތ އެކްސްޗޭ

ން ަމޢުލޫމާތު ހާމަކުރެުވނީ ކަމުގައި މުން، ގަވާއިދުގައިވާ ޮގތުގެ މަތީހަމަޖެއްސު

 ބެލެވޭނެއެވެ.

ޏެއްގެ ޕްރައިވެޓް ކުްނފުން ތެރެއިން، ގެސެކިއުރިޓީޒު ދޫކުރާ ަދށުން މި ބާބުގެ (ހ) .31 އެހެނިހެން ަޝރުޠުަތއް 

 ސެކިއުރިޓީޒާއި، ނުވާ އަދާކޮށްފައި އަގު ހިއްސާ (އޯޑިނަރީ ޝެއަރ) އާއި،

ހުރިާހ  އެހެން ފިޔަވައި ރަހުނު ނުވަތަ ޕްލެޖްކޮށްފައިާވ ސެކިއުރިޓީޒް

 ނުލައި ހޯދުމަކާ ހުއްދަ އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ،ވާންވާނީ ސެކިއުރިޓީޒް
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 ސެކިއުރިޓީޒް  ބަދަލުކުރެވޭ ކަންވެރިމިލްކު އަނެއް ފަރާތަށް  އެއް ފަރާތުން

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި  ޓީޒް އުފެއްދުމުގެ ލިޔުންތަކާއިއަދި ސެކިއުރި .ކަމުގައެވެ

 އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާންާވނެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަންގެ ހާލަތުގައި  (ށ)  

ސާ ބަދަލުކުރަންވާނީ، އެްނމެ ފަހުްނ އޮރިޖިނޭޓަރުގެ ޕްރޮމޯޓަރުންގެ ހިއް

ފަހުަގއި، ނުވަަތ  (ފަހެއް) އަހަރުދުވަސް ވުމަށް 5ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރިތާ 

ފަހުަގއި، ނުވަތަ  ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް އެއްކޮށް އަނބުރާ ގަތުމަށް

ޑިބެންޗަރޒް ނުވަތަ ބޮންޑު ނަަމ، ޕްރިންސިޕަލާއި އިންޓަރެސްޓުގެ ފައިސާ 

 ރާ ދެއްކުމަށްފަހުަގއެވެ.އެއްކޮށް އަނބު

ވާނީ ޑީމެޓީރިއަލައިޒްކޮށް މި ބާބުގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރަން (ނ)  

 ޓަރީއަށް ޖަމާކޮށްގެންނެވެ.ޑިޕޮޒި

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭްނޖުގެ 

ލިސްޓުން އުނިކުުރމާިއ، 

މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުުމގެ 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ލުަމށް ހުށަހެުޅން ހުއްޓައި

     މި ބާބުގެ ދަުށން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ )(ހ .32

ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް  30ވަނަ މާއްދާއާއި  29

އެދޭނަމަ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ ލިޔުންތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ޅުމުން، އޮތޯރިޓީން ސެކިއުރިޓީޒް ރިޑީމްކުރުމަށްފަހު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެ

އެ ފަރާތުން މި ގަވާއިދާއި، ގަވާއިުދ ނަންބަރު  ،އެފަދައިން ނިންމައިފިނަމަ

2019/R-1050  ެސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގ)

 ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް ޢަަމުލކުރުން ލާޒިމުވުން ނިމުމަކަށް އަްނނާނެއެވެ.

ގެ ވެސް، ދޫކޮށްފައިވާ ސެިކއުރިޓީޒު (ހ) ގައި އެހެން ޮއތް ނަމަމި މާއްދާގެ (ށ)  

ގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ދަތު ހަމަވުމުން، އެ ސެކިުއރިޓީޒުމުއް

އަދާކޮށް ނިމިފައިވާނަމަ، މި ަގވާއިދާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތުން 

 ޢަމަލުކުރުން އިންވެސްޓަރުންނަށް މަޢުލޫާމުތ ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާތަކަށް

 ލާޒިމުވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެެއވެ.

 ވަނަ ބާބު  5

 ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން ޔުނިޓް ދޫކުރުން (ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން)

މި ބާުބގެ ާމއްދާތަކަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 

ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން އޭގެ ޔުނިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ބާބުގައިވާ މާއްދާތަކަށް  .33

 ރަންވާނެއެވެ.ޢަމަލުކު
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ބާރާްތތަކަށް ދީފައިވަީނ ޢި ތިރީގައިވާ ލަފުޒުތަކާއި   ،ޓަކައި މި ބާބުެގ ބޭނުަމށް .34 މާނަކުރުން 

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ގައި ވަނީ، ރިއަލް ެއސްޓޭޓުސްކީމަކާ ގުޅިގެން "މުދާ" ކަމަށް ބުެނފައި އެ (ހ)  

 ރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދަަލށެވެ.ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހު އޮންނަ މަޞްލަޙަތު

 ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން ސްކީމަކާ ގުޅިގެން "އެސެޓް ޕޫލް" ކަމަށް ބުނެފައި  (ށ)  

އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ނުވަަތ .އީ.ޕީ.ކުރުމަށް އެސް އެވަނީ، ސެކިއުރިޓައިޒް

ބަދަލުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މުދަލަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަރަންޏާއި ލިބެން ހުންނަ 

 ވެސް ހިމެނެއެވެ. ހެން މުދަލާއި ފައިސާއެހެނި

ބެކް އޮޕްޝަން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، އެސް.ޕީ.އީ އަށް ބަދަލުކުާރ -"ބައި (ނ)  

 ގަތުުމގެ އިޚްތިޔާރު ދީފައި އޮތުމަށެވެ. އޮރިޖިނޭޓަރ އަލުންމުދާ، 

ްށ "ކްރެޑިޓް އެންހޭންސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދޫކުރާ ޔުނިޓްތަކަ (ރ)  

ނުވަތަ ޑިފޯލްޓްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ ފައިދާ (ރިޓަރން) ުނދެވުމުގެ 

ޓަކަިއ ހަމަޖައްސާ، ފައިސާ ދެވޭޭނ އެހެްނ  ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް

 އިންތިޒާމުތަކަށެވެ.

ކުރެވޭ މުދާ  "އޮރިޖިނޭޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސެކިއުރިޓައިޒް  (ބ)  

 ނުވަތަ ަބދަލުކުރާ ފަރާތަށެެވ.ރާތަށް ފައީ އަކަށް ކަނޑައަޅާ .ޕީ.އެސް

"ސްކީމް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ޮގުތގެ މަތީްނ  (ޅ)  

ސްޓްރަކްޗަރތަކާއި  ހަދާކޮށްގެން ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް  ސެކިއުރިޓައިޒް

 އިންތިޒާމުތަކަށެވެ.

ލަކުން ިލބޭ ފައިދާ މުދަ ،"ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (ކ)  

ގެ ޔުނިޓް ގަްނނަ ފަރާތްތަަކްށ ލިބޭގޮަތްށ .އީ.ޕީ.ނުވަތަ ފައިސާ، އެސް

ޓަކައި ެއ މުދަލެއް  ގެ ޔުނިޓް އިންވެސްޓަރުންނަށް ދޫކުރުމަށް.އީ.ޕީ.އެސް

 އަކަށް ކަނޑައެޅުމަށް ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަށެވެ..އީ.ޕީ.އެސް

 ،" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ"ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން ދޫކުރާ ޔުނިޓް (އ)  

 ވަނަ ަނންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒަށެވެ. 7މި މާއްދާގެ 
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"އެސް.ޕީ.އީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސެކިއުރިޓައިޒްކުރާ މުދާ އެ ފަރާތަށް  (ވ)  

ނުވަަތ   ކުންފުންޏަށް އެކަށައެޅުމަށް ނުވަތަ ބަދަލުުކރުމަށް އުފައްދާ

 ޕަށެވެ.ޕާޓްނަރޝި

އެސް.ޕީ.އީ ގެ "ޕްރޮމޯޓަރ" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، އެސް.ޕީ.އީ އުފައްދާ  (މ)  

 ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަަކށެވެ.

 މާލީ މުދަލުގެ ތެރެއިން، ރަުހނާއި ލޯނާއި ފައިނޭންަޝލް ލީޒް ސެކިއުރިޓައިޒް (ހ) .35 މާލީ މުދާ ސެިކއުރިަޓއިޒްކުުރން 

އޮރިޖިނޭޓަރަކީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ބޭންކެްއ  ،ކޮށްގެން ޔުނިޓް ދޫކުރެވޭނީ

ނުވަތަ ފައިނޭންސް ކުންުފންޏެއް ނުވަތަ ލީސިންގ ކުންފުންޏެްއ ކަމުގައި 

 ވާނަމައެވެ.

ކުރުމަށް  ކުރާ ހާލަތްތަކުގައި، ސެކިއުރިޓައިޒް މާލީ މުދާ ސެކިއުރިޓައިޒް (ށ)  

ޑިހަ (އަށް %80އެސެޓުގެ އަންދާސީ މާކެޓް ވެލިއުގެ ، ކަނޑައެޅޭ އަގު

 ނުވާނެއެވެ. ވެގެންއިންސައްތަ) އަށްވުރެ އިތުރު

ސެކިއުރިޓައިޒް ކުރެވުނު މުދަލުގެ އަގު ޔުނިޓްތަކަށް ބާކީ ދައްކަންޖެހޭ  (ނ)  

(އެއްސަތޭކަ ވިހި އިންސައްތަ) އަށްވުރެ  %120ޕްރިންސިޕަލް އަދަދުގެ 

ންވަރަށް ސްކީމަށް ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މި ިނސްބަތަށްވުރެ ދަށްނުވާ މި 

 މާލީ މުދާ އެކަށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

 ކުރެވޭނެ މާލީ މުދަލެއް ނޫނެވެ. ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗަކީ ސެކިއުރިޓައިޒް (ރ)  

 އަންނަނިވި މުދަލުގެ މޯގޭޖު ނުަވތަ ފައިނޭންސް ލީޒް؛ )1(   

 ހުސް ބިން )1.1(    

 މި ހުންނަ ބައި އިމާރާތުގެ ނުނި )1.2(    

 ޕަރފޯމިންގ ލޯނު" ގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލޯނު.-"ނޮން )2(   

ސެކިުއރިޓައިޒްުކރުުމގެ ސްކީމަކާ 

ގުިޅގެން ޮއތޯރިޓީން ބަލަްނޖެހޭ 

 ކަންކަން

ކޮށްގެން ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް ހެދޭ ސްކީމަކަށް ުހއްދަ ދިނުމުގައި،  ސެކިއުރިޓައިޒް .36

 އެވެ.ބަލަންވާނެއޮތޯރިީޓްނ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް 

އެ ފަރާތްތަކަކީ  ،ޕްރޮމޯޓަރާއި، އެ ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޓްރެކް ރިކޯޑާއި (ހ) 

 ގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ފަރާްތތަކެްއތޯ.އޮތޯރިޓީގެ ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ މިން
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 ންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާ ދުތަކާއި، ޑިރެކްޓަރުމަގުސަ އެ ފަރާތުގެ (ށ)  

 .ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ގޮތުގެ ަމީތންތޯއާއި،  އެސް.ޕީ.އީ ހިންގަމުންދަނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ (ނ)  

ނުވަތަ އެކުލަވައިލައިފައިވަނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަސައްކަތް 

 ގޮތަކަްށތޯ.ހިންގޭފަދަ 

 ލިޓީ.ސެކިއުރިޓައިޒް ކުރެވޭ މުދަލުގެ ބާވަތާއި ކޮ (ރ)  

ކުުރުމގެ  ސެކިުއރިޓައިޒް

ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ުހރުން މަނާ 

 ކަންކަން

ފަަދ  އަންނަނިވި ފަދައިން މާނަކުރެވޭ ،ކުރުމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސެކިއުރިޓައިޒް .37

 އެއްވެސް މާއްދާއެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ންހުރި އެއްވެސްސްކީމާ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ އިންވެސްޓަރުންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅު (ހ) 

މުދަލުގެ އޮރިޖިނޭޓަރުގެ ޒިންމާ  ގެ ޕްރޮމޯޓަރާއި.އީ.ޕީ.ކަމެއްގައި، އެސް

 .ކުޑަކުރުން ނުވަތަ ނައްތައިލުން

ނުަވަތ  އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހަނިކުރުން ނުވަތަ މި ގަވާއިދުަގއިވާ ގައިވާޤާނޫނު (ށ) 

 .ހުއްޓުވުން ނުވަތަ ދޫކޮްށލުން

ނުވަތަ އޮރިޖިނޭޓަރުގެ އިހުމާލުްނ، އިހުމާލުން  ގެ  ޕްރޮމޯޓަރުއެއްގެ  .އެސް.ޕީ.އީ (ނ)  

ނުވަތަ ކުރި ޢަމަލަކުން، ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫޮކށްލި ކަމަކުން، 

 އިންވެސްޓަރުންނަށް ދިމާވާ ގެއްުލމެއްގެ ޒިންމާއިން އެ ފަރާތްތައް ަބރީއަވުން.

 ސްޕެޝަލް ޕާރޕަސް

 ނުކުެރވޭނެއެންޓިޓީތަކަށް 

 ކަންކަން

 ަމލުކުރަންވާނެއެވެ.ތަކަށް ޢަލް ޕާރޕަސް އެންޓިޓީތަުކން އަންނަނިވި ޝަރުޠުސްޕެޝަ .38

ކޮށްގެން ޔުނިޓް ދޫކުރުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކުން  ސެކިއުރިޓައިޒް )ހ( 

ދަރަނި ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކޮށްގެން ވިޔަސް ފައިސާ ހޯދައިގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

ނީ، ދޫކޮށްފައިވާ ޔުނިޓްތަކުގެ ފުރިހަމަ އަގު ދެއްކުމަށް ލެވޭއެސް.ޕީ.އީ އުވައި )ށ(  

ފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުްނ ކަނޑައަޅައި ފަހުގައެވެ. ނުވަތަ ޔުނިޓް ދޫކުރިއިރު

 އޯފް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.-ރައިޓް

ކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފިޔަވަިއ އެހެްނ  ސެކިއުރިޓައިޒް )ނ(  

 ން ނުވާނެެއވެ.މަސައްކަތްތައް ކޮށްގެ
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އެސް.ޕީ.އީ އަށް ުމދާ އެކަށަެއޅުން 

ނުވަތަ ަބދަލުކުުރމާއި 

 މެނޭޖްުކރުން 

އަންނަނިިވ އަށް އެކަށައެޅޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މުދަލާ ގުޅިގެން  .އެސް.ޕީ.އީ (ހ) .39

ގެ ޕްރޮމޯޓަރާއި އޮރިޖިނޭޓަރުގެ  .ކުރުމަކީ އެސް.ޕީ.އީކަންކަން ފުރިހަމަ

 ޒިންމާއެކެވެ.

 ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަންގެ ކުރިން، އެ މުދަލުގެ މައްޗަާށއި )1(   

އެ މުދަލުން ިލބޭ ނުަވތަ ިލބެންުހރި ފައިދާގެ މައްޗަށް އޮތް ެއންމެަހއި 

 ؛ޙައްޤުތައް އޮރިޖިނޭޓަރަށް އޮތްކަން ޔަގީންކުރުން

މުދަލާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހަިއ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަާރތަކަްށ  )2(   

ވަތަ ބަދަލުކުުރމަށް، އެއްވެސް ހުރަހެއް ެނތްަކން އެކަށައެޅުމަށް ނު

ޔަގީންކުރުމާއި، އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަކީ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާ، ނުވަަތ 

އެހެން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ޢަމަލެއް، ނުަވތަ 

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު 

 ؛ލެއް ނޫންކަން ކަށަަވރުކުރުންއެޅޭފަދަ ޢަމަ

ސެކިއުރިޓައިޒް ކުރެވޭ މުދަލުން އެކަށޭނަ މިންވަރަށް ފައިދާ  )3(   

 ؛ލިބޭނެކަން ޔަގީންކުރުން

މުދާ ބަދަލުކުރެވޭ އަގު ކަނޑައެޅުނީ ގުޅުމެއް ނެތް ދެފަރާތަކުން،  )4(   

 ވިޔަފާރީގެ އާންމު ހާލަތުގައި، ޙަޤީޤީ ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތެއް 

ކުރާނެނަމަ ކުރާނެ އަގުގައިކަން ޔަގީންކުރުމާއި، އަދި އެ އަގަކީ މާުދ 

 ؛ވިއްކައިލައިފިނަމަ ލިބޭނޭ އަގެއްަކން ޔަގީންކުރުން

ދީފަިއވާ ލިބެންހުރި އަރަނި ނުވަތަ ފައިާސއާބެހޭގޮތުން އޮރިޖިނޭޓަރ  )5(   

ންޓޭޝަންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ވޮރެންޓީތަކާއި ރެޕްރެޒެ

 ކަން ކުރުން؛ކަން

އެ މުދަލެއްގައި އަންނަނިވި ، މާލީ މުދަލެއް ކަމުގައި ވާނަމަ )6(   

 ޝަރުޠުތައް ހަމަވާކަން ކަށަވަރުުކރުން؛

އަށް ރިސީވަބަލްސް .އީ.ޕީ.އޮރިޖިނޭޓަރުގެ ފަރާތުން އެސް )6.1(    

    މިލްކުވެރިކަްނ  ނުވަތަ ލިެބންހުރި އަރަނީގެ

ާވ ހުއްދަތަކާއި ރުހުން ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންބަދަލު

 .ހޯދައިފައިވުން



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-126/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           265 އަދަދު:       50 : ލިުއމްވޮ

26 
 

އެ މުދަލުން ލިބެންހުރި ފައިސާ ސެޓްއޯފްކުރުމުގެ ޙައްޤު،  )6.2(    

އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާްތތަަކށް ލިިބ، އަދި އެ ޙައްޤު 

 ފަދަ އެއްވެސް ޢަަމލެއް އޮރިޖިނޭޓަރ ކޮށްފައި  ބޭނުންކުރެވޭ

ފަިއ ލައިދޫކޮށް ނުވާކަން އަދި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކޮށް

 .ނުވާކަން

އަށް .އީ.ޕީ.ރިސީވަބަލްސް ނުވަތަ ލިބެންހުރި އަރަނި އެސް )6.3(    

އަށް .އީ.ޕީ.އެކަށައެޅުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމާއި އެއީ އެސް

 ޤާނޫނީގޮތުން ހޯދޭނެ ފަިއސާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ރުޠުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަށަްށ މި ގަވާއިދުގައި ޝަ )6.4(    

ނަށް ގެއްލުްނ އިްނވެސްޓަރުން، މުދަލުގެ އަގު ތިރިވާނަމަ

ގަތުން ނުަވތަ އޭެގ  ނުވާނެ ފަދައިން އެ ތަކެތި އަުލން

އަށް އެކަށައެޅުން .އީ.ޕީ.ބަދަލުގައި އެހެން ތަކެތި އެސް

 ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން.

ނުވަތަ އޮރިޖިނޭޓަރ ނުވަތަ އެހެންވެްސ  އީ ވާންވާނީ، ޕްރޮމޯޓަރ.ޕީ.އެސް (ށ)  

އިފްލާސްކުރުން ނުވަތަ އުވައިލުމުގެ ުނވަތަ ޝަޚްޞެއް ބަނގުރޫޓުވުން، 

 ނޭދެވޭ މާލީ އަސަރުތައް ނުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަމުގައެވެ.

އަށް އެކަަށއެޅޭ މުދާ .އެސް.ޕީ.އީ

 މެނޭޖްުކރުން 

 މުދަލުން ިލބެންޖެހޭ ފައިސާ އަށް އެކަށައެޅޭ މުދާ މެނޭޖްކުރުމާއި، އެ.އީ.ޕީ.އެސް .40

ހޯދުމާއި، އިންވެސްޓަރުންނަށް ފައިދާ އެކަށައެޅުމަށް ނުވަތަ ެބހުމަށް ކުރަންޖެޭހ 

 އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ މުދަލުގެ އޮރިޖިނޭޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ސެކިުއރިޓައިޒް ކޮްށގެން ޔުނިޓް 

 ދޫކުުރމުގެ ޕްޮރސްޕެކްޓަސް 

    މި ގަވާއިދުެގ  ،ކޮށްގެން ޔުނިޓް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި  ސެކިއުރިޓައިޒް .41

 ގައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 1ޖަދުވަލު 

ގަާވިއދުން މަޢުލޫމާތު ާހމަކުަރމުން 

 ގެްނދިއުން 

އިން މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދެމުްނ  .އީ.ޕީ.ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެސް .42

 ދަންވާނެއެވެ.ގެން

ގެ އެަކއުންޓްތަކާއި .އެސް.ޕީ.އީ

 ރިކޯޑުތައް 

ނުވަތަ  (ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫުނ) 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .43

ގުޅުންހުިރ  ،(ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2011/13ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ގެ ދަށުން ުނވާ ފަދައިން، އަދި މި ގަވާއިދު އެހެނިހެން ޤާނޫނަކާ ތައާރުޒު

ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ 

ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ތެދު  ގުޅުންހުރި މުދަލާއި ދަރަންޏާއިމަތީން، ސްކީމާ 
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ގޮތަކަށް އެސް.ޕީ.އީ އިން އެ ފަރާތުގެ  ފަދަ އަދި އިންސާފުވެރި ނަޒަރެއް ލިބޭ

 ލަހަްއޓަންވާނެއެވެ.އެކައުންޓުތަކާ ރިކޯޑުތައް ބަ

ކޮށްގެން ދޫކޮްށފައިވާ ޔުނިޓް ގަނެފައިާވ ަފރާތްތަކުގެ  ސެކިއުރިޓައިޒް (ށ)  

ވެސް އެސް.ޕީ.އީ. އިން  ތައް އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުމާއި ރިކޯޑުރަޖިސްޓަރީ ފަދަ

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 އުވައިލެވިދާނެއެވެ. އްއަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި ސްކީމެ .44 އަޕް ކުރުން -ސްކީމް ަވއިންޑް

ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ޔުނިޓްތައް، ސްކީމުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވާ  )ހ(  

 .ަގތުން އެއްކޮށް އަލުންގޮތުގެ މަތީން 

ޔުނިޓް ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ މުއްދަތު ހަމަވުން.  )ށ(  

ސްކީމުގެ މުދަލާމެދުގައި ސްކީމް  މިގޮތަށް އުވައިލެވޭނީ ،ނަމަވެސް

 ފަހުގައެވެ. ކުރުމަށް އުފެއްދުމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ބުނެަފއިވާ ފަދައިން ޢަމަލު

އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްަފހުަގއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ޚާއްޞަ  )ނ(  

ރިޒޮލިއުޝަނެއްގެ ދަށުން އިންެވސްޓަރުންގެ ވޯޓަކުން ސްކީމް އުވައިލުމަްށ 

 ނިންމުން.

ސްކީމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުދަލުގެ ބެނެފިޝަލް ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް  (ހ) .45 އިްނވެސްޓަުރންގެ ޙަްއޤުަތއް 

ކީމް އުފެއްދުމުގެ ލިބިގެންވަނީ ޔުނިޓް ގަންނަ އިްނވެސްޓަރުންނަށް ކަމަށް ސް

 ވާންވާނެއެވެ. ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ލިޔުންތަކާއި

 ބަަދލުތަކާއެކު ނިޓްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުގެނެވޭީނ، ހުށަހަޅާ ޔު (ށ)  

(އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީ، އިންވެސްޓަރުންެގ  21އިންވެސްޓަރުންނަށް 

 ޚާއްޞަ ރިޒޮލިއުޝަނެއްގެ ދަށުން އެކަން ފާސްކުރުމުންނެވެ.

ނުވަތަ އިންވެސްޓަރަކު މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް،  (ނ)  

އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފައިވާ  އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން

ހާލަތެއްގައި، ޔުނިޓްތަކުގެ ޝަރުުޠތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން މަނާކުރެިވދާނެއެވެ. 

އެފަދައިން އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަދަލަކީ  ،ނަމަވެސް

ތެއްގައި ގެއްލުންހުރި ކަމެއް ކަމުގައި އިންވެސްޓަރުންނަށް ޖައުހަރީ ގޮ

 އޮތޯރިޓީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުަގއެވެ.
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ގެ ގޮތުގައި  ޫދކުރަނީ "ޞުކޫކު" ސެކިއުރިޓީޒުކޮށްގެން ޔުނިޓް ސެކިއުރިޓައިޒް (ހ) .46 ޞުކޫކު ދޫކުރުން 

ބަޔާންކޮށްގެން ކަމުގައި ވާނަމަ، ޞުކޫކު ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން އޮތޯިރޓީން ހަދާ 

 ދުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.ގަވާއި

މި ގަވާއިދާއި، ޞުކޫކު ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން އޮތޯިރޓީން ހަދާ ަގވާއިދުތަކާ  (ށ)  

 ،ޢަމަލުކުރާނީ ކަންކަމުގައިތައާރުޒުވާ ހާލަތެއްގައި، ޞުކޫުކ ދޫކުރުމާ ގުޅޭ 

 ވާއިދުތަކަށެވެ.ޞުކޫކު ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން އޮތޯިރޓީން ހަދާ ގަ

 ވަނަ ބާބު  6  

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ަތއް ކަންތައް ދަތި

މަޢުލޫމާތު  ،އްލުކޮްށދިނުާމއި ޙަ

 ސާފުކޮށްދިުނން 

މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބައެއް، ނުވަތަ އަންަނނިވި ކަމަކާ ގުޅިގެން،  .47

 ދީފައި އުސޫލު ނެރެވިދާނެއެވެ. ދުބެހޭގޮުތން އޮޯތރިޓީން އިރުޝާ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާ

ފަރާތްތަކަކަށް ދަޢުވަތު ދީގެން ދޫކުރެވޭ  ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު މެދުވެރިކޮށް، ވަކި (ހ)  

ކުރުމާއި، ސްޓުން ވަކިކުރުމާއި، މުޢާމަލާތު ސެކިއުރިޓީޒް ލިސްޓުކުރުމާއި، ލި

 .މުޢާމަލާތްތައް ސެޓްލްކުރާނެ ގޮތް

 ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަކަށް ދަޢުވަތު ދީގެން ދުވެރިކޮށް، ވަކިސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު މެ (ށ)  

ކުރުމާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސެކިއުރިޓީޒް މުޢާމަލާތު 

ހާމަކުރާނެ ގޮތާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާނެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕްލެޓްފޯމުގެ 

 .ޝަރުޠުތައް

ކޮށް ދަޢުވަތު ހުށަހެޅުމާއި، ބިޑްކުރުމާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް (ނ)  

 ކަނޑައެޅުމާއި، އެލޮޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް. އަގު

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައްޔާއި މާނަކުރުމުގައި ފާހަގަވާ ދަިތ ކަންތައްތައް  )ރ(  

 ކޮށްގެން ދޫކުރާ ޔުނިޓާއި، ފަންޑް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށާއި، ސެކިއުރިޓައިޒް

ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ސެކިއުރިޓީޒާ ޔުނިޓާއި، ޞުކޫކު

 އިޖުރާއަތުތައް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ގައިޑްލައިންސް ނެރެވިދާނެއެވެ.

ގަާވިއދުަގއިވާ ަޝރުޠުަތއް 

 ލުއިކޮށްދިުނން 

ތަ ނުވަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަގުސަދުގައިއަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި، އިންެވސްޓަރުން  (ހ) .48

ދުގައި، މި ގަވާއިދުގައިވާ ޝަރުޠެއް ޓީޒް މާކެޓް ކުރިއެރުވުމުގެ މަގުސަސެކިއުރި

 ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކެއް ލުއިކޮށްދެިވދާނެއެވެ.
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 ވުން؛ އެ ޝަރުޠަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އިޖުރާއީ ކަމަކަށް )1(   

 ފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ނުވަތަ ކަނޑައަޅައިފައިވާހާމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި )2(   

ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެއްގެ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ  ދާއިރާއަކަށް  ޝަރުޠަކީ ވަކި

 ؛ ވުން ކަމުގައި އެންޓިޓީއަކަށް ތަުޠބީޤު ނުކުރެވޭ ކަމެއް

ގަވާއިދުގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ަތާބވެވިފައި ނުވަނީ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ  )3(   

 ؛ން ކަމަށްވުންފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބާރު ނުފޯރާ ފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެ

ޤާނޫނުގެ ދަުށން ތަޢާރުފު ުކރެވޭ "ސޭންޑް ބޮކްސް ރެގިއުލޭޓަރީ  )4(   

ފްރޭމްވާރކް" ގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގައިވާ ޝަރުޠެއް ނުވަަތ 

 ޝަރުޠުތަކެއް އޮތޯރިޓީއަށް ލުއިޮކށްދެވިދާނެ.

 ތަފުސީލާއި ވާނަމަ، އެކަމުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ލުޔަކަށް އެދޭކަމުގައި (ށ)  

 ލުއިދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބު ބަޔާްނކޮށް، އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

ބެހޭގޮތުްނ، ނުަވަތ  ސެކިއުރިޓީޒާސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ  .49 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުން 

ކަމާ ބެހޭގޮުތްނ އިންވެސްޓަރުންނަށް ހާމަކުރަްނޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން

އޮތޯރިޓީއަށް އިތުރު މަޢުލޫާމތު ޭބނުންވެއްޖެނަމަ، ސެކިއުރިޓީޒް ޫދކުރާ ފަރާތް ނުވަަތ 

ފަރާތުގެ ޕްރޮމޯޓަރ، ނުވަތަ މުދަލުގެ އޮރިޖިނޭޓަރ އެ މަޢުލޫމާތު  އެ

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ޓަކައި މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ަސަބބަކަށް (ހ) .50 އިންސްޕެކްޓްުކރުން 

ނުވަތަ މުދަލުގެ އޮރިޖިނޭޓަރުގެ ކަމާބެހޭ ފޮތްތައް އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ ޕްރޮމޯޓަރުގެ

 ވާނެއެވެ. ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭން އިންސްޕެކްޓް

ގެންވާ ޓަކައި އަންނަނިިވ ކަންކަމަީކ އެކަށީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ޭބނުމަށް  (ށ)  

 ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެެއވެ.

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް  )1(   

 ؛ބަލަހައްޓަމުން ގޮސްފައިވޭތޯ ޔަީގންކުރުމަށް

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން  ،ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން )2(   

 ؛ލުމަށްކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެ

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާ ގުޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކާ ބެހޭގޮތުން ަކންކަން  )3(   

 ؛ސާފުކުރުމަށް
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ކުރުމަށާއި ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓުގެ  އިންވެސްޓަރުން ޙިމާޔަތް )4(   

އެއްގެ މައްޗަށް .އީ.ޕީ.ޓަކައި އެސް ރައްކައުތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް

ކަމާ ގުޅޭ މަސައްަކތްތައް  ނަމަ، އެ މެއް ގަވާއިދުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަ

 ؛ބެލުމަށް

ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަންގެ ކަންކަން ހިންގަމުންދަނީ ާޤނޫނާއި ގަވާއިުދގައިވާ  )5(   

 ންތޯ ެބލުމަށް.މަތީގޮތުގެ 

____________________ 
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 ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

ގެ ފަންތި) ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ގެ އަދަދު) (ސެކިއުރިޓީޒުއުރިޓީޒުދޫކުާރ ސެކި(އިޝުއަރގެ ނަން) އިން (  ސުރުޚީ:

 ހުށަހަޅާ ދަޢުވަތު 

 ތާރީޚު:

 ސެކްޝަންތައް ބެހިގެންދާ ގޮތް 

 ކަންކަމުގެ ބަޔާންތައް ސަމާލުވާންޖެހޭ – 1ސެކްޝަން 

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  – 2ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު ދަޢުވަތުގެ  – 3ސެކްޝަން 

 ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ މަޢުލޫމާތު – 4ސެކްޝަން 

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫާމތު – 5ސެކްޝަން 

 މާލީ މަޢުލޫމާތު – 6ސެކްޝަން 

 އިޤްރާރުތައް – 7ސެކްޝަން 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު / އެޓޭޗްމަންޓް – 8ސެކްޝަން 

 މުގެ ބަޔާންތައް ކަންކަ  ސަމާލުވާންޖެހޭ  – 1ސެކްޝަން 

ޤާނޫނު  ،ނަމަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް، (ކުންފުނީގެ ޤާނޫނު) އާއި 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ވާނީ .1.1

(ސެކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނު) ގައިވާ  2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އާއި (ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ޤާނޫނު) 2011/13ނަންބަރު 

ކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި (ތާރީޚުގައި) ފައިލްކޮށް ދި ކެޕިޓަލް މާއަން ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް މަތީ ގޮތުގެ

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައެވެ."
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ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ  ނާއިއިތުރު މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެންހީރަސްކުރެވިފައިވާ  ،"މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި .1.2

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ،އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ،ންމަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެ

ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ މައްޗަކަށް ނޯންާނނެއެވެ. އަދި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތާ  ،އޮތޯރިޓީއާއި

ތަ އެ ލިޔުމެއްގައި ނުވަތަ އެ ބަޔާނެއްގައި ނުވަ ،ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތް  ،ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުުފލާނީ

 ން)ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 2ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުްނނެވެ." (ސެކްޝަން 

"މި ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކާ ުގޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއް އުފެދޭނަމަ، ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ލައިސަްނސް ލިބިފައިވާ  .1.3

ރިބާ އެކަށީގެންވާ މިްނވަރަށް ތަޖު ބެހޭގޮުތން ިރޓީޒާސެކިއު އިތަ ހިއްސާ ގަތުމާނުވަ ޔާއި އިރުޝާދު،ލަފަ ގެފަރާތެއް

ގައިވާ އިންވެސްޓްމަންާޓ  5ޔާއި އިރުޝާދު ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ." (ސެކްޝަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ލަފަ

 ން) އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީގުޅުންހުރި ހިރާސްގެ މަޢުލޫމާތާ

ންނަމަ، އެކަން ބަޔާންކުރުމާއެކު، ޕްރައިވެޓްކޮށް ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީޒަކީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިފައިވާ ދަޢުވަތެއް ނޫ .1.4

ކުރަންވާނީ،  ގައި އިންވެސްޓްޓީޒްކަމާއި، އެފަދަ ސެކިއުރިޓީޒުނިސްބަތުން ގިނަ ހިރާސްތަކެއް އެކުލެވޭ ސެކިއުރި

ވިޔަފާރިއާއި، އަދި  ފަރާތުގެ ، އެސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ މާލީ މަޢުލޫމާތުތަކާއި

ކުރުމުގެ  ގައި އެކުލެވިދާނެ ރިސްކުތައް ދެނެގަނެ، ފަހުމްކޮށް، އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިންވެސްޓްސެކިއުރިޓީޒު

ފަދަ  ކުރެވޭނެބިދާނެ މާލީ ގެއްުލން ތަޙައްމަލު ފަދަ، އަދި އެފަދަ ހިރާސްތަކުގެ ސަބަބުން ލި  ނިންމުންތައް ިނންމޭ

 ންކަން ފާހަގަކުރާ ބަާޔނެއް.ފަރާތްތަކު

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  - 2ސެކްޝަން  .2

ޤާނޫނީ  ، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤައުމު، ޓިން ނަންބަރު ،ނަން، ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު، ަރޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު .2.1

 ، ފޯނު ނަންބަރާއި ފެްކސް ނަންބަރު އޮފީހުގެ އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ފަރާތްތައް، ެވބްސައިޓް، އީމެއިލް ،ހައިސިއްޔަތު

 އަދާކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލް އަގު .2.2

 ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަކޮށް ހިނގާ ޤާނޫނާއި ގަވާިއދުތައް .2.3

 ދު ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާތަކުގެ ޚުލާޞާޔުމުގައި އޭގެ މަގުސައަސާސީ ލިޔެކި  .2.4

 ގްރޫޕެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ގްރޫޕުގެ ކުރު ތަފުސީލު .2.5

 ން ފަރާތަކުން ކޮންޓްރޯލްކުާރ ފަރާތެއްނަމަ، އެ ކޮންޓްރޯލްކުާރ ފަރާތުގެ ނަން އެހެ .2.6

ސީދާގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާގޮުތގައި، ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަކިވަކިްނ ވިޔަސް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  .2.7

 ،ތަކުން ކޮްނޓްރޯލްކުރާ ވޯުޓގެ މިންވަރާއިފޯރުވޭނެ ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫާމތާއި، އެ ފަރާތް ބާރުބާރު ފޯރުވާ ނުވަތަ 
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ގައިވާ ހިއްސާގެ އިންސައްތަ، ަފރާތުގެ ކޮންޓްރޯލު އެ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި، އެ ،ވޯޓިންގ ކެޕިޓަލްގެ ތަފުސީލާއި

 އަންނަނިވި ބަޔާނާއެކު:

ޔާންކޮްށފައިވާ (ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަން) ޑިރެކްޓަރުންގެ ަހއިސިއްޔަތުން، މަތީގައި ބަ، "އަހުރެން

ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ސީދާގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުގައި، ައދި އެއްކޮށް ނުވަތަ ވަކިވަކިންިވޔަސް، 

ވާކަން އަހުރެން އެނގިފަިއ  ފޯރުވޭނެ ފަދަ ފަރާތެއްބާރު އިޝުއަރގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވާ ނުވަތަ 

 ނުވާކަމުގެ ޔަގީންކަން ފޯރުކޮށްދެމެވެ."

  –ކުރާ ފަރާތުގެ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫ )1(

)i(  ެމިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަދު، ފައިސާ ލިބިފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަދު، ލިބިފައިވާ ފައިސާގ

 އަދަދު (ކޮންމެ ގިންތިއަކަށް ވަިކން އެނގޭގޮތަށް)

)ii( ިދާއި، ފައިސާ ދޫކުރި އަދަ ނުވާ ސެކިއުރިޓީޒް ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒާއި، ލިސްޓުކޮށްފައ

(ޮކންމެ ގިންތިއަކަްށ ވަކިން އެނޭގ  އި، ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ގެ އަދަދާކިއުރިޓީޒުލިބުނު ސެ

 ގޮތަށް)

)iii( ުތާރީޚ) ުއަދަދު،  ، ދަރަނި ދީފައިވާ ފަރާތް، ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް، ލޯނާއި އެހެނިހެން ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތ

 ތާރީޚު ހިމަނައިގެން) ރިޓީމެޗޫ

)iv( ްގެ ތާރީޚުގެ ކުރިޔަށް ހިނގައިދިޔަ ތައް ފިޔަވައި، ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ވިޔަފާރީގައި ކުރާ އާންމު މުޢާމަލާތ    

އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީޒް  ކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތާއި،(ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި، ސެ 2

 ސޮއިކޮށްފައިވާ އެހެން މުހިންމު ެއއްބަސްވުންތައް، ތާރީޚާއި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި، ޚުލާޞާއާއެކު.

 އެޑްރެސް (ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ކުންފުންޏާ ތަފާތު ނަމަ)  ނަމާއި ޒް ވިއްކަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެސެކިއުރިޓީ .2.8

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެކު، އޮޑިޓަރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  .2.9

 މަޤާމު/ހައިސިއްޔަތު  ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަމާއި .2.10

 ގައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު  5ސެކްޝަން  .2.11

 ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، ެއޑްރެހާއި، މަޤާމާއި، ޒިންމާތައްޕްރޮސްޕެކްޓަސްއަށް ޒިންމާވާ ފަރާތާއި .2.12

 އަންނަނިވި އިޤްރާރުތައް ހިމެނުްނ: .2.13

)i(  ު3، 2އާންމުކޮށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާނަމަ ޖަދުވަލ 

)ii( ި4 ޖަދުވަލު އާއި 3ޖަދުވަލު  ،ފަރާތްތަކަކަށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާނަމަ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު މެދުވެރިކޮށް ވަކ 
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 ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް ދެވޭ ދަޢުވަތުގެ މަޢުލޫމާތު  – 3 ސެކްޝަން  .3

 ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނެރޭ ތާރީޚު. .3.1

ރައިޓަރުންނާއި، ފައިސާ ބަލައިގަންނަ އެޖެންޓުންނާިއ، ސެކިއުރިޓީޒް ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ  ރއަންޑަ .3.2

 އެޖެންޓުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 ންނަ މުއްދަތު/ ނުވަތަ ގަުތމަށް ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތު ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވިފައި އޮ .3.3

 ގެ އަދަދާއި، އަގު (ނުވަތަ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫލު) ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީޒު .3.4

 ސެކިއުރިޓީޒް ގަންނަ ފަރާތްތަކުްނ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތާއި މުއްދަތު .3.5

 އްދަތުސެކިއުރިޓީޒް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތާއި މު .3.6

ށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުރިޓީޒް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިޔަމެދުގައި، ސެކި ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފައިސާއާ .3.7

 އުސޫލު

ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު (ރިފަންޑް ޕްރޮސެސްއާއި  ބަލައިނުގަތުަމށް ނިންމާ އެޕްލިޭކޝަންތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުާރނޭ .3.8

 ޓައިމްލައިން).

 ގެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީޒު  – 4ސެކްޝަން  .4

 ގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު: ސެކިއުރިޓީޒު .4.1

)i( (ްކްލާސ) ިކޮން ބާވަތެއްގެ ސެކިއުރިޓީޒެއްކަމާއި، ފަންތ 

 ގުޅުންހުރި އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ސެކިއުރިޓީޒާ .4.2

)i( ީއަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު: ،ނަމަ ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒަކީ އިކުއިޓ 

  ޙައްޤުތައްވޯޓުލުމުގެ .1

 ޑިވިޑެންޑުގެ ޙައްޤުތައް  .2

 ދިނުން  ނބުރާއަގުޅިގެން ރައުސްމާލް  އަޕް ކުރުމާ -އިޝުއަރ ވައިންޑް .3

 ޑިވިޑެންޑް މިލްކުވާ ތާރީޚު/ ރިކޯޑު ތާރީޚު  .4

 ރިޑެމްޝަން ޙައްޤު  .5

 އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް .6

 ޙައްޤުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ޮގތުގެ ޚުލާޞާ .7

 އެސް؛ ނެޓް އެސެޓް ޕަރ ޝެއަރ.އީ.ޕީ.އެސް؛ ސީ.އެފް.ޕީ. .8



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-126/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           265 އަދަދު:       50 : ލިުއމްވޮ

5 
 

 ޑިވިޑެންޑް ޕޮލިސީ  .9

(ފަހެއް) އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ޑިިވޑެންޑުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ  5ވޭތުވެދިޔަ  .10

 ފައިސާގެ އަދަދު

(ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިވިޑެންޑް ދެވޭނޭކަމަށް އިޝުއަރ  2ކުރިޔަށް އޮތް  .11

 ކަންއަންދާޒާކުރާނަމަ، އެ

 ހިއްސާ ދޫކުރުމަށްފަހު ހިއްސާގެ އަދަދު ޑައިލިއުޓްވާނެކަމަށް ބެލޭޭވ މިންވަރު .12

ގެ އަދަދު، ދޫކުރި ތާރީޚު، ގޮތަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒު ހިއްސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ .13

 ،ތަކާއިގެ ޝަރުޠުތަފުސީލު، ފައިސާގެ އަދަދު، ބަދަލުވެގެންދާނެ ހިއްސާގެ އަދަދު، ބަދަލުކުރުމު

 ލުކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންބަދަ

 ގައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު  5ސެކްޝަން  .14

)ii( ައަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު: ،ޑިބެންޗަރ، ބޮންޑް ނުވަތަ އެފަަދ އެހެން އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ދޫކުރާނަމ 

 ޤު ޕްރިންސިޕަލް ރީޕޭމަންޓުގެ ޙައް ،އިންޓަރެސްޓް (ނުވަތަ އޭގެ އިކުއިވޭލަންޓް) ލިބުމުގެ ޙައްޤު .1

 އިންޓަރެސްޓް (ނުވަތަ އޭގެ އިުކއިވޭލަންޓް) އެކްރޫވާ/މިލްކުވާ ތާރީޚު .2

 ފައި އޮތްނަމަ އެކަން  އެންމެ މަތީ އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިއިޝުއަރގެ މައްޗަށް ދަރަނި ނެގޭނެ .3

 ، ކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ އަދަދާއިކުންފުނީގެ ހިއްސާ (އޯޑިނަރީ ެޝއަރ) ފިޔަވައި، ލިސްޓު .4

 ތާރީޚު ދޫކުރިތަފުސީލާއި، ، އިނުވާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ އަދަދާއިލިސްޓުކޮށްފަ

 ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ކޮލެޓަރަލް އަދި އޭގެ ވެލުއޭޝަނާއި ތަފުސީލު .5

 ދޫކުރެވޭ އިންސްޓްރޫމަންޓުގެ ސިނިއޯރިޓީ .6

 ޑީފޯލްޓްވީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ގޮްތތައް .7

 ކްރޮސް ޑިފޯލްޓް ކަމުގައި ބަލާނެ ގޮތްތައް .8

  ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ އިޖުރާއަތުޑިފޯލްޓް ވެއްޖެނަމަ .9

ގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޝިއޯތައް ބަހައްޓާނެ ސެކިއުރިޓީޒު .10

 މިންވަރު:

 ހ. ޑެޓް ޓު އިކުއިޓީ ރޭޝިއޯ = ޓޯޓަލް ލޯންގް ޓާރމް ޑެޓް / ޯޓޓަލް އިކުއިޓީ
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ސްޓް އެންޑް ޓެކްސް ށ. ފިކްސްޑް ޗާޖް ކަވަރޭޖް ރޭޝިއޯ = (އާރނިންގްސް ބިފޯ އިންޓްރަ

 + ފިކްސްޑް ޗާރޖަޒް ބިފޯ ޓެކްސް) / (ފިކްސްޑް ޗާރޖަޒް ބިފޯ ޓެކްސް + އިންޓްރަސްޓް)

އެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާިއ ޓްރަސްޓީގެ ޒިންމާތަކާއި  ،ކޮށްފައިވާނަމަ ޓްރަސްޓީއަކު ޢައްޔަނު .11

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގެ މަޢުލޫމާތު  .12

 ގެން އެއްވެސް އިންޝުއަރެންސެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އޭގެ ތަފުސީލުއިންސްޓްރޫމަންޓާ ގުޅި .13

 ކޯލް ނުވަތަ ޕުޓް އޮޕްޝަނެއް ވާނަމަ އޭގެ ތަފުސީލު .14

)iii( :ުހިއްސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާނަމަ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތ 

 ދޫކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު  .1

 ޒްގެ ނަންޓީހ. ދޫކުރެވޭ ސެކިއުރި

 ށ. ބަދަލުވެގެންަދނީ ކޮން ސެކިއުރިޓީޒެއްކަމާއި  ބަދަލުކުރެވޭނެ ތާރީޚު 

 ގޮތް  ނ. ބަދަލުކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒް ލިބުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ލިބުަމށް ަޢމަލުކުރަންޖެހޭ

 ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް މިހާރު ދޫކޮށްަފއިވާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު: .2

 ހ. ދޫކުރި ތާރީޚު 

 . ސެކިއުރިޓީގެ ތަފުސީލުށ

 ނ. އަދަދު 

 ރ. ބަދަލު ކުރެވިގެންދާނޭ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަދަދު 

 ގޮތް  ބ. ބަދަލު ކުރުމުގެ އުސޫލާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

 ގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު  (i)  4.2ސެކްޝަން  .3

)iv(  ްއެއީ ޞުކޫކުގެ ގޮތުގައި ކަމަށ) ަވެސް) އަންނަނިވި ވީ ނަމަ ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން ޔުނިޓް ދޫކުރާނަމ

 މަޢުލޫމާތު:

 ސެކިއުރިޓައިޒްކުރެވޭ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު (އޭގެ އަގާިއ، އަުގ ކަނޑައެޅުނު ގޮތާއި، .1

ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތާއި، ޝަރުޠުތަކެއް އޮތްނަމަ ޝަރުޠުތައް، މުދާ އުފެދުުނ ، ޝަނާއިޒިކޮމްޕޮ

 ގޮތާއި، މުދަލުގެ ބާވަްތ)
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ވޭ މުދަލުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މުދާ އެސްޕީއީއަށް ޑިފޯލްޓް، އިމްޕެއަރ ނުވަތަ ިރޑީމްކުރެ .2

 އެކަށައެޅުން

ފޯނު ނަްނބަރާއި، ފެކްްސ ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮފީހުގެ އެޑްރެހާއި، އޮރިޖިނޭޓަރުގެ ނަމާއި .3

 މެއިލް އެޑްރެސް -އީ ،ނަންބަރާއި، ގުޅޭނޭ ފަރާތަކާއި، ވެބްސައިޓް އެޑްރެހާއި

 ނޭ ނަންސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން ސްކީމަށް ކިޔާ .4

 މުއްދަތާއި، ކޫޕަން/ޑިވިޑެންޑް، ފައިދާއާއި އޭގެ ރޭޓިންގްސް ރިޓީމެޗޫއަންދާޒާކުރެވޭ  .5

 ދޫކުރާ ޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދާއި، ާބވަތާއި، އަގާއި، ޖުމުލަ އަދަދުތައް  .6

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ޝެޑިއުލް .7

 ސީލެއްފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ކުރު ތަފު ،ދާއިމަގުސަ ފައިސާ ހޯދުމުގެ .8

  ދޫކުރާ ޔުނިޓްތަކުގެ ސިފަތަކާބެޭހ ޚުލާޞާއެއް .9

ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަންގެ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ (އޮރިޖިޭނޓަރ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ  .10

ފަރާތް، ކްރެޑިޓް އެންހޭންސްަމންޓް ޕްރޮވައިޑަރ، ލިކުއިޑިޓީ ފެސިލިޓީ ޕްރޮވައިޑަރ، 

އިޓަރ، ކަލެކްޝަން އަދި ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް ބޭންކުެގ) ރަރޑިޕޮޒިޓަރީ، ޕްރިންސިޕަލް އަންޑަ 

 ނަންތައް 

އަންދާޒާކުރެވޭ އިންޓްރަސްޓް/ ޑިވިޑެންޑް/ ޕްރޮފިޓް އަދި ޕްރިންސިޕަލް/ ރިޑެމްޕްޝަން  .11

 ޕޭމަންޓުގެ ތާރީޚު

 ތާރީޚު  ރިޓީމެޗޫއަންދާޒާކުރެވޭ  .12

 ޤާނޫނީގޮތުން ސްކީމް އުވައިލެވޭެނ ތާރީޚު  .13

 ން އޮތްނަމަ އެކަންރިޑީމް ކުރުމުގެ އޮޕްޝަ .14

 ސްކީމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން، ނުވަތަ ކުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވާނަމަ، އެކަން ހާމަކުރުން  .15

 ށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ސްކީމް އަވަހަށް އުވައިލުމުގެ ފުރުޞަތުވާނަމަ، އެކަން ކުރިޔަ .16

 ލިކުއިޑިޓީ ސަޕޯޓް އޮތްނަމަ އެކަން .17

ންނަންހުރި ގޮތުެގ ޓަރމްސްތައް، ރެވެނިއު ކޭޝް ފްލޯ، ނުވަތަ ޕޭމަންޓްތައް އަ .18

 އެލޮކޭޓްކުރެވޭނަމަ އެކަން ބަޔާްނކޮށް
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އަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނޭގޮަތށް ޚުލާޞާ ޓަރމް ޝީޓް: އިޝުއަރ، އޮރިޖިނޭޓަރ،  .19

ޕްރޮޕަރޓީ، އިނީޝަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަްނ، ސައިޒް، ފީތައް، ކްރެޑިޓް ، ޓްރަސްޓީ

ބެކް އޮޕްޝަން، ލިސްޓިްނގ، ރޭޓިންގ، ޑޭ ކައުންްޓ -، ބައިއެންހޭންސްމެންޓް ވާނަމަ އެއާއެކު

އަްނދާޒާކުރެވޭ ޔީލްޑް، ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް، ޓްރާންސެކްޝަން  މެޗޫރިީޓ،ކޮންވެންޝަން، 

 ލިޔެކިޔުމުގެ ތަފުސީލު

ޓްރާންސެކްޝަން ސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް؛ ޓްރާންސެްކޝަނުގައި ހިމެނޭ މުދަުލން  .20

 ގޮތް އެނގޭގޮަތށް  ތާއި، ޕްރިންސިޕަލް އެމައުންޓް އަނބުރާ ލިިބގެންދާނޭފައިސާ އަންނާނެ ގޮ

 އިޤްރާރުތައް .21

)v(  ުޞުކޫކު ދޫކުރާނަމަ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތ 

 ޞުކޫކުގެ ނަމާއި، ބޭނުންކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތާއި، ޞުކޫުކގެ ސައިޒާއި މުއްދަތު  .1

 ޞުކޫކު ސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުން .2

 ޓް/ ކޫޕަން/ ރެންޓް/ ރޭޓް އަދި ފްރީކުއެންސީޕްރޮފި .3

 ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ކޮލެޓަރަލްގެ މަޢުލޫމާތު  .4

 ރީޕޭމަންޓުގެ ޕްރައިމަރީ ގޮތާއި، އިތުރު ގޮތްތައް .5

 ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގެ ކޮޕީ (ލިބިފައިވާނަމަ) .6

، ކޮވަނަންޓްސް، ޓްާރންސެކްޝަންގެ ކުރިން ފުރިަހމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް .7

 ސް، ވޮރަންޓީޒްރެޕްރެޒެންޓޭޝަން

 ޑިފޯލްޓްވީކަމުގައި ބެލެވޭނެ ހާަލްތތައް/ ނުވަތަ އިވެންޓްސް އޮފް ޑިފޯލްޓް  .8

 އިވެންޓްސް ފޮރ އެންފޯސްމަންޓް  .9

 ޞުކޫކު ޔުނިޓްސް ކުރިއަށް ރިޑީމްކުރެވޭނެ ގޮތް/ އަރލީ ރިޑެމްޝަން .10

  ޞުކޫކު ޔުނިޓްސް އަނބުރާ ގަންނާނެގޮތް/ ރިޕަރޗޭސް އެރޭންޖްމަންޓް .11

 ރިސޮލިއުޝަންގެ މާއްދާތައްޑިސްޕިއުޓް  .12

   ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ މަފްހޫުމގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ދީފައިވާ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްވާނަމަ  .13

 އެ ހުއްދަ.

 ޞުކޫކާ ގުޅުންހުރި އިތުރު މަޢުލޫމާތު .14
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 ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި އިޤްރާރު  .15

 ނެ ފޯނު ަނންބަރު ޞުކޫކު ދޫކުރުމާ ހަވާލުވެހުންނަ ފަރާތުގެ ނަމާއި ގުޅޭ .16

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަތައް  .17

 ޓްރަސްޓީގެ ނަމާއި ތާރީޚުތައް ،ޓްރަސްޓީއަކު ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާނަމަ .18

 ޓްރަސްޓީއަކު ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާނަމަ ޓްރަސްޓް ޑީޑް  .19

 މާލީ ބަޔާންތައް  .20

  މަޢުލޫމާތުގުޅުވައިގެން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ އިތުރު ޞުކޫކުގެ ބާވަތާ .21

)vi(  ާޑިވިޑެންޑް، އިންޓަރެސްޓް، ޞުކޫކު ޕޭމަންޓްތައް ދިނުމަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ރެކޯޑު ނަގ

 ތާރީޚު

)vii( ްދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒާ ގުޅިފައިވާ އިތުރު ޙައްޤުތައ 

)viii(  ުސެކިއުރިޓީޒާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް ބަދަލުގެނެވޭނޭ އުސޫލ 

)ix( ީމްޕްޝަން ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުއެ-ސެކިއުރިޓީޒާ ގުޅިފައިވާ ޕްރ 

ސެކިއުރިޓީޒް އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ވިއްކޭނެތޯ/ ބަދަުލ ކުރެވޭނެތޯ، އަދި އެކަމަށް ހުރަހެއް ނުވަތަ  .4.3

 ހަނިކުރުމެއްވާނަމަ އެކަން

ލްކުވެރިކަން ބަދަލު މި ،ފައި ނުވާނަމަކުރުމަށް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހަދައިލިސްޓު –ގޮތް  ލިސްޓުކުރުމުގެ ކަންކަން އޮތް .4.4

 ކުރުމަށް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒުގެ މުޢާމަލާތުތައް ކުރުމަށް އޮންނަ ުއސޫލު

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ހުއްދަ/ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގޮްތ  .4.5

 ދު ދުމުގެ މަގުސަފައިސާ ހޯ .4.6

 ގަންނަން ދަޢުވަތުދޭ ސެކިއުރިޓީުޒގެ އަދަދު .4.7

 ލިބޭ ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު  އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭޮގތަްށ، .4.8

)i(  ާލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޖުމުލަ ަފއިސ 

)ii( ުނުވަތަ ގަތުމަށް އެއްބަސްވުމަށް ދޭ ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބެނެފިޓްގެ ޮގތުގައި ދެވޭ  ންސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިދިނ

 ފަރާތް. އަދަދު، ދޭ ފަރާތާއި ލިބޭ

)iii( ަފަރާތް. ފައިސާ ދޭ ފަރާތާއި ލިބޭ، އޭގެ އަދަދާއި ،ދުތަކާއިސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާ ގުޅުންހުރި އެހެން ޚަރ 

)iv(  ުޚަރަދުތައް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބޭެނކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އަދަދ.  
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 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭޮގތަްށ، ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ަކންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  .4.9

)i( ްޚަރަދުތަކަށް ކެޕިޓަލ 

)ii(  ްދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުނ 

)iii( ްކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށްއެހެނ  

)iv(  (ުތަފުސީލާއެކ) ްއެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންްޓތަަކށ 

)v( ްވާކިންގ ކެޕިޓަލަށ 

)vi(  (ުތަފުސީލާއެކ) ްއެހެނިހެނ 

ލިބޭ ފައިސާ ޭބނުންކުރެވޭނެ ަކންކަމުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު (ސީދާ ކުންފުނިން ސެކިއުރިޓީޒް ޫދކުރާނަމަ)   .4.10

 މާތު:އަންނަނިވި މަޢުލޫ

)i(  ުއަންނަނިވި ކަންކަމަށް އެންމެ ަމދުވެގެން ހޯދުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދ 

ނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އަދަދާއި، ސެކިުއރިޓީޒް ދޫކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާއިން މުދަލެއް ގަންނަ  ވަކި .1

ކަނީ ފައިސާ ދައް އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން ބޭނުންކުާރނެ އަދަދާއި، އެ ،އެކަމަށް ބޭނުންކުރާނެ އަދަދާއި

 ކަން.ކޮންފަރާތަކަށް

ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމަށް ނުވަތަ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ހޯދައިދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ކޮމިޝަން  .2

ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކޮށްގެން  ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާ ، ގޮތުގައި ދެވޭ އަދަދު

އެހެނިހެން ގޮތްޮގތުން ޭބނުންކުރާނެ  ،ރާނެ އަދަދާއިލިބޭ ފައިސާއިން އެއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ބޭނުންކު

 އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް. ،އަދަދާއި

 

 ފަރާތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ  – 5ސެކްޝަން  .5

 ރުފެއް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ ތަޢާ –އިދާރީ ކަންކަމާއި މެނޭޖްމަންޓާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  .5.1

)i( ްހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައ 

)ii( ީޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ރެމިއުނަރޭޝަން ޕޮލިސ 

)iii(  ުއިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ފަންކްޝަާނބެހޭ މަޢުލޫމާތ 

)iv( ުހިރާސްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތާއި މިންވަރ 
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ލާގައި ނުވަތަ ރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތް ހިމެނޭ ގުރޫޕުގެ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޝަރުޢީ މަރުޙަސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަ .5.2

އަދި އޭގެ ސަބަބުން  ،ގައި ކުރިއަށްދާ، ުނވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެންިދއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްއާބިޓްރޭޝަނު

 އެއްވާނަމަ، އޭގެ މަޢުލޫމާތުސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ މާލީ ހާލަތަށް އަސަރުކުރާނޭ ފަދަ މައްސަލަ

 ހިރާސްގެ ތަފުސީލު ،ވިޔަފާރިއާއި، ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި .5.3

 މައި ވިޔަފާރިތަކާއި، އެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަސަރުކުރާފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު ހާލަތެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ ެއކަން .5.4

މައްޗަށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ބަރޯސާވާ ވަކިވަކި  ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް މުހިންމު އަދި އޭގެ  .5.5

ނުވަތަ އެހެނިެހން އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ރައިޓްސް، ލައިސެންސް ، ކަސްޓަމަރުން، ސަޕްލަޔަރުން، ޕޭޓަންޓްސް

 ނުވަތަ އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭ ަމޢުލޫމާތު 

ގުޅުންހުރި ހިރާސްކަމުގައި އިންވެސްޓަރުން  އެންމެ މުހިންމު ނުކުތާތަކުން ަފަށއިގެން، މައުޟޫޢީ ގޮތުން އެންމެ  .5.6

ބަލަންވާނެ އަދި އޭގެ ސަބަބުން ސެކިއުރިޓީޒްގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓު ގެއްލުމުގެ ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ 

ބައެއް ގެއްލުމުގެ ބިރު އޮތް ކަންކަން ލިސްޓުކުރުން (މިސާލަކަށް: ޓެސްޓްކޮށްފައިނުވާ ޕްރޮޑަކްޓްސް، ކޭޝް ފްލޯ 

ވަތަ ލިކުއިޑިޓީ މައްސަލަތަްއ، ވަކި ސަޕްލަޔަރަކަށް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރަކަށް ބަރޯސާވުން، ެމނޭޖްމަންޓުގެ ނު

 ކެޓެއް ނެތުން ފަދަ)ވިޔަފާރީގެ ބާަވތް، ޓްރޭޑިންގ މާތަޖުރިބާ ނެތުްނ، 

 ޓްތަުކގެ މަޢުލޫމާތުމިހާރު ކުރިޔަށްގެންދާ، ނުވަތަ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފަިއވާ މުހިންމު އިންވެސްޓްމަން .5.7

)i( ްގޮތް ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭގޮތުން އައިސްފައިވާ މުހިންމު ބަދަލުތަކާއި ހާަލތު އޮތ 

އަހަރު ނިމުމަށްފަހު ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކުރުވާފަދަ، ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަންކަމާއި  އެންމެ ފަހުގެ މާލީ އައު .5.8

 ނުވަތަ ހާލަތު 

ކުރާ ފަރާތުގެ މާލީ ފުރުޞަތުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުމުގެ ފުރުޞަތު ހިނގަމުންދާ މާލީއަހަރު ސެކިއުރިޓީޒް ދޫ .5.9

 ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ފައިދާވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާަނމަ، އެ އަންދާޒާ ބިނާެވފައިާވ މައިގަނޑު  .5.10

 ލަފާކުރުންތައް (ކޮމާޝަލް އެސަމްޕްޝަންސް ހިމަނައިގެން)

)i( ަރުންގެ ބޯޑާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު (ހިއްސާ، ޑިބެންޗަރ/ ބޮންޑު ދޫކުރާނަމަ)ޑިރެކްޓ 

. ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުން، އެ ފަރާތާއެކު ނުަވތަ އެ ފަރާތުގެ ސަބްސިޑިއަރީއަކާއެކު، 1

ފާގެ ނުވަތަ ހަދައިފައިވާ ވަޒީފާގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި ހެދުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ވަޒީ

ަބދަލެްއ ( (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި 1ޚިދުމަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ 
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އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެޭނ، ؛ ތަުފސީލު )ދިނުމަކާ ނުލައި އުވައިލެވެން އޮތް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ފިޔަވައި

ނުވަތަ ؛ ފުސީލު (ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވަކިވަކިން(ހ) ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން (ށ) ކޮންޓްރެކްޓުގެ ތަ

 އެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓެއް/ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ އެކަން) 

"އަހުރެން، (އެންިޓޓީގެ ނަްނ) ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، (ސެކްޝަން ނަންބަރު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  .5.11

ކްޓަކުން، ކުންފުނި ބަނދެވިފައި ނުވާކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޮންޓްރެކްޓްތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ކޮންޓްރެ

 މެވެ."ދެ

 ދެވުނު ޖުމުލަ މުސާރައާއި އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ޑިރެކްޓަރަކަށްނިމުނު މާލީއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ  .5.12

ރެވޭ ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށާއި ޕްރޮޕޯސްޑް ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭނެކަަމށް އަންދާާޒ ކު، ހިނގަމުންދާ މާލީއަހަރު .5.13

 ޖުމުލަ މުސާރައާއި އިތުރު ޢިނާޔާތްތައް 

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ކެޕިޓަލްގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ އޮތް މަޞްލަޙަތު، އަންނަނިވި ކަންކަާމއެކު: (ހ)  .5.14

(ނ) ކެޕިޓަލްގައި އޮތް  ،އްޔަނުކުރި ތާރީޚު(ށ) ބޯޑަށް ޢަ ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަން (ކޮންމެ ޑިެރކްޓަރަކަށް ވަކިން)

 އަންނަނިވި ބަޔާނާއެކު.، (ރ) ބާވަތް (ބެނެިފޝަލް، ނުވަތަ ޮނން ބެެނފިޝަްލ) ،ލަޙަތުމަޞް

މެން، (އެްނޓިޓީގެ ނަން) ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، (ސެކްޝަން ނަްނބަރު) ގައި ހުރެއަ" )1(

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ފިޔަވައި، ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޞްލަޙަތެއް ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލްގައި 

 ނެތްކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެމެވެ."

)i(  ެޑިރެކްޓަރެއްގެ މެޓީރިއަލް މަްޞލަޙަތެއް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ އެންޓިޓީގައި ޮއތްނަމަ، އެ ެއއްބަސްވުމުގ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ އެރޭންޖްމަންޓުގެ ފުރިހަމަ ތަފުސީލުތަކާއި ޑިރެކްޓަރުގެ މަޞްލަޙަތާ ގުޅޭގޮތުން

 ޓޭޓްމަންޓް:ނެގެޓިވް ސް

)ii(  ާއަހުރެން، (އެންޓިޓީގެ ަނން) ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، (ސެކްޝަން ނަންބަރު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ

ޑިރެކްޓަރެއްގެ މެޓީރިއަލް މަޞްލަޙަތު ކުންފުނީގައިވާ އިތުރު ، އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ އެރޭންޖްމަންޓުގެ ފިޔަވައި

 .މެވެދެންކަން ންޖްމަންޓެއްގައި ނުވާކަމުގެ ޔަގީއެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ އެރޭ

)iii( ްޑިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޕޯސްޑް ޑިރެކްޓަރުންނާއި މުހިންމު އިދާރީ، މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރީ ރޯލެއ

(ނ) ތަޖުރިާބ  ،(ށ) އަދާކުރާ ރޯލު/ ހައިސިއްޔަތު ،(ހ) ނަން –އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަންަނނިވި މަޢުލޫމާތު 

 (ބ) އެހެން ޑިރެކްޓަރުންނާ އޮތް ގުޅުން ،(ރ) އެހެިނހެން ޑިރެކްޓަރޝިޕްސް ،ޢުލީމީ ފެންވަރުތަ /

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-126/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           265 އަދަދު:       50 : ލިުއމްވޮ

13 
 

 މާލީ މަޢުލޫމާތު  – 6ސެކްޝަން 

 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕްރޮފިޓް އެްނޑް ލޮސް  .1

 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ފައިނޭްނޝަްލ ޕޮޒިޝަން  .2

 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޭޝް ފްލޯޒް  .3

 ލުތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އިކުއިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަ .4

 މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓުތައް  .5

 އިޤްރާރުތައް  – 7ސެކްޝަން 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު / އެޓޭޗްމަންޓް  – 8ސެކްޝަން 

 ރިޕޯޓު، ސިޓީ، އޮޕީނިއަން .1

 ޖަދުވަލުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޑެކްލަރޭޝަންތައް  .2

 އިޒުނައިގެ ސިޓީތައް .3

 އެހެނިހެން  .4
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 2ޖަދުވަލު 

 

` 

 

 
 

 ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އިޤްރާރުތައް ސެކިއުރިޓީޒް 

 ވަމެވެ:ވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް އިޤުރާރުއަހުރެން، (ކުންފުނީގެ ނަން) ިޑރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަންނަނި .1

(i)  ީ(ކުންފުނީގެ ޤާޫނނު) އާއި،  10/96 ޤާނޫނު ަނންބަރުމި ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނުވަތަ އޮފަރ ޑޮކިއުމަންޓަކ

  ޤާނޫނު ނަންބަރު، އާއި (ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ޤާނޫނު) 13/2011 ނަމަ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު ޕެއްޓްނަރޝިޕާ

(ސެކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނު) އާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަދައިފައިވާ  2/2006

 މެވެ.ލައުފުން ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއްކަމާއި، ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަހުރެ

(ii) ަފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، އަހުރެންަނށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ަގބޫުލކުރުންތަކަށް އިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނ

ޤީޤީ ބިނާކޮށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަަރށް ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށްފަހު ދީފައިވާ، ތެދު އަދި ޙަ

 ވަމެވެ.މަޢުލޫމާތުކަމަށް އިޤުރާރު

(iii) ާފަދަ ގޮތަކަްށ، އެއްެވސް ޙަޤީޤަތެއް އުނިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު އޮުޅންއަރ

 އިޤްރާރުވަމެވެ.

އަހުރެން، (ކުްނފުނީގެ ނަން) ިޑރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާ ގުޅުންހުރި ގަވާއިދުތަކުގެ  .2

ކުރުމާއި، އެހެނިހެން ޒިންމާތަކަށް ކަމޭހިތާނެކަމަށާއި، ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއަށް ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަ

 ވަމެވެ.މާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިޤްާރރުހުއްދަ ހޯދުމަށް އިތުރު މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެ މަޢުލޫ

ގެ އަންނަނިވި ފުނީގެ މިހާރުގެ ޑިރެކްަޓރެއްއިޤްރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން މެނުވީ، ކުންފުިނން ުނވަތަ ކުން .3

 ތައް ފުރިހަމަވާކަމަށް އިްޤރާރުވަމެވެ.ޝަރުޠު

(i)  ،ް(ިދހައެއް) އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި ވައްކަމާއި، މަކަރާއި ހީލަތާއި  10އިޤްރާރު ހުށަހެޅުމުގެ ކުިރނ

 ރާތަކަށް ނުވާކަން؛ފައިވާ ފަޓެކުމުގެ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ސާބިތުވެ
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(ii)  ަ(ފަހެއް) އަަހރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެއްވެސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއްގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއާ  5ވޭތުވެދިޔ

 .ޚިލާފުވެގެން އެކްސްޗޭންޖުން ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާކަން

އިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާ ގުޅިގެން ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅަ .4

 ވަމެވެ.ކުރުމަށް އިޤްރާރު  ން މަސައްކަތްޒިންމާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ 

 މާލީ ހާލަތު ޔަގީންކޮށްދިނުން  .5

   (i)  ެޖަދުވަލު (ނަންބަުރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަަވއި އެންމެ ފަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޮޕޒިޝަންގ

 ،ޖެހުމަށާއި ދުވަސް ނުވާ ތާރީޚެއް) 14ގިނަވެގެން ށް ކުރިޔަ(ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނެރުމުގެ މަންޓުގެ ތާރީޚު ސްޓޭޓް

މުްއދަތުގައި، އަންަނނިވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ހުރިކަމަށް  މި ދެމެދުގެ ހިނގައިފައިވާ

 އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.

(ii) ަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީެގ ސ

 ؛ދެމެހެއްޓިފައިވާކަން

(iii)  ީއަހުރެންގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ ފަހުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތާީރޚަށްފަހު، ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރ

 ؛މެއް ނުވަތަ ހާލަތެއް އައިސްފައިނުވާކަންކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށާއި މުދަލުގެ އަގަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ކަ 

(iv) ުމާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވަނީ އާންމު  ،ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަްބސިޑިއަރީތަކުގެ މުދަލުގެ އަގ

 ؛ބޫލުކުރެވޭ ޞައްޙަ އަގުގައިކަންވިޔަފާރީގެ ހާލަތުގައި، އެ މުދަލެއް ވިއްކައިލައިފިނަމަ ލިބޭނޭކަމަްށ ގަ

(v) ުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން ދީަފއިވާ ގެރެންޓީއެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ކުރިމަގުގައި ކުންފ

 އުފެދިދާނޭ ދަރަންޏެއް ނެތްކަން 

(vi)  ިކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުގައ

އަދަދަށް ބަދަލު އައިސްފައި ނުވާކަން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ފައިދާއަްށ އުނިކަން  ވްތަކުގެބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޒާ

 ؛ނުވާކަން ލިބޭފަދަ އާންމު ނޫން ކަމެއް ނުަވތަ ހާލަތެއް ދިމާވެފައި

(vii) ) ުގެ ނިޔަަލށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން އިތުރު ތަފުސީލު 5) އިން ެފށިެގން ނަންބަރު (1ނަންބަރ (

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވނެއެވެ. (ނަންބަރު)ޖަދުވަލު  ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެަތފުސީލު އެ  ،ތުގައިދޭންޖެހޭ ހާލަ

(viii) ްފަދަ  ލަން ޖެހިދާނެގައި ކުންފުނި އުވައިކޮންސަރނެއްކަން/ ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއް-ކުންފުންޏަކީ ގޮއިނ

 .ހާލަތެއް ނުވަތަ ކަމެއް މެދުވެރިަވމުން އައިސްފައި ނެތްކަން
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 ޓައިޒް ކޮށްގެން ޔުނިޓް ދޫކުރާނަމަ ހުށަހަޅަންވީ އިޤްރާރުތައް ސެކިއުރި  .6

)i( ްއޮރިޖިނޭޓަރަކީ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި، _________________________، އަހުރެނ) ަވާނަމ، 

ކުންފުނީގެ ނަްނ) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ފުރިހަަމ 

ފައިވާ މަޢުލޫމާަތކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިލބިފައިާވ މަޢުލޫމާތާއި އިމާ އުފުލަމެވެ. ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނަޒިން

ގަބޫލުކުރުންތަކަްށ ބިނާޮކށް، އެަކށީގެންވާ މިންވަރަްށ ސާފުކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށްަފހު ީދފައިވާ ތެދު 

ލޫމާތު އޮޅުވައިލުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް އުނިކޮށްފައި އަދި ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތުކަމާއި، ދީފައިވާ މަޢު

 ނުވާނެކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

(ii)  ްކޮންސަރނެއްކަން/ ކައިރި މުސްތަޤުބަުލގައި ކުންފުނި އުވައިަލން ޖެހިާދެނފަދަ ކަމެއް -ކުންފުންޏަކީ ގޮއިނ

 ރުވަމެވެ.އިޤްރާ މަށްދުވެރިވަމުން ައއިސްފައި ނެތްކަނުވަތަ ހާލަތެއް މެ

(iii)  ްއަހުރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުގައި، ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް، ދޫކުރާ ޔުނިޓްތަކުގެ ޒިންމާތައް ފުރިަހމަ ކުރުމަށ

އެކަށީގެންވާ އަދަދުގެ ފައިސާ ސެކިއުރިޓައިޒްކުރާ މުދަލުން ލިބެންުހރި ފައިސާއިން ލިބޭނެކަމަށް އިްޤރާރުވަމެވެ.
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 3 ޖަދުވަލު

` 

 

 

  

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ) ންކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު (މާލީ ހާލަތު ޔަގީ  ގައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު އިޤްރާރު 

 

 ތާރީޚު ސޮއި އްޔަތުސިހައި ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން

    

    

    

    

   

_________________ 
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 4 ޖަދުވަލު 

` 

 

 

 ކް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ނަމަ)ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރު(ން) ގެ އިޤްރާރު (*އިސްލާމި 

ޝަރީޢާ އެްޑވައިޒަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން، މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ (އިސްލާމިކް ، (ނަން)، އަހުރެން

ތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ސެކިއުރިޓީޒް/ ޞުކޫކުގެ ނަން) އަކީ، ޝަރީޢާ މުޢާމަލާތުެގ ދަުށން އަދި ޝަރުޢީ ަމބްދައު

ނު ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންޓް ހުށަހެޅުމެއް ކަމާއި، ިމ އޮފަރގައި ހުށަހެޅޭ އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް/ ން ހުށަހެޅު މަތީ

 ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންޓް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.، ޞުކޫކާއި އޭގެ އޮނިގަނޑާއި ނިޒާމު

 

 ީދފައިވާ އިޤްރާރެކެވެ.އަހުރެންނަށް ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތަށާއި ގަބޫލުކުރުްނތަކަށް ބިނާކޮށް  ،މި އިޤްރާރަކީ
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 5ޖަދުވަލު 

` 

 

 

 ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އަދި ކޮމްޕްލަޔަންސް ޗެކްލިސްޓު 

ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ައދި ޗެކްލިސްޓުގައިވާ ގޮތް  ތިރީގައިވާ ޗެކްލިސްޓުގައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުންފުނީގެ ައހަރީ

ންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ތަފުސީލުކޮށް، ޗެއަރމަންގެ ސޮޔާއެކު އޮތޯރިޓީއަށް ނޫންގޮތަކަށް އެކަން ކޮށްފައިވާަނމަ، އެފަދައިން ކަ

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ސަބަބު  ✘ ✔ ބައިތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  –ކޮމްޕްލަޔަންސް  1

ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ސެގްމަންޓުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  .ހ

ރިޕޯޓާއެކު  ގޮތުގެ މަތީްނ، މާލީ ބަޔާންތައް ޮއޑިޓްކޮށް އަހަރީ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަންނަ ފަރާތްތަކާ  ،ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު

 ހިއްސާކުރުން.

   

މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓްތައް ގަވާއިދުން މުރާޖަޢާކޮށް  .ށ

 ބެލެހެއްޓުން.

   

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުގެ ، ޑިރެކްޓަރުންނާއި .ނ

މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތު 

އަރާ ފަދަ ކަންކަން ހާމަުކރުމާއި، ޑިރެކްޓަރުންނާއި ފުށު

ގެ އިޝުއަރއާ ދެމެދު އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓު

ހިންގާ ފާހަގަކުރެވޭ  ފަރާތަކާއި އިޝުއަރއާ ދެމެދު 

 ރިޕޯޓުގައި ހިމަނައި ޝާއިޢުކުރުން. މުޢާމަލާތްތައް އަހަރީ

   

 އްގޮތްވާއޮތޯރިޓީގެ މަޢުލޫމާުތ ހާމަކުރުުމގެ ގަވާއިދުތަކާ އެ .ރ

ތައް މުޢާމަލާތު ގޮތުގެ މަތީން، އިޝުއަރ ހިްނގާ ބޮޑެތި 

 ތަްއ ހާމަކުރުން.ނުވަތަ ފާހަގަކުރެވޭ މުޢާމަލާތު

   

ހުށަހަޅާ މާލީ ހިސާބުތަކަކީ ތެދު އަދި ޞައްޙަ  .ބ

މަޢުލޫމާތުކަމަށް ސީ.އީ.އޯ/ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި 

 ސީ.އެފް.އޯ ސޮއިކޮށް އިޤުރާރުވުން.

   

ދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑިފޯލްޓެއް ވެދާނެ ހާލަތެއް ވޭތުވެ .ޅ

ހިނގައިފައިވޭތޯ؟ (މިސާލަކަށް: މާލީ ހާލަތުގެ ސަބަުބން 
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ނުވަތަ ކްރޮސް ޑިފޯލްޓެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން) 

ހިނގައިފައިވާނަމަ،   އެ ހާަލތުގެ ތަފުސީލާއި ސަަބބު 

 ބަޔާންކޮށްދިނުން.

    ން.އޮތުކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓެއް  .ކ

ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި ރެގިއުލޭޓަރީގޮތުން  .އ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަެމއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. 

ނުވާ ކަންކަމުެގ  ނުވާނަަމ، ފުރިަހމަކޮށްފައި ފުރިހަމަކޮށްފައި

 ތަފުސީލާއި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްިދުނން.

   

     

ދި އޮޑިޓް، ރިސްކް އަ  –ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް  2

 އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް 

 ސަބަބު  ✘ ✔

ގޮތް  އެއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ،ރިސްކުތައް ފާހަގަކޮށް .ހ

ނިންމުމުގައި އެފަދަ ހާލަްތތައް ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް 

 އެއިން ކުރާނެ އަސަރު ބެލުން. ،މިންވަރާއި

   

    މިނިވަން އޮޑިޓް ފަންކްޝަނެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވުން. .ށ

ދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރިސްކު އަދި އިންޓަރނަލް މަ .ނ

 ކޮންޓްރޯލްތައް ބޯޑުން މުރާޖަޢާުކރުން.

   

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ ފަރާތުން އޮޑިޓްކުރުން ނޫްނ  .ރ

 އެހެން ޚިދުމަތެއް ލިބިގަނޭޯތ؟

   

     

 ސަބަބު  ✘ ✔ މާލީ ހިސާބުތައް ހާމަކުރުން  –ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް  3

އިޝުއަރގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް  .ހ

އައި.އެފް.އާރް.އެސް އަދި އައި.އޭ.އެސް ގެ މިންގަނޑުތަކަށް 

 ފެތޭތޯ؟ 

   

 އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އަްނނަނިވި ކަންކަން ހިެމނުން:  .ށ

ފައިދާއާއި ގެއްލުމާއި އެހެިނހެން ފާހަގަވާ  •

 އާމްދަނީ ހިމެނޭ ބަޔާން 

އިވާ ބަދަލު އަންގައިއިދޭ އިކުއިޓީއަށް އައިސްފަ •

 ބަޔާން 

 ކޭޝް ފްލޯގެ ބަޔާން  •

 މާލީ ބަޔާނާ ގުޅުންހުރި ނޯޓްސް •
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 އިންޑިޕެންޑަންޓް އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް •

ކެޕިޓަލް ލައިފައިވާ ފަރާްތތަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ  .ނ

ޕްރިންސިޕަލް ޕޭމަންޓްތަކާއި، ފައިދާގެ ހިއްސާއާއި 

 އެއްބަސްވެފައިވާ އެ ފަރާތްތަކާ ގެ ފައިސާއިންޓްރަސްޓު

 ގޮތުގެ މަތީން އަދާކޮށްފައިވޭޯތ؟

   

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ފަިއސާ ދެއްކޭނެ މިންވަރަށް  .ރ

 އިންޓްރަސްޓް ކަވަރ އެބައޮތްތޯ؟

   

     

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި  –ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް  4

 މެނޭޖްމަންޓް 

 ސަބަބު  ✘ ✔

މެނޭޖްމަންޓުގެ ބާރާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި ސީނިއަރ .ހ

އް ނުވަތަ އެފަދަ އުސޫލެއް ރެޅާ ބޯޑު ޗާޓަޒިންމާތައް ކަނޑައަ

 އޮތުން.

   

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުގެ  .ށ

 މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދިނުމުގެ އުސޫލެއް އޮތުން.

   

 ތިމާވެށްޓާއި އިޖުތިމާޢީ އަދި ަގވަރނަންސްގެ ކަންކަމާއި  .ނ

 ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އޮތުން.ޢަމަލު

   

އޮޑިޓްކުރުމާއި، ރިސްކު އަދި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްެގ  .ރ

 ކަންކަން ބެލުން.

   

(ިތނެއް) ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން  3އިޝުއަރގެ މަދުވެގެން  .ބ

 ތިބުން.

   

 

 ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ސޮއި:

______________________ 
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