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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ެގ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮުނއްވުމު  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 

ިދވެިހރާްއޖެ މާލެ،   

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ހޯމަ :  2017 ޖުލައި 31 – 1438 ޛުލްޤަޢިދާ 8ތާރީޚު 109އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ތަފާސްހިާސބާބެހޭ ަގވާއިދު  ސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީން އެއްކުރާމޯލްޑިވް 
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  ަމނިަޓރީ ޮއތޯރިޓީ މޯލްޑިވްްސ 
 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އެއްކުރާާ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ ގަވާއިދު

	
 ފުރަތަމަ ބާބު 

 

 މާއްދާތައް  އީ އިބްތިދާ 
 

ތަފާސްހިސާބު ލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހާސިއޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް  ،މި ގަވާއިދަކީ
ނޑައެޅުމައެއްކު   .ލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެއި ށް އެކުލަވަރުމާއި އާންމުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަ
   

)ހ(   ތަޢާރުފާއި ނަން  .1

 ގެ ) ޤާނޫނު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ( 81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ
ލައި ނެރެފައިވާ އިދަށުން އެކުލަވަ ވަނަ މާއްދާގެ 38އަދި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  36

  .ގަވާއިދެކެވެ
  

    )ށ(

މޯލްޑިވްސް މަިނޓަރީ އޮތޯރިޓީން އެއްކުރާ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ "މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ 
  .އެވެ" ގަވާއިދު

  
  

    )ނ(

  ދެވަނަ ބާބު 
 

  ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުން 
 

ުލކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން ހާސިއޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދު 
  . ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެއެވެ

   

ތަފާސްހިސާބާއި  .2 )ހ(
  މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން

ނޑު ގޮތެ ،އޮތޯރިޓީން ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރެވޭނީ  އްގައި ސަރވޭކުރުމުންނާިއ މައިގަ
ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގެ . ގޮތްގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެންނެވެ ހެންއެހެނި

ހަރަކާތްތަކުގެތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރެވޭ އިދާރީ ތަފާސްހިާސުބ 
 2010/24މިގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު . އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ

އަދި  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގެދަށުން ބޭންކްތަކުން) ހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެ(
ގެ ދަށުން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  30ގެ ) މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ( 81/6

ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ިލޔެކިޔުންތަކާއި -ބޭންކް 

    )ށ(
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  . ގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެތައް ތަފާސްހިސާބުގެ ގޮތުރިޕޯޓު
  

ގެންދިޔުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސައްކަތް ކުރިއަށް އެއްކުރުމުގެ މައޮތޯރިޓީން ތަފާސްހިސާބު 
ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ތަފާސްހިސާބާބެޭހ މައި އިދާރާއިން ކަ

ނޑުތަކާއި އު   .ލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެއެވެސޫމިންގަ
  

    )ނ(

ތަފާސްހިސާބެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭން އެއްވެސް ފަރާތެއްގައި އޮތޯރިޓީން 
އެދިއްޖެނަމަ، އޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮތަކަށް އަދި އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، 

. ންވާނެއެވެމާތެއް އޮތޯރިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދޭއެ ފަރާތަކުން އެ ތަފާސްހިާސބެއް ނުވަތަ މަޢުލޫ
ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި ކޯޕަރޭޓިވް މީގެ 

  .ސޮސައިޓީތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނެއެވެ
  

މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .3 )ހ(
       ފަރާތްތަކާއި 

  އެ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުޫލމާތު ހޯދުމަށް އެދި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 
އަންގާ އެންގުމުގައި، އެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފުސީލާއި އޮތޯރިޓީން 

  . ހިމަނަންވާނެއެވެ ތާރީޚުމަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
  

    )ށ(

މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ، ފުރިހަމަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތަށް  ހުށަހަޅާ ތަފާސްހިާސބާއި އޮތޯރިޓީއަށް
  .ވާންވާނެއެވެ

  

    )ނ(

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަފާސްހިސާބެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ކަމަށް 
ފަހު ުފރިހަމަ ކުރުމަށްތެއް އޮތޯރިޓީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ތަފާސްހިސާބެްއ ނުވަތަ މަޢުލޫމާ
ގޮތުން އޮތޯރިޓީން މި. ހުށަހެޅުމަށް، ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން އެންގިދާނެއެވެ

. މަ، އޮތޯރިޓީން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެއަންގައިފިނަ
  
  

    )ރ(

  ތިންވަނަ ބާބު 
  

  ތަފާސްހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން އަދި 
  

ބެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތެއް ނިސްބަތްވާ ދުގެ ދަށުން ހޯދާ ވަކި ފަރާތަކާމި ގަވާއި
ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި . ފަރާތުގެ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާނެ މަޢުލޫމާތެކެވެ 

ންމުކުރުމުގައި އާހިފެހެއްޓުމާއި  ސިއްރުތަފާސްހިސާބުެގ ބޭނުމަށް އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ 
ވަނަ މާއްދާއާ  11ގެ  2012ޢަމަލުކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުެގ ގަވާއިދު 

  .އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން  .4 )ހ(

ފަރާތުގެ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް، އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިން ދުގެ ދަށުން ހޯދާ ވަކި ފަރާތަކާމި ގަވާއި
  . ހުއްދަ ހޯދުމަށްަފހު މެނުވީ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަނުކުރެވޭނެއެވެ

  

    )ށ(
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ 
އިން ) ށ(ނުވަތަ އާންމުކޮށް ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތެއް ނަމަ، މި މާއްދާގެ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

  .   ސްތިސްނާވާނެއެވެއި
  

    )ނ(

ޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުން ނުވަތަ ލުމުގެ ބޭނުމަްށއިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވަ
ސަރުކާރުގެ އެހެންވެސް އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން އެދިއްޖެ 

ލަ ބުގެ މަޢުޫލމާތު ޖުމުތަފާސްހިސާ ހިނދެއްގައި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދައި އެއްކުރާ
  . ހިސާބުތަކެއްގެ ގޮތުގައި އޮތޯރިޓީން ދެވިދާނެއެވެ

    

    )ރ(

ަލ ީނ ޖުމުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދައި އެއްކުރާ ތަފާސްހިސާބުގެ މަޢުޫލމާތު އާންމުކުރާ 
  . ހިސާބުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ

  

  މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން .5 )ހ(

ލިބިފައިވާ ވަކި ފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް، އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 
އެ މަޢުލޫމާތެއް ނިސްބަތްވަނީ އެ ފަރާތަށް ކަން  ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު މެނުވީ،ފަރާތު

  . އެނގޭނެ ގޮތަށް އޮތޯރިޓީން އާންމުނުކުރާނެއެވެ
  
  

    )ށ(

  ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 

  އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު 
 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ 
  . ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެއެވެ

 

 އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް .6

  ރަނގަޅުކުރުމަށް ލިޔުމުން އެންގުން؛ޚިލާފުވި ޚިލާފުުވން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 
  

    )ހ(

ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި، އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ވެފައިވާ ޚިލާފު . ޖޫރިމަނާކުރުން
އަށް ވުރެ ރުފިޔާ) ފަސް ހާސް( 5,000/- ކަށްދުވަހަ ރަނގަޅު ވަންދެން ހިނގާ ކޮންމެ

ނޑައެޅިދާނެއެވެއިތުރުނުވާނެ އަދަދެއްގެ ޖޫރިމަނާއެއް    . ކަ
  
  

    )ށ(

  އެހެނިހެން މާއްދާތައް 
 

އޮތޯރިޓީން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބު ެއއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
މިގޮތުން ހަވާލުކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެ . އޮތޯރިޓީން އައްޔަނުކުރާ އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

އަދި، . ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓާނެކަން އޮތޯރިޓީން ކަށަވަރުކުރާނެއެވެފަރާތްތަކަށް 
މިގޮތުން ހަވާލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވޭނީ އެ މަޢުލޫމާތެއް އެއްކުރި ބޭނުމަށް 

  . އެކަންޏެވެ

ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރަން  .7
އެހެން ފަރާތަކާ 

  ހަވާލުކުރުން 
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މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީމި 
  .ފެށިގެންނެވެ

  

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .8
  ފެށުން

ނޑައެޅިގެން  މި ގަވާއިދުގައި ލަފްޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
   -:ހިނދަކު އިދޭހަނުވާހަ

 

 މާނަކުރުން  .9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބޭެހ ( 96/10ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު " ކުންފުނި"
  . ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏަށެވެ) ޤާނޫނު
  

  

ކޯޕަރޭޓިވް ( 2007/3ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު " ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ"
  . ސައިޓީއަށެވެން އުފައްދާފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮގެ ދަށު) ޤާނޫނުސޮސައިޓީގެ 

  

  

  .މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" އޮތޯރިޓީ"
  

  

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ( 2014/19ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު " އަމިއްލަ ވިޔަފާރި"
  .  ރީކޮށްގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިއަށެވެޖިސްޓަދަށުން ރަގެ ) ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު

  

  

  .ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަރުދުންނާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ" ފަރާތެއް"
  

  

  . ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޠަބީޢީ ފަރުދަކަށެވެ" ފަރުދެއް"
  

  

މަޢުލޫމާތެއް ދޭހަކޮށްދޭ ގޮތަށް ނެގޭ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެވެސް " ތަފާސްހިސާބު"
  .އަދަދުތަކަށެވެ

 

  

ގެ ) ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( 2003/1ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު " ޖަމްޢިއްޔާ"
  . ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއަށެވެ

 

  

) ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( 2011/13ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު " ޕާޓްނަރޝިޕް"
  .  ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްއަށެވެ

 

  


