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 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 އިދު ވާ ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާ ވިއްކުމާބެހޭ ގަ
 

 ވަނަ ބާބު  1
 މާއްދާތައް  އިބްތިދާއީ 

ތަޢާރަފު އަދި 
 މަލުކުރަން ފެށުން ޢަ

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ) 2/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި (1)
މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް  63ަވނަ މާއްދާއާ  4( ގެ ޤާނޫނު

 ދެކެވެ.އިވާގަފައިވާ ހަދައިށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އޮތޮރިޓީއަ

 " އެވެ.ދުއިވާގަގެ ނަމަކީ "ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާ ވިއްކުމާބެހޭ ދުއިވާގަ މި (2)

މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ ދަށްއިވާގަ މި  (3)
 ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ތައް ުއވިގެންދާނެއެވެ.ގަވާއިދުޢަމަލުކުރަން ފެށުާމއެކު، އަންނަނިވި  ދަށްއިވާގަ މި (4)

 2011 ގަވާއިދުސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ  ހ. 

 .ގެ މައްޗަށެވެކުހިންގޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަ ގަވާއިދުމި (1)  .2 ހިންގޭ ާދއިރާ 

 ތަކަށް.ތުޢުވައުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ އާންމު ދަސެކި ހ. 

ެގ ޓުއްގައި ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޖެލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭން ށ. 
 މުގައި.ކުރުޓުދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ލިސް

 ން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.ގަވާއިދު ނިވި ހާލަްތތައް މިއަންނަ (2)

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުކަމުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުެގ  ހ. 
 އިދާރައެއްކަމުގައި ނުވަތަ މިއިން ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ

 ނަމަ، 

 -މުގައި އެއީ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރު ށ. 

 ،ނުވުްނ، އަދި ތަކަށްަދޢުވަފައިވާ ވައިލައިޅުއާންމުންނަށް ހު .1  

 .ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓަކަށް ވުން ނެތް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުޓުލިސް .2  
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 ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި:ގަވާއިދު މި  .3 މާނަކުރުން 
ހިރާއްޖޭގެ މާލީ )ދިވެ 2/2006"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (1)

 ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަެށވެ.

ކޮށްފައިވާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއްގެ  ޖިސްޓަރީރަތިހާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސް"އި (2)
 ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން، ނުވަތަ އެ ްށ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކަދަށުން ނޫންގޮތަ

 ؛ލޫމާތެއްއެއްވެސް މަޢު ފަރާތުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ފާޅުކުރާ

 އަދި، ވާނަމަފައިގެ ހުށަހެޅުމާއި ވިއްކުމަށް ހަވާލާދީޒުއޭގައި ސެކިއުރިޓީ ހ. 

 ޒްރިޓީއިސެކު، މަލާތެއްގައިޢާ މުގުޅޭ ޒާކޮްށފައިވާ ސެކިއުރިޓީނަށް ދޫންއެ އާންމު ށ. 
ފަރާތުގެ ކިބައިން ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ  ދޫކުރާ

 ނަމައެވެ. ޤްތިނާއުވީ ކަމަށް އެކަށީގެންވާއި

 ވެ.ށެރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި މާލީ ބަޔާނަޑި"އަހަރީ ރިޕޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  (3)

"އޮޑިޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ޤާނޫނީ  (4)
 ރާތްތަކަށެވެ.އޮޑިޓުކުރުމުގެ ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ފަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ  2/2006"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (5)
ފައިވާ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ދައިސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފައް

 އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

 ، ތަކުންފަރާތް ައގުކުރާނުވަތަ ، ންރު "ތަޖުރިބާކާރު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، އިންޖިނޭ (6)
ގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ތަކުއެހެންވެސް ފަރާތްނުވަތަ   ންންޓު ޓެއެކައުންނުވަތަ 
 ތަކުން ދޭ ބަޔާނަކަށް އިުތބާރުކުރެވޭފަދަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.ތްއެފަރާ

 ފަންޑު)އިްނވެސްޓްމަންޓް  R-57/2016ނަންބަރު  ގަވާއިދު" އަށް ދީފައިވަނީ، ފަންޑު" (7)
 (ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ގަާވއިދުރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ 

ނުަވތަ "އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެްސޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކްތައް،  (8)
ބޭންކް ނޫން އެހެން ފައިނޭންޝަްލ ނުވަތަ އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނިތައް، 

ތައް، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަންޑުޕެންޝަން ނުވަަތ ޝަންތަްއ، އިންސްޓިޓިއު
 ކޮށްފައިވާ އެފަދަ މާލީ މުއައްސަސާތަކަށެވެ. ރަޖިސްޓަރީ

  2/2006"ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތް" އަށް ދީފައިވަީނ، ޤާޫނނު ނަންބަރު  (9)
އަދި  މާނަކުރުމެވެ.)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ީދފައިާވ 
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ފަރާތުގެ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން،  ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްފައިވާ ޔުނިޓް ވިއްކާނަމަ، ވިއްކާ
 އެސެޓްތަކުގެ އޮރިޖިނޭޓަރވެސް ހިމެނެއެވެ.، ގައިފަރާތުގެ މާނައި ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ

ކަމަށް  ،ތާރީޚު" ލާ ވައިލާ ތާރީޚު/ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ހުޅު" (10)
ަސބްސްކްރައިބްކުރުމަށް  ޒަށްގަްނނަން އެޭދ ފަރާތްތަކުން ސެކިއުރިޓީ ،އެވަނީ  ބުނެފައި

 ލާ ތާރީޚަށެވެ.ވައިހުށަހެޅުމަށް ހުޅު ވިއްކުމަށްޒް ޓީނުވަތަ ސެކިއުރި

ކުންފުންޏެއްގެ  "ޕްރޮސްޕެކްޓަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުންފުންޏަކުން އެ (11)
ސާރކިއުލާ ނުވަތަ ތުދެވޭ ސިޓީ، ދަޢުވަ ލެވިފައިވާވައި ހުޅުޓީޒް އާންމުކޮށް ސެކިއުރި
 ލިުޔމަކަށެވެ.ނޯޓިސް ފަދަ ކޮންމެ  ނުވަތަ

" އަށް ޕްލޭސްމަންޓު"ޕްރައިވެޓް  އާއިތު" ދަޢުވައާންމު  ވިއްކުމުގެ"ސެކިއުރިޓީޒް  (12)
 ކެވެ.ބާބެއްގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެ ދީފައިވަނީ، އެ

 ގެ ގަވާއިދު "އެސެޓް" އަށް ދީފައިވަނީ، މި އާއި"އޮރިޖިނޭޓަރ" އާއި "ސްކީމް"،  (13)
 .ވަނަ ބާބުގައި ދީފައިވާ މާނަުކރުމެވެ 5

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2/2006"ސެކިއުރިޓީޒް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު  (14)
 މެވެ.މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު

 ވަނަ ބާބު  2

 ޝަރުޠުތައް ކްޓަސްއާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޕްރޮސްޕެ 

 ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ެނރުން 
 

ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށްޓަކައި، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނެރެ،   .4
 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ފޯާމއި 
 ަތއް އޭަގއި ހިމެނޭ ބައި

ތަކަށް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ދަޢުވަކޮންމެ  ލާވައިވިއްކުމަށް ހުޅު ސެކިއުރިޓީޒް  (1)  .5
 ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ިއންވެސްޓަރުންނާއި ލަފާދޭ ފަރާތްތަކަްށ، ގަވާއިދު މި (2)
ަމށްޓަކައި ބޭނުންވުްނ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމުންތައް ނިންމު އެ

އެކަމަށްޓަކައި، ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއްގައި ހުންނަންވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  ،އެކަށީގެންވާ
 ުތ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާއަންނަނިވި ކަންކަމުގެ 

 ތާއި، ލަހާމާލީ  ،ންޏާއިއި ދަރަފަރާތުގެ އަރަންޏާ އުރިޓީޒް ދޫކުރާ ސެކި ހ. 
 އެފަރާތަްށ ހުރި ފުރުޞަތުތައް؛ މާއި،ދާއާއި ގެއްލުފައި



 ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް                       1106 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

6 
 

 ގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ހުރި ހިރާސް؛ އަދި ޒުސެކިއުރިޓީ އެ ށ. 

 .ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ޒާސެކިއުރިޓީ އެ ނ. 

މު ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް މުހިން  ތުން، އޮޅުންއަރާމާޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫ (3)
 އުނިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ޤީގަތެއް ޙަ

ލާ އެއްގޮތްވާ ސޫންމު އުއާރުގައިވާ ވަނަ ނަންބަ( 2) އިވަނަ ނަންބަރާ (1)މާއްދާގެ  މި (4)
 ،ކޮށްނު ވަަނ ނަްނބަރު އިސްތިސްނާ (6) އިވަަނ ނަންބަރާ (5)އަދި  ގޮތުގެ މަތިްނ،

 ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ފުރިހަމަވާން، ރުޠުތައްޝަގައިވާ  (1)ގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިދު މި
 ޖެހޭނެއެވެ. 

ދާރުންނަށް ހިއްސާކުންފުންޏެްއގެ  ކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް ހަމައެކަނި އެޓުލިސް (5)
ގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށް ގަވާއިދު ނަމަ، މި ފައިވާޅައިހުށަހަ ކޮށްގެން ވިއްކުމަށްއްޞަޚާ

ގެ ބޭނުންތަަކށް ޝާއިޢުކޮްށ އާންމުކޮށްފައިވާ ބާާޒރު ،ގެ މަޢުލޫމާތު ފަހުއެންމެ
މަޢުލޫމާތު  ނަމަ، ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއިން އެ ހާލަތެއްގައި، އޮތޯރިޓީއަށް ފެިނއްޖެ

 އެވެ.އުނިކުރުމުގެ އިޒުނަ ދެވިދާނެ

 6 ގިނަވެގެން ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުންފުންޏަކުން ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީޒް  (6)
ފުރިހަމަ  ވިއްކުމަށްސެކިއުރިޓީޒް  ގެތިއެއްގިންއެހެން ، ކުރިން ގެސްދުވަހުމަ )ހައެއް(

 ފަންތިއެއްގެނަމަ، ނުވަތަ އެއް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކޮށްފައިވާ
ވާކަމުގެ ފުރިހަމަ ފައި ރާވައި ވިއްކުމަށްނުވަތަ  ވިއްކުމަށް ސެކިއުރިޓީޒް 

ނަމަ، ފުރިހަަމ  އާންމުކޮށްފައިވާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ކުރިން ޝާއިޢުކޮށް 
 އެ  ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް އަލުން ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ހަމައެކަނި

 ފަދަ ބަދަލުތައް ގެ އަގަށް އަސަރުކުރުވާޒުސެކިއުރިޓީ މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވާ، އެ
 ދާނެއެވެ. އާއެކު ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރެވިސްކުރީގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަ ގެން،ހިމަނައި

 ވަނަ ނަްނަބރުގެ ބޭނުމަށް، "ފުރިހަމަ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް" އަކީ  (5)މާއްދާގެ  މި (7)
ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު )އިސްތިސްނާކުރުމަށް  (1)ގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިދު މި

 .ފައިވާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެވެކޮށްއޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި( ފުރިހަމަ

ވެސް ފަސޭހައިން ަހއިދޭންވާީނ، ވީޅައިތު ހުށަހަމަޢުލޫމާ ނެރޭ ވިއްކުމަށް ސެކިއުރިޓީޒް (8)
 ފަހުމްވާނޭ ގޮަތށެވެ.  ،ދައިހޯ
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  ހިމަނަންވާނީ ދީފައިވާ ބާޔާނެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި  ރަކުތަޖުރިބާކާ (1)  .6 ތަޖުިރބާކާރުްނގެ ބަާޔން 
ޕްރޮމޯޓުކުރުން، ުނވަތަ ޓަސް ނެރޭ ކުންފުންނި އުފެއްދުން، ތަޖުރިބާކާރަކީ ޕްރޮސްޕެކް އެ

ނުވަތަ ހިންގުމުގައި އެއްވެްސ އިރެއްގައި ޝާމިލުވެފައިވާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު 
 އެކުލެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ.

ތަްއ ރުޠުއަްނނަނިވި ޝަ ގައި ހިމަނަންވާނީތަޖުރިބާކާރުންގެ ބަޔާން ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް (2)
 ނަމައެވެ. ފުރިހަމަވާ

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ތަޖުރިބާކާރުގެ ބަޔާން ހިމަާނނެ ޒާތާއި ހާލަްތ އުނިއިތުުރ  ހ. 
ތަޖުރިބާާކރުގެ އިޒުނަ  ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނުމަށް އެ ލައިގެނައުމަކާ ނު

ން ލިޔުމުން ދީ، އޮތޯރިޓީއަށް ފާސްކުރުމަށް ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރި
 އިޒުނަ ބާތިލުކޮށްފައި ނުވުްނ؛ އަދި އެ

ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ޠިލުއިޒުނަ ދީފައިވާކަމަށާއި، އިޒުނަ ބާ ށ. 
 ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

މާލީ ބަޔާންތަކާއި 
 ރިޕޯޓުތައް 

ގައި މާލީ މާއްދާ ކުންފުނިކަމުގައި ވާނަމަ، މި ޕޭރަންޓްސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަކީ  (1)  .7
ވަކިވަކި  ކުންފުނީގެ ނީ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް އަދިވަފައިރިޢާޔަތްކޮށްބަޔާންތަކުގެ ގޮތުގައި 

 މާލީ ބަޔާން ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

 ޝަރުޠުތައް ތުގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި އަންނަނިވި ދަޢުވަދެވޭ  ވިއްކުމަށްސެކިއުރިޓީޒް  (2)
 ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

 ދުވަސް( މާލީ އަހަރުދޭއް) 2ފަރާތް ވުޖޫދުގައި ވާތާ  ރާޓީޒް ދޫކުރިސެކިއު ހ. 
  -ނަމަ  ފާއިތުވެފައިވާ

ގެ ދުވަހު( އަހަރުދޭއް) 2ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ އެންމެ ފަހު  .1  
 މާލީ ބަޔާންތައް.

ކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ހިނދު، ތަމާއްދާގައި އެހެން ގޮ މި .2  
މާީލ  ޓް ކޮށްފައިވާންމެ ފަހުގެ އޮޑިސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ އެ 

)ހައެއް( މަސްުދވަހަށް ވުރެ ކުރީގެ ބަޔާންތަކަަކށް  6ބަޔާންތަކަކީ 
 ވެގެންނުވާނެއެވެ.
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( ދިވެހިރާއްޭޖގެ 96/10މާލީ ބަޔާންތަކަކީ، ޤާޫނނު ަނންބަރު ) .3  
ތުގެ މަިތްނ ތްވާގޮދާ އެއްގޮއިވާގަ ކުންފުންޏާބެހޭ ާޤނޫނާއި މި

 ކަމަށް އެޞައްޙަބަޔާންތަކުގެ  އި، އެކަމާއް ކެންތަފައިވާ ބަޔާދައިހަ
ނަގާކަަމށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ  ފަރާތްތަކުން ޒިންމާ

 .ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބަޔާން

 .ހުށަހަޅާ އިޤްރާރު  މާއްދާއާ ގުޅުވައިގެން ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން މި .4  

 .އޮޑިޓް ރިޕޯޓު .5  

ފަރާތުްނ  ގެ ރިޕޯޓު ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނުމަށް އެއޮޑިޓަރު .6  
ފަރާުތްނ  ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެ ދީފައިވާ އިޒުނައާއި، އެ

ށްފަހު، ރިޕޯޓުގެ ޚަރީޒިންމާނަގާކަމަށާއި، ރިޕޯުޓ ހެދި ތާ
ފަރާތަށް  ކަމާމެދު ޝައްކުއުފެދޭ ފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެޙަޞައް

ޤުރާރެއް ނުވަތަ އެފަދައިން އިޤުރާރުވެވެން ނެތް ލިބިފައިނުވާކަމުގެ އި
 ނަމަ، އެފަދައިން ލިޔެފައިވާ ބަާޔނެއް.

ކުންފުނީގެ  ސެކިއުރިޓީޒް ، އިޚާއެންމެ ފަހުގެ އޮޑިޓަޑް މާލީ ާބޔާނުގެ ތާރީ ށ. 
ނަމަ، އޮޑިޓްނުކުރާ  )ހައެއް( މަސްދުވަސް ވެފައިވާ  6ދެމެދު  ޚާދޫކުރުމުގެ ތާރީ

ތިޔާރު ޚްދިނުމުގެ އި ފުރުޞަތުސެކުއިރުޓީޒް ދޫކުރުމުގެ މާލީ ބަޔާނާއެކު 
ސެކިއުރިޓީޒް  ،އިއަހަރެއް ފެށުމާ އައު ރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެއީ،  މާލީ ތޯއޮ

 ތާރީޚާބަލް ކަގެ ކުރިން އަންނަ އެންމެ ފަހު ޕްރެކްޓިތާރީޚުދޫކުރުމުގެ 
 ދަަތށެވެ.ކުރިން( ދެމެދުގެ މުއް ދުވަހުގެ)ިތނެއް( މަސް 3)ގިނަވެގެން 

 :މާލީ ބާޔާން ވާންޖެހޭނީޓްކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ޑިއޮ ނ. 

ލާ ތާރީޚާ ވައިބަޔާނުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކަން ހުޅު .1  
މާީލ  އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މަސްުދވަސް ނުވާ )ނުވައެއް( 9ހަމައަށް 
 ބަޔާނަކަށް.

ޔާނުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ނަމަ، ބަ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓެއް .2  
)ބާރަ(  12ލާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ވައި ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ހުޅު

 މާލީ ބަޔާނަކަށް. އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މަސްދުވަސް ނުވާ

އް( މާލީ އަހަރު )ދޭ 2 އޮންނަތާފަރާތް ވުޖޫދުގައި  ޓީޒް ދޫކުރާރިސެކިއު ރ. 
 -ނަމަ  ފާއިތުވެފައި ނުވާ
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( ގައިވާ މާލީ ބަޔާނުގެ މުއްދަތު ކަމުަގއި މާއްދާގެ )ހ މި .1  
ބަލައިގަނެވޭީނ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތް ވުޖޫދަށް ެގނެުވނު 

ގެ ކުރިން އަންަނ ތާރީޚުދުވަހުން ފެށިގެން،  ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ 
 ހަމައަށެވެ. ޚާއެންމެ ފަހު ޕްރެކްޓިސަބަލް ތާރީ

 ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކާއި، މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި .2  
 ބަޔާންތައް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،އިޤްރާރުތަކާއި

ނުަވތަ  ގޮތުންސީދާ  ދަނީ، ނުަވތަ އެއިން ބައެއް،އުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްސެކި (3)
 އަދި ނަމަ،  ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމުގައި  ބޭނުންކުރާ ނުސީދާ ގޮތުން،

ފަރާތުގެ  ކުންފުންޏެއް ވާނީ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ އެމުޢާމަލާތުގެ ސަބަުބން  އެ
 ތާރީޚާސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ  ، ރީއަކަށް ނަމަ، ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ އިތުރުންޑަސަބްސި

 ވުރެ ގިނަ ދުވަސްނުވާ ރިޕޯޓުތައް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ. މަސްދުވަހަށް)ހައެއް(  6

( އަހަރުދުވަހުގެ ވަކިވަކި އަދި ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް( އް)ދޭ 2ވެދިޔަ ތުވޭ ހ. 
 .މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ށ. 

ގެ ތާރީޚުސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ ފައިވާ ތާރީޚާއި ދައިއް ހަ އެންމެ ފަހުގެ މާލީ ބަޔާްނތަ (4)
ކުންފުނީގެ  މާމެދު،ދެމެދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަ ސް ކުރިއާ)ސާދަ( ދުވަ 14ގިނަވެގެން 

ވިޔަފާރިތަކުގެ  ގެވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ކުންުފނީ (3)މާއްދާގެ  މި ޑިރެކްޓަރުންނާއި
އެކު(  ޔާނަމަ، އެ ސީލު ބޭނުންވާ ފުޑިރެކްޓަރުންގެ އިޤްރާރެއް )އިތުރު ތަ

 ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއެކު، ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދެމެހެއްޓިފައިވާ ހާލާތާމެދު  ރި ގެ ވިޔަފާޒުސިޑިއަރީއޭގެ ސަބް ކުންފުންޏާއި ހ. 
 ؛ޔާލުޚި ޑިރެކްޓަރުންގެ

އޭގެ  ކުންފުންޏާއިއެންމެ ފަހުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ފަހު،  ށ. 
އެއްވެސް  ފަދަ އުނިކަން ލިބޭ ގެ ވިޔަފާރިއަށާއި މުދަލުގެ އަގަށް ޒުސަބްސިޑިއަރީ

 ؛ޚިޔާލުފަރާތްތަކުގެ  ނަމަ، އެދެކޭ ޑިރެކްޓަރުންހާލަތެއްވާކަމުގައި 

ގެ މުދަލުގެ އަގު ފޮތްތަކުގައި ޒުއޭގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏާއި ނ. 
މުދަލަށް ދެވޭ އަގުކަން  އްޙަ އާންމު ވިޔަފާރީގައި އެ ޞަބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

 ؛ނުވަތަ ނޫންކަން 
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ގެ ސަބަބުްނ ގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީޒުއޭގެ ސަބްސިޑިއަރީ  ކުންފުންޏާއި ރ. 
 ؛ކަން ނެތްކަން ނުވަތަ އޮތްކޮންޓިންޖަންޓް ދަަރންޏެއް 

ވް އަދަދަށް ނުވަަތ ގެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޒާޒުޑިއަރީ އޭގެ ސަބްސި އިކުންފުންޏާ ބ. 
ފަދަ އެއްވެސް  ވެސް ކަމަކަށް، ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް އަސަރުކުރާ އްއެހެން އެ

 .ކަންބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން ނުވަަތ ނުވާ

ކާ  ޓަކަށް ނުވަތަ ލިސްޓުކުރެވޭނެ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންތަދަޢުވަސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ އާންމު   .8 ތިހާރުކުރުންސްއި
 ތިހާރެއްގައި:ސްގުޅޭ އި

ކޮށްގެްނ އިޢުމަޢުލޫާމތު ޝާ އެކުލެވޭލުން ވައިޅުންއަރާ ނުވަަތ އޮޅުއޮނުވަަތ  ،ދޮގު (1)
 ނުވާނެއެވެ.

 އާއި ކޮށްފައިވާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް  ޖިސްޓަރީރައި ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގެ ދަށުން ދާގަވާއި މި (2)
 ވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތްވާންވާނެއެެވ.ގައިޓުޑިސްކްލޯޝަރ ސްޓޭޓްމަން

ނަމަ، އެކަން ސާފުކޮށްދީ އިންވެސްޓަރުން  ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓެއް ކަމުގައިވާ (3)
 ނޭ ގޮތުގެ އުސޫލު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ގައި ބައިވެރިވާޓުޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަން

ގެ ގަވާއިދު ނަމަ، މި ރ ލިޔުމުން އެދިއްޖެ ފަރާތުން ނުވަތަ އޮފަރާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ  (1)  .9 އިސްތިސްނާކުރުން
އް ތިރީގައިވާ ދަށުން ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނުމަށް ލާޒިމް ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެ

މަ، އުނިކުރުމަްށ ހުއްދަދިނުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީައށް ނަ ތަކުން ކަމެއް ފުިރހަމަވާޝަރުޠު
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ކަމަކަށް ވުން؛ ފުލާޚިތާ ޙަލަޞްމަޢުލޫމާތެއް ފާޅުކުރުމަކީ އާންމު މަ އެ ހ. 

، ންޏާއިދަރަ ،ރިސީވަބަލްސްއާއިފަރާތުގެ   މަޢުލޫމާތަކީ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ އެ ށ. 
ފަރާތަށް ކުރިމަގުގައި ހުރި  އެ މާއި،ލުފައިދާއާއި ެގއް، ތާއިލަހާމާލީ 

 ފުރުޞަތުތައް ވަޒަންކުރުމުގައި މުހިންމު މަޢުލޫމާތަކަށް ނުުވން؛ ުނވަތަ  
ަވރަށް ބޮަޑްށ  ،ށްފަރާތަ މަޢުލޫމާތު ފާޅުކުރުމަކީ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ އެ ނ. 

 މަލަކަށް ވުން.ގެއްލުންހުރި ޢަ
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ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނުމަށް ލާޒިމް   ދަށުން ވަނަ ނަންބަރުގެ (1)މާއްދާގެ  މި (2)
ން ނިންމާއިރު،  އިސްތިސްނާ ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީ ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް

 ލަތު ހާތާއި ޤަޤީޙަޕްރޮސްޕެކްޓަސްއިން އުނިކުރެވޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަުބން އާންމުންަނށް 
ންކަން ގީ ޔަފަދަ ހާަލތެއް ދިމާނުާވނޭކަމުގެ ރާއަވަޒަންކުރުމުގައި އޮޅުން

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ގެ ދަށުން ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިގަވާއިދު މި (3)
ފަރާތަށް  އަްނނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ، ހިމެނުމަށް އޮތް ނަމަވެސް

 ތިމާުލ އޮންނާނެއެވެ.އިހުޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި އިޝުއަރގެ މަޢުލޫމާތު އުނިކުރުމުގެ 
ަނމަ، ނުވަަތ  ވިއްކާ ފަރާތަކީ، އެ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތަށް ނުވާ ހ. 

ން ަމސައްކަތްކުރާ ދަށުސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގެ 
 ؛ނަމަ ފަރާތަކަށް ނުވާ

ލިބިފަިއ ފަރާަތށް  އެ ތުމަޢުލޫމާ އެ ،ފަރާތަކީ އިޝުއަރއަށް ނުވާ ހިނދު އެ ށ. 
 އެ  ސްމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހުގައިވެ ނުވާތީއާއި، އެ

 ނުާވތީ. ލިބިފައިމަޢުލޫމާތު 
 

ގަންނަން  ގައި، ޓުއްގައި ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންތެދަޢުވަސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ އާންމު   .10 އެލޮޓްމަންޓް 
މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭ އަދަދު ހަމަވުަމށް އަޅަންވާނީ ީޓޒް އެކަށަރިހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ސެކިއު

 އެކަންޏެވެ. އިފަހުގަ
 

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއި ފީތައް  (1)  .11 ލިޔެކިޔުމާއި ފީ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަރގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޝު (3)ާއއި  (2)ގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިދު މި ހ. 
 .އިޤުރާރު

 ފީ: ށ. 

ދިެވިހ  (ފަސްހާސް )ތިރީސް -/35,0000ތަކަށް: ދަޢުވައާންމު  .1  
އިސްލާމިކް (  R-55/2013 ނަންބަރު ގަވާއިދު   ނުވަތަ  ރުފިޔާ

 .ގައިވާގޮތުގެ މަތިން) ވާއިދުގަސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ 

 ދިވެހި ރުިފޔާ( ()ފަސް ހާސް -/5,000: ޕްލޭސްމަންޓުޕްރައިވެޓް  .2  
ދިވެހި ރުފިޔާ(  ))ދިހަ ހާސް -/10,000) %0.1+ އިޝޫ ވެލިއުގެ 

 .އާ ހަމައަށް
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އެޭދ  ހިނދު ވާއޮތޯރިޓީން ޭބނުން ންކުރުމަށް ގީޔަޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު  (2)
 އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް.

 ވަނަ ބާބު  3
 ތު ވަ ދަޢު  ލެވޭ ވައި ންމުކޮށް ވިއްކުމަށް ހުޅު އާ ސެކިއުރިޓީޒް 

 
ސެކިއުރިޓީޒް 

ދޫކުރުމުގެ އާންމު 
 ތު ދަޢުވަ

ންމުކޮށް ވިއްކުމަށް އާ  ބާބުގައި ހިމެނޭ މާއްދާތަކަކީ ހަމައެކަނި ސެކިއުރިޓީޒް  މި (1)  .12
 ކުރެވޭެނ މާއްދާތަކެކެވެ.ޢަމަލުތަކާ ގުޅުން ހުރި ހާލަތްތަކުގައި ތުދަޢުވަ ލެވޭވައިހުޅު

" ކަމަށް ތުދަޢުވަ ލެވޭ ވައިކޮށް ވިއްކުމަށް ހުޅު"އާންމުސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ  (2)
ތެްއ ނުވަތަ ވިއްކުމަްށ ދަޢުވަން ކުރެ ހާލަތެއްގައި، ލަތު ހާބުނެފައިވަީނ، އަންަނނިވި 

 ނުވަތަ ސަބްސްކްރިޕްޝަންއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެވެ.

 ؛ތުންކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެ ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް އެދެވޭ ގޮތަށް އޮ  ހ. 

މީހުންނަށް ވުެރ )ފަންސާސް(  50ނުވަތަ  ،ކަށް ނުވުންޓަޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަން ށ. 
 .އޮތުން އިހުތިމާލުބޫލުކުރުމުގެ ގަ ގިނަ މީހުން ހުށަހެޅުން 

ސެކިއުރިޓީޒް 
ދޫކުރުމުގެ އާންމު 

ގައި ތުދަޢުވަ
ހުންނަންޖެހޭ 
 ޝަރުޠުތައް 

  :ތެއް ނެރެވޭނީދަޢުވައާންމު  ވިޔަސް،ކަމުގައިރިދޫކު އްޒެކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ސެކިއުރިޓީ (1)  .13

 ؛ކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ޖިސްޓަރީރަދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހ. 

 ނަންބަރު  ގަވާއިދުކޮށްފައިވާ ފަންޑަކަށް ) ޖިސްޓަރީ ރަދިވެހިރާއްޖޭގައި  ށ. 
R-57/2016  ްރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ޓަރަޖިސް ފަންޑު)އިންވެސްޓްމަްނޓ 

 ނަމަ( ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު

 ސެކިއުރިޓީޒް: ޑެބްޓް ނުވަތަ އިކުއިޓީ (2) 
ވާންވާނީ  ތުދަޢުވަޮބންޑު ނުވަަތ ޑިބެންޗަރ ވިއްކުމުގެ އާންމު ނުވަތަ އިކުއިޓީ، 

މަތިްނ ގެއެއްގޮތްވާ ގޮތު ތަކާގަވާއިދު ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި، އިސެކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނާ
 ތަކަށެވެ.ދަޢުވަނެރެވޭ 

 އެސް.ޕީ.އީ.އާއި ސުކޫކު ޕްލޭންތަކުގެ ޔުނިޓްސް: (3) 
 -ތެއް ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވަސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްސް ދޫކުރުމުގެ އާންމު 

 ؛ކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ޖިސްޓަރީރަދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހ. 
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ލަތުގައި މެނުީވ ހާޖޭގެ ސަރުކާރުކަމުގައިވާ އޮރިޖިނޭޓަރަކީ ދިވެހިރާއް ށ. 
ކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް  ޖިސްޓަރީރައޮރިޖިނޭޓަރ ވާންވާނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ؛ކުންފުންޏަކަށް

 .ވަނަ ބާބުގައިާވ ކަންކަން ފުރިހަމަވުން 5ގެ ގަވާއިދު މި ނ. 

ކުރުމާބެޭހ )ސުކޫކު ދޫ R-53/2013ނަންބަރު  ގަވާއިދުސުކޫކު ދޫކުރުމުގައި،  ރ. 
 .މަތިން ދޫކުރުން ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެގަވާއިދު

 ފަންޑުގެ ޔުނިޓްތައް: (4) 
ނަްނބަރު  ގަވާއިދުތެއް ގެންަދންާވނީ ދަޢުވަފަންޑެއްގެ ޔުނިސްޓްސް ދުކުރުމުގެ އާންމު 

R-57/2016  ް( ގައިވާ ގަވާއިދުރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ޓަރަޖިސް ފަންޑު)އިންވެސްޓްމަންޓ
 މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 
ޝާއިޢުކުރުމުގެ 

 ޒިންމާ

ފައިވާ ދައިދަށުން ހަ އެ ޤާނޫުނތަކުގެ ،ސެކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނާއި، ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި  .14
ންމުކޮށް އާހިނދަުކ، ސެކިއުރިޓީޒް  ހައިނުވާބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް ހެން ތަކުގައި އެގަވާއިދު

އަންނަނިވި  ގައި ވާންވާނީތާރީޚުތުން، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ ފަރާ ރޭނެ ތެއްދަޢުވަވިއްކުމުގެ 
 ކަންކަން ފުރިހަކޮށްފައެވެ.

 ؛ވުން ފައިޅައިމަތިން، އޮތޯރިޓީއަށް ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ހުށަހަގައިވާ ގޮތުގެގަވާއިދު މި (1)

 ؛ވުން ކޮށްފައި ޖިސްޓަރީރަޕްރޮސްޕެކްޓަސް އޮތޯރިޓީގައި  (2)

، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ސެކިއުރިޓީޒް ލިސްޓްކުރުމަށް އެދި ބިފައިވާލި ލައިސެންސް (3)
 ؛އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން

ރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ކުއަކަށް ސެކިއުރިޓީޒް ޖަމާހުއްދަދީފައިވާ ޑިޕޮސިޓަރީ (4)
 .ޤާއިމުވެފައިވުން

ސްޓޮކް ލިބިފައިވާ އިސަންސް ލުުމގެ ކުރިން، ލަވައިށް ހުޅުތަދަޢުވައާންމު  (1)  .15 ލިސްޓިންގ
 އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ލިސްޓްކުރުމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަްނ ވާނެއެވެ. 

އެކަން ، ސައިސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމަށާއި ބަދަލުކުރުމަށް އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖައް (2)
ބަރުގައިވާ ވަނަ ނަން (1)މާއްދާގެ  ނަމަ، މި ަފއިވާގައިއޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން އަން

ފަރާތް އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް  ކަންކަމުން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ
 ލިބިގެންވެއެވެ.
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މަޢުލޫމާތު 
 ހާމަކުރުން

 ގަވާއިދު  ،ފައިވާ ފަރާތްތަކުންކައިލައިގެން ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްވައިންމުކޮށް ހުޅުއާ (1)  .16
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ  ރާތްތަކުގެސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަ) R-1050/2019 ނަންބަރު

 މަތިން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުްނ ގެންދަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެގައިވާ  ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު(

 ގަވާއިދު ނަންބަރު، އިސުކޫކު ދޫކުރުމުގަ ފައިވާ ފަރާތްތަކުންކައިންމުކޮށް ސުކޫކް ވިއްއާ (2)
2013/R-53  ޭޢަމަލުކުރަން ގޮތުގެ މަތިން އެއްގޮތްވާ ( އާގަވާއިދު)ސުކޫކު ދޫކުރުމާބެހ 

 ވެ.އެނެވާ

 ގަވާއިދު ،ގައިލުމުވައިހުޅުތެއް ދަޢުވަކުުރމުގެ އާންމު ދޫ ތައްޓްސްފަންޑެއްގެ ޔުނި (3)
ރީކޮށް ހިންގުމާބެޭހ ޓަ ރަޖިސް ފަންޑު)އިްނވެސްޓްމަންޓް  R-57/2016ނަންބަރު 

 ވާެނއެވެ. އަށް ޢަމަލުކުރަން( ގަވާއިދު

 ބު ވަނަ ބާ  4
 ޕްލޭސްމަންޓު ޕްރައިވެޓް 

 ގެ ޔުނިޓްސް(ޑު ފަން  އާއި،ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓްސް  ،އާއިދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީ )

ކުރުމަށް ޓުލިސް
ފައިވާ ޅައިކަނޑައަ

ޕްރައިވެޓް 
 ޕްލޭސްމަންޓު

 ބާބަށް ޢަމަލުކުރަން މި ،ނަމަ ޓީޒް ވިއްކާރިގެ ދަށުން ސެކިއުޓުޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަން (1)  .17
 . ވާނެއެވެ

 ދަށުން  ގެ" ޕްލޭސްމަންޓުްށ، "ޕްރައިވެޓް ވަނަ ނަންބަުރ ހިމެނޭގޮތަ (3)މާއްދާގެ  މި (2)
 :ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރެވޭނީ

މީހުންނަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ )ފަންސާސް(  50މީލާދީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  ހ. 
 ؛ކަމުގައިވުން މަދު މީހުންނަށް

 ތު ދަޢުވަ އިތުރު ފަރާތަކަށް އެ  ވައިފިޔަ އް ހުަށހެޅޭ ފަރާތްތަ ތުދަޢުވަ ށ. 
 ؛ނެތުން ފުރުސަތުބޫލުކުރުމުގެ ގަ

ތެއްގައި، ދަޢުވަގެ ކޮންމެ ޓުފައިވާ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޅައިއަކުރުމަށް ކަނޑަޓުލިސް (3)
 ފަރާތަށެވެ.)ަފްނސާސް(  50ގިނަވެގެން  ހުށަހެޅޭނީ
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ގެ ަފންޑުވް ކޮށްފައިވާ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ސް ނުވަތަ އެޕްރޫސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓް (4)
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕްރައިވެޓް ގައި މެނުވީ،  ލިސްޓްކުރުމަށް މުޔުނިޓްސް ދޫކުރު

އެފަރާތުގެ ޢާންމު ގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާފަރާތުން ދޫކުރަންވާނީ ޕްލޭސްމަންޓު
 ނޫން އެހެން ސެކިއުރިޓީޒެވެ. ހިއްސާ

ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ޕްލޭސްމަންޓުނޑައަޅާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ލިސްޓްކުރުމަށް ކަ (5)
 ލުމަކަށެވެ.އިލެވޭ ހުޅުވައިއަށް ހުޅުވަތެއް ވާންވާނީ ސަބްސްކްރިޕްޝަންދަޢުވަ

ޕްރައިވެޓް އޮފަރ 
އަށް ހުށަހަޅާ 

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ 
 ޝަރުޠުތައް 

 ސެކިއުރިޓީޒް ޝޫކޮށް އެގެ ދަށުން ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް އިލޭސްމަންޓުޕްރައިވެޓް ޕް (1)  .18
ގައި ހާމަކުރުމަްށ  (1)ގެ ޖަދުަވލު ގަވާއިދުމި، ލިސްޓުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަުކން

ކުރެވޭ ލިސްޓު ،ކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި، ެއފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މާލީ ބަޔާންތައްޝަރުޠު
ފަދައިން ން އަންގާވެސްޓަރުންނަށް ނުވަތަ އޮޯތރިޓީސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ނުވަތަ އިން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  ސެކިއުރިޓީޒް ގެ ދަށުން ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކޮށް އެޕްލޭސްމަންޓުޕްރައިވެޓް  (2)
އާއެކު ޝެލްފް ޕްރޮސްޕެކްޓަސެއް  ލިސްޓުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ޑިސްކްލޯޝަޒް

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ

ގެ ދަށުން ެޝލްފް ޕްރޮސްޕެކްޓަސެއް ފައިލްކުރާ ރު ނަްނބަ ވަނަ  (1)މިމާއްދާގެ  (3)
ތެރޭގައި  ( ދުވަހުގެޅަސްފަހެއް)ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮ 365 އަށްފަހުއެ، ފަރާތަކުން

 ޓް ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމަށްޓަކައި އައު ގެ ދަށުން ޑެޕްލޭސްމަންޓުޕްރައިވެޓް 
ގެ ވެސް ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމެންޓުނަމަނުޖެހޭނެއެވެ.  ހުށަހަޅާކަށެއް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް 

ޕްރައިވެޓް ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު/ކޮންމެ ބުރެއްގައި، 
ޓަސްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަްށ ޕެކްލުތަކާއި، އަދި ޝެލްފް ޕްރޮސްގެ ތަފުސީޕްލޭސްމަންޓު

 އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވެޓް ޕްރައި
ގެ ޕްލޭސްމަންޓު

 ސެކިއުރިޓީޒް ދަށުން
 އިޝޫކޮށް އެ

ރި  ވިޔަފާ
ލިސްޓުކުރުމުގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

ގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ޕްލޭސްމަންޓުލިސްޓުކުރާ ގޮތަށް، ޕްރައިވެޓް  (1)  .19
 ފުރިހަމަ ވުމުންނެވެ.  ޝަރުޠުތައްހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ 

ހަމަވާ،  ޝަރުުޠތައްވަނަ ަނންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (2)މާއްދާގެ  މި ހ. 
 އް ޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަރަޖިސްދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ވާ، ހަމަ ޝަރުުޠތައްވަނަ ަނންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (4)މާއްދާގެ  މި ށ. 
 ތަކަށް ކޮށްފައިވާ ފަންޑުޖިސްޓަރީދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަ
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ގެ ފައިވާ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ފަންޑުކޮށް ހުއްދަސް ނުވަތަ  ޔުނިޓްސެކިއުރިޓައިޒްޑް (2) 
 ގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ މެނުވީ،  ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓު ވިއްކުމުގައިޔުނިޓްސް 

 ފަރާތުން ދޫކުރަންވާނީ އޯޑިނަރީ ޝެއަރސް ނޫން އެހެން ސެކިއުރިޓީޒެވެ.

 ޒް ފައި ނުވާ ސެކިއުރިޓީނުވަތަ ފައިސާދައްކައި ޒްއޭގެ މައްޗަށް ޗާޖެއް އޮތް ސެކިއުރިޓީ (3) 
އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަްށ  އަސާސީ ލިޔެކިޔުމުގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް މެނުވީ، 

 ޖެހޭނެއެވެ. ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންަކން ފޯރުކޮށްދޭން

ނުވަތަ ، ސާހިއްފަރާތުގެ  ސެކިއުރިޓީ ދޫކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ އޮރިޖިނޭޓަރ އެ (4) 
 ނުަވތަ ގައި ބަދަލުކުރެވޭނީ،   ޑިބެންޗަރ ހޯލްޑަރުން،ހިއްސާ އެސް.ޕީ.އީ ޕްރޮމޯޓަރުންގެ 

ޒޮލިއުޝަނެއް ފާސްކޮށް، ރި ޚާއްޞައެސް.ޕީ.އީ މެންބަރުން، ނުވަތަ ަފންޑުގެ މެންބަރުން 
 އޮތީރިޓީއަށް އެންގުމާެއކުގައެވެ. ގެ މަޢުލޫމާތު ރޝަނާއި ޓްރާންސްފައުލިރިޒޮ

ފައިވާ ނުވާ ނަމަވެސް އެހައިތަަނށް ބަހައި، ފައިވާލިބި ކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާފަރާތުން ސެ (5) 
 ދާރުންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިއްސާފައިދާ ފިޔަވައި، ފައިދާ ނުވަތަ ަފއިދާގެ ނަމުގައި 

 ހައިގެން ނުވާނެއެވެ. ބަ

ސް ޝެއަރސްގެ ޮކންވާޓަަބލް ޕްރިފަރަން-ޑިބެންޗާރސް ނުވަތަ ރިޑީމަަބލް ނޮން (6) 
 ޝަރުޠުތައް:
މެނުވީ،  ބުނެފައިވާ ޙާލަތުގައި( ވަނަ ނަންބަރުެގ )ޅ( އަދި )ކ( ގައި 3މިމާއްދާގެ )
 ފަރާތުގައިޑިބެންޗަރސް ނުވަތަ ބޮންޑް ިއޝޫ ކުރާ  ނުވަތަ  ،ޕްލޭސްމަންޓުޕްރައިވެޓް 
 ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. ޝަރުޠުތައްއަންނަނިވި 

ދުވަސް އް( އަހަރު)ދޭ 02މުންދާތާ ދި ފައިދާ ވައަ ންގާތާގެ ވިޔަފާރި ހިނީކުންފު ހ. 
 ވުން

ގެ ޕްރީ އިޝޫ  )އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް އިންސައްތަ( %150 މަދުވެގެން  ށ. 
 އެއް އޮތުންއިންޓްރަސްޓް ކަވަރ

ޓެންޖިަބލް ގެ ޕްރީ އިޝޫ އެސެޓް ))ސަތޭކަ ިއންސައްތަ(  %100 މަދުވެގެން  ނ. 
 އެއް އޮތުންސެޓްތަުކގެ( ކަވަރއެ ންަޝލްނުވަތަ ފައިނޭ

 ޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް ހުރުން( މިލިއަން ދިވެހި ރުިފޔާގެ ނެޓް )ފަހެއް 5 ރ. 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ކޯޕްރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގަ ބ. 
 އިމުކޮށްަފއިވުންޓް ފަންކްޝަނެއް ކުންފުނީގައި ޤާޕެންޑަންޓް އޮޑިއިންޑި
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، ޝަުރޠުަތއް( ވަަނ ނަްނބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3އްދާގެ )މިމާ .1  
 އިޝޫކުރުމުގެ ފަހުންވެސް، ފުރިހަމަވެފައި ހުރުން.

އަށް ުވރެ )އެއްސަތޭކަ އިންސައްތަ(  %100 އެސެޓް ކަވަރ .2  
 ވެދާނެ މިންވަރަކަށް ފައިދާ ުނބެހުން.ދަށް

 ބޮންޑު ޑުގެ ގޮތުގައި ޑިބެންޗަރސް ނުވަތަންސެކިއޮރޑް ބޮނ .3  
( ވަނަ މާއްދާގައި 21ގެ )ގަވާއިދުއިޝޫކުރާއިރުގައި، މި

މަތިން ކޮެލޓަރަެލއް  ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ނުވަތަ ރަހުނެއް ބޭއްވުން.

ޕްރިންސިޕަލް އަދި އިންޓްރަސްޓަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެރެްނޓީ  .4  
ތަުކން އިޝުައރ ޝަރުޠުފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށް ދީފައިވާނަމަ، މި

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ގައި، ލަތުހާއަކީ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ސަބްސިޑިއަރީއަކަށްވާ އިޝުއާރ ޅ. 
 ިއޝުއަރގައި ޝަރުޠުތައްމިމާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ވާ ހަމަ ޝަރުުޠތައް ކުންފުނީގެ މި ޕޭރަންޓްހަމަނުވިނަމަވެސް، އިޝުއަރގެ 
ން އިޝުއަރ އިސްތިސްނާކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަްށ ޝަރުޠުދެ ނަމަ، މި

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

އިންޓްރަސްޓަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެރެންޓީ  ފުރިހަމަ ޕްރިންސިޕަލްއަށާއި ކ. 
( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ިއން )ޅ( އަްށ 3ގެ )ގަވާއިދުދީފައިވާނަމަ، މި
 ިއޝުއަރ އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ތަކުން ޝަރުޠުބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން ޕްލޭނެއްގެ ޔުނިޓްތައް: (7) 
ގައި އަންަނނިވި ޕްލޭސްމަންޓުޔުނިޓްގެ ޕްރައިވެޓް  ވާވިއްކައިފައިސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް 

 ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

 ޝޫއަރ ވުން.ކަށް އިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަރީރަޖިސްޓަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހ. 

އްޖޭގެ ސަރުކާރުކަމުގައިވާ ހާލަތްތައް މެނުވީ އެހެން އޮރިޖިނޭޓަރއަކީ ދިވެހިރާ ށ. 
 ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށްވުން. ޓަރީރަޖިސްހާލަތްތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
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ަކމުގައިވާނަމަ،  ންޝަލް އެސެޓްސްމުދަލަކީ ފައިނާސެކިއުރަޓައިޒްކުރާ  ނ. 
ބިފައިވާ ބޭންކެއް ނުވަަތ ލި ސްލައިސެން ގެންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭއޮރިޖިނޭޓަރ ވާ

 ވެ.އަކަށެންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަން ފައިނޭ

 އެ ( ވަނަ ނަްނބަރުގެ )ބ( ފިޔަވައ3ި )މިމާއްދާގެ، ކިބައިގައި އޮރިޖިނޭޓަރގެ ރ. 
 .އް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެޝަރުޠެނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ 

 ޝަރުޠުތައް ( ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ 5ގެ )ގަވާއިދުމި ގައި،އެސެޓްސް ބ. 
 ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

 ފަންޑުގެ ޔުނިޓްތައް: (8) 
ވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ދީފައިސްފަންޑުގެ މެނޭޖަރަކީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ލައިސަން

އްގެ ޔުނިޓް ގެ ދަށުން ފަންޑެގަވާއިދުގައި މެނުވީ، ޙާލަތު އް ކަމުގައިވާ އެޑްވައިޒަރެ
ވަނަ ނަންބަރުގައި  3މިމާއްދާގެ  ،ކިބައިގާ މެނޭޖުކުރާ ފަރާތުގެ ޑުންއިޝޫކުރާއިރު، ފަ

 ުފރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. ޝަރުޠުތައް ހުރިހާ ބަޔާންކުރާ

ލިސްޓުކުރާގޮތަށް  މަތިން، ގޮތުގެ ވާއާ އެއްގޮތްމާކެޓް ރޫލްސްއާއި އެކްސްޗޭންޖް ރޫލްސް (9)
ވެސްޓްކުރާ ގައި އިންގެ އުސޫލުން ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީޒުޓްޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމެން
ގެ މާކެޓު ޕްލޭސްމަންޓުހުންަންނޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ޕްރައިވެޓް  ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި

ން ަޝރުޠުތައް އޮތޯރިޓީވެ. އަދި އިންވެސްޓަރުންގެ އެއުސޫލުތަކުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެ
 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

އްކާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ޮގތަށް ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާނަމަ ނުވަތަ ވި  (1)  .20 ލެޖް ކޮލެޓަރަލް ނުވަތަ ޕް
އިންޓަރެސްޓްގެ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް އަނބުާރ ދެއްކުމަށް ދިވެހި  ޕްރިންސިޕަލްއާއި

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަރުކާރުން  ތަކަށްއިޝޫ، ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ދީފައިވާނަމަ
 އަދި އިންޓްރަސްޓަށް ފުރިހަމަ ގެރެންޓީއެއް ދީފައިވާ އިޝޫސް ޕްރިންސިޕަލް

 ވެގެންވެއެވެ. މިމާއްދާއިން އިސްތިސްނާ

 އިކުޅަބައެއްގެ މިންވަރަށް ބަގެ ޖުމްލަ އަގު ނުވަތަ އޭގެ ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީޒު (2)
އިޝުއަރ ނުވަތަ އިޝުއަރގެ ، ރަހުނުކޮށްގެން ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާނަމަ

 -ކުންފުނިން  ޕޭރަންޓް

މައްޗަށް ޕްލެޖެއް ނުވަތަ ރަހުނެއް  ޓެންޖިބަލް އެސެޓްސްގެކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި  ހ. 
ނަގާ، ޑިބެންޗަރދާރުންނާއި ބޮްނޑް ހޯލްޑަރުންނަށް ލިބޭޮގތަށް، ސެކިއުރިޓީއެއް 

 ހަދަންވާނެއެވެ.
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ގެ ޖުމްލަ އުރިޓީޒުޑައެޅޭ އަގު، ވިއްކާ ސެކިރަހުނުކުރާ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ކަނ ށ. 
އަގާ އެއްވަރު، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުވާންވާނެއެވެ. އަދި އެއްބަޔަށްވާ އަދަދަްށ 

ތަ އެއަށްވުރެ ވަނު (އިންސައްތަ% )ފަްނސާސް 50ރަހުނުކުރާނަމަ، 
 ބޮޑުވާންވާނެއެވެ.

ތެރޭގައި ރަހުނާ ގުޅިގެން )ސާދަ( ދުވަހުގެ  14ސެކިއުރިޓިޒް އެކަށައެޅުމުގެ  ނ. 
 ރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.ފު

ންވާނީ އިންޝުއަރ ވާ އެސެޓެއް މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  މި ރ. 
 ކޮށްފައިވާ މުދަލަށެވެ.

އެލޮޓްމަންޓް، 
ލިސްޓްކުރުން އަދި 

 ވިޔަފާރިކުރުން

ގައި ލިސްޓިންގ ތެރޭ ދުވަހުގެ)ސާދަ(  14 އެކަށައެޅުމުގެ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒުގެ (1)  .21
ތަކާއެކު އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިސްކްލޯޒަރގަ (1)ގެ ޖަުދވަލު ގަވާއިދުމި ން،އެޕްލިކޭޝަ

 ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަްށ  ގައި އިޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒްޕްލޭސްމަންޓުޕްރައިވެޓް  (2)
ކައުންޓަރ -ދަ-އި  އޯވަރއްޔާގަޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުކުރުން،  ސްވިއްކުން ނުވަތަ ބަަދލު
 .އުސޫލުން ކުރެވޭނެއެވެ

ގެ މުޢާމަލާތްތައް )ގަނެވިއްކުްނ ސެކިއުރިޓީޒުގައި އިޝޫކުރާ ޕްލޭސްމަންޓުޕްރައިވެޓް  (3)
ކޮށްފައިވާ އެކްސްޗޭންޖަށް ލިސްޓުނުވަތަ ބަދަލުކުރުްނ( އެ ސެކިއުރިޓީޒް 

ސެކިއުރިޓީގެ  ފަދަ ރިޕޯޓުތައް ހުންނަންވާީނ އެރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި
 އިންވެސްޓަރުންނަށް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭގޮތަށެވެ.

ކުރާ ކުރުުމގައި، ލިސްޓު މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައި (4)
 ގެ އުސޫލުތަކަށްޓީޒް ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ސެގްމެންޓުއެ ސެކިއުރި  އެކްސްޗޭންޖުގައި
 ތަބާވާންވާނެއެވެ. 

ގެ އެހެން ބޯޑެއް ނުަވތަ ސެގްމަންޓެއްގައި، އެއް ފަްނިތއެއްގެ ސެކިއުރިޓީޒް އެކްސްޗޭންޖު (5)
ސެގްމަންޓަށް  ގެ މައްޗަށް ހިނގާީނ އެނަމަ، އެެސކިއުރިޓީޒު ލިސްޓުކޮށްފައިވާ

 ތަކެވެ.ޝަރުޠުކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި 

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ 
ތަކުން ފަރާތް

މަޢުލޫމާތު 
 ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ

 ތަކުރާރުކޮށް އިޝޫކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެ ދަށުން ލިސްޓުކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ޕްލޭސްމަންޓުޕްރައިވެޓް   .22
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ   R-1050/2019ގަވާއިދު ނަންބަުރ  ،މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ

އިވާ ފަދައިން، ނުވަަތ ގައި ބަާޔންކޮށްފަގަވާއިދުއާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫާމތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ
 .މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ގެްނދަންވާނެއެވެމަތިން، އްގެގޮތެ ކަނޑައަޅާން އޮތޯރިޓީ
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 ވަނަ ބާބު  5
 ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އިޝޫކުރުން )ސެކިއުރަޓައިޒޭޝަން(

ރިޢާޔަތް ކުރެޭވނެ 
 ޙާލަތު 

 ހުރިތަކަކީ ހަމައެކަނި ސެކިއުރިޓައިޒް ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމާ ގުޅުންބާބުގައި ހިމެނޭ މާއްދާ މި  .23
 ކުރެވޭނެ މާްއދާތަކެކެވެ.ޢަމަލުހާލަތްތަކުގައި 

  -ބާބުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި  މި  

ގައި އޮންނަ ރިއަލް އެސްޓޭޓު ސްކީމަކާ ގުޅިގެން "އެސެޓް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ،  (1)
 .ސް މުދަލެއް ނުވަތަ އެސެޓެކަށެވެވެއްއެ މަޞްލަޙަތުވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް

ގުޅިގެން "އެސެޓް ޕޫލް" ކަމަށް ކޮށް ހިންގޭ ސްކީމަކާ މެދުވެރި އެސް.ޕީ.އީއެއް  (2)
އިންވެސްޓަުރންގެ ބެނެފިޝަލް މަޞްލަޙަތު ހިެމނޭ ޮގތަށް، އެސްޕީވީއަށް  ބުނެފައިވަީނ، 

 ލިބެން ހުންނަ އެހެނިހެްނ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މުދަލަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަރަންޏާއި 
 މުދަލާއި ފައިސާވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފައިވާ އެސެޓެއް އިނީ، އެސް.ޕީ.އީ އަށް ކަނޑައަޅަ"ކޯލް އޮޕްޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ (3)
 އަނބުރާ ގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީފައި އޮތުމަށެވެ.އޮރިޖިނޭޓަރ 

އި އެވަނީ، ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތައް "ކްރެޑިޓް އެންހޭންސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފަ (4)
 ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމުތަކަށެވެ.ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން  އިހުތިމާލުޑިފޯލްޓްވުމުގެ 

 މަނިޓަރީ "ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއަޝން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މޯލްޑިވްސް  (5)
ގ ފައިނޭންސް ބޭންކްތައް، ުނވަތަ ހަުއސިންދީފައިވާ ން ލައިސަންސް އޮތޯރިޓީ

 ކުންފުނިތައް، ނުަވތަ ލީސިންގ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

ދުގައި ޞަގެ މަޤްނީ، ސެކިއުރަޓައިޒޭޝަނު"އޮރިޖިނޭޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ (6)
 ފަރާަތށެވެ.ނުވަތަ ބަދަލުކުރާ  .ޕީ.އީ އަކަށް ކަނޑައަޅާސްއެސެޓްސް އެ

ަމތިން ސެކިއުރަޓައިޒްޑް  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ"ސްކީމް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ،  (7)
 އިންތިޒާމުތަކަށެވެ.އި ރތަކާޔުނިޓް އިޝޫކުރުމަށް ހެދޭ ސްޓްރަކްޗަ

މުާދ  އެ "ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ، އެސެޓަކަށް ބިނާކޮށް  (8)
 ޞަދުގައިސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން އިންވެސްޓަރުންނަށް ޔުނިޓްސް ވިއްކުމުގެ މަޤް

އޮރިޖިނޭޓަރެއް   ،ކަށްދުގައި، އެސް.ޕީ.ޢީ އަޞަސްޓަރުންނަށް އިޝޫކުރުމުގެ މަޤްއިންވެ
މިލްކުވެރިކަން އެސެޓެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ  އެނުވަތަ އޮރިޖިނޭޓަރުންތަކެއްގެ ފަރާތުން 

 ކުރުމަށެވެ.ބަދަލު
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ކޮންމެ ނަމެއް ށް އެތަކެއްޗަ "ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، (9)
އާބެހޭ ސެކިއުރިޓީޒް މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޔަސްބޭނުންކުރި
ވަތަ ފިކެޓް ނުސެޓްގެ ދަށުން، ސެކިއުރިޓީޒްގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ޤާނޫނު( 

 މަންްޓތަކަށެވެ. އެބާވަތުގެ މާލީ އިންސްޓްރޫ

މެނޭޖްކުރުމަށް، ނުވަތަ އެއިްނ  ވަނީ، އެސެޓް ޕޫލް ރވިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ"ސަ (10)
ގެ ދަށުން ގަވާއިދުނުވަތަ ސްކީމުގެ ހިންގާ  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް،

ފައިދާ އެކަށައެޅުމަށް ނުވަތަ ބެހުމަްށ، ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތަކުގެ ހޯލްޑަރުންނަށް 
ކޮށްފައިވާ  ދަުށން ޢައްޔަނުސީ ލިޔުންތަކުގެއީގެ އަސާ.ޕީ.އީ އިން ނުވަތަ އެސް.ޕީ.އެސް

ދަށުން ދީފައިވާ  ގެގަވާއިދުހިންގާ  ސްކީމުގެ އެސް.ޕީ.އީގެ ދަށުން ނުވަތަ ފަރާތަށެވެ.
 ފަރާތަށެވެ. 

އެންޓިޓީ"( ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ޕަރޕަސް "އެސް.ޕީ.އީ" )ނުވަތަ "ސްޕެޝަލް  (11)
ކުރެވުނު  ، އެ ސެކިއުރިޓައިޒްލިބޭ ފައިސާއިން ންސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އިޝޫކޮށްގެ

 ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާރޓްނަޝިޕަށެވެ. ދާހަ އެސެޓް ގަތުމަށް

ޕްރޮމޯޓުކުރާ ކޮންމެ .ޕީ.އީ ހަދާ ނުވަތަ ސް"ސްޕޮންސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ (12)
 ފަރާތެކެވެ.

ފައިނޭންޝަލް 
 އެސެޓުަތއް 

އްކޭނީ ރިޓައިޒްކޮށްގެން ޔުނިޓް ވިއެސެޓް ސެކިއު  ފައިނޭންޝަލް އެސެޓުތަކަށް  (1) .24
 .ށެވެއިޭންނޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަ ފަ ބޭންކުތަކާއި ހަމައެކަނި

 ގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި، ފައިނޭންޝަލް ލީސް އެސެޓު ރަހުނާއި (2)
 %80މާރކެޓް ވެލިއުގެ ޒީ އަންދާ ގެއެސެޓު، ސެކިއުރިޓައިޒްކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު

 އަށް ވުރެ އިތުރު ވެގެންނުވާނެއެވެ. (އިންސައްތަޑިހަ ށް)އަ

ޔުނިޓްތަކަށް ބާކީ  ގެ އެސެސްޑް ވެލިއު، ސެކިއުރިޓީޒް އެސެޓުވެސް ހާލަތެއްގައި، އްއެ (3)
އަށްވުރެ ( އިންސައްތަސަތޭކަ ވިހި އެއް ) %120 ދައްކަންޖެހޭ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދުގެ

 ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ރީގައިވާ ތަކެއްޗަކީ ފައިނޭްނޝަލް އެސެޓްސްގެ ގޮތުގައި ޭބނުންކުރެވޭނެ ތަކެއްޗެއް ތި (4)
 ނޫނެވެ.

ލިބިފައިާވ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  އަންނަނިވި މުދަލުގެ މޯގޭޖު ނުވަތަ  ހ. 
 އްޤުތައްޙަ

 ހުސް ބިން .1  
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 އިމާރަތްކުރަމުންދާ ބިން  .2  

 ތައްޙައްޤުދަުށން ލިބިފައިވާ ގެ ނުޕަރފޯމިންގ ލޯ-ނޮން ށ. 

ސެކިުއރަޓައިޭޒޝަން 
ސްކީމަކާ ުގޅިެގން 

އޮތޯރިީޓއިން ބަލަްނޖެހޭ 
 ކަންކަން

ސްކީމަކަށް ހުއްދަިދނުމުގައި، އޮތޯރިޓީްނ  ދާޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމަށް ހަސެކިއުރަ (1) 25.
 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ަބލަންވާެނއެވެ.

މަސައްކަތްތެރިކަމުެގ ، އިޓްރެކް ރިކޯޑާ ގެތުގެ ޑިރެކްޓަރުންފަރާ ޕްރޮމޯޓަރާއި، އެ  ހ. 
 ޤާބިލުކަމާއި އަބުރުވެރިކަން 

ޓަރުްނގެ ބޯޑުެގ ކްދުތަކާއި، ޑިރަޞަގައިވާ މަޤްއަސާސީ ލިޔެކިޔުމު ށ. 
 އާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ޝަންޒިކޮމްޕޮ

 ގަވާއިދާ  ހިންގަމުންދަީނ މި އެންޓިޓީ ޕަރޕަސް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ސްޕެޝަލް  ނ. 
ގައިާވ ގަވާއިދު ގޮތުގެ މަތިންކަން ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން ތިބީ މި އެއްގޮތްވާ

 ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ހިންޭގފަދަ ހާލަތެއްގައިކަން 

ސެކިުއރިޓައިްޒޑް ޔުނިޓް 
ަގއި މުއަާސސީ ލިޔެކިޔު

 ހުރުން މަނާ ކަންކަން 

ގައި އަންނަނިވި ފަދައިން މާނަކުރެވޭފަދަ އަސާސީ ލިޔެކިޔުމުސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް  (1) 26.
 އެއްވެސް މާއްދާއެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ންހުރި އެއްވެސް ޅުތަކާ ގުޙައްޤުސްކީމާ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ އިންވެސްޓަރުންގެ  ހ. 
ޒިންާމ ކުޑަކުރުން ، ގެއެންޓިޓީގެ އޮރިޖިނޭަޓރުން ނުވަތަ މެނޭޖަރުންކަމެއްގައި، 

 ލުން އިވަތަ ނައްތަނު

 ނުވަތަ  ގަިއވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހަނިކުރުން،ގަވާއިދުނުވަތަ މި ގައިޤާނޫނު ށ. 
 ދޫކޮށްުލން  ހުއްޓުވުން ނުވަތަ 

ޖަރުގެ އިހުމާލުން، ނުވަތަ ކުރި އެސް.ޕީ.އީއެއްގެ އޮރިޖިނޭޓަރ ނުވަތަ މެނޭ ނ. 
ވެސްޓަރުްނނަށް ދިމާާވ މަލަކުން، ނުވަތަ ނުޮކށް ދޫކޮށްލި ކަމަކުން، އިންޢަ

 .ވުންފަރާތްތައް ބަރީއަ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާއިން އެ

 ޕަރޕަސްސްޕެޝަލް 
އެންޓިޓީތަކަށް ހުރި 

 ހިފެހެއްޓުން 

 ރޕަސް އެންޓިޓީތަކުން: ސްޕެޝަލް ޕަ (1) 27.

ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކުން ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމުން  ހ. 
 ތަ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެންވިޔަސް ފައިސާ ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.ދަރަނި ނުވަ
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 އިޝޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތަކުގެ ލެވޭނީ، އިއުވަ އީ.ޕީ.އެސް ށ. 
ފައިވާ އިކުރިއިރު ކަނޑައަޅައިޝޫނުވަތަ  މަ އަގު ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.ފުރިހަ

 ށް ފަހުގައެވެ.އޯްފ ކުރުމަ-ރައިޓް  ލުތަކުގެ ދަށުންސޫއު

 އިޅުންހުރި ހަރަކާތްަތއް ފިޔަވަކަންކަމާ ގު އެ އިރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ހަރަކާތްތަކާ ނ. 
 އެހެން ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އެސް.ޕީ.އީ އާ 
 އެސެޓްސް ަހވާލުކުުރން 

ރިހަމަ ކުރުމަކީ އެސެޓްތަކާ ގުޅިގެން އަންަނނިވި ކަންަކން ފު ރާއެސް.ޕީ.އީ އާ ހަވާލުކު (1) 28.
 މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.އި އެސް.ޕީ.އީގެ އޮރިޖިނޭޓަރާ

ގެ މައްޗަށާއި އެސެޓުން ލިބޭ ފައިާދެގ ގެ ކުރިން، އެސެޓުސެކިއުރަޓާއިޒޭޝަނު ހ. 
 ؛އޮރިޖިނޭޓަރ އަށް އޮތްކަން ޔަޤީންކުރުން އްޙައްޤެ އިއޮތް އެންމެހަމައްޗަށް 

ހައި ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ަބދަލުކުރުމަށް، ގުޅިފައިވާ އެންމެ އެސެޓާ ށ. 
އެފަދައިން  އަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަން ޔަޤީންކުރުމާއި، ޓްރާންސްފާރ

ޚިލާފުވުމުގެ ޢަމަލެއް، ނުވަަތ  ކާކީ އެހެން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަދަލުކުރުމަބަ
ޢަމަލެއް ނޫންކަްނ ފަދަ  އެހެން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭ

 ކަށަވަރުކުރުން

 ރިސީވަބަލްސްރޕަސް އެންޓިޓީއަށް ޕަ ގެ ފަރާތުން ސްޕެޝަލްއޮރިޖިނޭޓަރު ނ. 
ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުއްދަތަކާިއ  މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ގެނުވަތަ ދަރަނީ

 ރުހުން ހޯދާފައިވުން 

ތް ދެފަރާތަކުން، އަގު ކަނޑައެޅުނީ ގުޅުމެއްނެއެސެޓް ޓްރާންސްފަރގެ  ރ. 
ޔަތްކޮށް ޙަޤީޤީ ގަނެވިއްކުމުގެ ޢާކަނި ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކަށް ރިހަމައެ

 ކީނަމަ ކުރާނެ އަގުގައި ކަން ޔަޤީންކުރުމާއި، އަދި އެ އަގަ މުޢާމަލާތެއް ކުރާނެ
 ގޮތުން ޯހދެން އޮތް އަގެްއކަން ޔަޤީންކުރުން.ޤާނޫނީ

ވޮރެންޓީތަކާިއ  ދީފައިވާނޭޓަރ ދަރަންޏާ ގުޅިގެން އޮރިޖި އިއަރަންޏާ ބ. 
 މަތިން ކަންކަން ކުރުްނ؛ އަދިތްވާ ގޮތުގެންޓޭޝަންތަކާ އެއްގޮޒެރެޕްރެ

 -ންޝަލް އެސެޓެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ފައިނޭ ޅ. 

ރވިސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތައް ސަ  .1  
ރި މުދަލެއްކަްނ ލިބޭނެކަމަށް އެކަށޭނަ މިންަވރަކަށް ބެލެވެންހު

 ޔަޤީންކުރުން.
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ފައިސާ ދައްކަންޖެޭހ  އޯފް ކުރުމަށް -ގެން ސެޓްޅުވައިގު އެސެޓާ .2  
ޙައްޤު  ( ޙައްޤުލިބިފައިވާނަމަ، އެށް ފަރާތްތަކަށް )އަރަނިވެރިންނަ

 އޮރިޖިނޭޓަރ   ބޭނުންކުރެވޭނެަފދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ޙައްޤުލިބިފައިވާ 
 ފައި ނުވާކަން.ލައިދޫކޮށް ހޭ ކަމެއް ނުކޮށްކުރަންޖެ މާއިކޮށްފައިނުވާކަ

އާއި ވާލުކުރާ ރިސީވަބަލްސްހަ އެންޓިޓީއަށް  ޕަރޕަސް ސްޕެޝަލް  .3  
ށާއި، ެއއީ ލިބެންހުރި ފައިސާ އެސްޕީއީގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަ

ގޮތުން ޯހދޭނެ ތަކެތިކަން ޔަީޤންކުރުމަްށ އެސްޕީއީއަށް ޤާނޫނީ
ންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އޮރިޖިނޭޓަރއާއި އެސްޕީއީއިން އަޅަ

 އެޅުން

އަގު  ވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަށަށް އޭގެކޮށްފައިޝަރުޠުގައި ގަވާއިދުމި .4  
ތަކެތި އަނބުރާ ަގތުން ނުވަތަ އޭގެ ބަަދލުގައި އެެހން  ނަމަ އެ ތިރިވާ

 .ތަކެތި އެސްޕީއީއަށް އެކަށައެޅުން

ސަރ ނުވަތަ އޮރިޖިނޭޓަރ ނުވަތަ ސްޕޮން އެންޓިޓީ ާވންވާނީ،  ޕަރޕަސްސްޕެޝަލް  (2)
ސާވިސަރ ނުވަތަ އެހެންވެސް ޝަޚްޞެއް ބަނގުރޫޓުވުން، އިްފލާސްކުރުން ނުވަތަ 

 އުވާލުމުގެ ނޭދެވޭ މާލީ އަސަރުތައް ނުކުރާނެ ފަރާތެއްކަމުގައެވެ.

އެސް.ޕީ.ީއގެ 
ސާރވިަސރ ނުވަތަ 

 ުކރުން ޢައްޔަނުމެނޭަޖރ 

ސަރވިސަރ ނުވަތަ މެނޭޖަރ ރާެތއްވެސް އެސް.ޕީ.އީ ގެ ފަ ންއޮރިޖިނޭޓަރ ނުވަތަ އެހެ (1) 29.
 .ކުރެވިދާނެއެވެއްޔަނުޢައަކަށް 

ސެކިއުރިޓީ ކުރާ ފަރާތުން ޢައްޔަނުގެ މަޤާމަށް ސަރވިސަރ ނުވަތަ މެނޭޖަރު  (2)
 ނިހެން ުގޅުންހުރި އެހެ  އި ގަވާއިދާ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ، މިއިޝޫކުރުމުގައި 

މަތިން، އަދި ވިއްކާ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ގަވާއިދާމި މަތިންނެވެ.ވާ ގޮތުގެ ތަކުގައިގަވާއިދު
 ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ގަވާއިދުސެކިއުރިޓީޒްއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން 

 
ސެކިުއރަޓައިްޒޑް ޔުނިޓް 

އިޝޫކުުރުމގެ 
 ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 

ގަިއާވ  (1)ގެ ޖަދުވަލު އިދުގަވާސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމުގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި މި 30.
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް

ން މަޢުލޫމާތު ގަާވިއދު
 ހާމަކުަރމުން ގެްނިދއުން 

ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރިޕޯޓު ފައިލްކޮށް، އޮީތރިޓީ އާއި އިންވެސްޓަރުންނަްށ ގަވާއިދު 31.
 ށްދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.އިން ފޯރުކޮމަުޢލޫމާތު ެއސް.ޕީ.އީ މުންގެންދަންޖެހޭދެ
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އެސް.ޕީ.ީއގެ 
އެކައުންޓްތަާކއި 

 ރިކޯޑުތައް 

ގުޅުންހުރި ޤާނޫނަކާ ތަޢާރުޟުނުާވ އި، ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫާނ، ޕާޓްނަޝިޕް ޤާނޫނާ (1) 32.
 ޝަރުޠުތައްރގެ ޒަފައިވާ ޑިސްކްލޯއިގެ ަދށުން ކަނޑައަޅަގަވާއިދުފަދައިން، އަދި މި

އާއި ގެއްލުމުގެ ތެދު ފައިދާ ،ޏާއިންދަރަ އާއިރިސީވަބަލްސް، ފުރިހަމަވާ ގޮތުގެމަތިން
ަފރާތުގެ އެކައުންޓުތަކާ  އިން އެ .ޕީ.އީސްއަދި އިންސާފުވެރި ނަޒަރެއް ލިބޭަފދަގޮތަކަށް އެ

 ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޔުމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިރީ ފަދަ ޓަރަޖިސްސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް ހޯލްޑަރުންގެ  (2)
 އެސް.ޕީ.އީ އިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ތައްރިކޯޑު

ސްކީމް ަވއިންޑް އަޕް 
 ކުރުން 

 ވިދާނެއެވެ.ލެއިއުވަ އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި ސްކީމެއް (1) 33.

އެއްކޮށް އަނބުާރ  މަތިން ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓުތައް ސްކީމުގައިވާ ގޮތުގެ ހ. 
 ގަތުން 

ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫީނ ޝަރުޠު ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމުގެ ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ށ. 
ގެ ުމދަލާމެދުގަިއ ލެވޭނީ ސްކީމުއިމަވެސް މިގޮތަށް އުވަނަ މުއްދަތު ހަމަވުން.

ފަދައިްނ  ސްކީމް އުފެއްދުމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ބުނެފައިވާ 
  ޢަމަލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އި،ހޯދުމަށްފަހުގަ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ  ނ. 
 ން.ކުލިއުޝަނެއްގެ ދަށުން އިންެވސްޓަރުންގެ ވޯޓަރިޒޮ

އިްނވެސްޓަުރންގެ 
 ޙަްއޤުަތއް 

ފައިވާ ޔުނިޓުތަކާއި އިއިންވެސްޓަރުން ނަގަގޮތަށް،  ވާފައިސްކީމުގައި ބަޔާންކޮށް (1) 34.
 ބަޔާންކޮށްފައިގައި ގަވާިއދުންގާ ހިއެފަރާތްތަކަށް އެސެޓުން ިލބިގެްނދާ އިންޓްރަސްޓް، 

 ވާނެއެވެ.އޮންނަން

ތަކަށް ބަދަލުގެނެވޭީނ، ޝަރުޠުވާ ޔުނިޓްތަކުގެ ވިއްކައިފައި ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް  (2)
 ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮތްވާ (4)މިމާއްދާގެ ންވެސްޓަރުންގެ ރުހުމާއެކު އި
 ނެވެ.މަތިންތުގެގޮ

ގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، އިންވެސްޓަރުންގެ ރުހުން ( ވަނަ ނަންބަރ2ުމާއްދާގެ ) މި (3)
  ބެލުަމށްރުހުން ދީފައިވަނީ، ހުށަހަޅާ ބަދަލުތައް  ީނ، އެ ލޭލިބުނުކަމުގައި ބެ

ފަރާތްތަކަށް ލިބި، އިންވެސްޓަރުންގެ   )އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ޕީރިއެޑް އެ  21
 ވެ.ނަމައެ ލިއުޝަނެއްގެ ދަށުން އެކަން ފާސްކޮށްފައިވާޒޮޚާއްޞަ ރި
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އިންވެސްޓަރެއް ނުވަތަ އެޫންނވެސް ފަރާތެއް އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން ޝަކުވާ  (4)
ފައިވާ ހާލަތެއްގައި، ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކަްށ ޅައިހުށަހަ

 ބަދަލުގެނައުން މަނާކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ިލބިގެންވެއެވެ. އަދި އެފަދައިން އޮތޯރިޓީ 
ފައިވާ ބަދަލަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ޢައިނީގޮތެއްގަިއ ޅައިންވާނީ، ހުަށހަން ޢަމަލުކުރަ

 ލަތުގައެވެ.ހާބޫލުކުރެވޭ ގަގެއްލުންހުރި ކަމެއްކަމުގައި އޮތޯރިޓީއަށް 

ހާރުކުރާ ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތަކުގައި  ތިސްގޮތުގައި އިޝޫކޮށް އި ގެސުކޫކު (1) 35. ސުކޫކު އިޝޫކުުރން 
 ޝޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންސެކިއުރިޓީޒް އި

 ވާނެއެވެ.
ޟުވާ ހާލަތެއްގައި، ސުކޫކު ރަސުކޫކު އިޝޫކުރުމާބެހޭ ގަވައިދާ ތަޢާ އިއިދާވާގަ މި (2)

އިދަށް ވާކަންކަމުގައި، ސުކޫކު އިޝޫކުރުމާބެހޭ ގަ އިޝޫކުރުމާ ގުޅޭ
 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

 
ަގއިވާ ޔުނިޓު ފަންޑު

 އިޝޫކުުރން 
 R-57/2016ގަވާއިުދ ނަންބަރު  ދަށާއި،އިވާގަ ގެ ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމުގައި، މިޑުފަން 36.

 )އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަިޖސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

 ވަނަ ބާބު  6
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

އުނދަގޫ  ދަތި 
ކަންކަން 

އްލުކޮްށދިނުާމއި ޙަ
މަޢުލޫމާތު 

 ސާފުކޮށްދިުނން 

ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ނުަވތަ ބައެއް، ނުވަަތ އަންަނނިިވ ކަމަކާ ގުޅިގެން،  މި (1) 37.
މެދުވެރިކޮށް ގައިޑްލައިންސް  ލަރރކިއުސަމާނަކުރުމާ ގުޅެގޮތުން އާންމު  އިޢަމަލުކުރުމާ
 .ތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެޚުނެރުމުގެ އި

ލިސްޓްކުރުމާއި،  ،ގެ ދަށުން ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީޒްޓުޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަން ހ.  
 އް.ތަވިޔަފާރިކުރުމާއި، ސެޓްލްކުރުމުގެ ޝަރުޠު

ގެ ދަށުން ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމާއި، ޓުޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަން ށ.  
 ޝަރުޠުަތއް.މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ  ،ވިޔަފާރިކުރުމާއި

އަުގ  އާއި،ިއެލްކްޓޯރިންކ ިބިޑްނގ، ސާއިންރައިލެކްޓްރޯނިކް އިޝުއަ ނ.  
 ކަނޑައެޅުމުގެ އެހެނިހެން ގޮތްތަްއ.

އުނދަގޫ ކަންކަން ޔާއި މާނަކުރުމުގައި ފާހަގަވާ ދަތި އްއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގަވާގަ މި (2) 
ންޑް ޔުނިޓާއި، ސުކޫކް އްލުކޮށްދިނުމަށާއި، ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓާއި، ފަޙަ

ލުަތއް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ސޫގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ އު ޒާސެކިއުރިޓީ
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ނުވަތަ ގައިޑަންސް ނޯޓު މެދުވެރިކޮށް ގައިޑްލައިންސް ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ލަރރކިއުސަ
 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

ަގއިވާ ގަާވިއދު
ޝަރުޠުތައް 
 ގެ ބާރު ލުއިކޮށްދިުނމު

ނުވަަތ  މުގެ މަޤްޞަދުގައިމާޔަތްކުރުޙިއަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގައި، އިްނވެސްޓަރުން  (1) 38.
ގަވާއިދުގައިވާ އެއްވެސް  ދުގައި، މިޞަސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓް ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤް

 ޝަރުޠެއް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ބާރާިއ އިހުތިމާލު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގްނވެއެވެ:

 ވުން؛ ނުވަތަ  ކަމަކަށް އީރުޠަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އިޖުރާޝަ އެ ހ.   

ފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ވަކި ފަންތިއެއްގެ އިންޑަސްޓްރީ ޅައިހާމަކުރުމަށް ކަނޑައަ ށ.   
 ނުވަތަ ؛ ވުން ކަމުގައި ނުވަތަ އިޝޫއަރއަކަށް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމެއް

ޝުއަރގެ  އަމިއްލަ ބާުރ ގަވާއިދުގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ތަާބވެވިފައި ނުވަނީ، އި ނ.   
 ނުފޯރާ ފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކަމަށްވުން.

ނަމަ، އެކަމުގެ  ( ވަަނ ނަްނަބރުގެ ދަށުން ލުޔަކަށް އެދޭކަމުަގއިވ1ާމާއްދާގެ ) މި (2)  
ސީލާއި ލުއިދިނުމަށް އެޭދ ސަބަބު ބަޔާންޮކށް، އޮޯތރިޓީއަށް ލިޔުމުްނ ފުތަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ޒާ ގުޅޭގޮތުންޓީ އިޝޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ނުަވތަ ސެކިއުރިޓީރިސެކިއު (1) 39. 
އިންވެސްޓަރުންނަށް ހާމަކުރަންެޖހޭ ކަންކަމާބެހޭ ޮގތުން  އޮޯތރިޓީއަށް މަޢުލޫމާުތ 

ސްޕެޝަލް ޕާޕަސް ، ސަރވިސަރއަށާއި، އޮރިޖިނޭޓަރަށާއި، ށާއިދިނުމަށް އިޝުއަރަ
 ތު ދިނުމަށް ންމެ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާއެހެން ކޮ ނަާށއި،އެންޓިޓީއާއި އޭގެ މެނޭޖަރުން

 އެންގުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
 

ސްޕެޝަލް ޕާޕަސް އެންޓިޓީގެ އެކައުންޓްތަކާިއ  އި،އޮރިޖިނޭޓަރާ ،އިއިޝުއަރާ (1) 40. ބަލައި ފާސްުކރުން 
ތަ އެހެން ރިކޯޑުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް، އޮތޯރިޓީގެ އޮފިސަރެއް ނުވަ

 ކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ނުއްޔަޢަފަރާތެއް 

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ 1މާއްދާގެ ) މި (2)  
 އަންނަނިވި ސަބަުބތަކަށްޓަކައެވެ.

ވެލުއޭޝަްނ  ންކުރުމަށާއި،ގީކަން ޔަދާބެެލހެއްޓެމުްނ އް އެކައުންޓްތަ ހ.   
 ؛ހަދަމުންދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުަމށް



 ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް                       1106 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

28 
 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކުރަމުންދާކަްނ  ކަންކަންޤާނޫނާއި، ގަވައިދާއި، އުސޫލުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ށ.   
 ؛ންކުރުމަށްގީޔަ

ސްޕެޝަލް ޕާޕަސް އެންޓިޓީއާއި އޭެގ  އި،އިންވެސްޓަރުންނާއި، އިޝުއަރާ ނ.   
ރާތްތަކުން ލިބޭ ޝަކުވާަތކާ ގުޅިގެން މެނޭޖަރުންނާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަ

 ؛ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް ސާފުކުރަންޖެހޭ

ގެ ރައްކައުތެރިކަްނ ޓުމާކެ އިންވެސްޓަރުން ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ސެކިއުރިޓީޒް  ރ.   
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ސްޕެޝަްލ ޕާޕަސް އެންޓިޓީގެ މައްޗަށް ގަވާއިދުން 

 ؛ސައްކަތްތައް ބެލުމަށްލާޒިމުކުރާ ކަންކަމާ ގުޅިފައިވާ މަ 

ރެގިއުލޭޓްކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ސެކިއުރަޓައިޒޭޝަންގެ ކަންކަން ހިންގަމުންދަީނ  ބ.   
 ؛ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

ފާސްކުރާ ފަރާތް، އިންސްޕެކްޓިންގ އޮފިސަރުންނަށް  ލައިމާއްދާގެ ދަށުން ބަ މި (3)  
ފަރާތެއްގެ ބެލެނިވެރިކަމުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ޓތަކާއި އެއެކައުން

ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިޝުއަރ ނުވަތަ ސްޕެޝަލް ޕާޕަސް އެންޓިޓީގެ 
ފާސްކުރަންޖެހޭ  ަތްނތަން ފާސްކުރުމަށް،  ލައިރެގިއުލޭޓުކުރާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން، ބަ

 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެކްސެސް ދޭންވާނެއެވެ.ކަނޑައަޅާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި، 
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ގެ ޓު ތުގައި ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަން ވަ ލެވޭ ދަޢު ވައި ންމުކޮށް ވިއްކުމަށް ހުޅު އާ ސެކިއުރިޓީޒް 
 ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ގެ ފަންތި( ޒުގެ އަދަދު( )ސެކިއުރިޓީޒު )އިޝުއަރގެ ނަން( އިން )އިޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީ  ޓައިޓަލް:
 އިޝޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވަތު 

 ތާރީޚު:

 ސެކްޝަންތައް ބެހިގެންދާ ގޮތް 

 ކަންކަމުގެ ބަޔާންތައް  ސަމާލުވާންޖެހޭ – 1ސެކްޝަން 

 ޒް ދޫކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޓީސެކިއުރި  – 2ސެކްޝަން 

 އޮފަރގެ މަޢުލޫމާތު  – 3ސެކްޝަން 

 ގެ މަޢުލޫމަތު ޒުހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީ – 4 ސެކްޝަން

 ތު މާ އިޝުއަރއާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫ – 5ސެކްޝަން 

 މާލީ މަޢުލޫމާތު  – 6ސެކްޝަން 

 އިޤްރާރުތައް – 7ސެކްޝަން 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު / އެޓޭޗްމަންޓް  – 8ސެކްޝަން 

 

 ކަންކަމުގެ ބަޔާންތައް  ސަމާލުވާންޖެހޭ  – 1ސެކްޝަން 

 ކަށް އެކަނި * އާންމު ދަޢުވަތުތަ

ވާނީ ކުންފުނީގެ ޤާނޫނާއި ސެކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނިތަކުގެ  * މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސް .1
 ޖިސްޓަރީ ރަގައި( ފައިލްކޮށް ރީޚު ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި )ތާ ރަރއާއިރެޖިސްޓް
 ކޮށްފައެވެ.
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، ނާއި ހީރަސްކުރެވިފައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެންޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި * މި .2

ވެސް ޒިންމާއެއް އްޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން އެ 
ގެ މައްޗަކަށް ނޯންނާނެއެވެ. އަދި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ ރަރސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އާއި ކުންފުނިތަކުގެ ރެޖިސްޓް

ބަޔާނެއްގައި ނުވަތަ ލިޔުމެއްގައި   ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލާނީ އިޝުއަރ ނުވަތަ އެމަޢުލޫމާތާ
 (!ލައްވާ ވައިބައްލަ  2.2ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. )

ންސް ސަނަމަ، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައި ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމަތާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއް އުފެދޭ މި .3
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަޖުރިބާ   ބެހޭގޮތުން ޒާ ސެކިއުރިޓީ އިގަތުމާ ހިއްސާރާތެއް ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ފަ

ގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓާ  5.2އިރުޝާދު ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. )ލަފަޔާއި ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ 
 (!ލައްވާވައި ގުޅުންހުރި ހިރާސްގެ މަޢުލޫމާތު ބައްލަ

 

 ޒް ދޫކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޓީ ރި ސެކިއު  - 2ސެކްޝަން 

ޓެކްސް އަިއޑެންޓިފިކޭޝަން   ،ޚާއިތާރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ، ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރާއި، މާއިނަ .1
 ؛ކޮށްފައިވާ ޤައުމާއި، ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ޖިސްޓަރީރަ ނަންބަރާއި، 

 ؛ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޤާނޫނުތައް .2
ފެކްސް  ނަންބަރާއި، ފޯނު، އެޑްރެހާއި އީމެއިލް، ޓާއިވެބްސައި، ކާއިރާތްތަ ގުޅޭނެ ފަ، ހާއިއޮފީހުގެ އެޑްރެ .3

 ؛ނަންބަރު
ފައިސާ . ހ، ގެ އަދަދު )ގިންތިއާއި ގިންތީގެ އަދަދު އެނގޭ ގޮތަށް(ހިއްސާދޫކޮށްފައިވާ ، އާއިފަންތި .4

ފައިވާ ޅައިނޑައަކޮންމެ ފަންތިއަކަށް ކަ ދާއި،ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަ، ދާއިގެ އަދަ ހިއްސާ ލިބިފައިވާ 
 ؛ގެ އަދަދުހިއްސާ

ފައިސާ  .ހ، ގެ އަދަދު )ގިންތިއާއި ގިންތީގެ އަދަދު އެނގޭ ގޮތަށް(ޒުސެކިއުރިޓީ ދޫކޮށްފައިވާ، އާއިފަންތި .5
ވާ އެހެނިހެން ލިސްޓުކޮށްފައި ދާއި،ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަ، ދާއިގެ އަދަޒު ލިބިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ

 ؛ގެ މަޢުލޫމާތު ޒުލިސްޓްކޮށްފައިނުވާ އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީ ސެކިއުރިޓީޒުގެ މަޢުލޫމާތާއި
ޑެޓް  ޚާއި،ރިޓީ ތާރީއަމެޗު، ދާއިއަދަ ދީފައިވާ ދަރަނި، ތަކާއިދަރަނި ދީފައިވާ ފަރާތް ، ޚާއިތާރީ .6

 ؛އެހެނިހެން ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު ނާއި،ލޯ، ޒާއިސެކިއުރިޓީ
)ދޭއް(  2ރޮސްޕެކްޓަސް އިޝޫކުރުމުގެ ންމު މުޢާމަލާތްތައް ފިޔަވައި، ޕްއާ ވިޔަފާރީގައި ކުރާ  .7

އަދި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީޒް ސޮއިކޮށްފައިވާ އެހެން މުހިންމު  ކޮށްފައިވާކުރިން އިޝުއަރ ދުވަހުގެއަހަރު
އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި، ، ތަކާއިފައިވާ ތާރީޚު ދައިއެއްބަސްވުން ހަ ،އެއްބަސްވުންތަކާއި
 ؛ލު ސީފު އެއްބަސްވުމުގެ ތަ
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  ؛އޮފަރަރގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް )އިޝުއަރއާ ތަފާތު ނަމަ( .8
 ؛އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެކު، އޮޑިޓަރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް .9

 ؛ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމު .10
  ؛ގައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 5ސެކްޝަން  .11
 ތާއި،ހައިސިއްޔަ ،މަޤާމާއި ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއަށް ޒިންމާވާ ފަރާތާއި، އެ .12

 ؛ޒިންމާތައް
  -އަންނަނިވި އިޤްރާރުތައް:  .13

 4، 3، 2ހ. އާންމު ދަޢުވަތުތަކާ ގުޅިގެން ނަމަ، ޖަދުވަލު 

 4 އާއި 3ށ. ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓެއް ނަމަ، ޖަދުވަލު 

 

 އޮފަރގެ މަޢުލޫމާތު  – 3ސެކްޝަން 

ފައިވާ އަޅައިނަމަ، ނެރުމަށް ކަނޑަ ރާފްޓްގައިޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނެރުނު ތާރީޚު )ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ ޑް .1
 ؛ތާރީޚު(

ރެޖިސްޓްރޭޝަން  އާއި،ދޫކުރާ އެޖެންޓުންނާއި، ޓްރާންސްފަރ އަންޑަރައިޓަރުންނާއި، ފައިސާ .2
 ؛އެޖެންޓުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 ؛ރގެ މުއްދަތުފައޮ .3
 ؛ގެ އަދަދުޒުހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީ .4
  ؛އިވާ އުސޫލުފަހަދައި އަގު ނުވަތަ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް  .5
 ؛ފައިވާ އުސޫލާއި ޓައިމްލައިންހަދައިފައިސާދެއްކުމަށް  .6
 ؛ފައިވާ އުސޫލާއި ޓައިމްލައިންހަދައި ސެކިއުރިޓީޒް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް .7
ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފައިސާއާމެދުގައި، ސެކިއުރިޓީޒް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  .8

 ؛ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު
 .ތުމަށް ނިންމާ އެޕްލިކޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލުބަލައިނުގަ  .9
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 ތު މާ ގެ މަޢުލޫ ޒު ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީ  – 4ސެކްޝަން 

 ގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ޒުސެކިއުރިޓީ .1

 ލު؛ސީފުހ. ތަ
 ؛ށ. ފަންތި

 .ނ. އެއާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތައް

 އްޤުތައްޙަގުޅުންހުރި އަންނަނިވި  ޒާސެކިއުރިޓީ .2

 އެއް ނަމަހިއްސާހ. ސެކިއުރިޓީއަކީ         

 ؛އްޤުތައްޙަވޯޓުލުމުގެ  (1)
 ؛އްޤުތައްޙަގެ ޑު ޑިވިޑަން (2)
 ؛ގުޅިގެން ރައުސްމާލް އަނބުރާ ދިނުން އިޝުއަރ ވައިންޑްއަޕް ކުރުމާ (3)
 ؛ޑިވިޑަންޑް މިލްކުވާ ތާރީޚު/ ރިކޯޑު ތާރީޚު (4)
 ؛އްޤުޙަރިޑެމްޝަން  (5)
 ؛އްޤުތައްޙައެހެނިހެން  (6)
 ޞާ؛ލާޚު ކަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ގޮތުގެ އްޤުތަޙަ (7)
 ؛އަކާ ގުޅުންހުރި ނެޓް އެސެޓްސްހިއްސާއީ.ޕީ.އެސް؛ ސީ.އެފް.ޕީ.އެސް؛  (8)
 ؛ގުޅުންހުރި ޕޮލިސީ ޑާޑިވިޑެން (9)
ގެ ޑުތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ޑިވިޑަންދުވަހުގެ އަހަރު)ފަހެއް(  5ވެދިޔަ ތު ވޭ (10)

 ؛ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު
ގެ ތެރޭގައި ޑިވިޑަންޑް ދެވޭނޭކަމަށް ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2ށް އޮތް ޔަކުރި (11)

 ؛ނަމަ، އެކަން އިޝުއަރ އަންދާޒާކުރާ
 ؛ޑައިލިއުޓްވާނެކަމަށް ބެލޭ މިންވަރު  ހިއްސާއިޝޫއަށްފަހު  (12)
ވިއްކި ، ދާއިދައަގެ ޒުފައިވާ ސެކިއުރިޓި ކައިގޮތަށް ވިއް އަށް ބަދަލުކުރެވޭހިއްސާ (13)

، ބަދަލުވެގެންދާނެ ހިއްސާގެ އަދަދާއި ، އަދަދާއި ފައިސާގެ، ތަފުސީލާއި، ތާރީޚާއި

 ؛ލުކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންބަދަ ،ތަކާއިޠުޝަރުބަދަލުކުރުމުގެ 
 .ގައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 5ސެކްޝަން  (14)
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 ށ. ޑިބެންޗަރސް، ބޮންޑްސް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އިންސްޓްރޫމަންޓެއް އިޝޫކުރާނަމަ 

ގެ މައްޗަށް އޮތް ޓު ޕްރިންސިޕަލް ރީޕޭމަން ޤާއި، ޙައްއިންޓަރެސްޓް ލިބުމުގެ   (1)
 ؛އްޤުތައްޙަ

 މިލްކުވާ ތާރީޚު އެކްރޫވާ/އިންޓަރެސްޓް   (2)
 ފައި އޮތް ޅައި އިޝުއަރގެ މައްޗަށް ދަރަނި ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އަދަދެއް ކަނޑައަ  (3)

  ؛ނަމަ އެކަން
 ޒުގެ އަދަދާއި،ސެކިއުރިޓީ ކޮށްފައިވާ ޓުފިޔަވައި، ލިސް ހިއްސާންމު އާކުންފުނީގެ   (4)

 ؛އިޝޫކުރެވުނު ތާރީޚު ލާއި،ސީފުތަ  ،ގެ އަދަދާއިޒުނުވާ ސެކިއުރިޓީ ލިސްޓްކޮށްފައި
 ލު.ސީ ފުތަ ނާއި،އޭގެ ވެލުއޭޝަ އާއި،ކޮލެޓަރަލް، އާއިސެކިއުރިޓީ  (5)

 ނަމަ، އަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރާހިއްސާނ. 

ފަރާތްތަކުން އޭގެ  އަށް ބަދަލުކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒް ނަގާސާހިއް ގޮތަށް، ހިމެނޭ ކަންކަން އަންނަނިވި
 :ލުސީފު ލިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި އޭގެ ތަ  (ހިއްސާދަށުން ބަދަލުކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒް )

 ؛ގެ ނަންޒުސެކިއުރިޓީ .1
 ؛ކޮންވާޓްކުރާ ތާރީޚު މާއި،އްކަ ޒެ. ބަދަލުވެގެންދަނީ ކޮން ސެކިއުރިޓ2ީ
ލިބުމަށް  ،ކިއުރިޓީޒް ލިބުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި. ބަދަލުކުރެވޭ ސ3ެ

 ؛ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު
ފައިވާ ކައިގޮތަށް ވިއް  އަށް ބަދަލުކުރެވޭހިއްސާއިޝޫކުރާ  3.1

 ގެ ޒުސެކިއުރިޓީ
 ؛އިޝޫކުރި ތާރީޚު  3.11
  ލު؛ސީ ފުސެކިއުރިޓީގެ ތަ  3.12
  ؛އަދަދު 3.13
  ؛ގެ އަދަދުހިއްސާ ކުރެވޭނެކޮންވާޓް  3.14
 ؛ޓް ކުރުމުގެ އުސޫލާއި ޝަރުޠުތައްކޮންވާ  3.15

 .)ހ( ގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުގެ ( 2ގެ ) 4ސެކްޝަން  3.2
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 ނަމަ )ސުކޫކް ހިމެނޭގޮތަށް( . ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްސް އިޝޫކުރާރ

ަފިއާސ ، ނާއިސެކިއުރަޓައިޒްކުރެވޭ އެސެޓްސްގެ މަޢުލޫމާތު )އޭގެ އަގާއި، ކޮމްޕޮސިޝަ  (1)

 ؛ރުޠުތައް(ޝަ ،ލިބޭނެ އުސޫލާއި
ޑީމްކުރެވޭ އެސެޓްސްގެ ބަދަލުގައި އެހެން އެސެޓްސް އިމްޕެއަރ ނުވަތަ ރި، ޓާއިޑިފޯލް  (2)

 ؛އުސޫލު ހިމެނުމާބެހޭ
އޮރިޖިނޭޓަރގެ ނަމާއި، ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އޮފީހުގެ އެޑްރެހާއި، ފޯނު ނަންބަރާއި،   (3)

-އީހާއި އިޓް އެޑްރެވެބްސަކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ނަމާއި، ފެކްސް ނަންބަރާއި، ކޮންޓެކްޓް 
 ؛މެއިލް އެޑްރެސް

 ؛ސެކިއުރަޓައިޒޭޝަން ސްކީމް ނުވަތަ ޔުނިޓްތަކަށް ކިޔާނޭ ނަން  (4)
 ؛އޭގެ ރޭޓިންގްސް އާއި،ފައިދާ ،ޑައި އަންދާޒާކުރެވޭ މެޗުރިޓީ މުއްދަތާއި، ކޫޕަން/ޑިވިޑަން  (5)
 ؛ލަ އަދަދުތައްމުސެކިއުރަޓައިޒް ޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދާއި، ބާވަތާއި، އަގާއި، ޖު  (6)
 ؛ޓްރާންސެކްޝަންގެ ބާވަތް ތާއި،ސެކިއުރިޓައިޒް ކުރެވޭ އެސެޓުގެ ބާވަ   (7)
 ؛ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމާބެހޭ ޝެޑިއުލް  (8)
ސީލެއް އޮފަރ ފުފަންޑްސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ކުރު ތަ  ،ދާއިޞަ ރގެ މަޤްފައޮ  (9)

 ؛ގައި ހިމެނުންޓު ޑޮކިއުމަން
  ؛ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓްސްއާބެހޭ ޚުލާޞާއެއް  (10)
ގެ ޕްރިންސިޕަލް ޕާޓީތަކުގެ )އޮރިޖިނޭޓަރ، އިޝޫއަރ، ކްރެޑިޓް ނުރާންސެކްޝަ ޓް  (11)

ރ، ލިކުއިޑިޓީ ފެސިލިޓީ ޕްރޮވައިޑަރ، ސާވިސަރ، ޑައެންހޭންސްމަންޓް ޕްރޮވައި 
ގެ( ކު ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް ބޭން ނާއި ޓަރީ، ޕްރިންސިޕަލް އަންޑަރައިޓަރ، ކަލެކްޝަޒިޑިޕޮ

 ؛ނަންތައް
ޕްރިންސިޕަލް/ރިޑެމްޕްޝަން  ޓާއި ޓްރަސްޓް/ޑިވިޑެންޑް/ޕްރޮފިއަންދާޒާކުރެވޭ އިން  (12)

 ؛ގެ ތާރީޚުޓު ޕޭމަން
 ؛އަންދާޒާކުރެވޭ މެޗުރިޓީ ތާރީޚު  (13)
 ޚު؛ލެވޭނެ ތާރީވައިޤާނޫނީގޮތުން ސްކީމް އު   (14)
 ؛އެކަން ،ނަމަ ރިޑީމް ކުރުމުގެ އޮޕްޝަން އޮތް  (15)
 ލު؛ސީ ފުގައި ހިމެނޭ އެސެޓްތަކުގެ ތަމުސެކިއުރިޓައިޒްކުރެވޭ/ސްކީ   (16)
ނަމަ، އެކަން އޮތް ކުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މުއްދަތު މުއްދަތު އިތުރުކުރުން، ނުވަތަ   (17)

 ؛ހާމަކުރުން
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ކުރިއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ސްކީމް ޕްރިމެޗުއަރ ގޮތެއްގައި ވައިންޑް އަޕް ކުރުމުގެ   (18)
 ؛ނަމަ، އެކަމުގެ ބަޔާނެއްއޮތް  ފުރުޞަތު

 ؛ލިކުއިޑިޓީ ސަޕޯޓް  (19)
 ؛ޕޭމަންޓް ހަދާނެ ގޮތް ،އެކު، ކޭޝްފްލޯ ލިބޭ ގޮތާއިނާރެވެނިއު އެލޮކޭޝަ   (20)
އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ސަމަރީ ޓާރމް ޝީޓް: އިޝުއަރ، އޮރިޖިނޭޓަރ،   (21)

ޕްރޮޕަޓީ، އިނިޝިއަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަން، ސައިޒް، ފީތައް، ކްރެޑިޓް ، ޓްރަސްޓީ
ލިސްޓިންގ، ރޭޓިންގ، ޑޭ ނަމަ އެއާއެކު، ކޯލް އޮޕްޝަން، އޮތް  ޓެއްއެންހޭންސްމެން

ކައުންޓް ކޮންވެންޝަން، މެޗޫރިޓީ، އަންދާޒާކުރެވޭ ޔީލްޑް، ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް، 
 ލު؛ސީފުޓްރާންސެކްޝަން ލިޔެކިޔުމުގެ ތަ 

 ޚާއްޞަ ހިރާސްތައް  (22)

ގައި ހިމެނޭ ޓްރާންސެކްޝަނު ގޮތް؛ ކުރެވިފައިވާ ސްޓްރަކްޗަރ ޓްރާންސެކްޝަން
ތާއި، ޕްރިންސިޕަލް އެމައުންޓް އަނބުރާ ލިބިގެން މުދަލުން ކޭޝް ފްލޯ އަންނާނެ ގޮ 

 ؛ދާނޭ ގޮތް އެނގޭ ގޮތަށް

 .އިޤްރާރުތައް (23)
 

 . ސުކޫކް އިޝޫކުރާނަމަ، ބ

 ؛ސުކޫކުގެ ނަން  (1)
 ؛ބޭނުންކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް  (2)
 ؛ރޒައެޑްވައި ޢާޝަރީ  (3)
 ؛ސުކޫކު ސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުން  (4)
 ؛ސައިޒް  (5)
 ؛މުއްދަތު  (6)
 ފްރީކުއަންސީ  ،ޕްރޮފިޓް/ކޫޕަން/ރެންޓް/ރޭޓް  (7)
 ؛ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ކޮލެޓަރަލްގެ މަޢުލޫމާތު  (8)
 ؛ރީ ގޮތްމަގެ ޕްރައިޓު ރީޕޭމަން  (9)
 ؛ގޮތްތައް ތުރުގެ އިޓު ރިޕޭމަން (10)
 ނަމަ( ސްގެ ކޮޕީ )ލިބިފައިވާގކްރެޑިޓް ރޭޓިން (11)
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، ކޮވަނަންޓްސް، ޓްރާންސެކްޝަންގެ ކުރިން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް (12)

 ރެޕްރެޒެންޓޭޝަންސް، ވޮރަންޓީޒް
 ؛ލަތްތައް/ އިވެންޓްސް އޮފް ޑިފޮލްޓްހާނެ  ލޭޑިފޯލްޓްވީކަމުގައި ބެ  (13)
 ؛އިވެންޓްސް ފޮރ އެންފޯސްމަންޓް (14)
 ؛ލީ ރިޑެމްޝަންއަރސުކޫކް ޔުނިޓްސް ކުރިން ރިޑީމްކުރެވޭނެ ގޮތް/  (15)
  ؛ސުކޫކް ޔުނިޓްސް އަނބުރާ ގަންނާނެ ގޮތް/ރިޕާޗޭސް އެރޭންޖްމަންޓް (16)
 ؛ލިއުޝަންގެ މާއްދާތައްޒޮޑިސްޕިއުޓް ރި (17)
 ؛ން ދީފައިވާ ޚާއްޞަ ހުއްދަ ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީމު މަފްހޫ ޢީހުއްދަކޮށްފައިވާ ޝަރު (18)
 ؛ގެ އިޤްރާރުޒަރއެޑަވައި ޢާޝަރީ (19)
 ؛ގުޅުންހުރި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކާސުކޫ (20)
 ؛ނަންބަރުފޯނު ގުޅޭނެ  ،ސުކޫކު އިޝޫކުރުމާ ހަވާލުވެހުންނަ ފަރާތުގެ ނަމާއި (21)
 ؛ރެގިއުލޭޓަރުންގެ ހުއްދަތައް (22)
 ؛ޓްރަސްޓީގެ ނަމާއި ތާރީޚު (23)
 ؛ޓްރަސްޓް ޑީޑް (24)
 ؛މާލީ ބަޔާންތައް (25)
 ؛ސުކޫކުގެ ބާވަތާ ގުޅުވައިގެން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު (26)

 ؛ޑިވިޑެންޑް، އިންޓްރަސްޓް، ސުކޫކް ޕޭމަންޓްތަކުގެ ރިކޯޑް ތާރީޚު 26.1
 ؛އްޤުތައްޙަގުޅިފައިވާ އިތުރު  ޒާކިއުރިޓީ އިޝޫކުރާ ސެ 26.2
 .އުސޫލު  އްޤުތަކަށް ބަދަލުގެނެވޭނޭޙަގުޅިފައިވާ  ޒާސެކިއުރިޓީ 26.3
 .އްޤު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުޙައެމްޕްޝަން -ގުޅިފައިވާ ޕްރީ ޒާސެކިއުރިޓީ 26.4
 

ށް ހުރަހެއް ކަމަދި އެނެތޯ، އަވޭ ފަރާތަށް ވިއްކޭނެތޯ/ބަދަލުކުރެ އްނެފަރާތުން އައެއް  ސެކިއުރިޓީޒް.  3 
 ؛އެކަން ،ނަމައޮތް  ނުވަތަ ހަނިކުރުމެއް

މިލްކުވެރިކަން  ،ނަމަ ފައި ނުވާދައިހަ ނެއްލިސްޓްކުރުމަށް އެޕްލިކޭޝަ ގޮތް އޮތް  ކަންކަން ލިސްޓުކުރުމުގެ .4
 ؛ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރީކުރުމަށް އޮންނަ އުސޫލު

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ތާއި، ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގޮ އާއި، ދަސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ހުއް .5
 ؛ދުޞަމަޤް
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 ؛ގެ އަދަދުޒުރގައިވާ ސެކިއުރިޓީފައޮ .6

 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް، ލިބޭ ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު  .7
  ލަ ފައިސާ ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމަށް ނުވަތަ ސަބްސްކްރިޕްޝަން މުހ. ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޖު

ފަރާތް ޭދ ، ދާއިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަދަ ޓުހޯދައިދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބެނެފި 
 ؛ނުވަތަ ލިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްފަރާތް ނުވަތަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތާއި، ލިބޭ 

ނުވަތަ ފަރާތް ޭދ ، ދާއިއަދަ އެ ޚަރަދުތަކުގެ  ،ރަދުތަކާއިޚަރއާ ގުޅުންހުރި އެހެން އަށ. އިޝޫ
 ؛ނުވަތަ ލިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްފަރާތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތާއި، ލިބޭ 

 
އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް، ލިބޭ  ،ޚަރަދުތައް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބޭނެކަމށް އަންދާޒާކުރެވޭ އަދަދު .8

 :ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
 ؛ލް ޚަރަދުތަކަށްހ. ކެޕިޓަ

 ؛ށ. ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން
 ؛ނ. އެހެން ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް

 ސީލާއެކު(ފުރ. އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް )ތަ 
 ؛ށްލަކެޕިޓަ ގބ. ވާކިން 

 ؛ސީލާއެކު(ފުޅ. އެހެނިހެން )ތަ 
ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން  ސީޑްސް ބޭނުންލަކޮށް ޕްރޮމުކ. މަތީގައިވާ ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޖު 

 ކުރުން؛ބަޔާން
 

ލަނީ ވައިޕްރޮސީޑްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު )ހުޅު   .9
 :ނަމަ(ނަށް ސަބްސްކްރިޕްޝަ

 ؛ހ. އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭ އަދަދު 
ދަދާއި، އެކަމަށް އަލަ މު ށް ބޭނުންވާ ޖުއެކަމަ ،ނަމަ ގަންނަ މުދަލެއް ވަކި  (1)

 ،ރުމަށް ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ބޭނުންކުރާނެ އަދަދާއި ކުޚަރަދު
ފަރާތް ފައިސާ ދީފައިވާ  ވަކިން އެ ދާއި،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ބޭނުންކުރާނެ އަދަ

 ؛ނުވަތަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތް
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 އެއްބަސްވުމުގެ  ހޯދައިދިނުމަށް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ނުވަތަ މަށްކުރު ސަބްސްކްރައިބް  (2)
ނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ  ވަކި މުދަލެއް ގަންނަ، ދާއިގޮތުގައި ދެވޭ އަދަ ކޮމިޝަނުގެ

ރުމަށް، ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ކުދަދާއި، އެކަމަށް ޚަރަދުއަ ލަ މުޖު
 ދާއި،ގޮތްގޮތުން ބޭނުންކުރާނެ އަދަ އެހެނިހެން  ،ފައިސާއިން ބޭނުންކުރާނެ އަދަދާއި

 .ނުވަތަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްފަރާތް ވަކިން ދީފައިވާ 
 
 

 އިޝުއަރއާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމަތު  – 5ސެކްޝަން 

 ޞާ ލާޚުދު ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާތަކުގެ ޞަ ފަރާތުގެ އަސާސީ ލިޔެކިޔުމުގައި އޭގެ މަޤު އިޝޫކުރާ .1
 ބާޔާންކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލް  .2
 ލު ސީފު ނަމަ، ގްރޫޕުގެ ކުރު ތަ ގްރޫޕެއް ކަމުގައިވާ .3
 ނަމަ، އެ ކުންފުނީގެ ނަން  ރއަކީ އެހެން ކުންފުންޏަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުންފުންޏެއްއައިޝު .4
އިޝުއަރގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވާ  ސެވަރަލީ،ސީދާގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުގައި، ޖޮއިންޓްލީ ނުވަތަ  .5

  ،ފަރާތްތަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ވޯޓުގެ މިންވަރާއި  ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އެނުވަތަ ފޯރުވޭނެ ފަދަފަދަ 
ގެ ސާއްހިގައިވާ ލުފަރާތުގެ ކޮންޓްރޯ  ފަރާތެއްގެ ނަން )ނ( އެ ސީލާއި )ހ( އެފުވޯޓިންގ ކެޕިޓަލްގެ ތަ 

 އިންސައްތަ، އަންނަނިވި ބަޔާނާއެކު:
ހައިސިއްޔަތުން، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން، )އިޝުއަރގެ ނަން( ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ސެވަރަލީ،ސީދާގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުގައި، ޖޮއިންޓްލީ ނުވަތަ  ވައިފަރާތްތައް ފިޔަ
ނުވަތަ ފޯރުވޭނެ ފަދަ ފަރާތެއްވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަދަ އިޝުއަރގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވާ 

 ދެމެވެ.ންކަން ފޯރުކޮށްގީނގިފައި ނުވާކަމުގެ ޔަ އެ
 ލު ސީ ފުހިރާސްގެ ތަ ޓާއި،އިންވެސްޓްމަން ، ރިއާއިވިޔަފާ .6

 ލާފު ހާލަތެއް ދިމާވެފައިވާ ޚިފަދަ އާދަޔާ  ހަރަކާތްތަކަށް އަސަރުކުރާ މައި ހަރަކާތްތަކާއި، އެހ. 
 ؛އެކަން ،ނަމަ

އިޝުއަރގެ ވިޔަފާރިއަށް މުހިންމު އަދި އޭގެ މައްޗަށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ބަރޯސާވާ ށ. 
ނުވަތަ އެހެނިހެން އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ، ޓަމަރުން، ސަޕްލަޔަރުން، ޕޭޓަންޓްސްކަސް

 ؛ރައިޓްސް، ލައިސެންސް ނުވަތަ އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭ ބަޔާން
ގޮތުން އެންމެ ގުޅުންހުރި  ޟޫޢީއެންމެ މުހިންމު ނުކުތާތަކުން ފަށައިގެން، މައުނ. 

އަދި އޭގެ ސަބަބުން އިންވެސްޓްމަންޓް  ހިރާސްކަމުގައި އިންވެސްޓަރުން ބަލަންވާނެ
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ކަންކަން ލިސްޓުކުރުން  އޮތް ބައެއް ގެއްލުމުގެ ބިރުގެ ޓު ގެއްލުމުގެ ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަން
ކޭޝް ފްލޯ ނުވަތަ ލިކުއިޑިޓީ ނުވަތަ )މިސާލަކަށް: ޓެސްޓްކޮށްފައިނުވާ ޕްރޮޑަކްޓްސް، 

ގެ ޓު ކަށް ބަރޯސާވުން، މެނޭޖްމަންމައްސަލަތައް، ވަކި ސަޕްލަޔަރއަކަށް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރަ
 ނެތުން، ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް، ޓްރޭޑިންގ މާކެޓެއް ނެތުން، ...( ތަޖުރިބާ

 ލޭ ޑިރެކްޓަރުން ހުއްދަދީފައިވާ ނުވަތަ ކުރިއަށްގެންދަމުންދާ މުހިންމުކަމަށް ބެ ރ. 
 ؛ތަކުގެ މަޢުލޫމާތުޓުއިންވެސްޓްމަން

ލާގައި ނުވަތަ ޙަތަކާ ދެކޮޅަށް ޝަރުޢީ މަރު ގެ ފަރާޕުއިޝުއަރ ނުވަތަ އިޝުއަރގެ ގުރޫބ. 
 ،ފުރުޞަތު އޮތް ހުށަހެޅުމުގެ ދާ، ނުވަތަ މައްސަލައެއް ގެން ށް ޔަގައި ކުރިނު އާބިޓްރޭޝަ

އޮތް  އަސަރުކުރާނޭ ފަދަ މައްސަލައެއް ށްއަދި އޭގެ ސަބަބުން  އިޝުއަރގެ މާލީ ހާލަތަ
 ؛ނަމަ، އޭގެ މަޢުލޫމާތު

 އިވާ ބަދަލުތައް )އާންމު ދަޢުވަތުތަކަށް އެކަނި(ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ގޮތުން އައިސްފަ .7
ފަދަ، ބަދަލުވެގެން ރާ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކު ،އަހަރު ނިމުމަށްފަހުއައު އެންމެ ފަހުގެ މާލީ ހ. 

 ؛ލަތުހާގޮސްފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ 
ހިނގަމުންދާ މާލީ އަހަރު އިޝުއަރގެ މާލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުމުގެ ފުރުސަތު ށ. 

 ؛ފާކުރެވޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުލަ
އަންދާޒާ ބިނާވެފައިވާ  ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ފައިދާވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާނަމަ، އެނ. 

 ޕްރިންސިޕަލް އެސަމްޕަޝަންސް )ކޮމާޝަލް އެސަމްޕްޝަންސް ހިމަނައިގެން(
 އިދާރީ ކަންކަމާއި މެނޭޖްމަންޓް )އާންމު ދަޢުވަތުތަކަށް އެކަނި( .8

، ނުވަތަ ސަބްސިޑިއަރީއަކާއެކު، ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަޒީފާގެ ކޮންޓެރެކްޓްތަކާއި އިޝުއަރހ. 
ތެރޭގައި ހަމަވާ  ދުވަހުގެ އަހަރު 1ވިސް ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ )ސަރޕްރޮޕޯސްޑް 

ލެވެން އޮތް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ފިޔަވައި( ވައިކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި، ބަދަލެއް ދިނުމަކާނުލައި އު
ގެ ޓު ންކަން ހިމެނޭ، )ހ( ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން )ށ( ކޮންޓްރެކް އަންނަނިވި ކަ ލުސީ ފުތަ
ނުވަތަ އެފަދަ ؛ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވަކިވަކިންޓު )ލިސް ލުސީ ފުތަ

 އެކަން(  ،ނަމަ ކޮންޓްރެކްޓެއް/އެއްބަސްވުމެއް ނެތް
ން ނަންބަރު( އަޅުގަނޑުމެން، )ކުންފުނީގެ ނަން( ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، )ސެކްޝަ ށ. 

އިތުރު އެއްވެސް  ވައިރވިސް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ފިޔަސަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ދެމެވެ.ންކަން ގީ ކޮންޓްރެކްޓަކުން، ކުންފުނި ބަނދެވިފައި ނުވާކަމުގެ ޔަ 

 .ނާޔަތްތައްޢި ތުރު ލަ މުސާރައާއި އިމުޖު ދިންމާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ނ. 
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ޕްރޮޕޯސްޑް ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭނެކަމަށް  ށާއި،ންދާ މާލީ އަހަރު، ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަހިނގަމުރ. 
 .ނާޔާތްތައްޢިތުރު އިލަ މުސާރައާއި މު އަނދާޒާ ކުރެވޭ ޖު

ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ އޮތް މަޞްލަޙަތު، އަންނަނިވި ލުއިޝުއަރގެ ސްޓޭޓަޑް ކެޕިޓަބ. 
މެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވަކިން( )ށ( ބޯޑަށް ކަންކަމާއެކު: )ހ( ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަން )ކޮން

ތު )ރ( ބާވަތް ޙަ ޞްލަގައި އޮތް މަލުއްޔަނުކުރި ތާރީޚު )ނ( ޝެއަރ ކެޕިޓަޢަ
 )ބެނެފިޝަލް، ނުވަތަ ނޮން ބެނެފިޝަލް(

އަޅުގަނޑުމެން، )ކުންފުނީގެ ނަން( ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، )ސެކްޝަން 
ރަށް ފިޔަވައި، ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޞްލަޙަތެއް ނަންބަރު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަ

  ދެމެވެ.ންކަން ގީގައި ނެތްކަމުގެ ޔަ ލު ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަ
އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ  ނަމަ، އެ ތެއް ކުންފުނީގައިވާޙަ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މެޓީރިއަލް މަޞްލަޅ. 

ތިރީގައި ، ނޭތު ހިމެޙަސީލުތަކާއި ޑިރެކްޓަރުގެ މަޞްލަ ފުގެ ފުރިހަމަ ތަޓު އެރޭންޖްމަން
 ބަޔާންކޮށްފައި ނެގެޓިވް ސްޓޭޓްމަންޓް:

އަޅުގަނޑުމެން، )ކުންފުނީގެ ނަން( ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، )ސެކްޝަން ނަންބަރު( 
ޑިރެކްޓަރެއްގެ ، ވައިގެ ފިޔަ ޓުއެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ އެރޭންޖްމަން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ

އިވާ އިތުރު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ ތު ކުންފުނީގަޙަމެޓީރިއަލް މަޞްލަ 
 ދެމެވެ.ންކަން ގީއެރޭންޖްމަންޓެއް ނުވާކަމުގެ ޔަ

ޑިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޕޯސްޑް ޑިރެކްޓަރުންނާއި މުހިންމު އިދާރީ، މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ކ. 
 )ހ( ޑިރެކްޓަރުގެ –ސުޕަވައިޒަރީ ރޯލެއް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު 

ތަޖުރިބާ / ތަޢުލީމީ ފެންވަރު )ރ(   ނަން )ށ( އަދާކުރާ ރޯލު/ ހައިސިއްޔަތު )ނ(
 .އެހެނިހެން ޑިރެކްޓަރޝިޕްސް )ބ( އެހެން ޑިރެކްޓަރުންނާ އޮތް ގުޅުން

 

 މާލީ މަޢުލޫމާތު  – 6ސެކްޝަން 

 ؛ތައްޓުއިންކަމް ސްޓޭޓްމަން .1
  ؛ޝަންޒިސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ފައިނޭންޝަލް ޕޮ .2
 ؛ތައް ޓުޓްމަންކޭޝް ފްލޯ ސްޓޭ .3
 .ސްޓޭޓްމަންޓް އިކުއިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ .4

 އިޤްރާރުތައް  – 7ސެކްޝަން 
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 އިތުރު މަޢުލޫމާތު / އެޓޭޗްމަންޓް  – 8ސެކްޝަން 

 ؛ރިޕޯޓު، ސިޓީ، އޮޕީނިއަން .1
 ؛ޖަދުވަލުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޑެކްލަރޭޝަންތައް .2
 .ރުހުމުގެ ސިޓީ .3
 .އެހެނިހެން .4

 

 2ޖަދުވަލު 
 ރގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޑިކްލަރޭޝަންތައް އިޝުއަ 

އަޅުގަނޑުމެން، )ކުންފުނީގެ ނަން( ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަންނަވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް  .1
 އިޤުރާރު ވަމެވެ:

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނުވަތަ އޮފަރ ޑޮކިއުމަންޓަކީ ކުންފުނީގެ ޤާނޫނާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނާއި  މި (1)
ފައިވާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއްކަމާއި، ދައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަތަކާ އެއްގޮތްގަވާއިދު 

 ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން ނަގަމެވެ.
ފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ނައި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަ (2)

ންވާ މިންވަރަށް ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބޫލުކުރުންތަކަށް ބިނާކޮށް، އެކަށީގެގަ
 ޤީޤީ މަޢުލޫމާތުކަމަށް އިޤުރާރު ވަމެވެ.މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ޙަސާފުކުރުމަށްފަހު ދީފައިވާ، ތެދު 

ޤީޤަތެއް އުނިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ޙަފަދަ ގޮތަކަށް، އެއްވެސް  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންއަރާ (3)
 އިޤްރާރުވަމެވެ.

)ކުންފުނީގެ ނަން( ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމާ  އަޅުގަނޑުމެން،  .2
ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، އެހެނިހެން ޒިންމާތައް ޅައިތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަގަވާއިދުގުޅުންހުރި 

ލަތުގައި ހާޖެހޭ ކަމޭހިތާނެކަމަށާއި، ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން
 ހޯދުމަށް އިޤްރާރު ވަމެވެ.

 .އިޤްރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ، ކުންފުނިން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ޑިރެކްޓަރެއް .3
ތެރޭގައި ސެކިރުރިޓީޒް ޤާނޫނާއި،  ދުވަހުގެއަހަރު)ދިހައެއް(  10އިޤްރާރު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން،  (1)

ހީލަތާއި އި ން މަކަރާށުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުގެ ދަ ގުޅު  އާކޯޕަރޭޝަންސް
 ައދި ؛ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާކަން އީޓެކުމުގެ ޖިނާ
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ތެރޭގައި، އެއްވެސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއްގެ  ދުވަހުގެއަހަރު)ފަހެއް(  5ވޭތަވެދިޔަ  (2)
ފައިވާ ފަރާތަކަށް ޅައިން ފިޔަވަޅު އަ ޖުލާފުވެގެން އެކްސްޗޭން ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއާ ޚި

 .ނުވާކަން
ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޅައި ތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަގަވާއިދުގުޅުވައިގެން  ލާމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަ .4

 ރާރު ވަމެވެ.ހާމަކުރުމާއި، އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޤް

 ންކޮށްދިނުން ގީ ލަތު ޔަ ހާ މާލީ 

ންޝަލް ޕޮޒިޝަން ނޭ ޖަދުވަލު )ނަންބަރު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި )ފަހުގެ ފައި .5
 ހުގެ ދުވަ)ސާދަ(  14ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނެރުމުގެ ގިނަވެގެން  -( އާއި )ތާރީޚު ޚުގެ ތާރީ ޓުސްޓޭޓްމަން

މުއްދަތެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ށް ނުވާ ތާރީޚެއް( ދެމެދުގެޔަކުރި
 މަތިން ހުރިކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީޒްގެ ވިޔަފާރި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި  (1)
 ؛ދެމެހެއްޓިފައިވާކަން

ންމު ޖަލްސާއަށް ފަހު، ކުންފުނީގެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުގައި، އެންމެ ފަހުގެ އަހަރީ އާ އެ (2)
ފަދަ  މުދަލުގެ އަގަށް އުނިކަން ލިބޭ ،އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީސްގެ ވިޔަފާރިއަށާއި ވިޔަފާރިއަށާއި، 

 ؛އެއްވެސް ހާލަތެއް އައިސްފައިނުވާކަން
އްޙަ ޞަފޮތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ،ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީސްގެ މުދަލުގެ އަގު (3)

 ؛މުދަލަށް ހޯދޭނޭ އަގެއްކަން އަގުކަން ވިޔަފާރީގައި އެއާންމު 
ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީސްގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީއެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  (4)

 ؛އުފެދިދާނޭ ދަރަންޏެއް ނެތްކަން
ބަދަލު ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޒާވް އަދަދަށް   (5)

އުނިކަން ލިބޭފަދަ އާންމުނޫން ކަމެއް  އައިސްފައި ނެތްކަން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް
 ؛ނުވާކަން ދިމާވެފައި

 ލު ސީ ފުށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން އިތުރު ތަ ( އ5ަ( އިން )1މާއްދާގެ ނަންބަރު ) މި (6)
 ޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.( ގައި ބ3ަނަންބަރު ) ރިޕޯޓުގެ ލު ސީފުގައި ތަ ލަތު ހާދޭންޖެހޭ 

ލަން ވައިކައިރި މުސްތަގްބަލެގައި ކުންފުނި އުކޮންސާރން އެއްކަން/-ގޮއިންކުންފުންޏަކީ  (7)
 .ލަތެއް މެދުވެރިވަމުން އައިސްފައި ނެތްކަންނުވަތަ ހާޖެހިދާނެފަދަ ކަމެއް 

 ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތަކާ ގުޅުންހުރި އިޤްރާރުތައް  .6
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 )އޮރިޖިނޭޓަރ ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ، _________________________ ،އަޅުގަނޑުމެން  (1)
ގައިވާ ހުރިހާ ޓު އޮފަރ ޑޮކިއުމަން ކުންފުނީގެ ނަން( ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ،ނަމަ

ފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ނައިމަޢުލޫމާތެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގަމެވެ. ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަ 
ބޫލުކުރުންތަކަށް ބިނާކޮށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ގަ މަޢުލޫމާތާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ 

ޤީޤީ މަޢުލޫމާތުކަމާއި، ދީފައިވާ ޙަދީފައިވާ ތެދު އަދި  ފަހުސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް
 ރާރުވަމެވެ.ޤުޤީޤަތެއް އުނިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް އިޙަ ލުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ވައިމަޢުލޫމާތު އޮޅު

ލަން ވައިބަލެގައި ކުންފުނި އުޤުކައިރި މުސްތަ ކޮންސާރން އެއްކަން/-ގޮއިންކުންފުންޏަކީ   (2)
 .ލަތެއް މެދުވެރިވަމުން އައިސްފައި ނެތްކަންހާޖެހިދާނެފަދަ ކަމެއް 

ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި، ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތަކުގެ އޮބްލިގޭޝަންތައް ގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  (3)
 ގެ އަންދާޒީ ކޭޝް ފްލޯއިން ލިބޭނެއެވެ.ޓުކަށީގެންވާ މިންވަރެއް އެސެފުރިހަމަކުރުމަށް އެ

 
 އިޤްރާރުގައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު  (2 ދުވަލު )ނަންބަރު ޖަ  .7

 ތާރީޚު   ސޮއި ހައިސިއްޔަތު ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން 
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 3 ޖަދުވަލު 
 ގައި(ތަކުގުޅުންހުރި އޮފަރ ޒާ( ގެ އިޤްރާރު )އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީއެޑްވައިޒަރު)ން ޢާޝަރީ

ފައިވާ )ސުކޫކުގެ ޅައިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުށަހަ އެޑްވައިޒަރގެ ހައިސިއްޔަތުން، މި ޢާ އަޅުގަނޑު، )ނަން(، ޝަރީ
ން ހުށަހެޅުނު ނަން( އަކީ، ޝަރީޢާ މުޢާމަލާތުގެ ދަށުން އަދި ޝަރުޢީ މަބްދަޢުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި

ޝަރީޢާ ، ޝަރީޢާ ކޮންޕްލައަންޓް ހުށަހެޅުމެއްކަމާއި، މި އޮފަރގައި ހުށަހެޅޭ ސުކޫކާއި އޭގެ އޮނިގަނޑާއި ނިޒާމް
 ކޮމްޕްލައަންޓްކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

 
 ވެ.ބޫލުކުރުންތަކަށް ބިނާކޮށް ދީފައިވާ އިޤްރާރެކެގައިޤްރާރަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށާއި  މި
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