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a 

 
  އޮތޯރިޓީ                           ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް 

 މާލެ،                                                        

 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 

 ޒިންމާއާބެހޭސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ (  R/9201-1050ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1) އަށް ގަވާއިދު

 

) އަްށ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު( R-1050/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 

 ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ އިތުރުކުރުން.އަންނަިނވި  ށް(ލ) ގެ ފަހަތަވަނަ މާއްދާގެ  4 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާީލ ( 2/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެވަނީ "އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި (ގ) .4 

ފައިވާ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްަމންްޓ އި ގެ ދަށުން އުފައްދަ )ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު

 އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

 (ޏ)  

 

 ،"ޕީ.ޑީ.ޕީ" ނުވަތަ "ޕަބްލިކް ިޑސްކްލޯޝަރ ޕްލެޓްފޯމް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ

ން އެއްތަނަކުން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުާރ ސީ.ޑީ.އޯ.އައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީ

ފައިވާ އިންޓަނެޓް ށްކޮއިމު ޤާފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށް އަދި ހާމަކުރުމަށް 

 ޕޯޓަލަށެވެ. 

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޕީ.ޑީ.ޕީ  ،އަށް ދިމާވާ މައްސަލަ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ."ޕީ.ޑީ.ޕީ (ސ)  

 ފުރިހަމައަށް ނުހިނގުން ނުވަތަ ހިނުގމުގައި ދިމާާވ މަްއސަލަތަކަށެވެ.  

ަކމަށް ބުނެފަިއ  އަލަށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫުކރުން"ނުވަތަ " "އިނީޝަލް ޕަބްލިކް އޮފަރިންގ" (ޑ)  

 އެވަނީ، ކުންފުންޏަކުން އަލަށް ސެކިއުރިޓީްޒ ދޫކުރުމަށެވެ.
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ނުވަތަ އިޝޫކުރާ  ސެކިއުރިޓީޒް ޫދކުރާ ،ނެފައި އެވަނީ" ކަމަށް ބުގަވާއިދު "ސީ.ޑީ.އޯ.އައި (ޒ)  

 ކޮށްފައިވާޝާއިޢުފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީން 

(ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  R-1050/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 . އަށެވެ ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެޭހ ގަވާއިދު)

އަންނަނިިވ ކާއި ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިިވ ގޮތަށް ބާބަ 7ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް، ޗެޕްޓަރު  37ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

ގެ ގޮތުގައި ަހމަޖައްސައި،  8ގެ ގޮތުގައި އޮްތ ޗެޕްޓަރު އެއީ ޗެޕްޓަރު  7އިތުރުކުރުމާއެކު، މިހާރު ޗެޕްޓަރު މާއްދާތައް 

 ން.ވަަނ މާއްދާއިން ފެށިގެން މާއްދާ ތަރުތީބުކުރު 38މިހާރު އޮތް 

 7ޗެޕްޓަރު 

 ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން . ޕީ.ޑީ.ޕީ 

ޕީ.ޑީ.ޕީގައި 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 ،ގެ ބަޔާން އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމާއެކު ހިއްސާއަލަށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  (ހ) .38

 ،އެ ފަރާތުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ،ފޮނުވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ށްއޮތޯރިޓީން އިޝޫކުރާ ފަރާތަ 

ޕީ.ޑީ.ޕީ މެދުވެރިކޮށް އެޕޮއިންޓް ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ްސޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުަގިއ 

ގަިއ . އިޝޫކުރާ ފަރާތުގެ ފޯކަްލ ޕޮއިންޓް ޕީ.ޑީ.ޕީ ،ލިސްޓުކުރަން ފޮނުވުމުެގ ކުރިން

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ. 

ށް ގަވާއިދަ .ީސ.ޑީ.އޯ.އައި  ،ަނމަވެސް އޮތް މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި (ށ)  

ސްޓޮކް އެސްޗޭންޖުގަިއ  ،ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު 1

ަވަނ  1ށް ގަވާއިދަރާތްތަކުން، ސީ.ޑީ.އޯ.އައި ކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަލިސްޓު

(އެކެއް)  1ފެށިގެން މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ޢައިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަށް 

ގައި ފޯކަލް ޕޮއިންްޓ ރަިޖސްޓަރީ ކުރުމަްށ އެިދ . މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ޕީ.ޑީ.ޕީ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޕީ.ޑީ.ޕީ މެދުވެރިކޮށް 

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ 

 ޒިންމާ 

ޢަމަލުކުރަން ފަާށ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަށް  1ށް ގަވާއިދަސީ.ޑީ.އޯ.އައި  (ހ) .39

 ގައި ރަޖިސްޓަރީ . ން ޕީ.ޑީ.ޕީތާރީޚުން ފެށިގެން މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީ

ކުރުމާއެކު، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން ސީ.ޑީ.އޯ.އައި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ 

 ގައި ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.  . ހާމަކުރަންޖެޭހ އެންމެހަިއ މަޢުލޫމާތު ަލސްނުކޮށް ޕީ.ޑީ.ޕީ

ން ޕީ.ޑީ.ޕީ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމުެގ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީ (ށ)  

 ލަންވާނެއެވެ. އިސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކުލަވަ ،ލެއްސޫއު
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      މި މާއްދާގެ  ،އޮފިސަރުންއްޔަނުކުރާ އަޕީ.ޑީ.ޕީ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް  (ނ)  

ދޭތޯ ބެލުމަީކ ގެންލަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަމުންސޫ(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޕީ.ޑީ.ޕީއަށް ދިމާވާ 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ލު ސޫއު

އަށް ދިމާވާ މައްސަލައަާކ ގުޅިގެްނ ޕީ.ޑީ.ޕީގައި އާންުމކޮށް ޝާއިޢުކުރަންޖެޭހ . ޕީ.ޑީ.ޕީ  (ހ) .40

       ލަސްނުޮކށް  ،އްލުވުމުންޙަމަޢުލޫމާތެއް ޝާއިޢު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިމާވި މަްއސަލަ 

 އެ މަޢުލޫމާތު ޕީ.ޑީ.ޕީ މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

ްނ އްދާގެ (ހ) ާއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީމި މާ ،ލައިގެްނ މެނުވީ މަޤުބޫލު އުޒުރަކާ  (ށ) 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް  ،ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކާމެދު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަަނ މާއްދާއިްނ ފެށިގެން  38މިހާރު އޮްތ  ،ްނ އިތުރުކުރެވޭ ޗެޕްޓަރު އިތުރުވުމުންއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީ އިޞްލާޙާމި  .3

ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ފަދައިން  43ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  39މާއްދާ ތަރުތީބު ކުރުމާއެކު، މިހާރު އޮތް 

 .ތަރުތީބުކުރުން ތައްާމއްދާ ފެށިގެން މާއްދާއިންވަަނ  40މިހާރު އޮތް  ށްމާއްދާއެއް އިތުރުކޮ

ވިފައިވާ އިސްތިސްނާ ދެ 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ފަންޑު 

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުެގ ( R-1050/2019 ގަވާއިދު ނަންބަރު .43

ގައި ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެކަމަްށ ) ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު ( R-57/2016 ގަވާއިދު ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކަށް

ން އުފައްދާ ވަަނ މާއްދާާއ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީ 23ެގ ) ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެޭހ ގަވާއިދު

ފަންޑުތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ގަވާއިދުގެ އެނޫްނ ާމއްދާތަކަށް އެފަދަ ފަންޑުތަކުން 

  ޢަމަލުކުރުން ލާިޒމެއް ނޫނެވެ. 

 ތައް ނަންބަރު އި ޗެޕްޓަރުގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުން މި .4

 ތަރުތީބުކުރުން. 

ވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ގަވާއިދުން ގެންަނ ހަބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް  .5

  އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން. 

 ޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ޝާއިމި ގަވާއިދު ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި .6

__________________ 

 


