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

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2016 އޮގަސްޓު 7 – 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 4ތާރީޚު 107އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ފަންޑް ރަިޖސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިންވެސްޓްމަންޓް 
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 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 
  .ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
 ބެހޭ ގަވާއިދު ރީކޮށް ހިންގުމާރަޖިސްޓަފަންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް 

    

  އާންމު މާއްދާތައް  –ފުރަތަމަ ބައި 
  

 

ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ ތެރެއިން، ރަޖިސްޓަމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ރީކުރުމަށް އެދޭ ރަޖިސްޓައޮތޯރިޓީގައި  އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި މި 

ޤާނޫނު  ،ރީކޮށްދިނުމާބެހޭ ގޮތުންރަޖިސްޓަފަރާތްތައް، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑެއްކަމުގައި 
ވަނަ  60(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2/2006ރު ނަންބަ

  ވާއިދެކެވެ. ގަލާފައިވާ އިން އެކުލަވަގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީ  މާއްދާގެ (ހ)
  

ޞަދާއި ޤުނަމާއި މަ  .1 (ހ)
 ފަށާ ތާރީޚު ޢަމަލުކުރަން 

" މާ ރީކޮށް ހިންގުރަޖިސްޓަ ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް  މި ބެހޭ ގަވާއިދު
  އެވެ.
  

     (ށ)

ގައި ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުމި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
  ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

  

     (ނ)

  ޒުތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްބަހާއި ލަފު މި ގަވާއިދުގައި 
  

  މާނަކުރުން   .2 (ހ)

" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނަ މާއްދާގައި  3މި ގަވާއިދުގެ  ،ވަީނއެ "އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު
 ބުނެފައިވާ މާނައިގައެވެ.

  

      

" ކަމަށް ބުނެފައި  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާީލ  2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެވަނީ "އޮތޯރިޓީ
ޓް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކެޕިޓަލް މާކެ

 .   އޮތޯރިޓީއަށެވެ
  

      

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނީއެ  ކަމަށް ބުނެފައި "ޑް ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕްލިމިޓެ"
) ގެ ދަށުން  2011/13 ޑް ލައިބިލިީޓ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ލިމިޓެ(ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު
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  ޕާޓްނަރޝިޕަށެވެ.
  
(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެވަނީ  ކަމަށް ބުނެފައި  "ކުންފުިނ"

) ގެ ދަށުން   ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަށެވެ.ރަޖިސްޓަ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު
  

      

(ކަސްޓޯޑިއަްލ  R-36/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި  "ކަސްޓޯޑިއަން"
) ގައި ބުނެފައިވާ މާ  . ޚިދުމަތްތައް ދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ގަވާއިދު   ނައިގައެވެ

  

      

(ފަންސާސް އެކެއް)  51 ،އެވަނީ  ކަމަށް ބުނެފައި "ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު"
  އަށްވުރެ މަދު އަދަދެއްގެ އިންވެސްޓަރުން ހިމެނޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަކަށެވެ. 

  

      

:  "ޔުނިޓް "ނުވަތަ  "ހިއްސާ"   ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
  

      

  ؛އެ ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ހިއްސާއަށް، ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްނަމަ،
  

)1(       

ނޑައަޅާފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ހި ،ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ އްސާވާކަމަށް ކަ
  މިންވަރަށެވެ.

  

)2(       

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ހިއްސާ ނުވަތަ  ،އެވަނީ ކަމުގައި ބުނެފައި "އިންވެސްޓަރުން "
  ޔުނިޓް ލިބިގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

  

      

ންޓް އިންވެސްޓްމަ ،އެވަނީ  ކަމަށް ބުނެފައި  "ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓް ވެލިއު"
ލަ ވެލިއު، ދޫކޮށްފައިހުރި ހިއްސާއިން ގެއްލުމުން ޖެޭހ ގެ ޖުމުފަންޑުގެ ނެޓް އެސެޓު

  އަދަދަށެވެ.
  

      

  އެވަނީ: ކަމަށް ބުނެފައި "ފަންޑުގެ ޗާޓަރު "
  

      

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު؛ ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ 
  އެއްބަސްވުމާއި،

  

)1(       

މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިންޑު އުފެއްުދމާއި ފަންޑު ިހންގަފަ
 ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި

  

)2(       

  ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި، އަދި ފަންޑުގެ
  

)3(       

ފަންޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާބެހޭ ކަންކަން ހިންގާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  .   ލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ

)4(       
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އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ހިއްސާއެއް  ،އެވީަނ ކަމަށް ބުނެފައި "ސަބްސްކްރިޕްޝަން"
  ނުވަތަ ޔުނިޓެއްގެ މުޤާބިލުކަމުގައި ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ.

  

      

ހުދެއް އަދާކުރާނެކަމުގެ އަކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ  ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި "ޕްލެޖް"
  ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި މުދަލެއް ރަހުނުކުރުމަށް ނުވަތަ އެކަށައެޅުމަށެވެ.

  

      

ތަކެތީގެ މައްޗަށް އޮންނަ  އި އެ އެވަނީ، ރިއަލް އެސްޓޭޓާ ކަމަށް ބުނެފައި "އެސެޓް"
  އެންމެހައި ޙައްޤުތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

  

      

" ކަމަށް ބުނެފައި އިންވެސްޓަމަންޓް ފަންޑުގެ ، އެވަނީ "އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްކުރާ ފަރާތް
ުނވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ދިރާސާކޮށް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މެނޭޖްކުރާ ފަރާތް 

މޮނިޓަރކޮށް އިންވެސްޓްމަންޓް ގަތުން ނުވަތަ ވިއްކުމާބެހޭ ގޮތުން ކަންކަން ނިންމުމަށް 
  ފެންނަ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

  

      

 2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެވަނީ "އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި
) ގެ ދަށުން ލައިސަންސްދީފައިާވ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު

  އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތަށެވެ.
  

      

ބާރާތްތައް މާނަކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢި އި ގައި މާނަކޮށްފައިނުވާ ބަސްބަހާމި ގަވާއިދު
) އާ މާލީ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2006/2 ުނގެ ދަށުން އެ ޤާނޫ  އި،ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު

 ތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ހަދާފައިވާ ގަވާއިދު
  
  
  

     (ށ)

  އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު  –ދެވަނަ ބައި 
  
  

ވަނަ މާއްދާގައި  4އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ 
ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކިބައިން ސަބްސްކްރިޕްޝަން ނަގައި، އެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ސެކިއުރިޓީޒްގައި، ނުވަތަ ބޭންކު 
ޑިޕޮސިޓްގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް މުދަލެއްގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށާއި، އެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން 

ލީ ނަފާތައް ވިޑެންޑް، އިންޓަރެސްޓް، ކެޕިޓަލް ގެއިން، ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް މާޑި
ހަމައެކަނި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން އުފައްދައި ހިންގާ ޤާނޫނީ ، ޞަދުގައިހޯދައިދިނުމުގެ މަޤު
 .   ޝަޚްޞަކަށެވެ

  

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ   .3
 މާނަ 

 .   އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ
  

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ   .4
  މާނައިން އިސްތިސްނާކުރުން 
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  އޮތުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ހޯލްޑިންގ ކުންފުނިތައް. ންފައިލިބިގެހަމައެކަނި ހިއްސާ 
 

)1(    

 ކުންފުންޏެއް.ލައިސަންސް ދީފައިވާ ޑީލިންގ 
 

)2(    

  ބޭންކުތަކާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކާ ލީސިންގ ކުންފުނިތައް.
 

)3(    

ނޑުގޮތެއްގައި މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދްމަތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް.   މައިގަ
 

)4(    

  ޖެނެރަލް ޕާޓްނަޝިޕްތައް.
 

)5(    

ރީކުރުމަށް ހުށަހަާޅ ރަޖިސްޓަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި 
) ގެ ދަށުްނ  2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފަރާތަކީ (ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު
ޑް ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ރީކޮށްފައިވާ ލިމިޓެރަޖިސްޓަ

) ގެ ދަށުން  96/10 ރީކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު
  ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 

 ރީކުރުންރަޖިސްޓަފަންޑް  .5 (ހ)

ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ ރީކުރުމަށް އެދޭ ރަޖިސްޓައިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް 
ގައިވާ  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭގޮތަށް، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1

  ފޯމުން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  

      (ށ)

ގަިއ ވެބްސައިޓު ލިސްޓެއް އޮތޯރިޓީގެ ރީކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގެރަޖިސްޓަ
  ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

  

      (ނ)

ނުވަތަ  ރީކުރާ ފަރާތަކުން އާންމުކޮށް ހިއްސާރަޖިސްޓައިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި 
ރީކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓަ ލެވޭނީ އިޔުނިޓް ވިއްކުމަށް ހުޅުވަ

10  (   ޕާޓްނަރުންނަށްވުރެ މަތީ އަދަދަކަށް ޕާޓްނަރުން ހިމެނޭ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށެވެ.(ދިހައެއް
  

ނުވަތަ  އާންމުކޮށް ހިއްސާ  .6
 ލުން އިޔުނިޓް ވިއްކުމަށް ހުޅުވަ

  އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ޗާޓަރުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
  

  ފަންޑުގެ ޗާޓަރު   .7

  މުއްދަތު. ،ބާވަތާއި ،ފަންޑުގެ ނަމާއި
  

)1(      

  ފަންޑު ސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް.
  

)2(      

ޞަދުތަކާއި، އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭެނ ޤުފަންޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓު މަ
  އުސޫލުތަކާއި، އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ނިންމުންތައް ނިންމާނެ އިޖުރާއަތުތައް.

  

)3(      

      )4(  މިންވަރު.އަގު އަދާކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލްގެ 
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  ފަންޑު މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތް. ،އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު މެނޭޖްކުރާނެ ފަރާތާއި
  

)5(      

  ކަސްޓޯޑިއަންއެއް ހަމަޖައްސާނަމަ އެކަން.
  

)6(      

ށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެޑްވައިޒަރު ފަންޑުގެ ކެޕިޓަލައިންވެސްޓްމަންޓް 
  އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާގެ މިންވަރު.ދެއްކުމަށް 

  

)7(      

ނޑައަޅާ ގޮތް.   ފަންޑުން ހިއްސާ ނުވަތަ ޔުނިޓް ވިއްކާނެ އަގު ކަ
  

)8(      

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރު، ކަސްޓޯޑިއަން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތްތަކުން 
  މިންވަރު. އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަށް ފީއާއި ޚަރަދުތައް ޗާޖުކުރާނެ ގޮތާއި

  

)9(      

  މަލާތު (ޓްރާންސްފަރ) ކުރެވޭނެ ގޮތް.ޢާގެ މުފަންޑުގެ ހިއްސާ ނުވަތަ ޔުނިޓު 
  

)10(      

  ގޮތް. ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑް ނުވަތަ ފައިދާ ދޭނެ 
  

)11(      

  .ފަންޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ހިސާބުތައް ހާމަކުރެވޭނެ ގޮތާއި މުއްދަތު 
  

)12(      

 ބަދަލުގެނެވޭނެ ގޮތް.ފަންޑުގެ ޗާޓަރަށް 
  

)13(      

ތަކުގެ މިންވަރު ނުވަތަ ތެއްގެ އެސެޓްތަކެއްކަމާއި އެސެޓުފަންޑުގެ ޕޯޓްފޯިލއޯގައި ހިމެނޭނީ ކޮންބާވަ
  .   ނިސްބަތް، ފަންޑުގެ ޗާޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  

ފަންޑުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ބެހެއްޓޭނެ   .8
 މިންވަރު އެކަށައެޅުން

ގެ ކަންކަން ހިންގާނީ، އެ ވުންތައް ބާއްވާނެ ގޮތާއި ކޯރަމުހިއްސާދާރުންގެ ބައްދަލު
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  96/10އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) ނުވަތަ  2011/13ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު
. (ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު   ) އަދި ފަންޑުގެ ޗާޓަރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

   

ހިއްސާދާރުންގެ   .9
 ބައްދަލުވުންތަކާއި ވޯޓުދިނުން 

)  000،000،5/-އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ މިންވަރު  (ފަސްމިލިއަން
ން އޮތޯރިޓީރުކަމުގައި ވާންޖެހޭނީ ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، ފަންޑު މެނޭޖަ

 .   ލައިސަންސްދީަފއިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރެކެވެ
  

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރާއި  .10  (ހ)
  ކަސްޓޯޑިއަން 

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމާނެ ގޮތުގެ 
ާޗޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މެނޭޖްކުރާ  ،މަޢުލޫމާތު

  ރީކުރަންވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަފަރާތްތައް މި އޮތޯރިޓީގައި 
 

    (ށ)

ރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑެއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރަޖިސްޓަ     (ނ)
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ލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކެއް ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަޢުމެނޭޖު
  ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.

 
ނަމަ، ފަންޑުެގ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުން ކަސްޓޯޑިއަންއެއް އައްޔަންކޮށްފައިނުވާ

(ހައެއް) މަސްދުވަހުްނ  6ތައް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ އިންވެސްޓްމަންޓު 
  ވާނެއެވެ.އެއްފަހަރު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަން 

 

    (ރ)

ކަސްޓޯޑިއަންގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އިންވެސްޓްމަންޓް 
  މާަޔތްކުރުމަށެވެ. ޙިފަންޑުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ މަސްލަހަތު 

 

.11 (ހ)  ކަސްޓޯޑިއަންގެ ޒިންމާތައް

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑާއެކު ވެޭވ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ އެސެޓްތައް ހުންނަންވާނީ 
  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ކަސްޓޯޑިއަންގެ ބެލެހެއްޓުމާއި ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައެވެ.

 

    (ށ)

ފަންޑުގެ މި ގަވާއިދާއި، އިންވެސްޓްމަންޓް  ،ކުރަީނއިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު މެނޭޖު
  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ކަސްޓޯޑިއަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ޗާޓަރާ
 

    (ނ)

ފަންޑާބެހޭ ގޮތުން ، މި ގަވާއިދާއި، ފަންޑުގެ ޗާޓަރުގެ މާއްދާތަކާ ޚިލާފުނުވާނަމަ
އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަސްޓޯޑިއަން 

  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

    (ރ)

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ މުދަލުގެ ތެރޭގައި، ފަންޑަށް ކޮށްފައިވާ ޕްލެޖެއް 
ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ގޮތުްނ  ރީ ރަޖިސްޓަހިމެނިއްޖެނަމަ، އެ ޕްލެޖެއް ރެކޯޑު ނުވަތަ 

  ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކަސްޓޯޑިއަން ކުރަންވާނެއެވެ.
 

    (ބ)

ކަމެއް ކޮށްފައިވުމަކީ ނުވަތަ ވަކިކަމެއް އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ވަކި
ކޮށްފައިނުވުމަކީ މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވުންކަމަށްވާނަމަ، އެކަމެއް 

ކަމާއި އެކަމެއް ވީއެންމެ އަވަހަކަްށ  ކަސްޓޯޑިއަންއަށް އެނގުމާއެކު އެއީ ކޮންކަމެއް 
ކަސްޓޯޑިއަން ލަސްނުކޮށް  އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވަނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން

  އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 

    (ޅ)

ލާފައިވާ އިހޭ ޤާނޫނު، ނުވަތަ، މި އޮތޯރިޓީން އެކުލަވަދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެ
ކަސްޓޯޑިއަލް ޚިދުމަތްތައްދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ގަވާއިދާއި، ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލް އެގްރީމެންޓާއި 

އެ ޚިލާފުވުމެއްެގ  ،ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާއި ކަސްޓޯޑިއަން ޚިލާފުވެފައިވާނަމަނުވަތަ މި 
ސަބަބުން އިންވެސްޓަރުންނަށް ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެްއ 

  ލިބިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ގެއްލުމަކަށް ކަސްޓޯޑިއަން ޒިންމާވާންވާނެއެވެ.
  

 ކަސްޓޯޑިއަންގެ ލައިބިލިޓީ  .12

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަކީ އާންމުކޮށް ހިއްސާ ވިއްކާ ފަންޑެއްނަމަ ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓް   މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން .13
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) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިވެއްޖެނަމަ ގަވާއިދު  51ބަރުންގެ އަދަދު ންފަންޑުގެ މެ (ފަންސާސް އެކެއް
ކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ (ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަ R-10/2011ނަންބަރު 
  ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.2010ގަވާއިދު 

  
އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑެއްގެ ހިއްސާ އާންމުކޮށް ވިއްކަން ހުށަހެޅޭނީ އޮތޯރިޓީގައި 

. ރަޖިސްޓައިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު    ރީކޮށް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުގައެވެ
  

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ  .14  (ހ)
 ހިއްސާ އާންމުކޮށް ވިއްކުން 

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ހިއްސާ އާންމުކޮށް ވިއްކުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް 
ނުވަތަ ގެންދަންވާނީ ކުންފުންޏެއްނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު، 

 ،ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނާއި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނާއި
  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާމި ޤާނޫނުތަކުގެ 

  

      (ށ)

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ކަސްޓޯޑިއަންއެއް އައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ، ހިއްސާއަްށ 
ސަބްސްކްރައިބްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދައްކަންވާނީ، އެކަމަށްޓަކައި އިންވެސްޓްމަންޓް 

 . ނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ އެކައުންޓަކަށެވެ   ަފންޑުގެ ކަސްޓޯޑިއަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަ
  

  ސަބްސްކްރިޕްޝަން  .15  (ހ)

 އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ހިްއސާއަށް ސަބްސްކްރައިބްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަބްސްކްރައިބް 
  ކުރިކަމުގެ ރަސީދެއް ދޭންވާނެއެވެ.

  

      (ށ)

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ހިއްސާ ދޫކުރަންވާނީ ހިއްސާއަށްވާ ފައިސާ އެއްކޮށް 
  ދެއްކުމުންނެވެ.

  

      (ރ)

އެ ފަންޑުގެ ހިއްސާއަށް ސަބްސްކްރައިބް  ،އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުންޕްރައިވެޓް 
(ތިނެއް) ދުވަހުގެ  3އެފަރާތްތަކުން ސަބްސްކްރައިބް ކުރާތާ  ،ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރާ

  ތެރޭގައި މި އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
  

      (ބ)

އެހެން އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުން ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތައް ފިޔަވައި 
ށް ވެލިއު ހިސާބުކޮށް އާންމުކޮ އެ ފަންޑުގެ ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓް

. ޢުޝާއި   ކުރަންވާނެއެވެ
 

.16 (ހ) ނެޓް އެސެޓް ވެލިއު 
 ހިސާބުކުރުމާއި އާންމުކުރުން 

 
 

ފަންޑުގެ މެމްބަރުން ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުން މާލީ ހިސާބުތައް އެ 
  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ޖެ ހިނދެއްގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމުބޭނުންވެއް

  

      (ށ)

 ބަރުންނަށް ލިބޭނެްނމި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުކުރާނީ ނުވަތަ މެ
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތާއި ކޮންމެ އިންތިޒާމު  ހަމަޖައްސަންވާނީ ފަންޑުގެ ޗާޓަރުގައި ކަ

) މަހެއްގެ މުއްދަތުންކުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައެވެ. 6   (ހައެއް
  

      (ނ)
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ގައި ކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒުއިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުން އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ދޫ
  އިންވެސްޓްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

  

ކުރުން މަނާ  .17  (ހ)
 ތައްއިންވެސްޓްމަންޓު

 :  އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ
  

)1(       

  ،އެޑްވައިޒަރު
  

         (ހ)

  ،އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާތް
  

         (ށ)

  ބަރުން، ްނޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެ
  

         (ނ)

  .އޮޑިޓަރު
  

         (ރ)

(ފަހެއް)  5ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް ފިޔަވައި، ފަންޑުގެ ހިއްސާގެ 
  ގަނެފައިވާ ފަރާތެއްގެ ސެކިއުރިޓީޒް.އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީ އަދަދަކަށް 

  

      (ބ)

 ފަރާތް. ތިހާރުކުރާ ނުވަތަ ޕްރޮމޯޓްކުރާ ސްފަންޑު އި
  

      (ޅ)

(ފަހެއް)  5) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތެއްގެ 1މަތީގައި (
  މަތީ މިންވަރަކަށް ހިއްސާވާ އެހެން ވިޔަފާރިއެއް. އިންސައްތައަށްވުރެ

  

)2(       

ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްވެސް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގައި އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްކުރާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ 
އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ކަންކަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އޮފިސަރެއްގެ މަޞްލަޙަތެއްވާނަމަ އެކަމެއް 

 .   އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ހުށަހެޅުން އެޕްރޫވްކުރާ ފަރާތަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ
  

  މަޞްލަޙަތު ހާމަކުރުން .18

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  17އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުން މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަާކ  ފަންޑުގެ ޗާޓަރުގައި އެސެޓް ގަތުމާއި ވިއްކުމާބެހޭ ގޮތުން ކަ

ޚިލާފުވެފައިާވ މިންވަރާއި، އަދި އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅާނެ  ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ
  އަންގަންވާނެއެވެ.  ފިޔަވަޅު، ވަގުތުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިއުމަކުން

  

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އުސޫލުތަކާ  .19  (ހ)
 ޚިލާފުވުން 

)  15މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޚިލާފުވެފައިވާކަން އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާތާ  (ފަނަރަ
  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ.

  

      (ށ)

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ފަރާތުން ނެރޭ ހުރިހާ އިޝްތިހާރު ތަކެއްގައިވެސް އެއީ 
އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ަފރާތުން ނެރޭ އިޝްތިހާރެއްކަން ފަސޭހައިން އެނގޭނޭ 

 .  އަދި އޭގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ވާންވާނީ ޞައްޙަ  ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

 އިޝްތިހާރުކުރުން  .20  (ހ)
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ންޑުގެ ޗާޓަރާިއ ނުދާނޭފަދަ، އަދި ފަ އަދި އޮޅުވާލުމެއްނެތް، ނުވަތަ އޮޅުންއަރައިގެން
އާއި ފަންޑުގެ އަސާސީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުނުާވ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް

  މަޢުލޫމާތުކަމުގައެވެ.
  

      

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ހުރިހާ އިޝްތިހާރުތަކެއްގައިވެސް، އިންވެސްޓްމަންޓް 
  އޮބްޖެކްޓިވްތައް ހާސިލުވާނެކަން ގެރެންޓީކޮށް ނުދޭކަމުގައި ލިޔެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

  

      (ށ)

) ރުފިޔާގެ  000،1/- ރީކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓައިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި  (އެއްހާސް
 .   ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ

  

  ރޭޝަން ފީ ރަޖިސްޓަ .21

 ކުޑަ މިންވަރެއްގެ  ޚިލާފުވިކޮށްފިނަމަ،  އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަކުން މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް
  ތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގެ އިޚުއަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމު ،އިބޮޑު މިނަށް ބަލަ 

  

  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން  .22

 .އެކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުން
  

)1(      

 .ރީ ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުންރަޖިސްޓައިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ 
  

)2(      

      )3(  .ރީ ބާޠިލުކުރުންރަޖިސްޓައިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ 
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  1ޖަދުވަލު 

  

  ރީކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ސްޓްމަންޓް ފަންޑު ރަޖިސްޓަ އިންވެ 

  

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހ. 

 އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަށްކިޔާ ނަން )1(

 އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ބާވަތް  )2(

 ލީގަލް އެންޓިޓީގެ ބާވަތް  )3(

 ރީކުރި ތާރީޚުރަޖިސްޓަކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ނަންބަރާއި  )4(

 ލޫމާތުޢުޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު، ނުވަތަ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރުގެ މަ )5(

 ަޞދުތައްފަންޑުގެ މަޤު )6(

 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީތަކާއި ޑައިވާސިފިކޭަޝން ޕޮލިސީތައް )7(

 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ބާވަތް  )8(

 އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްކުރާ ގޮތާއި ފަރާތްތައް  )9(

 ކެޕިޓަލް ފަންޑުން ރެއިޒްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  )10(

 ރީ ނަންބަރު (ކަސްޓޯޑިއަން އައްޔަންކުރާނަމަ)ންގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ރަޖިސްޓަކަސްޓޯޑިއަ )11(

 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން (ށ) 

 ރީގެ ކޮޕީޕާޓްނަރޝިޕްގެ ރަޖިސްޓަ ނުވަތަ  ފުނިކުން )1(
 ފަންޑުގެ ޗާޓަރު )2(
 އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްކުރާ ފަރާތާއެކު އޮންނަ އެއްބަސްވުން )3(
 ކަސްޓޯޑިއަންއާއެކު އޮތް އެއްބަސްވުން (ކަސްޓޯޑިއަންއެއް އައްޔަންކުރާނަމަ) )4(
  އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރާއި ކަސްޓޯޑިއަންގެ ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް އަދި ލެޓަރ އޮފް  )5(

 އެކްސެޕްޓެންސް      
 ޕްރޮސްޕެކްޓަސް (ޕަބްލިކް އޮފަރިންގއެއްނަމަ) )6(
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