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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

:  ބުރާސްފަތި :  2016 ޖޫން 23 -  1437 ރަމަޟާން 18ތާރީޚު 84އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއުިދއިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން އެނުއިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 
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   މޯލްޑިވްްސ ަމނިަޓރީ ޮއތޯރިޓީ 

 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

  އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން އެނުއިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
 

ަވނަ  38ގެ ) މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނުޫނ( 81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ
ެގ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8މާއްދާގެ ދަށުން އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  .ލައި ނެރެފައިވާ ގަވާއިދެކެވެއިއެކުލަވަ ގެ ދަށުން )ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  19
 

 ތަޢާރުފު .1

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން އެނުއިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި " ،ކިޔާނީމި ގަވާއިދަށް 
  .އެވެ" ގަވާއިދުޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ 

  

 ނަން  .2

މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
  .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 

ފެށުން ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .3

ން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ ވިޔަފާރިކުރުމަށް މި އޮތޯރިޓީ ލައިފް އިންޝުއަރެންސް
ވެސް ފަރާތަކުން އެނުއިޓީގެ ޚިދުމަތް ންފުންޏެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްއިންޝުއަރަންސް ކު

 ގެސްލައިފް އިންޝުއަރެން އަދި،. ކަމެކެވެ ނުމަކީ މަނާދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދ
އެނުއިޓީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަާރތްތަކުން،

  .ހޯދަންވާނެއެވެލިޔުމުން  ކުރިން، އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ 
 

)ހ(  މަނާކަންތައްތައް .4

ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އޮތޯރިޓީން  އެނުއިޓީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ 
ނޑައަޅާގޮތަކަށް، މަދުވެގެން ތިރީގައިއެކަމަށް  ތާއެކު، ލިޔުމަކުްނ ވާ މަޢުލޫމާމިކަ

  .އޮތޯރިޓީއަށެވެ
 

)ށ(   

  ؛ ތަފުސީލުފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އެނުއިޓީ ޚިދުމަތުގެ 
 

)1(   

ސާބުތައް ހިމެނޭ ޚިދުމަތުގެ މޯޓަލިޓީ ހި ގެފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އެނުއިޓީ
  ؛ތާވަލު
  

)2(    
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  ؛އެކްޗޫރިއަލް ރިޕޯޓު ޚިދުމަތުގެ  ގެއެނުއިޓީ ސްދުކުރާގަފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
 

)3(    

ހޯްލޑަރަށް ށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެނުއިޓީ ޕޮލިސީތަކަސާބުތައް ހިމެނޭ ތާވަލުމޯޓަލިޓީ ހި
  ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ބެނެފިޓް؛

 

)4(    

  އެނުއިޓީގެ ޕޮލިސީ؛  އަދި 
 

)5(    

ނޑައަޅާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައްއޮތޯރިޓީ    . ްނ ކަ
 

)6(    

 2009/8އެނުއިޓީ ފޯރުކޮށްދޭ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ ދަށުން ޤާއިމު) ނާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަ(

ބައިވެރިންނަށް، މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް އެނުއިޓީއެއް 

ވެސް ކޮށްދީގެން އަދި އެނުއިޓީއެއް ބާޠިލު. ނެއެވެވިތްޑްރޯވަލްއަށް ބަދަލުކޮށްދީގެންނުވާ
  . ނުވާނެއެވެ

 

)ހ( ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން  .5
ބައިވެރިންނަށް ސްކީމްގެ 

  އެނުއިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުން 

މޯލްޑިވްސް ެޕންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް މެުދވެރިކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނުއިޓީއަށް، މޯލްޑިވްްސ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެ

ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާނެގޮތް ނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ދައްކަންއެޑްމި ޕެންޝަން
ނޑައަޅާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހާއި، ސްކީމްގެ  ކަ
ބައިވެރިން އަދި އެނުއިޓީ ފޯރުކޮށްދޭ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ 

  . މަތިންނެވެ
 

)ށ(   

އިވާ، އެނުއިޓީއަށް  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން ގައި ބަޔާންކޮށްފަ) ށ(މާއްދާގެ  މި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންްގ 
އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ފައިސާ އިން ދައްކާނަމަ، ދައްކަންވާނީ އެކަމަށް އެ އެކައުންޓެއް 

  .ނެތް ނަމައެވެ އިއުތިރާޒެއްނިސްބަތްވާ ސްކީމްގެ މެންބަރުގެ 
 

)ނ(   

ނުވަތަ ބެނިފިޝަރީއަށް ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ،  ޕޮލިސީހޯލްޑަރަށްއެނުއިޓީ 
  . ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ދައްކަންވާނެއެވެ 25އެ މަހެއްގެ 

 

 އެނުއިޓީގެ ފައިސާ ދޫކުރުން .6

ވެސް، އެ ކުންފުނިން ކުންފުންޏަކުން އިންޝުއަރެންސް  އެނުއިޓީ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ
ވިއްކާ އެނުއިޓީގެ ޕްރީމިއަމްއަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ އެ ކުންފުނީގެ އެހެން 

  .އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރީގެ ފައިސާއާ ވަކިންނެވެ 
   

)ހ(   އެނުއިޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ .7

ވެސް، އެ ކުންފުނިން އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން  އެނުއިޓީ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ
ވިއްކާ އެނުއިޓީގެ ޕްރީމިއަމްއަށް ލިބޭ ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރަންވާނީ ރިސްކް 

    )ށ(
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  . ބެހިގެންދާނެ ގޮތަށެވެ
 

ހުރިހާ ވަގުތަކު،  ވެސް،އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން އެނުއިޓީ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ 
) ވިހި ( 20ލަ ލައިބިލިޓީތަކަށް ވުރެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޖުމު ގެސޮލްވަންސީ މާޖިން

މި މިންވަރު ހިސާބުކުރުމުގައި . އިންސައްތަ އިތުރަށް އެސެޓުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
ން އޮތޯރިޓީ  ތައްހިމަނާނެ ލައިބިލިޓީތަކާއި އެސެޓުލައިބިލިޓީތަކާއި އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ނޑައަޅާ އަންގާނެއެވެ   .ކަ
 

 ސޮލްވަންސީ މާޖިން  .8

ތަކާއި ްނ ފޯރުކޮށްދޭ އެނުއިޓީގެ ރިކޯޑުއެނުއިޓީ ފޯރުކޮށްދޭ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކު
ތަކާއި ފާރިތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިކޯޑުއެކައުންޓްތައް، އެ ފަރާތުން ކުރާ އެހެން ވިޔަ

  . ތަކާ ވަކިން ބަހައްޓަންވާނެއެވެއެކައުންޓު 
  

)ހ(   ބެހެއްޓުމާއި  ރިކޯޑު .9
  ހުށަހެޅުންމަޢުލޫމާތު 

ްނ އަންގާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔެކިއުން ނުވަތަ ރިޕޯޓު، އޮތޯރިޓީން އަންގާ އޮތޯރިޓީ 
ވެސް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން ގޮތަކަށް އަދި އަންގާ ވަގުތަކަށް ކޮންމެ 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

)ށ(    

ނޑައެޅިޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފު މި ގަވާއިދުގައި ގެން އެހެން ގޮތުން ކަ
 ޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ،◌ުައްނަނިނިވ ިޢާބާރްތަތާކިއ ަލފ، ހިނދަކު އިމާނައެއް ދޭހަނުވާހަ
  .ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު

 

10.   މާނަކުރުން 

މޯލްޑިވްސް މަިނޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ( 81/6ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު " އޮތޯރިޓީ"
  .ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަށެވެ) ޤާނޫނު
 

  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ޕޮލިސީއެއް ނެގުމަށް " އެނުއިޓީގެ ޚިދުމަތް"ނުވަތަ " އެނުއިޓީ "
އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ނުވަތަ އެކި ފަހަރު މަތިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަްށ، 

ދަދެްއ އަކި ދުވަހަށް މަހަކު ވަގެ ބެިނފިޝަރީއަށް އުމުރުނުވަތަ ޕޮލިސީ ޕޮލިސީޯހލްޑަރަށް އަދި 
  . ދޭނެ ގޮތަށް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން ވިއްކާ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއަކަށެވެ

 

  

 2009/8 އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމަށް ބުނެފައި" ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓް "
ގައި ރިޓަރޔަމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓަށް ދީފައިވާ ) ނާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަ(

  . މާނައިގައެވެ
  

  

ޤާނޫނު  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" މޯލްޑިވްސް ެޕންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް"
ގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ( 2009/8ނަންބަރު 

 .މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށެވެ

  


