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c
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާ ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު
 1ވަނަ ބާބު
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
ތަޢާރަފު އަދި
ނ
ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް

.1

()1

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ
ވނަ މާއްދާއާ  63ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޤާނޫނު) ގެ ަ 4
އޮތޮރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

()2

މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ "ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާ ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

()3

ފށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

()4

އވިގެންދާނެއެވެ.
މއެކު ،އަންނަނިވި ގަވާއިދުތައް ު
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު ާ
ހ.

ރ
ދއި ާ
ހިންގޭ ާ

.2

()1

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2011

މިގަވާއިދު ހިންގޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ހ.

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ އާންމު ދަޢުވަތުތަކަށް.

ށ.

ގ
ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓު ެ
ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ލިސްޓުކުރުމުގައި.

()2

ތތައް މި ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.
އަންނަނިވި ހާލަ ް
ހ.

ގ
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުކަމުގައި ނުވަތަ ދައުލަތު ެ
އިދާރައެއްކަމުގައި ނުވަތަ މިއިން ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ
ނަމަ،

ށ.

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގައި އެއީ -
ދޢުވަތަކަށް ނުވުން ،އަދި،
 .1އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލައިފައިވާ ަ
 .2ލިސްޓުކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ނެތް ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓަކަށް ވުން.
3

ވޮލި ުއމް48 :
ނ
މާނަކުރު ް

އަދަދު1106 :

.3

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި:
()1

ނބަރު ( 2/2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ
"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ށވެ.
ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަ ެ

()2

"އިސްތިހާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއްގެ
ދަށުން ނޫންގޮތަކަށް ،ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން ،ނުވަތަ އެ
ފަރާތުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ފާޅުކުރާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް؛
ހ.

އޭގައި ސެކިއުރިޓީޒުގެ ހުށަހެޅުމާއި ވިއްކުމަށް ހަވާލާދީފައިވާނަމަ ،އަދި

ށ.

ށފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތެއްގައި ،ސެކުއިރިޓީޒް
އެ އާންމުންނަށް ދޫކޮ ް
ށ
ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަ ް
އިޤްތިނާއުވީ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ނަމައެވެ.

()3

"އަހަރީ ރިޕޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި މާލީ ބަޔާނަށެވެ.

()4

"އޮޑިޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ޤާނޫނީ
އޮޑިޓުކުރުމުގެ ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

()5

ނބަރު ( 2/2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ
"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

()6

އގުކުރާ ފަރާތްތަކުން،
ރން ،ނުވަތަ ަ
ބނެފައި އެވަނީ ،އިންޖިނޭ ު
"ތަޖުރިބާކާރު" ކަމަށް ު
ޓން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން
ނުވަތަ އެކައުންޓެން ު
ތބާރުކުރެވޭފަދަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
އެފަރާތްތަކުން ދޭ ބަޔާނަކަށް އި ު

()7

ނވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު
"ފަންޑު" އަށް ދީފައިވަނީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( R-57/2016އި ް
ވއިދު)ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަ ާ

()8

ވތަ
ސޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބޭންކްތައް ،ނު ަ
"އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެ ް
އިންޝުއަރަންސް

ކުންފުނިތައް،

ނުވަތަ

ބޭންކް

ނޫން

އެހެން

ލ
ފައިނޭންޝަ ް

ތ ޕެންޝަން ފަންޑުތައް ،ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް ،ނުވަ ަ
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެފަދަ މާލީ މުއައްސަސާތަކަށެވެ.
()9

ނނު ނަންބަރު 2/2006
"ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތް" އަށް ދީފައިވަނީ ،ޤާ ޫ
ވ މާނަކުރުމެވެ .އަދި
ދފައި ާ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ީ
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އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްފައިވާ ޔުނިޓް ވިއްކާނަމަ ،ވިއްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން،
ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ ފަރާތުގެ މާނައިގައި ،އެސެޓްތަކުގެ އޮރިޖިނޭޓަރވެސް ހިމެނެއެވެ.
()10

"ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލާ ތާރީޚު/ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލާ ތާރީޚު" ،ކަމަށް
ސބްސްކްރައިބްކުރުމަށް
ދ ފަރާތްތަކުން ސެކިއުރިޓީޒަށް ަ
ނނަން އެ ޭ
ނ ،ގަ ް
ބުނެފައި އެވަ ީ
ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވައިލާ ތާރީޚަށެވެ.

()11

"ޕްރޮސްޕެކްޓަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ
ސެކިއުރިޓީޒް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވިފައިވާ ދަޢުވަތުދެވޭ ސިޓީ ،ނުވަތަ ސާރކިއުލާ
ޔމަކަށެވެ.
ނުވަތަ ނޯޓިސް ފަދަ ކޮންމެ ލި ު

()12

"ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމުގެ އާންމު ދަޢުވަތު" އާއި "ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓު" އަށް
އވާ މާނަކުރުމެކެވެ.
ދީފައިވަނީ ،އެ ބާބެއްގައި ދީފަ ި

()13

"ސްކީމް" ،އާއި "އޮރިޖިނޭޓަރ" އާއި "އެސެޓް" އަށް ދީފައިވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ
ކރުމެވެ.
 5ވަނަ ބާބުގައި ދީފައިވާ މާނަ ު

()14

ނބަރު ( 2/2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނނު ނަ ް
"ސެކިއުރިޓީޒް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާ ޫ
މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
 2ވަނަ ބާބު

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް
ނ
ނރު ް
ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ެ

.4

މއި
ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ފޯ ާ

.5

ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނެރެ،
ވނެއެވެ.
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ާ

އ
ތ ް
ގއި ހިމެނޭ ބައި ަ
އޭ ަ

()1

ސެކިއުރިޓީޒް

ވިއްކުމަށް

ހުޅުވައިލާ

ކޮންމެ

ދަޢުވަތަކަށް

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް

ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.
()2

އ ލަފާދޭ ފަރާތްތަކަށް،
އންވެސްޓަރުންނާ ި
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންި ،
އެ

މަޢުލޫމާތުގެ

ނ
މށްޓަކައި ބޭނުންވު ް
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމުންތައް ނިންމު ަ

އެކަށީގެންވާ ،އެކަމަށްޓަކައި ،ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއްގައި ހުންނަންވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ތ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާ ު
ހ.

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި ،މާލީ ހާލަތާއި،
ށ ހުރި ފުރުޞަތުތައް؛
ފައިދާއާއި ގެއްލުމާއި ،އެފަރާތަ ް

5

އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :

()3

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ށ.

އެ ސެކިއުރިޓީޒުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ހުރި ހިރާސް؛ އަދި

ނ.

އެ ސެކިއުރިޓީޒާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް.

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތުން ،އޮޅުންއަރާ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް މުހިންމު
ޙަޤީގަތެއް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް އުނިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

()4

މ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ
މި މާއްދާގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އާން ު
ނބަރު އިސްތިސްނާ ނުކޮށް،
ނ ނަ ް
ނ ނަންބަރާއި ( )6ވަ ަ
ގޮތުގެ މަތިން ،އަދި ( )5ވަ ަ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( )1ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ،ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ފުރިހަމަވާން
ޖެހޭނެއެވެ.

()5

އގެ ހިއްސާދާރުންނަށް
ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް ހަމައެކަނި އެ ކުންފުންޏެ ް
ޚާއްޞަކޮށްގެން ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ނަމަ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށް
އެންމެފަހުގެ

ތ،
މަޢުލޫމާ ު

ޒރުގެ
ބާ ާ

ކށް
ބޭނުންތަ ަ

ށ
ޝާއިޢުކޮ ް

އާންމުކޮށްފައިވާ

ނއްޖެ ނަމަ ،ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއިން އެ މަޢުލޫމާތު
ހާލަތެއްގައި ،އޮތޯރިޓީއަށް ފެ ި
އުނިކުރުމުގެ އިޒުނަ ދެވިދާނެއެވެ.
()6

ކުންފުންޏަކުން ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ގިނަވެގެން 6
(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ،އެހެން ގިންތިއެއްގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ފުރިހަމަ
ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކޮށްފައިވާ ނަމަ ،ނުވަތަ އެއްފަންތިއެއްގެ
ސެކިއުރިޓީޒް

ވިއްކުމަށް

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް

ކުރިން

ނުވަތަ

ވިއްކުމަށް

ޝާއިޢުކޮށް

ރާވައިފައިވާކަމުގެ

ފުރިހަމަ

ނަމަ،

މ
ފުރިހަ ަ

ވ
އާންމުކޮށްފައި ާ

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް އަލުން ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ހަމައެކަނި އެ
މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވާ ،އެ ސެކިއުރިޓީޒުގެ އަގަށް އަސަރުކުރުވާ ފަދަ ބަދަލުތައް
ހިމަނައިގެން ،ކުރީގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާއެކު ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރެވިދާނެއެވެ.
()7

ބރުގެ ބޭނުމަށް" ،ފުރިހަމަ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް" އަކީ
ނ ަ
މި މާއްދާގެ ( )5ވަނަ ނަ ް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު (އިސްތިސްނާކުރުމަށް
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު (ަ )1
އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި) ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެވެ.

()8

ހއިވެސް ފަސޭހައިން
ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ނެރޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިދޭންވާނީ ،ވީ ަ
ތށެވެ.
ހޯދައި ،ފަހުމްވާނޭ ގޮ ަ

6

އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :
ނ
ޔ ް
ނގެ ބަ ާ
ރބާކާރު ް
ތަޖު ި

.6

މާލީ ބަޔާންތަކާއި

.7

()1

ތަޖުރިބާކާރަކު

ދީފައިވާ

ބާޔާނެއްގެ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ގޮތުގައި

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި

ނ
ހިމަނަންވާ ީ

ނވަތަ ޕްރޮމޯޓުކުރުން،
އެ ތަޖުރިބާކާރަކީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނެރޭ ކުންފުންނި އުފެއްދުންު ،
ސ އިރެއްގައި ޝާމިލުވެފައިވާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު
ނުވަތަ ހިންގުމުގައި އެއްވެ ް
އެކުލެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ.
()2

އ
ނނަނިވި ޝަރުޠުތަ ް
ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބަޔާން ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއްގައި ހިމަނަންވާނީ އަ ް
ފުރިހަމަވާ ނަމައެވެ.
ހ.

ރ
ތ އުނިއިތު ު
ނނެ ޒާތާއި ހާލަ ް
ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ތަޖުރިބާކާރުގެ ބަޔާން ހިމަ ާ
ކރުގެ އިޒުނަ
ގެނައުމަކާ ނުލައި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނުމަށް އެ ތަޖުރިބާ ާ
ލިޔުމުން ދީ ،އޮތޯރިޓީއަށް ފާސްކުރުމަށް ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން
އެ އިޒުނަ ބާތިލުކޮށްފައި ނުވުން؛ އަދި

ށ.

އިޒުނަ ދީފައިވާކަމަށާއި ،އިޒުނަ ބާޠިލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

އ
ރިޕޯޓުތަ ް

()1

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަކީ ޕޭރަންޓް ކުންފުނިކަމުގައި ވާނަމަ ،މި މާއްދާގައި މާލީ
ބަޔާންތަކުގެ ގޮތުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް އަދި ކުންފުނީގެ ވަކިވަކި
މާލީ ބަޔާން ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

()2

އ
ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ދެވޭ ދަޢުވަތުގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަ ް
ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
ހ.

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތް ވުޖޫދުގައި ވާތާ ( 2ދޭއް) މާލީ އަހަރުދުވަސް
ފާއިތުވެފައިވާ ނަމަ -
 .1ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ އެންމެ ފަހު ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ
މާލީ ބަޔާންތައް.
 .2މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ހިނދު،
ލ
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މާ ީ
ކށް
ދވަހަށް ވުރެ ކުރީގެ ބަޔާންތަކަ ަ
ބަޔާންތަކަކީ ( 6ހައެއް) މަސް ު
ވެގެންނުވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޖގެ
ނންބަރު ( )10/96ދިވެހިރާއް ޭ
ަ
ނނު
 .3މާލީ ބަޔާންތަކަކީ ،ޤާ ޫ
ނ
ތ ް
ޤނޫނާއި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ ި
ާ
ކުންފުންޏާބެހޭ
ހަދައިފައިވާ ބަޔާންތަކެއް ކަމާއި ،އެ ބަޔާންތަކުގެ ޞައްޙަކަމަށް އެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ
މށް ަ
ފަރާތްތަކުން ޒިންމާ ނަގާކަ ަ
ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބަޔާން.
 .4މި މާއްދާއާ ގުޅުވައިގެން ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އިޤްރާރު.
 .5އޮޑިޓް ރިޕޯޓު.
ނ
 .6އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނުމަށް އެ ފަރާތު ް
ނ
ތ ް
ދީފައިވާ އިޒުނައާއި ،އެ ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެ ފަރާ ު
ޒިންމާނަގާކަމަށާއި،

ޓ
ރިޕޯ ު

ހެދި

ރިޕޯޓުގެ

ތާރީޚަށްފަހު،

ޞައްޙަކަމާމެދު ޝައްކުއުފެދޭ ފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެ ފަރާތަށް
ލިބިފައިނުވާކަމުގެ އިޤުރާރެއް ނުވަތަ އެފަދައިން އިޤުރާރުވެވެން ނެތް
ޔނެއް.
ނަމަ ،އެފަދައިން ލިޔެފައިވާ ބަ ާ
ށ.

ބޔާނުގެ ތާރީޚާއި ،ކުންފުނީގެ
އެންމެ ފަހުގެ އޮޑިޓަޑް މާލީ ާ

ސެކިއުރިޓީޒް

ދޫކުރުމުގެ ތާރީޚާ ދެމެދު ( 6ހައެއް) މަސްދުވަސް ވެފައިވާ ނަމަ ،އޮޑިޓްނުކުރާ
މާލީ ބަޔާނާއެކު ސެކުއިރުޓީޒް ދޫކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އެއީ ،މާލީ އައު އަހަރެއް ފެށުމާއި ،ސެކިއުރިޓީޒް
ދޫކުރުމުގެ ތާރީޚުގެ ކުރިން އަންނަ އެންމެ ފަހު ޕްރެކްޓިކަބަލް ތާރީޚާ
ތށެވެ.
ތނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން) ދެމެދުގެ މުއްދަ ަ
(ގިނަވެގެން ި ( 3
ނ.

އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ މާލީ ބާޔާން ވާންޖެހޭނީ:
 .1ބަޔާނުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކަން ހުޅުވައިލާ ތާރީޚާ
ލ
ދވަސް ނުވާ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާ ީ
ހަމައަށް ( 9ނުވައެއް) މަސް ު
ބަޔާނަކަށް.
 .2ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓެއް ނަމަ ،ބަޔާނުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން،
ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ( 12ބާރަ)
މަސްދުވަސް ނުވާ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާނަކަށް.

ރ.

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތް ވުޖޫދުގައި އޮންނަތާ ( 2ދޭއް) މާލީ އަހަރު
ފާއިތުވެފައި ނުވާ ނަމަ -
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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ގއި
 .1މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މާލީ ބަޔާނުގެ މުއްދަތު ކަމު ަ
ވނު
ގނެ ު
ބަލައިގަނެވޭނީ ،ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތް ވުޖޫދަށް ެ
ނ
ދުވަހުން ފެށިގެން ،ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ ތާރީޚުގެ ކުރިން އަން ަ
އެންމެ ފަހު ޕްރެކްޓިސަބަލް ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ.
 .2މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކާއި،
އިޤްރާރުތަކާއި ،ބަޔާންތައް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
()3

ވތަ
ވތަ އެއިން ބައެއް ،ސީދާގޮތުން ނު ަ
ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ،ނު ަ
ނުސީދާ ގޮތުން ،ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމުގައި ބޭނުންކުރާ ނަމަ ،އަދި
ބން އެ ކުންފުންޏެއް ވާނީ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ
އެ މުޢާމަލާތުގެ ސަބަ ު
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ތާރީޚާ

ސަބްސިޑަރީއަކަށް ނަމަ ،ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ އިތުރުން،

ހޅަންވާނެއެވެ.
( 6ހައެއް) މަސްދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްނުވާ ރިޕޯޓުތައް ހުށަ ަ
ހ.

ވޭތުވެދިޔަ

(ދޭއް)

2

އަހަރުދުވަހުގެ

ވަކިވަކި

އަދި

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް)

އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް.
ށ.
()4

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

ހދައިފައިވާ ތާރީޚާއި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ ތާރީޚުގެ
ނތައް ަ
އެންމެ ފަހުގެ މާލީ ބަޔާ ް
ގިނަވެގެން ( 14ސާދަ) ދުވަސް ކުރިއާ ދެމެދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމާމެދު ،ކުންފުނީގެ
ފނީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ
ނންބަރުގައިވާ ކުން ު
ޑިރެކްޓަރުންނާއި މި މާއްދާގެ ( )3ވަނަ ަ
ޑިރެކްޓަރުންގެ

އިޤްރާރެއް

(އިތުރު

ވ
ބޭނުން ާ

ތަފުސީލު

ނަމަ،

އެޔާއެކު)

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއެކު ،ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ހ.

ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީޒުގެ ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓިފައިވާ ހާލާތާމެދު
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޚިޔާލު؛

ށ.

އެންމެ

އަހަރީ

ފަހުގެ

އާންމު

ޖަލްސާއަށް

ފަހު،

ކުންފުންޏާއި

އޭގެ

ސަބްސިޑިއަރީޒުގެ ވިޔަފާރިއަށާއި މުދަލުގެ އަގަށް އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް
ހާލަތެއްވާކަމުގައި ޑިރެކްޓަރުން ދެކޭނަމަ ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު؛
ނ.

އޭގެ

ކުންފުންޏާއި

ސަބްސިޑިއަރީޒުގެ

މުދަލުގެ

އަގު

ފޮތްތަކުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޞައްޙަ އާންމު ވިޔަފާރީގައި އެ މުދަލަށް ދެވޭ އަގުކަން
ނ؛
ނުވަތަ ނޫންކަ ް
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ރ.

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީޒުގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީގެ ސަބަބު ް
ނ؛
ރންޏެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަ ް
ކޮންޓިންޖަންޓް ދަ ަ

ބ.

ތ
ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީޒުގެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޒާވް އަދަދަށް ނުވަ ަ
އެހެން އެއްވެސް ކަމަކަށް ،ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް އަސަރުކުރާ ފަދަ އެއްވެސް
ތ ނުވާކަން.
ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން ނުވަ ަ

އިސްތިހާރުކުރުން

.8

އިސްތިސްނާކުރުން

.9

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ އާންމު ދަޢުވަތަކަށް ނުވަތަ ލިސްޓުކުރެވޭނެ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓަ ކާ
ގުޅޭ އިސްތިހާރެއްގައި:
()1

ނ
މތު ޝާއިޢުކޮށްގެ ް
ތ އޮޅުވައިލުން އެކުލެވޭ މަޢުލޫ ާ
ތ އޮޅުންއަރާ ނުވަ ަ
ދޮގު ،ނުވަ ަ
ނުވާނެއެވެ.

()2

މި ގަވާއިދާއި ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާއި
ޑިސްކްލޯޝަރ ސްޓޭޓްމަންޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތްވާންވާނެއެވެ.

()3

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ ،އެކަން ސާފުކޮށްދީ އިންވެސްޓަރުން
ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގައި ބައިވެރިވާނޭ ގޮތުގެ އުސޫލު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

()1

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ އޮފަރާރ ލިޔުމުން އެދިއްޖެ ނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ
ދަށުން ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނުމަށް ލާޒިމް ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ތިރީގައިވާ
އށް
ގ ބާރު އޮތޯރިޓީ ަ
ށ ހުއްދަދިނުމު ެ
ރހަމަވާ ނަމަ ،އުނިކުރުމަ ް
ޝަރުޠުތަކުން ކަމެއް ފު ި
ލިބިގެންވެއެވެ.

ހ.

އެ މަޢުލޫމާތެއް ފާޅުކުރުމަކީ އާންމު މަޞްލަޙަތާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛

ށ.

އެ މަޢުލޫމާތަކީ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ރިސީވަބަލްސްއާއި ،ދަރަންޏާއި،
ގއްލުމާއި ،އެ ފަރާތަށް ކުރިމަގުގައި ހުރި
މާލީ ހާލަތާއި ،ފައިދާއާއި ެ
ނވަތަ
ވން؛ ު
ފުރުޞަތުތައް ވަޒަންކުރުމުގައި މުހިންމު މަޢުލޫމާތަކަށް ނު ު

ނ.

ށ
ޑ ް
ވރަށް ބޮ ަ
އެ މަޢުލޫމާތު ފާޅުކުރުމަކީ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަށްަ ،
ގެއްލުންހުރި ޢަމަލަކަށް ވުން.
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()2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މި މާއްދާގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން
ކޮށްފައިވާ

މަޢުލޫމާތެއް

އިސްތިސްނާ

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެނުމަށް ލާޒިމް
ކުރުމަށް

އޮތޯރިޓީ

ން

ނިންމާއިރު،

ތ
ނށް ޙަޤީޤަތާއި ހާލަ ު
ބން އާންމުން ަ
ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއިން އުނިކުރެވޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަ ު
އޮޅުންއަރާ

ވަޒަންކުރުމުގައި

ފަދަ

ލތެއް
ހާ ަ

ވނޭކަމުގެ
ދިމާނު ާ

ޔަގީންކަން

އޮންނަންވާނެއެވެ.
()3

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ތތަކުގައި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަށް
ނނަނިވި ހާލަ ް
ހިމެނުމަށް އޮތް ނަމަވެސް ،އަ ް
ލ އޮންނާނެއެވެ.
ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި އިޝުއަރގެ މަޢުލޫމާތު އުނިކުރުމުގެ އިހުތިމާ ު
ހ.

ތ
ނމަ ،ނުވަ ަ
ވިއްކާ ފަރާތަކީ ،އެ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތަށް ނުވާ ަ
މސައްކަތްކުރާ
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ަ
ފަރާތަކަށް ނުވާ ނަމަ؛

ށ.

އ
ތށް ލިބިފަ ި
އެ ފަރާތަކީ އިޝުއަރއަށް ނުވާ ހިނދު ،އެ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާ ަ
ނުވާތީއާއި ،އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހުގައިވެސް އެ
ވތީ.
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނު ާ

ޓ
އެލޮޓްމަން ް

.10

ލިޔެކިޔުމާއި ފީ

.11

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ އާންމު ދަޢުވަތެއްގައި ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގައި ،ގަންނަން
މށް
ޓޒް އެކަށައަޅަންވާނީ މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭ އަދަދު ހަމަވު ަ
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ސެކިއުރި ީ
ފަހުގައި އެކަންޏެވެ.
()1

އޮތޯރިޓީއަށް

ހުށަހަޅާ

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާއެކު

އަންނަނިވި

ލިޔެކިޔުމާއި

ފީތައް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހ.

އއި ( )3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޝުއަރގެ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު (ާ )2
އިޤުރާރު.

ށ.

ފީ:
ހ
ވ ި
 .1އާންމު ދަޢުވަތަކަށް( 35,0000/- :ތިރީސް ފަސްހާސް) ދި ެ
ރުފިޔާ

ނުވަތަ

ގަވާއިދު ނަންބަރު R-55/2013

)އިސްލާމިކް

ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ ގަވާއިދު( ގައިވާގޮތުގެ މަތިން.
ފޔާ)
 .2ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓު( 5,000/- :ފަސް ހާސް) ދިވެހި ރު ި
 +އިޝޫ ވެލިއުގެ ( 10,000/-( 0.1%ދިހަ ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ)
އާ ހަމައަށް.
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()2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ދ
ބނުންވާ ހިނދު އެ ޭ
ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ޔަގީންކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ޭ
އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް.
 3ވަނަ ބާބު

ސެކިއުރިޓީޒް އާންމުކޮށް ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލެވޭ ދަޢުވަތު
ސެކިއުރިޓީޒް
ދޫކުރުމުގެ އާންމު

.12

ތ
ދަޢުވަ ު

()1

މި ބާބުގައި ހިމެނޭ މާއްދާތަކަކީ ހަމައެކަނި ސެކިއުރިޓީޒް

އާންމުކޮށް ވިއްކުމަށް

ނ މާއްދާތަކެކެވެ.
ހުޅުވައިލެވޭ ދަޢުވަތުތަކާ ގުޅުން ހުރި ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ެ
()2

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ "އާންމުކޮށް ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލެވޭ ދަޢުވަތު" ކަމަށް
ށ
އ ނުވަތަ ވިއްކުމަ ް
ތން ކުރެ ހާލަތެއްގައި ،ދަޢުވަތެ ް
ނނިވި ހާލަ ު
ބުނެފައިވަނީ ،އަން ަ
ނުވަތަ ސަބްސްކްރިޕްޝަންއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެވެ.
ހ.

އތުން؛
ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެ ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް އެދެވޭ ގޮތަށް ޮ

ށ.

ރ
ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓަކަށް ނުވުން ،ނުވަތަ ( 50ފަންސާސް) މީހުންނަށް ވު ެ
ގބޫލުކުރުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތުން.
ގިނަ މީހުން ހުށަހެޅުން ަ

ސެކިއުރިޓީޒް
ދޫކުރުމުގެ އާންމު

.13

()1

ދަޢުވަތުގައި
ހުންނަންޖެހޭ
އ
ޝަރުޠުތަ ް

ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ސެކިއުރިޓީޒެއް ދޫކުރިކަމުގައިވިޔަސް ،އާންމު ދަޢުވަތެއް ނެރެވޭނީ:
ހ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް؛

ށ.

ރ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަންޑަކަށް (ގަވާއިދު ނަންބަ ު
R-57/2016

ނޓް
(އިންވެސްޓްމަ ް

ފަންޑު

ރަޖިސްޓަރީކޮށް

ހ
ހިންގުމާބެ ޭ

ގަވާއިދު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ނަމަ)
()2

އިކުއިޓީ ނުވަތަ ޑެބްޓް ސެކިއުރިޓީޒް:
ތ ޑިބެންޗަރ ވިއްކުމުގެ އާންމު ދަޢުވަތު ވާންވާނީ
ބންޑު ނުވަ ަ
އިކުއިޓީ ،ނުވަތަ ޮ
ނ
ސެކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނާއި ،ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
ނެރެވޭ ދަޢުވަތަކަށެވެ.

()3

އެސް.ޕީ.އީ.އާއި ސުކޫކު ޕްލޭންތަކުގެ ޔުނިޓްސް:
ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްސް ދޫކުރުމުގެ އާންމު ދަޢުވަތެއް ހުށަހަޅާނީ -
ހ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް؛
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ށ.

އޮރިޖިނޭޓަރަކީ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އޮރިޖިނޭޓަރ ވާންވާނީ

ސަރުކާރުކަމުގައިވާ

ހާލަތުގައި

ވ
މެނު ީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް

ކުންފުންޏަކަށް؛
ނ.

ވ ކަންކަން ފުރިހަމަވުން.
މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ ބާބުގައި ާ

ރ.

ހ
ސުކޫކު ދޫކުރުމުގައި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-53ސުކޫކު ދޫކުރުމާބެ ޭ
ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކުރުން.

()4

ފަންޑުގެ ޔުނިޓްތައް:
ނބަރު
ވނީ ގަވާއިދު ނަ ް
ދން ާ
ފަންޑެއްގެ ޔުނިސްޓްސް ދުކުރުމުގެ އާންމު ދަޢުވަތެއް ގެން ަ
( R-57/2016އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް
ޝާއިޢުކުރުމުގެ

.14

ޒިންމާ

ނތަކުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ
ސެކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނާއި ،ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫ ު
ށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު ،ސެކިއުރިޓީޒް އާންމުކޮށް
ގަވާއިދުތަކުގައި އެހެން ގޮތަކަ ް
ވިއްކުމުގެ ދަޢުވަތެއް ނެރޭ ފަރާތުން ،ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމުގެ ތާރީޚުގައި ވާންވާނީ އަންނަނިވި
ކަންކަން ފުރިހަކޮށްފައެވެ.
()1

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އޮތޯރިޓީއަށް ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ހުށަހަޅައިފައި ވުން؛

()2

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ވުން؛

()3

ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ސެކިއުރިޓީޒް ލިސްޓްކުރުމަށް އެދި،
އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން؛

()4

ހުއްދަދީފައިވާ

ޑިޕޮސިޓަރީއަކަށް

ސެކިއުރިޓީޒް

ޖަމާކުރުމުގެ

އެއްބަސްވުމެއް

ޤާއިމުވެފައިވުން.
ލިސްޓިންގ

.15

()1

އާންމު

ދަޢުވަތަށް

މގެ
ހުޅުވައިލު ު

ކުރިން،

ލައިސަންސް

ލިބިފައިވާ

ސްޓޮކް

ނ ވާނެއެވެ.
އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ލިސްޓްކުރުމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަ ް
()2

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމަށާއި ބަދަލުކުރުމަށް އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ،އެކަން
ފއިވާ ނަމަ ،މި މާއްދާގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން އަންގައި ަ
ކަންކަމުން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތް އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
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މަޢުލޫމާތު

.16

ހާމަކުރުން

()1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ދ
އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ގަވާއި ު
ނަންބަރު ( 2019/R-1050ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ
ނ ގެންދަންވާނެއެވެ.
ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމު ް

()2

އާންމުކޮށް ސުކޫކް ވިއްކައިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސުކޫކު ދޫކުރުމުގައި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު
( 2013/R-53ސުކޫކު ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަން
ވާނެއެވެ.

()3

ރމުގެ އާންމު ދަޢުވަތެއް ހުޅުވައިލުމުގައި ،ގަވާއިދު
ފަންޑެއްގެ ޔުނިޓްސްތައް ދޫކު ު
ހ
ޓރީކޮށް ހިންގުމާބެ ޭ
ނވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު ރަޖިސް ަ
ނަންބަރު ( R-57/2016އި ް
ނއެވެ.
ގަވާއިދު) އަށް ޢަމަލުކުރަން ވާ ެ

 4ވަނަ ބާބު
ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓު
(ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީއާއި ،ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓްސްއާއި ،ފަންޑުގެ ޔުނިޓްސް)
ލިސްޓުކުރުމަށް

.17

()1

ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ޕްރައިވެޓް
ޕްލޭސްމަންޓު

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ ނަމަ ،މި ބާބަށް ޢަމަލުކުރަން
ވާނެއެވެ.

()2

ނ
ރ ހިމެނޭގޮތަށް" ،ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓު" ގެ ދަށު ް
މި މާއްދާގެ ( )3ވަނަ ނަންބަ ު
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރެވޭނީ:
ހ.

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

ށ.

ތ
އ ދަޢުވަ ު
އ ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތަކަށް ެ
ށހެޅޭ ފަރާތްތަ ް
ދަޢުވަތު ހު ަ
ގަބޫލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުން؛

()3

ލިސްޓުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ކޮންމެ ދަޢުވަތެއްގައި،
ނސާސް) ފަރާތަށެވެ.
ފ ް
ހުށަހެޅޭނީ ގިނަވެގެން ަ ( 50
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()4

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ފންޑުގެ
ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓްސް ނުވަތަ އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ަ
ލިސްޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕްރައިވެޓް

ޔުނިޓްސް ދޫކުރުމުގައި މެނުވީ،

ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާފަރާތުން ދޫކުރަންވާނީ އެފަރާތުގެ ޢާންމު
ހިއްސާ ނޫން އެހެން ސެކިއުރިޓީޒެވެ.
()5

ލިސްޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ
ދަޢުވަތެއް ވާންވާނީ ސަބްސްކްރިޕްޝަންއަށް ހުޅުވައިލެވޭ ހުޅުވައިލުމަކަށެވެ.

ޕްރައިވެޓް އޮފަރ
އަށް ހުށަހަޅާ

.18

()1

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކޮށް އެސެކިއުރިޓީޒް
ށ
ވލު ( )1ގައި ހާމަކުރުމަ ް
ކން ،މިގަވާއިދުގެ ޖަދު ަ
ލިސްޓުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަ ު

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ

އފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ،ލިސްޓުކުރެވޭ
ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއިެ ،

އ
ޝަރުޠުތަ ް

ތރިޓީން އަންގާފަދައިން
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ނުވަތަ އިންވެސްޓަރުންނަށް ނުވަތަ އޮ ޯ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
()2

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކޮށް އެސެކިއުރިޓީޒް
ލިސްޓުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ،ޑިސްކްލޯޝަޒް އާއެކު ޝެލްފް ޕްރޮސްޕެކްޓަސެއް
އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެއެވެ.

()3

ޝލްފް ޕްރޮސްޕެކްޓަސެއް ފައިލްކުރާ
ެ
ރގެ ދަށުން
ނބަ ު
ނ ނަ ް
މިމާއްދާގެ ( )1ވަ ަ
ފަރާތަކުން ،އެއަށްފަހު ( 365ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމަށްޓަކައި އައު
ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ހުށަހަޅާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމެންޓުގެ
ދަށުން

ސެކިއުރިޓީޒް

ވިއްކާ

ކޮންމެ

ފަހަރަކު/ކޮންމެ

ބުރެއްގައި،

ޕްރައިވެޓް

ށ
ޕްލޭސްމަންޓުގެ ތަފުސީލުތަކާއި ،އަދި ޝެލްފް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަ ް
އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޕްރައިވެޓް
ޕްލޭސްމަންޓުގެ
ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް
އިޝޫކޮށް އެ

.19

()1

ލިސްޓުކުރާ ގޮތަށް ،ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް
ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވުމުންނެވެ.
ހ.

އ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަ ް

ވިޔަފާރި
ލިސްޓުކުރުމުގެ
އ
ޝަރުޠުތަ ް

ޠތައް ހަމަވާ،
ބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު ު
ނން ަ
މި މާއްދާގެ ( )2ވަނަ ަ

ށ.

ޠތައް ހަމަވާ،
ބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު ު
ނން ަ
މި މާއްދާގެ ( )4ވަނަ ަ
ށ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަންޑުތަކަ ް
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ވޮލި ުއމް48 :

()2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓްސް ނުވަތަ ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ފަންޑުގެ
ޔުނިޓްސް ވިއްކުމުގައި މެނުވީ ،ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ
ފަރާތުން ދޫކުރަންވާނީ އޯޑިނަރީ ޝެއަރސް ނޫން އެހެން ސެކިއުރިޓީޒެވެ.

()3

އޭގެ މައްޗަށް ޗާޖެއް އޮތް ސެކިއުރިޓީޒް ނުވަތަ ފައިސާދައްކައިފައި ނުވާ ސެކިއުރިޓީޒް
މެނުވީ ،އަސާސީ ލިޔެކިޔުމުގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް

ށ
އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަ ް

ކން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.
ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަން ަ
()4

ސެކިއުރިޓީ ދޫކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ އޮރިޖިނޭޓަރ އެ ފަރާތުގެ ހިއްސާ ،ނުވަތަ
ޕްރޮމޯޓަރުންގެ ހިއްސާ އެސް.ޕީ.އީގައި ބަދަލުކުރެވޭނީ،

ވތަ
ޑިބެންޗަރ ހޯލްޑަރުން ،ނު ަ

ފންޑުގެ މެންބަރުން ޚާއްޞަ ރިޒޮލިއުޝަނެއް ފާސްކޮށް،
އެސް.ޕީ.އީ މެންބަރުން ،ނުވަތަ ަ
އކުގައެވެ.
ރިޒޮލިއުޝަނާއި ޓްރާންސްފަރގެ މަޢުލޫމާތު އޮތީރިޓީއަށް އެންގުމާ ެ
()5

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާފަރާތުން

ނށް ބަހައިފައިވާ ނުވާ
ލިބިފައިވާ ،ނަމަވެސް އެހައިތަ ަ

ށ އެއްވެސް އެއްޗެއް
ފއިދާގެ ނަމުގައި ހިއްސާދާރުންނަ ް
ފައިދާ ފިޔަވައި ،ފައިދާ ނުވަތަ ަ
ބަހައިގެން ނުވާނެއެވެ.
()6

ބލް ޕްރިފަރަންސް ޝެއަރސްގެ
ކންވާޓަ ަ
ބލް ނޮންޮ -
ޑިބެންޗާރސް ނުވަތަ ރިޑީމަ ަ
ޝަރުޠުތައް:
ގ (ޅ) އަދި (ކ) ގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ،
މިމާއްދާގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރު ެ
އޝޫ ކުރާ ފަރާތުގައި
ތ ޑިބެންޗަރސް ނުވަތަ ބޮންޑް ި
ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓު ،ނުވަ ަ
އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
ހ.

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހިންގާތާ އަދި ފައިދާ ވަމުންދާތާ ( 02ދޭއް) އަހަރުދުވަސް
ވުން

ށ.

މަދުވެގެން

( 150%އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް އިންސައްތަ) ގެ ޕްރީ އިޝޫ

އިންޓްރަސްޓް ކަވަރއެއް އޮތުން
ނ.

ބލް
އންސައްތަ) ގެ ޕްރީ އިޝޫ އެސެޓް (ޓެންޖި ަ
މަދުވެގެން ( 100%ސަތޭކަ ި
ކގެ) ކަވަރއެއް އޮތުން
ޝލް އެސެޓްތަ ު
ނުވަތަ ފައިނޭން ަ

ރ.
ބ.

ފޔާގެ ނެޓް ޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް ހުރުން
( 5ފަހެއް) މިލިއަން ދިވެހި ރު ި
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ

ކޯޕްރޭޓް

ގަވަނަންސް

ކޯޑުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފއިވުން
އިންޑިޕެންޑަންޓް އޮޑިޓް ފަންކްޝަނެއް ކުންފުނީގައި ޤާއިމުކޮށް ަ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ތއް،
ރޠު ަ
ރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަ ު
ނބަ ު
ނ ނަ ް
 .1މިމާއްދާގެ ( )3ވަ ަ
އިޝޫކުރުމުގެ ފަހުންވެސް ،ފުރިހަމަވެފައި ހުރުން.
ވރެ
 .2އެސެޓް ކަވަރ ( 100%އެއްސަތޭކަ އިންސައްތަ) އަށް ު
ނބެހުން.
ދަށްވެދާނެ މިންވަރަކަށް ފައިދާ ު
 .3ސެކިއޮރޑް ބޮނންޑުގެ ގޮތުގައި ޑިބެންޗަރސް ނުވަތަ ބޮންޑު
އިޝޫކުރާއިރުގައި،

މިގަވާއިދުގެ

()21

ވަނަ

މާއްދާގައި

ލއް
ލޓަރަ ެ
އގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެ ް
ނުވަތަ ރަހުނެއް ބޭއްވުން.
ނޓީ
 .4ޕްރިންސިޕަލް އަދި އިންޓްރަސްޓަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެރެ ް
ކން އިޝުއަރ
ނކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަ ު
އ ބަޔާ ް
ދީފައިވާނަމަ ،މި މާއްދާގަ ި
އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ޅ.

އެހެން

އިޝުއާރއަކީ

ކުންފުންޏެއްގެ

ސަބްސިޑިއަރީއަކަށްވާ

ހާލަތުގައި،

އޝުއަރގައި
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ި
މިމާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގަ ި
ވ
ޠތައް ހަމަ ާ
ހަމަނުވިނަމަވެސް ،އިޝުއަރގެ ޕޭރަންޓް ކުންފުނީގެ މި ޝަރު ު
ށ
ނަމަ ،މި ދެޝަރުޠުން އިޝުއަރ އިސްތިސްނާކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ކ.

ފުރިހަމަ ޕްރިންސިޕަލްއަށާއި އިންޓްރަސްޓަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެރެންޓީ
ށ
އން (ޅ) އަ ް
ދީފައިވާނަމަ ،މިގަވާއިދުގެ ( )3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ި
އޝުއަރ އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުން ި

()7

ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން ޕްލޭނެއްގެ ޔުނިޓްތައް:
ނނިވި
ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް ވިއްކައިފައިވާ ޔުނިޓްގެ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގައި އަން ަ
ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
ހ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް އިޝޫއަރ ވުން.

ށ.

އޮރިޖިނޭޓަރއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުކަމުގައިވާ ހާލަތްތައް މެނުވީ އެހެން
ހާލަތްތަކުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށްވުން.

17

އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :

ނ.

މުދަލަކީ

ސެކިއުރަޓައިޒްކުރާ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ފައިނާންޝަލް

އެސެޓްސް

ކމުގައިވާނަމަ،
ަ

ތ
އޮރިޖިނޭޓަރ ވާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ބޭންކެއް ނުވަ ަ
ނއަކަށެވެ.
އޝަ ް
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓި ު
ރ.

ނބަރުގެ (ބ) ފިޔަވައި އެ
އޮރިޖިނޭޓަރގެ ކިބައިގައި ،މިމާއްދާގެ ( )3ވަނަ ނަ ް
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

ބ.

އ
އެސެޓްސްގައި ،މިގަވާއިދުގެ ( )5ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަ ް
ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

()8

ފަންޑުގެ ޔުނިޓްތައް:
ފަންޑުގެ މެނޭޖަރަކީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ލައިސަންސްދީފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް
އެޑްވައިޒަރެއް ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފަންޑެއްގެ ޔުނިޓް
އިޝޫކުރާއިރު ،ފަންޑު މެނޭޖުކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިގާ ،މިމާއްދާގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ފރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ު

()9

މާކެޓް ރޫލްސްއާއި އެކްސްޗޭންޖް ރޫލްސްއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ލިސްޓުކުރާގޮތަށް
ޕްރައިވެޓް

ޕްލޭސްމެންޓްގެ

އުސޫލުން

ވިއްކާ

ސެކިއުރިޓީޒުގައި

އިންވެސްޓްކުރާ

ނޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓު މާކެޓުގެ
ނ ް
ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުން ަ
ޝރުޠުތައް އޮތޯރިޓީން
ަ
އުސޫލުތަކުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އިންވެސްޓަރުންގެ
ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
ކޮލެޓަރަލް ނުވަތަ ޕްލެ ްޖ .20

()1

ވއްކާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ
ގ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާނަމަ ނުވަތަ ި
ގތަށް ދަރަނީ ެ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ޮ
ރ ދެއްކުމަށް ދިވެހި
ޕްރިންސިޕަލްއާއި އިންޓަރެސްޓްގެ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް އަނބު ާ
ދީފައިވާނަމަ،

އިޝޫތަކަށް

ރއްޖޭގެ
ދިވެހި ާ

ސަރުކާރުން

ސަރުކާރުން

ގެރެންޓީ

ޕްރިންސިޕަލް

އަދި އިންޓްރަސްޓަށް ފުރިހަމަ ގެރެންޓީއެއް ދީފައިވާ އިޝޫސް

މިމާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ.
()2

ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ ޖުމްލަ އަގު ނުވަތަ އޭގެ ބައިކުޅަބައެއްގެ މިންވަރަށް
ރަހުނުކޮށްގެން ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާނަމަ ،އިޝުއަރ ނުވަތަ އިޝުއަރގެ
ޕޭރަންޓް ކުންފުނިން -
ހ.

ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި ޓެންޖިބަލް އެސެޓްސްގެ މައްޗަށް ޕްލެޖެއް ނުވަތަ ރަހުނެއް
ގތަށް ،ސެކިއުރިޓީއެއް
ނޑް ހޯލްޑަރުންނަށް ލިބޭ ޮ
ނަގާ ،ޑިބެންޗަރދާރުންނާއި ބޮ ް
ހަދަންވާނެއެވެ.

18

އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :

ށ.

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ރަހުނުކުރާ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ކަނޑައެޅޭ އަގު ،ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ ޖުމްލަ
ށ
އަގާ އެއްވަރު ،ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުވާންވާނެއެވެ .އަދި އެއްބަޔަށްވާ އަދަދަ ް
ރަހުނުކުރާނަމަ،

ނސާސް
(ފަ ް

%50

ނުވަތަ

އިންސައްތަ)

އެއަށްވުރެ

ބޮޑުވާންވާނެއެވެ.
ނ.

ސެކިއުރިޓިޒް އެކަށައެޅުމުގެ ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަހުނާ ގުޅިގެން
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ރ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އެސެޓެއް ވާންވާނީ އިންޝުއަރ
ކޮށްފައިވާ މުދަލަށެވެ.

އެލޮޓްމަންޓް،
ލިސްޓްކުރުން އަދި

.21

()1

ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒުގެ އެކަށައެޅުމުގެ ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިސްޓިންގ
ދވަލު ( )1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިސްކްލޯޒަރތަކާއެކު
އެޕްލިކޭޝަން ،މިގަވާއިދުގެ ޖަ ު
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވިޔަފާރިކުރުން
()2

ށ
ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގައި އިޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަ ް
ދލުކުރުން،
ވިއްކުން ނުވަތަ ބަ ަ

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައްޔާއި

އޯވަރ-ދަ-ކައުންޓަރ

އުސޫލުން ކުރެވޭނެއެވެ.
()3

ނ
ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގައި އިޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ މުޢާމަލާތްތައް (ގަނެވިއްކު ް
ނުވަތަ

ބަދަލުކުރުން)

ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

އެ
އަދި

ސެކިއުރިޓީޒް
މިފަދަ

ރިޕޯޓުތައް

ލިސްޓުކޮށްފައިވާ
ނ
ހުންނަންވާ ީ

އެކްސްޗޭންޖަށް
އެ

ސެކިއުރިޓީގެ

އިންވެސްޓަރުންނަށް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭގޮތަށެވެ.
()4

ސެކިއުރިޓީޒް

ގަނެވިއްކައި

މިލްކުވެރިކަން

ބަދަލު

މގައި،
ކުރު ު

ލިސްޓުކުރާ

އެކްސްޗޭންޖުގައި އެ ސެކިއުރިޓީޒް ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ސެގްމެންޓުގެ އުސޫލުތަކަށް
ތަބާވާންވާނެއެވެ.
()5

ތއެއްގެ ސެކިއުރިޓީޒް
ނ ި
ވތަ ސެގްމަންޓެއްގައި ،އެއް ފަ ް
އެކްސްޗޭންޖުގެ އެހެން ބޯޑެއް ނު ަ
ނ އެ ސެގްމަންޓަށް
ސކިއުރިޓީޒުގެ މައްޗަށް ހިނގާ ީ
ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެ ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޝަރުޠުތަކެވެ.

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ .22

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ލިސްޓުކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރާ ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް

ފަރާތްތަކުން

ރ 2019/R-1050
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ ،ގަވާއިދު ނަންބަ ު

މަޢުލޫމާތު

ތ
ޔންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ނުވަ ަ
މތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަ ާ
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ ާ

ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ

ނދަންވާނެއެވެ.
އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ،މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ގެ ް
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

 5ވަނަ ބާބު
ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އިޝޫކުރުން (ސެކިއުރަޓައިޒޭޝަން)
ވނެ
ރިޢާޔަތް ކުރެ ޭ
ތ
ޙާލަ ު

.23

މި ބާބުގައި ހިމެނޭ މާއްދާތަކަކީ ހަމައެކަނި ސެކިއުރިޓައިޒް ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމާ ގުޅުންހުރި
އދާތަކެކެވެ.
ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ މާ ް
މށްޓަކައި -
މި ބާބުގެ ބޭނު ަ
()1

ސްކީމަކާ ގުޅިގެން "އެސެޓް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ،

ރިއަލް އެސްޓޭޓުގައި އޮންނަ

މަޞްލަޙަތުވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ އެސެޓެކަށެވެ.
()2

އެސް.ޕީ.އީއެއް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ސްކީމަކާ ގުޅިގެން "އެސެޓް ޕޫލް" ކަމަށް
ގތަށް ،އެސްޕީވީއަށް
މނޭ ޮ
ލ މަޞްލަޙަތު ހި ެ
ރންގެ ބެނެފިޝަ ް
ބުނެފައިވަނީ ،އިންވެސްޓަ ު
ނ
ބަދަލުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މުދަލަށެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އަރަންޏާއި ލިބެން ހުންނަ އެހެނިހެ ް
މުދަލާއި ފައިސާވެސް ހިމެނެއެވެ.

()3

"ކޯލް އޮޕްޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެސް.ޕީ.އީ އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެސެޓެއް
އޮރިޖިނޭޓަރ އަނބުރާ ގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީފައި އޮތުމަށެވެ.

()4

"ކްރެޑިޓް އެންހޭންސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތައް
ޑިފޯލްޓްވުމުގެ އިހުތިމާލު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމުތަކަށެވެ.

()5

ވނީ ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ
ޝން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
އ ަ
"ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓި ު
އސިންގ ފައިނޭންސް
ނވަތަ ހަ ު
ު
އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބޭންކްތައް،
ވތަ ލީސިންގ ކުންފުނިތަކަށެވެ.
ކުންފުނިތައް ،ނު ަ

()6

"އޮރިޖިނޭޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސެކިއުރަޓައިޒޭޝަނުގެ މަޤްޞަދުގައި
ތށެވެ.
އެސެޓްސް އެސް.ޕީ.އީ އަކަށް ކަނޑައަޅާ ނުވަތަ ބަދަލުކުރާ ފަރާ ަ

()7

މތިން ސެކިއުރަޓައިޒްޑް
ވ ގޮތުގެ ަ
ވނީ ،ގަވާއިދާ އެއްގޮތް ާ
"ސްކީމް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ަ
ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމަށް ހެދޭ ސްޓްރަކްޗަރތަކާއި އިންތިޒާމުތަކަށެވެ.

()8

"ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އެސެޓަކަށް ބިނާކޮށް
ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން

އިންވެސްޓަރުންނަށް

ޔުނިޓްސް

ވިއްކުމުގެ

ދ
އެ މު ާ

މަޤްޞަދުގައި

އިންވެސްޓަރުންނަށް އިޝޫކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،އެސް.ޕީ.ޢީ އަކަށް ،އޮރިޖިނޭޓަރެއް
ނުވަތަ އޮރިޖިނޭޓަރުންތަކެއްގެ ފަރާތުން އެ އެސެޓެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން
ބަދަލުކުރުމަށެވެ.
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()9

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

"ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެތަކެއްޗަށް ކޮންމެ ނަމެއް
ރ ( 2/2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ
ބޭނުންކުރިޔަސް ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ގެ ދަށުން ،ސެކިއުރިޓީޒްގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ

ޤާނޫނު)

ޓތަކަށެވެ.
އެބާވަތުގެ މާލީ އިންސްޓްރޫމަން ް
()10

ނ
"ސަރވިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެސެޓް ޕޫލް މެނޭޖްކުރުމަށް ،ނުވަތަ އެއި ް
ލިބެންޖެހޭ

ހޯދުމަށް،

ފައިސާ

ނުވަތަ

ސްކީމުގެ

ހިންގާ

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތަކުގެ ހޯލްޑަރުންނަށް ފައިދާ އެކަށައެޅުމަށް ނުވަތަ ބެހުމަށް،
ށން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ
އެސް.ޕީ.އީ އިން ނުވަތަ އެސް.ޕީ.އީގެ އަސާސީ ލިޔުންތަކުގެ ދަ ު
ފަރާތަށެވެ .އެސް.ޕީ.އީގެ ދަށުން ނުވަތަ ސްކީމުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދީފައިވާ
ފަރާތަށެވެ.
()11

"އެސް.ޕީ.އީ" (ނުވަތަ "ސްޕެޝަލް ޕަރޕަސް އެންޓިޓީ") ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އިޝޫކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ،އެ ސެކިއުރިޓައިޒް ކުރެވުނު
އެސެޓް ގަތުމަށް ހަދާ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާރޓްނަޝިޕަށެވެ.

()12

"ސްޕޮންސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެސް.ޕީ.އީ ހަދާ ނުވަތަ ޕްރޮމޯޓުކުރާ ކޮންމެ
ފަރާތެކެވެ.

ފައިނޭންޝަލް
އ
ތ ް
އެސެޓު ަ

.24

()1

ފައިނޭންޝަލް އެސެޓުތަކަށް

އެސެޓް ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން ޔުނިޓް ވިއްކޭނީ

ކށެވެ.
ނޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަ ަ
ނ ް
ހަމައެކަނި ބޭންކުތަކާއި ފައި ޭ
()2

ރަހުނާއި

ފައިނޭންޝަލް

ލީސް

އެސެޓުގެގޮތުގައި

ބޭނުންކުރެވޭ

ހާލަތްތަކުގައި،

ސެކިއުރިޓައިޒްކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު ،އެސެޓުގެ އަންދާޒީ މާރކެޓް ވެލިއުގެ 80%
(އަށްޑިހަ އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ އިތުރު ވެގެންނުވާނެއެވެ.
()3

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ،އެސެޓުގެ އެސެސްޑް ވެލިއު ،ސެކިއުރިޓީޒް ޔުނިޓްތަކަށް ބާކީ
ދައްކަންޖެހޭ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދުގެ ( 120%އެއް ސަތޭކަ ވިހި އިންސައްތަ) އަށްވުރެ
ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

()4

ބނުންކުރެވޭނެ ތަކެއްޗެއް
ނޝަލް އެސެޓްސްގެ ގޮތުގައި ޭ
ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗަކީ ފައިނޭ ް
ނޫނެވެ.
ހ.

ވ
ތ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލިބިފައި ާ
އަންނަނިވި މުދަލުގެ މޯގޭޖު ނުވަ ަ
ޙައްޤުތައް
 .1ހުސް ބިން
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
 .2އިމާރަތްކުރަމުންދާ ބި ް
ށ.
ޒޝަން
އރަޓައި ޭ
ސެކި ު
ގން
ގޅި ެ
ސްކީމަކާ ު

.25

()1

ށން ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް
ނޮން-ޕަރފޯމިންގ ލޯނުގެ ދަ ު

ނ
ދނުމުގައި ،އޮތޯރިޓީ ް
ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމަށް ހަދާ ސްކީމަކަށް ހުއްދަ ި
ނއެވެ.
ބލަންވާ ެ
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ަ

ނޖެހޭ
ޓއިން ބަލަ ް
އޮތޯރި ީ
ކަންކަން

ހ.

ގ
ޕްރޮމޯޓަރާއި ،އެ ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޓްރެކް ރިކޯޑާއި ،މަސައްކަތްތެރިކަމު ެ
ނ
ޤާބިލުކަމާއި އަބުރުވެރިކަ ް

ށ.

އަސާސީ

ލިޔެކިޔުމުގައިވާ

މަޤްޞަދުތަކާއި،

ނގެ
ޑިރަކްޓަރު ް

ގ
ބޯޑު ެ

ތ
ކޮމްޕޮޒިޝަންއާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާ ު
ނ.

ނ މި ގަވާއިދާ
ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ސްޕެޝަލް ޕަރޕަސް އެންޓިޓީ ހިންގަމުންދަ ީ
ވ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން ތިބީ މި ގަވާއިދުގައި ާ
ނ
ގފަދަ ހާލަތެއްގައިކަ ް
ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ހިން ޭ

ސެކި ުއރިޓައި ްޒޑް ޔުނިޓް .26

ގއި
ސސީ ލިޔެކިޔުމު ަ
އަ ާ

()1

ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އަސާސީ ލިޔެކިޔުމުގައި އަންނަނިވި ފަދައިން މާނަކުރެވޭފަދަ
އެއްވެސް މާއްދާއެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ނ
ހުރުން މަނާ ކަންކަ ް

ހ.

ސްކީމާ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ އިންވެސްޓަރުންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް
މ ކުޑަކުރުން
ޓރުން ނުވަތަ މެނޭޖަރުންގެ ،ޒިން ާ
ކަމެއްގައި ،އެންޓިޓީގެ އޮރިޖިނޭ ަ
ނ
ނުވަތަ ނައްތައިލު ް

ށ.

ތ
އވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހަނިކުރުން ،ނުވަ ަ
ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މިގަވާއިދުގަ ި
ނ
ލ ް
ހުއްޓުވުން ނުވަތަ ދޫކޮށް ު

ނ.

އެސް.ޕީ.އީއެއްގެ އޮރިޖިނޭޓަރ ނުވަތަ މެނޭޖަރުގެ އިހުމާލުން ،ނުވަތަ ކުރި
ވ
ނނަށް ދިމާ ާ
ކށް ދޫކޮށްލި ކަމަކުން ،އިންވެސްޓަރު ް
ޢަމަލަކުން ،ނުވަތަ ނު ޮ
ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާއިން އެ ފަރާތްތައް ބަރީއަވުން.

ސްޕެޝަލް ޕަރޕަސް
އެންޓިޓީތަކަށް ހުރި
ނ
ހިފެހެއްޓު ް

.27

()1

ސްޕެޝަލް ޕަރޕަސް އެންޓިޓީތަކުން:
ހ.

ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކުން
ދަރަނި ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެންވިޔަސް ފައިސާ ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

22

އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :

ށ.

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ގ
އެސް.ޕީ.އީ އުވައިލެވޭނީ ،އިޝޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތަކު ެ
ފުރިހަމަ އަގު ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ .ނުވަތަ އިޝޫކުރިއިރު ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ފ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ރައިޓް-އޯ ް

ނ.

ތއް ފިޔަވައި
ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ހަރަކާތްތަކާއި އެ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތް ަ
އެހެން ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އެސް.ޕީ.އީ އާ
ނ
ރ ް
ހވާލުކު ު
އެސެޓްސް ަ

.28

()1

ކން ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ
ނނިވި ކަން ަ
އެސް.ޕީ.އީ އާ ހަވާލުކުރާ އެސެޓްތަކާ ގުޅިގެން އަން ަ
އެސް.ޕީ.އީގެ އޮރިޖިނޭޓަރާއި މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ހ.

ގ
ދ ެ
ސެކިއުރަޓާއިޒޭޝަނުގެ ކުރިން ،އެސެޓުގެ މައްޗަށާއި އެސެޓުން ލިބޭ ފައި ާ
މައްޗަށް އޮތް އެންމެހައި ޙައްޤެއް އޮރިޖިނޭޓަރ އަށް އޮތްކަން ޔަޤީންކުރުން؛

ށ.

ބދަލުކުރުމަށް،
އެސެޓާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ަ
ޓްރާންސްފާރއަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަން ޔަޤީންކުރުމާއި،

އެފަދައިން

ތ
ބަދަލުކުރުމަކީ އެހެން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ޢަމަލެއް ،ނުވަ ަ
ނ
އެހެން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ނޫންކަ ް
ކަށަވަރުކުރުން
ނ.

އޮރިޖިނޭޓަރުގެ ފަރާތުން ސްޕެޝަލް ޕަރޕަސް އެންޓިޓީއަށް ރިސީވަބަލްސް
އ
ނުވަތަ ދަރަނީގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުއްދަތަކާ ި
ނ
ރުހުން ހޯދާފައިވު ް

ރ.

އެސެޓް ޓްރާންސްފަރގެ އަގު ކަނޑައެޅުނީ ގުޅުމެއްނެތް ދެފަރާތަކުން،
ހަމައެކަނި ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙަޤީޤީ ގަނެވިއްކުމުގެ
މުޢާމަލާތެއް ކުރާނެ ނަމަ ކުރާނެ އަގުގައި ކަން ޔަޤީންކުރުމާއި ،އަދި އެ އަގަކީ
އކަން ޔަޤީންކުރުން.
ހދެން އޮތް އަގެ ް
ޤާނޫނީގޮތުން ޯ

ބ.

އަރަންޏާއި

ދަރަންޏާ

ގުޅިގެން

އޮރިޖިނޭޓަރ

ދީފައިވާ

އ
ވޮރެންޓީތަކާ ި

ރެޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަންކަން ކުރުން؛ އަދި
ޅ.

ފައިނޭންޝަލް އެސެޓެއް ކަމުގައި ވާނަމަ -
 .1ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތައް ސަރވިސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
ލިބޭނެކަމަށް
ޔަޤީންކުރުން.
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އެކަށޭނަ

ވރަކަށް
މިން ަ

ބެލެވެންހުރި

ނ
މުދަލެއްކަ ް

އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ހ
ފައިސާ ދައްކަންޖެ ޭ

 .2އެސެޓާ ގުޅުވައިގެން ސެޓް-އޯފް ކުރުމަށް

ށ) ޙައްޤުލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ޙައްޤު
ފަރާތްތަކަށް (އަރަނިވެރިންނަ ް
ފދަ އެއްވެސް އަމަލެއް އޮރިޖިނޭޓަރ
ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ބޭނުންކުރެވޭނެ ަ
ކޮށްފައިނުވާކަމާއި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ނުވާކަން.
 .3ސްޕެޝަލް ޕަރޕަސް އެންޓިޓީއަށް

ހަވާލުކުރާ ރިސީވަބަލްސްއާއި

އއީ
ލިބެންހުރި ފައިސާ އެސްޕީއީގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށާއިެ ،
އެސްޕީއީއަށް

ޤާނޫނީގޮތުން

ހދޭނެ
ޯ

ތަކެތިކަން

ށ
ޤންކުރުމަ ް
ޔަ ީ

އޮރިޖިނޭޓަރއާއި އެސްޕީއީއިން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް
އެޅުން
 .4މިގަވާއިދުގައި ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަށަށް އޭގެ އަގު
ހން
ދލުގައި އެ ެ
ގތުން ނުވަތަ އޭގެ ބަ ަ
ތިރިވާ ނަމަ އެ ތަކެތި އަނބުރާ ަ
ތަކެތި އެސްޕީއީއަށް އެކަށައެޅުން.
()2

ވންވާނީ،
ސްޕެޝަލް ޕަރޕަސް އެންޓިޓީ ާ

ސްޕޮންސަރ ނުވަތަ އޮރިޖިނޭޓަރ ނުވަތަ

ފލާސްކުރުން ނުވަތަ
ސާވިސަރ ނުވަތަ އެހެންވެސް ޝަޚްޞެއް ބަނގުރޫޓުވުން ،އި ް
އުވާލުމުގެ ނޭދެވޭ މާލީ އަސަރުތައް ނުކުރާނެ ފަރާތެއްކަމުގައެވެ.
އގެ
އެސް.ޕީީ .
ސާރވިސަރ ނުވަތަ
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()1

ތއްވެސް އެސް.ޕީ.އީ ގެ ސަރވިސަރ ނުވަތަ މެނޭޖަރ
އޮރިޖިނޭޓަރ ނުވަތަ އެހެން ފަރާ ެ
އަކަށް ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެއެވެ.

ނ
ކރު ް
މެނޭޖަރ ޢައްޔަނު ު

()2

ސަރވިސަރ

މެނޭޖަރުގެ

ނުވަތަ

މަޤާމަށް

ޢައްޔަނުކުރާ

އ
އިޝޫކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދާ ި

ފަރާތުން

ސެކިއުރިޓީ

ނ
ގޅުންހުރި އެހެނިހެ ް
ު

ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އަދި ވިއްކާ
ސެކިއުރިޓީޒްއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ސެކި ުއރަޓައި ްޒޑް ޔުނިޓް .30

މގެ
ރ ު
އިޝޫކު ު

ހުރިހާ ކަމެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ސ
ޕްރޮސްޕެކްޓަ ް
އދުން މަޢުލޫމާތު
ވ ި
ގަ ާ
ނ
ދއު ް
ނ ި
ރމުން ގެ ް
ހާމަކު ަ

ވ
އ ާ
ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމުގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( )1ގަ ި

.31

ށ
ތރިޓީ އާއި އިންވެސްޓަރުންނަ ް
ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރިޕޯޓު ފައިލްކޮށް ،އޮ ީ
އސް.ޕީ.އީއިން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
ޢލޫމާތު ެ
ދެމުންގެންދަންޖެހޭ މަ ު
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ވޮލި ުއމް48 :
އގެ
އެސް.ޕީީ .
ކއި
އެކައުންޓްތަ ާ

އަދަދު1106 :

.32

()1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ވ
ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ،ޕާޓްނަޝިޕް ޤާނޫނާއި ،ގުޅުންހުރި ޤާނޫނަކާ ތަޢާރުޟުނު ާ
ދށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޑިސްކްލޯޒަރގެ ޝަރުޠުތައް
ފަދައިން ،އަދި މިގަވާއިދުގެ ަ

އ
ރިކޯޑުތަ ް

ފުރިހަމަވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރިސީވަބަލްސްއާއި ދަރަންޏާއި ،ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ތެދު
ފރާތުގެ އެކައުންޓުތަކާ
ފދަގޮތަކަށް އެސް.ޕީ.އީ އިން އެ ަ
އަދި އިންސާފުވެރި ނަޒަރެއް ލިބޭ ަ
ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
()2

ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް ހޯލްޑަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ފަދަ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުމާއި
ރިކޯޑުތައް އެސް.ޕީ.އީ އިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ވއިންޑް އަޕް
ސްކީމް ަ
ނ
ކުރު ް

)1( .33

ތތަކުގައި ސްކީމެއް އުވައިލެވިދާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ހާލަ ް
ހ.

ރ
އެއްކޮށް އަނބު ާ

ސްކީމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓުތައް
ނ
ގަތު ް

ށ.

ނ
ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫ ީ
އ
މދަލާމެދުގަ ި
މުއްދަތު ހަމަވުން .ނަމަވެސް މިގޮތަށް އުވައިލެވޭނީ ސްކީމުގެ ު
ސްކީމް

ލިޔުންތަކުގައި

އުފެއްދުމުގެ

ނ
ފަދައި ް

ވ
ބުނެފައި ާ

ޢަމަލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ނ.

ވ ޚާއްޞަ
ގއި ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ަ
ވސްޓަރުންގެ ވޯޓަކުން.
ރިޒޮލިއުޝަނެއްގެ ދަށުން އިން ެ

ރންގެ
ނވެސްޓަ ު
އި ް
އ
ތ ް
އޤު ަ
ޙަ ް

.34

()1

ސްކީމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،އިންވެސްޓަރުން ނަގައިފައިވާ ޔުނިޓުތަކާއި
އދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ނދާ އިންޓްރަސްޓް ،ހިންގާ ގަވާ ި
ލބިގެ ް
އެފަރާތްތަކަށް އެސެޓުން ި
އޮންނަންވާނެއެވެ.

()2

ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް
އިންވެސްޓަރުންގެ

ވިއްކައިފައިވާ
ރުހުމާއެކު

ޔުނިޓްތަކުގެ

މިމާއްދާގެ

()4

ޝަރުޠުތަކަށް
ވަނަ

ބަދަލުގެނެވޭނީ،

ނަންބަރާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
()3

މި މާއްދާގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،އިންވެސްޓަރުންގެ ރުހުން
މށް
ލިބުނުކަމުގައި ބެލޭ ނީ ،އެ ރުހުން ދީފައިވަނީ ،ހުށަހަޅާ ބަދަލުތައް ބެލު ަ
( 21އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ޕީރިއެޑް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ،އިންވެސްޓަރުންގެ
ޚާއްޞަ ރިޒޮލިއުޝަނެއްގެ ދަށުން އެކަން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.
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އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :

()4

އިންވެސްޓަރެއް
ހުށަހަޅައިފައިވާ

ނުވަތަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނވެސް
ނ ް
އެ ޫ

ހާލަތެއްގައި،

ފަރާތެއް

އޮތޯރިޓީއަށް

ސެކިއުރަޓައިޒްޑް

ލިޔުމުން

ޔުނިޓްތަކުގެ

ޝަކުވާ

ށ
ޝަރުޠުތަކަ ް

ޓ
ލބިގެންވެއެވެ .އަދި އެފަދައިން އޮތޯރި ީ
ނ މަނާކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ި
ބަދަލުގެނައު ް
އ
ށހަޅައިފައިވާ ބަދަލަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ޢައިނީގޮތެއްގަ ި
ން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،ހު ަ
ގެއްލުންހުރި ކަމެއްކަމުގައި އޮތޯރިޓީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައެވެ.
ނ
ރ ް
ސުކޫކު އިޝޫކު ު

.35

ގއިވާ ޔުނިޓު
ފަންޑު ަ

.36

ދަތި އުނދަގޫ

.37

()1

ސުކޫކުގެ ގޮތުގައި އިޝޫކޮށް އިސްތި ހާރުކުރާ ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތަކުގައި
ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން
ވާނެއެވެ.

()2

މި ގަވާއިދާއި ސުކޫކު އިޝޫކުރުމާބެހޭ ގަވައިދާ ތަޢާރަޟުވާ ހާލަތެއްގައި ،ސުކޫކު
އިޝޫކުރުމާ

ކަންކަމުގައި،

ގުޅޭ

ސުކޫކު

އިޝޫކުރުމާބެހޭ

ގަވާއިދަށް

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ނ
ރ ް
އިޝޫކު ު

ދ ނަންބަރު R-57/2016
ފަންޑުގެ ޔުނިޓް އިޝޫކުރުމުގައި ،މި ގަވާއިދަށާއި ،ގަވާއި ު
ޖސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަ ި

 6ވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކަންކަން
ކަންކަން

()1

ވ ކަމަކާ ގުޅިގެން،
ނނި ި
ތ އަން ަ
ވތަ ބައެއް ،ނުވަ ަ
މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ނު ަ
ޢަމަލުކުރުމާއި މާނަކުރުމާ ގުޅެގޮތުން އާންމު ސަރކިއުލަރ މެދުވެރިކޮށް ގައިޑްލައިންސް

މއި
ށދިނު ާ
ޙައްލުކޮ ް

ނެރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު
ނ
ނ ް
ސާފުކޮށްދި ު

ހ.

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީޒް ،ލިސްޓްކުރުމާއި،
ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ސެޓްލްކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް.

ށ.

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ ދަށުން ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމާއި،
ތއް.
ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ޝަރުޠު ަ

ނ.

ޓ ޯ
އިޝުއަރަންސާއިި ،އ ެލ ްކ ް
ނ ްކ
ރ ި

އިލެކްޓްރޯނިކް

ބ ިޑ ް
ނގއާއި،
ި

ގ
އަ ު

ކަނޑައެޅުމުގެ އެހެނިހެން ގޮތްތައް.
()2

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައްޔާއި މާނަކުރުމުގައި ފާހަގަވާ ދަތި އުނދަގޫ ކަންކަން
ޙައްލުކޮށްދިނުމަށާއި،

ސެކިއުރަޓައިޒްޑް

ސެކިއުރިޓީޒާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި
26

ޔުނިޓާއި،

ފަންޑް

ޔުނިޓާއި،

ސުކޫކް

ތއް ސާފުކޮށްދިނުމަށް
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ަ

އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ސަރކިއުލަރ ނުވަތަ ގައިޑަންސް ނޯޓު މެދުވެރިކޮށް ގައިޑްލައިންސް ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގއިވާ
އދު ަ
ވ ި
ގަ ާ
ޝަރުޠުތައް

.38

()1

ތ
ނވެސްޓަރުން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަ ަ
ލތްތަކުގައި ،އި ް
އަންނަނިވި ހާ ަ
ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓް ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،މި ގަވާއިދުގައިވާ އެއްވެސް

ރ
ނމުގެ ބާ ު
ލުއިކޮށްދި ު

ނވެއެވެ:
ގ ް
އ އިހުތިމާލު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބި ެ
ޝަރުޠެއް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ބާރާ ި
ހ.

ތ
އެ ޝަރުޠަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އިޖުރާއީ ކަމަކަށް ވުން؛ ނުވަ ަ

ށ.

ހާމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ވަކި ފަންތިއެއްގެ އިންޑަސްޓްރީ
ތ
ނުވަތަ އިޝޫއަރއަކަށް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމެއް ކަމުގައި ވުން؛ ނުވަ ަ

ނ.

ރ
ބވެވިފައި ނުވަނީ ،އިޝުއަރގެ އަމިއްލަ ބާ ު
ގަވާއިދުގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ތަ ާ
ނުފޯރާ ފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކަމަށްވުން.

()2

ގއިވާ ނަމަ ،އެކަމުގެ
ބރުގެ ދަށުން ލުޔަކަށް އެދޭކަމު ަ
ނ ަ
ނ ނަ ް
މި މާއްދާގެ ( )1ވަ ަ
ތަފުސީލާއި

ލުއިދިނުމަށް

ދ
އެ ޭ

ސަބަބު

ކށް،
ބަޔާން ޮ

ތރިޓީއަށް
އޮ ޯ

ނ
ލިޔުމު ް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.39

()1

.40

()1

ސެކިއުރިޓީ

އިޝޫކުރުމާ

ގުޅޭގޮތުން،

ސެކިއުރިޓީޒާ

ވތަ
ނު ަ

ގތުން
ޖހޭ ކަންކަމާބެހޭ ޮ
އިންވެސްޓަރުންނަށް ހާމަކުރަން ެ

ގުޅޭގޮތުން

ތ
ތރިޓީއަށް މަޢުލޫމާ ު
އޮ ޯ

ދިނުމަށް އިޝުއަރަށާއި ،އޮރިޖިނޭޓަރަށާއި ،ސަރވިސަރއަށާއި ،ސްޕެޝަލް ޕާޕަސް
ށ
ށއި ،އެހެން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަ ް
އެންޓިޓީއާއި އޭގެ މެނޭޖަރުންނަ ާ
ބގެންވެއެވެ.
އެންގުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލި ި
ނ
ކރު ް
ބަލައި ފާސް ު

އިޝުއަރާއި،

އޮރިޖިނޭޓަރާއި،

ސްޕެޝަލް

ޕާޕަސް

އެންޓިޓީގެ

އ
އެކައުންޓްތަކާ ި

ރިކޯޑުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ،އޮތޯރިޓީގެ އޮފިސަރެއް ނުވަތަ އެހެން
ގންވެއެވެ.
ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބި ެ
()2

ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ
މި މާއްދާގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރު ަ
ބތަކަށްޓަކައެވެ.
އަންނަނިވި ސަބަ ު
ހ.

ނ
ލހެއްޓެމު ް
ބެ ެ

އެކައުންޓްތައް

މށް؛
ހަދަމުންދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލު ަ
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ދާކަން

ޔަގީންކުރުމަށާއި،

ނ
ވެލުއޭޝަ ް

އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :

ށ.

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
ޤާނޫނާއި ،ގަވައިދާއި ،އުސޫލުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަންކަން ކުރަމުންދާކަ ް
ޔަގީންކުރުމަށް؛

ނ.

ގ
އިންވެސްޓަރުންނާއި ،އިޝުއަރާއި ،ސްޕެޝަލް ޕާޕަސް އެންޓިޓީއާއި އޭ ެ
ތކާ ގުޅިގެން
މެނޭޖަރުންނާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ޝަކުވާ ަ
ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް؛

ރ.

ނ
އިންވެސްޓަރުން ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓުގެ ރައްކައުތެރިކަ ް
ލ ޕާޕަސް އެންޓިޓީގެ މައްޗަށް ގަވާއިދުން
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ސްޕެޝަ ް
ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމާ ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބެލުމަށް؛

ބ.

ނ
ރެގިއުލޭޓްކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ސެކިއުރަޓައިޒޭޝަންގެ ކަންކަން ހިންގަމުންދަ ީ
މތިންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް؛
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަ

()3

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރާ ފަރާތް ،އިންސްޕެކްޓިންގ އޮފިސަރުންނަށް
އެކައުންޓތަކާއި އެ ފަރާތެއްގެ ބެލެނިވެރިކަމުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުމާއި ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އިޝުއަރ ނުވަތަ ސްޕެޝަލް ޕާޕަސް އެންޓިޓީގެ
ރެގިއުލޭޓުކުރާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ،ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ

ނތަން ފާސްކުރުމަށް،
ތ ް
ަ

ކަނޑައަޅާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެކްސެސް ދޭންވާނެއެވެ.

_______________
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އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޖަދުވަލު 1
ސެކިއުރިޓީޒް އާންމުކޮށް ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލެވޭ ދަޢުވަތުގައި ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުގެ
ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޓައިޓަލް:

ޒގެ އަދަދު) (ސެކިއުރިޓީޒުގެ ފަންތި)
(އިޝުއަރގެ ނަން) އިން (އިޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީ ު
އިޝޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވަތު

ތާރީޚު:
ސެކްޝަންތައް ބެހިގެންދާ ގޮތް
ސެކްޝަން  – 1ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ބަޔާންތައް
ސެކްޝަން  – 2ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ސެކްޝަން  – 3އޮފަރގެ މަޢުލޫމާތު
ސެކްޝަން  – 4ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ މަޢުލޫމަތު
ސެކްޝަން  – 5އިޝުއަރއާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ސެކްޝަން  – 6މާލީ މަޢުލޫމާތު
ސެކްޝަން  – 7އިޤްރާރުތައް
ސެކްޝަން  – 8އިތުރު މަޢުލޫމާތު  /އެޓޭޗްމަންޓް

ސެކްޝަން  – 1ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ބަޔާންތައް
* އާންމު ދަޢުވަތުތަކަށް އެކަނި
 * .1މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ވާނީ ކުންފުނީގެ ޤާނޫނާއި ސެކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނިތަކުގެ
ރެޖިސްޓްރަރއާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި (ތާރީޚުގައި) ފައިލްކޮށް ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްފައެވެ.
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އަދަދު1106 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

 * .2މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ހީރަސްކުރެވިފައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެންނާއި،
ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޒިންމާއެއް
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އާއި ކުންފުނިތަކުގެ ރެޖިސްޓްރަރގެ މައްޗަކަށް ނޯންނާނެއެވެ .އަދި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ
މަޢުލޫމާތާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލާނީ އިޝުއަރ ނުވަތަ އެ ބަޔާނެއްގައި ނުވަތަ ލިޔުމެއްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ 2.2( .ބައްލަވައިލައްވާ!)

 .3މި ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމަތާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއް އުފެދޭ ނަމަ ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ހިއްސާ ގަތުމާއި ސެކިއުރިޓީޒާ ބެހޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ 5.2( .ގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓާ
ގުޅުންހުރި ހިރާސްގެ މަޢުލޫމާތު ބައްލަވައިލައްވާ!)
ސެކްޝަން  - 2ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
.1
.2
.3

ނަމާއި ،ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރާއި ،ރެޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚާއި،

އޑެންޓިފިކޭޝަން
ޓެކްސް އަ ި

ނަންބަރާއި ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤައުމާއި ،ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު؛
ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޤާނޫނުތައް؛
އޮފީހުގެ އެޑްރެހާއި ،ގުޅޭނެ ފަރާތްތަކާއި ،ވެބްސައިޓާއި ،އީމެއިލް އެޑްރެހާއި ،ފޯނު ނަންބަރާއި ،ފެކްސް
ނަންބަރު؛

 .4ފަންތިއާއި ،ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަދު (ގިންތިއާއި ގިންތީގެ އަދަދު އެނގޭ ގޮތަށް) ،ހ .ފައިސާ
ލިބިފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަދާއި ،ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ،ކޮންމެ ފަންތިއަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
.5

ހިއްސާގެ އަދަދު؛
ފަންތިއާއި ،ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ އަދަދު (ގިންތިއާއި ގިންތީގެ އަދަދު އެނގޭ ގޮތަށް) ،ހ .ފައިސާ
ލިބިފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ އަދަދާއި ،ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ،ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން

.6

ސެކިއުރިޓީޒުގެ މަޢުލޫމާތާއި ލިސްޓްކޮށްފައިނުވާ އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީޒުގެ މަޢުލޫމާތު؛
ތާރީޚާއި ،ދަރަނި ދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ދަރަނި ދީފައިވާ އަދަދާއި ،މެޗުއަރިޓީ ތާރީޚާއި ،ޑެޓް
ސެކިއުރިޓީޒާއި ،ލޯނާއި ،އެހެނިހެން ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު؛

 .7ވިޔަފާރީގައި ކުރާ އާންމު މުޢާމަލާތްތައް ފިޔަވައި ،ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އިޝޫކުރުމުގެ ( 2ދޭއް)
އަހަރުދުވަހުގެ ކުރިން އިޝުއަރކޮށްފައިވާ އަދި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީޒް ސޮއިކޮށްފައިވާ އެހެން މުހިންމު
އެއްބަސްވުންތަކާއި ،އެއްބަސްވުން ހަދައިފައިވާ ތާރީޚުތަކާއި ،އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި،
އެއްބަސްވުމުގެ ތަފުސީލު؛
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.8
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އޮފަރަރގެ ނަމާއި ،އެޑްރެސް (އިޝުއަރއާ ތަފާތު ނަމަ)؛
އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެކު ،އޮޑިޓަރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް؛

 .10ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމު؛

 .11ސެކްޝަން  5ގައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު؛

 .12ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއަށް ޒިންމާވާ ފަރާތާއި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،މަޤާމާއި ،ހައިސިއްޔަތާއި،
ޒިންމާތައް؛

 .13އަންނަނިވި އިޤްރާރުތައް- :
ހ .އާންމު ދަޢުވަތުތަކާ ގުޅިގެން ނަމަ ،ޖަދުވަލު 4 ،3 ،2
ށ .ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓެއް ނަމަ ،ޖަދުވަލު  3އާއި 4

ސެކްޝަން  – 3އޮފަރގެ މަޢުލޫމާތު
.1

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނެރުނު ތާރީޚު (ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ ޑްރާފްޓްގައި ނަމަ ،ނެރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ތާރީޚު)؛

 .2އަންޑަރައިޓަރުންނާއި،
.3
.4
.5
.6

ފައިސާ

ދޫކުރާ

އެޖެންޓުންނާއި،

ޓްރާންސްފަރއާއި،

ރެޖިސްޓްރޭޝަން

އެޖެންޓުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް؛
އޮފަރގެ މުއްދަތު؛
ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ އަދަދު؛
އަގު ނުވަތަ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ހަދައިފައިވާ އުސޫލު؛
ފައިސާދެއްކުމަށް ހަދައިފައިވާ އުސޫލާއި ޓައިމްލައިން؛

 .7ސެކިއުރިޓީޒް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަދައިފައިވާ އުސޫލާއި ޓައިމްލައިން؛
 .8ސަބްސްކްރިޕްޝަން

ފައިސާއާމެދުގައި،

ސެކިއުރިޓީޒް

ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު؛

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ކުރިއަށް

 .9ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާ އެޕްލިކޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު.
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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ސެކްޝަން  – 4ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ މަޢުލޫމާތު
.1

ސެކިއުރިޓީޒުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު
ހ .ތަފުސީލު؛
ށ .ފަންތި؛
ނ .އެއާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތައް.

.2

ސެކިއުރިޓީޒާ ގުޅުންހުރި އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް
ހ .ސެކިއުރިޓީއަކީ ހިއްސާއެއް ނަމަ
()1

ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުތައް؛

()2

ޑިވިޑަންޑުގެ ޙައްޤުތައް؛

()3

އިޝުއަރ ވައިންޑްއަޕް ކުރުމާ ގުޅިގެން ރައުސްމާލް އަނބުރާ ދިނުން؛

()4

ޑިވިޑަންޑް މިލްކުވާ ތާރީޚު /ރިކޯޑު ތާރީޚު؛

()5

ރިޑެމްޝަން ޙައްޤު؛

()6

އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް؛

()7

ޙައްޤުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ؛

()8

އީ.ޕީ.އެސް؛ ސީ.އެފް.ޕީ.އެސް؛ ހިއްސާއަކާ ގުޅުންހުރި ނެޓް އެސެޓްސް؛

()9

ޑިވިޑެންޑާ ގުޅުންހުރި ޕޮލިސީ؛

()10

ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ޑިވިޑަންޑުގެ

ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު؛
()11

ކުރިޔަށް އޮތް ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިވިޑަންޑް ދެވޭނޭކަމަށް

އިޝުއަރ އަންދާޒާކުރާ ނަމަ ،އެކަން؛
()12

އިޝޫއަށްފަހު ހިއްސާ ޑައިލިއުޓްވާނެކަމަށް ބެލޭ މިންވަރު؛

()13

ހިއްސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ވިއްކައިފައިވާ ސެކިއުރިޓިޒުގެ އަދަދާއި ،ވިއްކި

ތާރީޚާއި ،ތަފުސީލާއި ،ފައިސާގެ އަދަދާއި ،ބަދަލުވެގެންދާނެ ހިއްސާގެ އަދަދާއި،
ބަދަލުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ،ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން؛
()14

ސެކްޝަން  5ގައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު.
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ށ .ޑިބެންޗަރސް ،ބޮންޑްސް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އިންސްޓްރޫމަންޓެއް އިޝޫކުރާނަމަ
( )1އިންޓަރެސްޓް ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި ،ޕްރިންސިޕަލް ރީޕޭމަންޓުގެ މައްޗަށް އޮތް
ޙައްޤުތައް؛
( )2އިންޓަރެސްޓް އެކްރޫވާ/މިލްކުވާ ތާރީޚު
( )3އިޝުއަރގެ މައްޗަށް ދަރަނި ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފައި އޮތް
ނަމަ އެކަން؛
( )4ކުންފުނީގެ އާންމު ހިއްސާ ފިޔަވައި ،ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ އަދަދާއި،
ލިސްޓްކޮށްފައި ނުވާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ އަދަދާއި ،ތަފުސީލާއި ،އިޝޫކުރެވުނު ތާރީޚު؛
( )5ސެކިއުރިޓީއާއި ،ކޮލެޓަރަލްއާއި ،އޭގެ ވެލުއޭޝަނާއި ،ތަފުސީލު.
ނ .ހިއްސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރާ ނަމަ،
އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ،ހިއްސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒް ނަގާ ފަރާތްތަކުން އޭގެ
ދަށުން ބަދަލުކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒް (ހިއްސާ) ލިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި އޭގެ ތަފުސީލު:
 .1ސެކިއުރިޓީޒުގެ ނަން؛
 .2ބަދަލުވެގެންދަނީ ކޮން ސެކިއުރިޓީޒެ އްކަމާއި ،ކޮންވާޓްކުރާ ތާރީޚު؛
.3

ބަދަލުކުރެވޭ

ސެކިއުރިޓީޒް

ލިބުމުގެ

ޝަރުޠުތަކާއި،

ލިބުމަށް

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު؛
 3.1އިޝޫކުރާ ހިއްސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ވިއްކައިފައިވާ
ސެކިއުރިޓީޒުގެ
 3.11އިޝޫކުރި ތާރީޚު؛
 3.12ސެކިއުރިޓީގެ ތަފުސީލު؛
 3.13އަދަދު؛
 3.14ކޮންވާޓް ކުރެވޭނެ ހިއްސާގެ އަދަދު؛
 3.15ކޮންވާޓް ކުރުމުގެ އުސޫލާއި ޝަރުޠުތައް؛
 3.2ސެކްޝަން  4ގެ ( )2ގެ (ހ) ގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު.
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ރ .ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްސް އިޝޫކުރާ ނަމަ (ސުކޫކް ހިމެނޭގޮތަށް)
( )1ސެކިއުރަޓައިޒްކުރެވޭ އެސެޓްސްގެ މަޢުލޫމާތު (އޭގެ އަގާއި ،ކޮމްޕޮސިޝަނާއިަ ،ފ ިއ ާ
ސ
ލިބޭނެ އުސޫލާއި ،ޝަރުޠުތައް)؛
( )2ޑިފޯލްޓާއި ،އިމްޕެއަރ ނުވަތަ ރިޑީމްކުރެވޭ އެސެޓްސްގެ ބަދަލުގައި އެހެން އެސެޓްސް
ހިމެނުމާބެހޭ އުސޫލު؛
( )3އޮރިޖިނޭޓަރގެ ނަމާއި ،ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އޮފީހުގެ އެޑްރެހާއި ،ފޯނު ނަންބަރާއި،
ފެކްސް ނަންބަރާއި ،ކޮންޓެކްޓް ކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ނަމާއި ،ވެބްސައިޓް އެޑްރެހާއި އީ-
މެއިލް އެޑްރެސް؛
( )4ސެކިއުރަޓައިޒޭޝަން ސްކީމް ނުވަތަ ޔުނިޓްތަކަށް ކިޔާނޭ ނަން؛
( )5އަންދާޒާކުރެވޭ މެޗުރިޓީ މުއްދަތާއި ،ކޫޕަން/ޑިވިޑަންޑައި ،ފައިދާއާއި ،އޭގެ ރޭޓިންގްސް؛
( )6ސެކިއުރަޓައިޒް ޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދާއި ،ބާވަތާއި ،އަގާއި ،ޖުމުލަ އަދަދުތައް؛
( )7ސެކިއުރިޓައިޒް ކުރެވޭ އެސެޓުގެ ބާވަތާއި ،ޓްރާންސެކްޝަންގެ ބާވަތް؛
( )8ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމާބެހޭ ޝެޑިއުލް؛
( )9އޮފަރގެ މަޤްޞަދާއި ،ފަންޑްސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ކުރު ތަފުސީލެއް އޮފަރ
ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނުން؛
( )10ސެކިއުރިޓައިޒްޑް ޔުނިޓްސްއާބެހޭ ޚުލާޞާއެއް؛
( )11ޓްރާންސެކްޝަނުގެ ޕްރިންސިޕަލް ޕާޓީތަކުގެ (އޮރިޖިނޭޓަރ ،އިޝޫއަރ ،ކްރެޑިޓް
އެންހޭންސްމަންޓް ޕްރޮވައިޑަރ ،ލިކުއިޑިޓީ ފެސިލިޓީ ޕްރޮވައިޑަރ ،ސާވިސަރ،
ޑިޕޮޒިޓަރީ ،ޕްރިންސިޕަލް އަންޑަރައިޓަރ ،ކަލެކްޝަނާއި ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް ބޭންކުގެ)
ނަންތައް؛
( )12އަންދާޒާކުރެވޭ

އިންޓްރަސްޓް/ޑިވިޑެންޑް/ޕްރޮފިޓާއި

ޕްރިންސިޕަލް/ރިޑެމްޕްޝަން

ޕޭމަންޓުގެ ތާރީޚު؛
( )13އަންދާޒާކުރެވޭ މެޗުރިޓީ ތާރީޚު؛
( )14ޤާނޫނީގޮތުން ސްކީމް އުވައިލެވޭނެ ތާރީޚު؛
( )15ރިޑީމް ކުރުމުގެ އޮޕްޝަން އޮތް ނަމަ ،އެކަން؛
( )16ސެކިއުރިޓައިޒްކުރެވޭ/ސްކީމުގައި ހިމެނޭ އެސެޓްތަކުގެ ތަފުސީލު؛
( )17މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ،ނުވަތަ މުއްދަތު ކުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަ ،އެކަން
ހާމަކުރުން؛
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( )18ކުރިއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ސްކީމް ޕްރިމެޗުއަރ ގޮތެއްގައި ވައިންޑް އަޕް ކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު އޮތް ނަމަ ،އެކަމުގެ ބަޔާނެއް؛
( )19ލިކުއިޑިޓީ ސަޕޯޓް؛
( )20ރެވެނިއު އެލޮކޭޝަނާއެކު ،ކޭޝްފްލޯ ލިބޭ ގޮތާއި ،ޕޭމަންޓް ހަދާނެ ގޮތް؛
( )21އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ސަމަރީ ޓާރމް ޝީޓް :އިޝުއަރ ،އޮރިޖިނޭޓަރ،
ޓްރަސްޓީ ،ޕްރޮޕަޓީ ،އިނިޝިއަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ،ސައިޒް ،ފީތައް ،ކްރެޑިޓް
އެންހޭންސްމެންޓެއް އޮތް ނަމަ އެއާއެކު ،ކޯލް އޮޕްޝަން ،ލިސްޓިންގ ،ރޭޓިންގ ،ޑޭ
ކައުންޓް ކޮންވެންޝަން ،މެޗޫރިޓީ ،އަންދާޒާކުރެވޭ ޔީލްޑް ،ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް،
ޓްރާންސެކްޝަން ލިޔެކިޔުމުގެ ތަފުސީލު؛
( )22ޚާއްޞަ ހިރާސްތައް
ޓްރާންސެކްޝަން ސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް؛ ޓްރާންސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ
މުދަލުން ކޭޝް ފްލޯ އަންނާނެ ގޮތާއި ،ޕްރިންސިޕަލް އެމައުންޓް އަނބުރާ ލިބިގެން
ދާނޭ ގޮތް އެނގޭ ގޮތަށް؛
( )23އިޤްރާރުތައް.
ބ .ސުކޫކް އިޝޫކުރާނަމަ،
( )1ސުކޫކުގެ ނަން؛
( )2ބޭނުންކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް؛
( )3ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ؛
( )4ސުކޫކު ސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުން؛
( )5ސައިޒް؛
( )6މުއްދަތު؛
( )7ޕްރޮފިޓް/ކޫޕަން/ރެންޓް/ރޭޓް ،ފްރީކުއަންސީ
( )8ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ކޮލެޓަރަލްގެ މަޢުލޫމާތު؛
( )9ރީޕޭމަންޓުގެ ޕްރައިމަރީ ގޮތް؛
( )10ރިޕޭމަންޓުގެ އިތުރު ގޮތްތައް؛
( )11ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގސްގެ ކޮޕީ (ލިބިފައިވާ ނަމަ)
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( )12ކޮވަނަންޓްސް،
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ކުރިން

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ

ޝަރުޠުތައް،

ރެޕްރެޒެންޓޭޝަންސް ،ވޮރަންޓީޒް
( )13ޑިފޯލްޓްވީކަމުގައި ބެލޭ ނެ ހާލަތްތައް /އިވެންޓްސް އޮފް ޑިފޮލްޓް؛
( )14އިވެންޓްސް ފޮރ އެންފޯސްމަންޓް؛
( )15ސުކޫކް ޔުނިޓްސް ކުރިން ރިޑީމްކުރެވޭނެ ގޮތް /އަރލީ ރިޑެމްޝަން؛
( )16ސުކޫކް ޔުނިޓްސް އަނބުރާ ގަންނާނެ ގޮތް/ރިޕާޗޭސް އެރޭންޖްމަންޓް؛
( )17ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަންގެ މާއްދާތައް؛
( )18ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ މަފްހޫމުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީ ން ދީފައިވާ ޚާއްޞަ ހުއްދަ؛
( )19ޝަރީޢާ އެޑަވައިޒަރގެ އިޤްރާރު؛
( )20ސުކޫކާ ގުޅުންހުރި އިތުރު މަޢުލޫމާތު؛
( )21ސުކޫކު އިޝޫކުރުމާ ހަވާލުވެހުންނަ ފަރާތުގެ ނަމާއި ،ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު؛
( )22ރެގިއުލޭޓަރުންގެ ހުއްދަތައް؛
( )23ޓްރަސްޓީގެ ނަމާއި ތާރީޚު؛
( )24ޓްރަސްޓް ޑީޑް؛
( )25މާލީ ބަޔާންތައް؛
( )26ސުކޫކުގެ ބާވަތާ ގުޅުވައިގެން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު؛
 26.1ޑިވިޑެންޑް ،އިންޓްރަސްޓް ،ސުކޫކް ޕޭމަންޓްތަކުގެ ރިކޯޑް ތާރީޚު؛
 26.2އިޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒާ ގުޅިފައިވާ އިތުރު ޙައްޤުތައް؛
 26.3ސެކިއުރިޓީޒާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް ބަދަލުގެނެވޭނޭ އުސޫލު.
 26.4ސެކިއުރިޓީޒާ ގުޅިފައިވާ ޕްރީ-އެމްޕްޝަން ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު.
.3

ސެކިއުރިޓީޒް އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ވިއްކޭނެތޯ/ބަދަލުކުރެވޭނެތޯ ،އަދި އެކަމަށް ހުރަހެއް

ނުވަތަ ހަނިކުރުމެއް އޮތް ނަމަ ،އެކަން؛
 .4ލިސްޓުކުރުމުގެ ކަންކަން އޮތް ގޮތް ލިސްޓްކުރުމަށް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހަދައިފައި ނުވާ ނަމަ ،މިލްކުވެރިކަން
.5

ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރީކުރުމަށް އޮންނަ އުސޫލު؛
ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ހުއްދައާއި ،ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގޮތާއި ،ފައިސާ ހޯދުމުގެ
މަޤްޞަދު؛
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.6

އޮފަރގައިވާ ސެކިއުރިޓީޒުގެ އަދަދު؛

.7

އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ،ލިބޭ ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ތ ސަބްސްކްރިޕްޝަން
ހ .ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޖުމުލަ ފައިސާ ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމަށް ނުވަ ަ
ވ އަދަދާއިޭ ،
ދ ފަރާތް
ހޯދައިދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބެނެފިޓުގެ ގޮތުގައި ދެ ޭ
ތ ނުވަތަ ލިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތް؛
ށ ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތާއި ،ލިބޭ ފަރާ ް
ނުވަތަ ދިނުމަ ް
އ ޚަރަދުތަކުގެ އަދަދާއިޭ ،
ދ ފަރާތް ނުވަތަ
ށ .އިޝޫއަރއާ ގުޅުންހުރި އެހެން ޚަރަދުތަކާއިެ ،
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތާއި ،ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ލިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތް؛
.8

ޚަރަދުތައް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބޭނެކަމށް އަންދާޒާކުރެވޭ އަދަދު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ،ލިބޭ
ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު:
ހ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް؛
ށ .ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން؛
ނ .އެހެން ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް؛
ރ .އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް (ތަފުސީލާއެކު)
ބ .ވާކިންގ ކެޕިޓަލަށް؛
ޅ .އެހެނިހެން (ތަފުސީލާއެކު)؛
ކ .މަތީގައިވާ ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ،ޖުމުލަކޮށް ޕްރޮސީޑްސް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން
ބަޔާންކުރުން؛

.9

ޕްރޮސީޑްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު (ހުޅުވައިލަނީ
ސަބްސްކްރިޕްޝަނަށް ނަމަ):
ހ .އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭ އަދަދު؛
( )1ވަކި މުދަލެއް ގަންނަ ނަމަ ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޖުމުލަ އަދަދާއި ،އެކަމަށް
ޚަރަދުކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ބޭނުންކުރާނެ އަދަދާއި،
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ބޭނުންކުރާނެ އަދަދާއި ،ވަކިން އެ ފައިސާ ދީފައިވާ ފަރާތް
ނުވަތަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތް؛
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

( )2ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމަށް ނުވަތަ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ހޯދައިދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ
ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަދަދާއި ،ވަކި މުދަލެއް ގަންނަ ނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ
ޖުމުލަ އަދަދާއި ،އެކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ،ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ލިބޭ
ފައިސާއިން ބޭނުންކުރާނެ އަދަދާއި ،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ބޭނުންކުރާނެ އަދަދާއި،
ވަކިން ދީފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތް.

ސެކްޝަން  – 5އިޝުއަރއާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމަތު
.1

އިޝޫކުރާ ފަރާތުގެ އަސާސީ ލިޔެކިޔުމުގައި އޭގެ މަޤުޞަދު ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާތަކުގެ ޚުލާޞާ

.2

ބާޔާންކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލް

.3

ގްރޫޕެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ ،ގްރޫޕުގެ ކުރު ތަފުސީލު

.4

އިޝުއަރއަކީ އެހެން ކުންފުންޏަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުންފުންޏެއް ނަމަ ،އެ ކުންފުނީގެ ނަން

 .5ސީދާގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުގައި ،ޖޮއިންޓްލީ ނުވަތަ ސެވަރަލީ ،އިޝުއަރގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވާ
ފަދަ ނުވަތަ ފޯރުވޭނެ ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،އެ ފަރާތްތަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ވޯޓުގެ މިންވަރާއި،
ވޯޓިންގ ކެޕިޓަލްގެ ތަފުސީލާއި (ހ) އެ ފަރާތެއްގެ ނަން (ނ) އެ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރޯލުގައިވާ ހިއްސާގެ
އިންސައްތަ ،އަންނަނިވި ބަޔާނާއެކު:
އަޅުގަނޑުމެން( ،އިޝުއަރގެ ނަން) ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ސީދާގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުގައި ،ޖޮއިންޓްލީ ނުވަތަ ސެވަރަލީ،
އިޝުއަރގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވާ ފަދަ ނުވަތަ ފޯރުވޭނެ ފަދަ ފަރާތެއްވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެނގިފައި ނުވާކަމުގެ ޔަގީންކަން ފޯރުކޮށްދެމެވެ.
.6

ވިޔަފާރިއާއި ،އިންވެސްޓްމަންޓާއި ،ހިރާސްގެ ތަފުސީލު
ހ .މައި ހަރަކާތްތަކާއި ،އެ ހަރަކާތްތަކަށް އަސަރުކުރާ ފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު ހާލަތެއް ދިމާވެފައިވާ
ނަމަ ،އެކަން؛
ށ .އިޝުއަރގެ ވިޔަފާރިއަށް މުހިންމު އަދި އޭގެ މައްޗަށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ބަރޯސާވާ
ކަސްޓަމަރުން ،ސަޕްލަޔަރުން ،ޕޭޓަންޓްސް ،ނުވަތަ އެހެނިހެން އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ
ރައިޓްސް ،ލައިސެންސް ނުވަތަ އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭ ބަޔާން؛
ނ .އެންމެ މުހިންމު ނުކުތާތަކުން ފަށައިގެން ،މައުޟޫޢީ ގޮތުން އެންމެ ގުޅުންހުރި
ހިރާސްކަމުގައި އިންވެސްޓަރުން ބަލަންވާނެ އަދި އޭގެ ސަބަބުން އިންވެސްޓްމަންޓް
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ގެއްލުމުގެ ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ބައެއް ގެއްލުމުގެ ބިރު އޮތް ކަންކަން ލިސްޓުކުރުން
(މިސާލަކަށް :ޓެސްޓްކޮށްފައިނުވާ ޕްރޮޑަކްޓްސް ،ނުވަތަ ކޭޝް ފްލޯ ނުވަތަ ލިކުއިޑިޓީ
މައްސަލަތައް ،ވަކި ސަޕްލަޔަރއަކަށް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރަކަށް ބަރޯސާވުން ،މެނޭޖްމަންޓުގެ
ތަޖުރިބާ ނެތުން ،ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް ،ޓްރޭޑިންގ މާކެޓެއް ނެތުން)... ،
ރ.

ޑިރެކްޓަރުން

ނުވަތަ

ހުއްދަދީފައިވާ

ކުރިއަށްގެންދަމުންދާ

މުހިންމުކަމަށް

ބެލޭ

އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛
ބ .އިޝުއަރ ނުވަތަ އިޝުއަރގެ ގުރޫޕުގެ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ
އާބިޓްރޭޝަނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ،ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް،
އަދި އޭގެ ސަބަބުން

އިޝުއަރގެ މާލީ ހާލަތަށް އަސަރުކުރާނޭ ފަދަ މައްސަލައެއް އޮތް

ނަމަ ،އޭގެ މަޢުލޫމާތު؛
.7

ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް (އާންމު ދަޢުވަތުތަކަށް އެކަނި)
ހ .އެންމެ ފަހުގެ މާލީ އައު އަހަރު ނިމުމަށްފަހު ،ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކުރާ ފަދަ ،ބަދަލުވެގެން
ގޮސްފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ ހާލަތު؛
ށ .ހިނގަމުންދާ މާލީ އަހަރު އިޝުއަރގެ މާލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުމުގެ ފުރުސަތު
ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު؛
ނ .ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ފައިދާވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ އަންދާޒާ ބިނާވެފައިވާ
ޕްރިންސިޕަލް އެސަމްޕަޝަންސް (ކޮމާޝަލް އެސަމްޕްޝަންސް ހިމަނައިގެން)

.8

އިދާރީ ކަންކަމާއި މެނޭޖްމަންޓް (އާންމު ދަޢުވަތުތަކަށް އެކަނި)
ހ .އިޝުއަރ ،ނުވަތަ ސަބްސިޑިއަރީއަކާއެކު ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަޒީފާގެ ކޮންޓެރެކްޓްތަކާއި
ޕްރޮޕޯސްޑް

ސަރވިސް

ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ

(1

އަހަރުދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ހަމަވާ

ކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި ،ބަދަލެއް ދިނުމަކާނުލައި އުވައިލެވެން އޮތް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ފިޔަވައި)
ތަފުސީލު އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ( ،ހ) ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން (ށ) ކޮންޓްރެކްޓުގެ
ތަފުސީލު

(ލިސްޓުކޮށްފައިވާ

ކޮންމެ

ޑިރެކްޓަރަކަށް

ވަކިވަކިން؛ ނުވަތަ

އެފަދަ

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ސަރވިސް

ކޮންޓްރެކްޓްތައް

ފިޔަވައި

އިތުރު

އެއްވެސް

ކޮންޓްރެކްޓަކުން ،ކުންފުނި ބަނދެވިފައި ނުވާކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެމެވެ.
ނ .މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ދިން ޖުމުލަ މުސާރައާއި އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް.
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ރ .ހިނގަމުންދާ މާލީ އަހަރު ،ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށާއި ،ޕްރޮޕޯސްޑް ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭނެކަމަށް
އަނދާޒާ ކުރެވޭ ޖުމުލަ މުސާރައާއި އިތުރު ޢިނާޔާތްތައް.
ބ .އިޝުއަރގެ ސްޓޭޓަޑް ކެޕިޓަލުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ އޮތް މަޞްލަޙަތު ،އަންނަނިވި
ކަންކަމާއެކު( :ހ) ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަން (ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވަކިން) (ށ) ބޯޑަށް
ޢައްޔަނުކުރި ތާރީޚު (ނ) ޝެއަރ ކެޕިޓަލުގައި އޮތް މަޞްލަޙަތު (ރ) ބާވަތް
(ބެނެފިޝަލް ،ނުވަތަ ނޮން ބެނެފިޝަލް)
އަޅުގަނޑުމެން( ،ކުންފުނީގެ ނަން) ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން( ،ސެކްޝަން
ނަންބަރު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ފިޔަވައި ،ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޞްލަޙަތެއް
ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލުގައި ނެތްކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެމެވެ.
ޅ .ޑިރެކްޓަރެއްގެ މެޓީރިއަލް މަޞްލަޙަތެއް ކުންފުނީގައިވާ ނަމަ ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ
އެރޭންޖްމަންޓުގެ ފުރިހަމަ ތަފުސީލުތަކާއި ޑިރެކްޓަރުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެގެޓިވް ސްޓޭޓްމަންޓް:
އަޅުގަނޑުމެން( ،ކުންފުނީގެ ނަން) ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން( ،ސެކްޝަން ނަންބަރު)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ އެރޭންޖްމަންޓުގެ ފިޔަވައި ،ޑިރެކްޓަރެއްގެ
މެޓީރިއަލް

މަޞްލަޙަތު

ކުންފުނީގައިވާ

އިތުރު

އެއްވެސް

އެއްބަސްވުމެއް

ނުވަތަ

އެރޭންޖްމަންޓެއް ނުވާކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެމެވެ.
ކ .ޑިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޕޯސްޑް ޑިރެކްޓަރުންނާއި މުހިންމު އިދާރީ ،މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ
ސުޕަވައިޒަރީ ރޯލެއް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު – (ހ) ޑިރެކްޓަރުގެ
ނަން (ށ) އަދާކުރާ ރޯލު /ހައިސިއްޔަތު (ނ)

ތަޖުރިބާ  /ތަޢުލީމީ ފެންވަރު (ރ)

އެހެނިހެން ޑިރެކްޓަރޝިޕްސް (ބ) އެހެން ޑިރެކްޓަރުންނާ އޮތް ގުޅުން.

ސެކްޝަން  – 6މާލީ މަޢުލޫމާތު
.1

އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް؛

.2

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ފައިނޭންޝަލް ޕޮޒިޝަން؛

.3

ކޭޝް ފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓުތައް؛

 .4އިކުއިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް.
ސެކްޝަން  – 7އިޤްރާރުތައް
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ސެކްޝަން  – 8އިތުރު މަޢުލޫމާތު  /އެޓޭޗްމަންޓް
 .1ސިޓީ ،އޮޕީނިއަން ،ރިޕޯޓު؛
.2

ޖަދުވަލުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޑެކްލަރޭޝަންތައް؛

.3

ރުހުމުގެ ސިޓީ.

.4

އެހެނިހެން.

ޖަދުވަލު 2
އިޝުއަރގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޑިކްލަރޭޝަންތައް
 .1އަޅުގަނޑުމެން( ،ކުންފުނީގެ ނަން) ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އަންނަވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް
އިޤުރާރު ވަމެވެ:
( )1މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނުވަތަ އޮފަރ ޑޮކިއުމަންޓަކީ ކުންފުނީގެ ޤާނޫނާއި ،ސެކިއުރިޓީޒް ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ހަދައިފައިވާ

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއްކަމާއި،

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން ނަގަމެވެ.
( )2ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނައިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި
ގަބޫލުކުރުންތަކަށް

ބިނާކޮށް،

އެކަށީގެންވާ

މިންވަރަށް

ސާފުކުރަންޖެހޭ

ކަންކަން

ސާފުކުރުމަށްފަހު ދީފައިވާ ،ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތުކަމަށް އިޤުރާރު ވަމެވެ.
( )3ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންއަރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ،އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް އުނިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް
.2

އިޤްރާރުވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން( ،ކުންފުނީގެ ނަން) ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ،ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމާ
ގުޅުންހުރި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ،އެހެނިހެން ޒިންމާތައް
ކަމޭހިތާނެކަމަށާއި ،ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި
ހޯދުމަށް އިޤްރާރު ވަމެވެ.

 .3އިޤްރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ،ކުންފުނިން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ޑިރެކްޓަރެއް.
( )1އިޤްރާރު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން( 10 ،ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސެކިރުރިޓީޒް ޤާނޫނާއި،
ގ ދަށުން މަކަރާއި ހީލަތާއި
އ އެހެނިހެން ޤާނޫނު ެ
ކޯޕަރޭޝަންސްއާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާ ި
އވާ ފަރާތަކަށް ނުވާކަން؛ ައ ިދ
ވ ނުވަތަ ސާބިތުވެފަ ި
ޓެކުމުގެ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައި ާ
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( )2ވޭތަވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެއްވެސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއްގެ
ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއާ ޚިލާފުވެގެން އެކްސްޗޭންޖު ން ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށް
ނުވާކަން.

 .4މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލާ ގުޅުވައިގެން ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ހާމަކުރުމާއި ،އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޤްރާރު ވަމެވެ.
މާލީ ހާލަތު ޔަގީންކޮށްދިނުން
 .5ޖަދުވަލު (ނަންބަރު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި (ފަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕޮޒިޝަން
ސްޓޭޓްމަންޓުގެ ތާރީޚު) އާއި (ތާރީޚު  -ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ނެރުމުގެ ގިނަވެގެން ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ
ކުރިޔަށް ނުވާ ތާރީޚެއް) ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ހުރިކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
( )1ކުންފުންޏާއި

ކުންފުނީގެ

ސަބްސިޑިއަރީޒްގެ

ވިޔަފާރި

އެކަށީގެންވާ

މިންވަރެއްގައި

ދެމެހެއްޓިފައިވާކަން؛
( )2އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުގައި ،އެންމެ ފަހުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ފަހު ،ކުންފުނީގެ
ވިޔަފާރިއަށާއި ،އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީސްގެ ވިޔަފާރިއަށާއި ،މުދަލުގެ އަގަށް އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ
އެއްވެސް ހާލަތެއް އައިސްފައިނުވާކަން؛
( )3ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީސްގެ މުދަލުގެ އަގު ،ފޮތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޞައްޙަ
އާންމު ވިޔަފާރީގައި އެ މުދަލަށް ހޯދޭނޭ އަގެއްކަން އަގުކަން؛
( )4ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީސްގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީއެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
އުފެދިދާނޭ ދަރަންޏެއް ނެތްކަން؛
( )5ކުންފުންޏާއި އޭގެ ސަބްސިޑިއަރީސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޒާވް އަދަދަށް ބަދަލު
އައިސްފައި ނެތްކަން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ އާންމުނޫން ކަމެއް
ދިމާވެފައި ނުވާކަން؛
( )6މި މާއްދާގެ ނަންބަރު ( )1އިން ( )5އަ ށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން އިތުރު ތަފުސީލު
ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި ތަފުސީލު ރިޕޯޓުގެ ނަންބަރު ( )3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
( )7ކުންފުންޏަކީ ގޮއިން-ކޮންސާރން އެއްކަން/ކައިރި މުސްތަގްބަލެގައި ކުންފުނި އުވައިލަން
ޖެހިދާނެފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވަމުން އައިސްފައި ނެތްކަން.

 .6ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތަކާ ގުޅުންހުރި އިޤްރާރުތައް
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( )1އަޅުގަނޑުމެން( ،_________________________ ،އޮރިޖިނޭޓަރ ކުންފުނި ކަމުގައިވާ
ނަމަ ،ކުންފުނީގެ ނަން) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މި އޮފަރ ޑޮކިއުމަންޓުގައިވާ ހުރިހާ
މަޢުލޫމާތެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގަމެވެ .ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނައިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ،
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގަބޫލުކުރުންތަކަށް ބިނާކޮށް ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށްފަހު ދީފައިވާ ތެދު އަދި ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތުކަމާއި ،ދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތު އޮޅުވައިލުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް އުނިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ.
( )2ކުންފުންޏަކީ ގޮއިން-ކޮންސާރން އެއްކަން/ކައިރި މުސްތަޤުބަލެގައި ކުންފުނި އުވައިލަން
ޖެހިދާނެފަދަ ކަމެއް ހާލަތެއް މެދުވެރިވަމުން އައިސްފައި ނެތްކަން.
( )3އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ،ސެކިއުރަޓައިޒްޑް ޔުނިޓްތަކުގެ އޮބްލިގޭޝަންތައް
ފުރިހަމަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް އެސެޓުގެ އަންދާޒީ ކޭޝް ފްލޯއިން ލިބޭނެއެވެ.
 .7ޖަދުވަލު (ނަންބަރު  )2އިޤްރާރުގައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު
ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން

ސޮއި

ހައިސިއްޔަތު
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ތާރީޚު

ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1106 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޖަދުވަލު 3
ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރު(ން) ގެ އިޤްރާރު (އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒާ ގުޅުންހުރި އޮފަރތަކުގައި)
އަޅުގަނޑު( ،ނަން) ،ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ،މި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ (ސުކޫކުގެ
ނަން) އަކީ ،ޝަރީޢާ މުޢާމަލާތުގެ ދަށުން އަދި ޝަރުޢީ މަބްދަޢުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅުނު
ޝަރީޢާ ކޮންޕްލައަންޓް ހުށަހެޅުމެއްކަމާއި ،މި އޮފަރގައި ހުށަހެޅޭ ސުކޫކާއި އޭގެ އޮނިގަނޑާއި ނިޒާމް ،ޝަރީޢާ
ކޮމްޕްލައަންޓްކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
މި އިޤްރާރަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށާއި ގަބޫލުކުރުންތަކަށް ބިނާކޮށް ދީފައިވާ އިޤްރާރެކެވެ.
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