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 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު 

 1ޗެޕްޓަރު 

 

 ތަޢާރަފާއި ޢަމަލުކުރަން ފެށުން   .1

ވަނަ މާއްދާގެ  60ގެ  ޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު()ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީ 2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،)ހ( މިއީ
 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ދައިކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ިލބިދީފައިވާ ާބރުގެ ދަށުން ހަ ،ދަށުން

" ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންާމއާބެހޭ ގަވާއިދު" ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  )ށ( މި
 .އެވެ

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ތިރީގައި ބުެނފައިވާ ފަދައިންނެވެ.  )ނ( މި

ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންެޖހޭ ބައިތަާކބެހޭ ގޮުތން ހުރި ާމއްދާތަކަްށ  ( ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރުމާއި އ1ެ)
)ިތެނއް(  3ގެން ނަންބަރުގައި ބުނެަފއިވާ ދުވަހުން ެފށިވަނަ  3ގަވާއިުދގެ  ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި 

 ހަމަވުމާއެކުއެވެ. ދުވަސްމަސް

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިާވ  3ަގވާއިދުގެ  މި  ،( ގަވާއިދުގެ އެެހން މާއްދާަތކަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނ2ީ)
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް   .2

ފައިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީޒްއެއް ކައިރިޓީޒް ވިއްއަކުރުގައި ބުނެފައިވާ ާބވަތުގެ ސެކިއު )ހ( މި
 ޖެހޭނެެއވެ.  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މި 

 ؛އްސާގެ ސެކިއުރިޓީޒްހި( 1)

  ؛( ދަރަނ2ި)

  ؛އްސާހި( ޕްރިފަރެންސް 3)

  ؛( ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްފައިވާ ޔުނިޓ4ް)

  ؛ނިޓް( ފަންޑެއްގެ ޔ5ު)

 ން ކަނޑައަޅާ އެހެން ތަކެތި.( ޤާނޫނުގެ ަދށުން ސެކިއުރިޓީޒްކަމަށް އޮތޯރިޓ6ީ)

ލުތަކަށާއި، އެކިބާވަތުގެ ސެކިއުރިޓީޒްއަށް ސޫްނމު އުއާގަވާއިދުގެ  ފައިވާ ފަރާތްތަކުން، މިކައި)ށ( ސެކިއުރިޓީޒް ވިއް
 ވެ.ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެސޫފައިވާ އު ޅައިޚާއްޞަކޮށް ކަނޑައަ

 ލެވޭ ގަވާއިދު ވައި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި އު   .3

ގަވާއިދަށް  ފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިކައިއްސާ ނުވަތަ ދަރަނި ވިއްހިގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުގެ ކުރިއަށް  )ހ( މި
ހުން އަންަނ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފަ  އާއި މި 2019ބަރު ން ސެޕްޓެ 1 ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ

 ތާރީޚުގައެވެ.

 ގައި ސެކިއުރިޓީޒް ލިސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުްނ ޓު)ށ( ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް ސެގްމެން
 ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  މި ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  މި

)ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުްނ  R-10/2011ވާއިދު ނަްނބަރު ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ގަ )ނ( މި
 ޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާެބހޭ ގަވާއިދު( އުވުނީއެވެ.މަ

 މާނަކުރުން   .4

ބޭނުންޮކށްފައިވާ ގޮުތން ކަނަޑއެޅިގެން އެހެން  ލަފުެޒއް ނަަމ، ނުވަތަ އެ ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ދޭހަނުވާ މި
 މާނަކުރާނީ ތިރީގައި ބުނެފައި މިވާ  ލަފުޒުތައްގަވާިއދުގައި ބޭނުންކޮްށފައިވާ އަންަނިނވި  ނަމަ، މި ހަނުވާގޮތަކަށް ދޭ

 ފަދައިންނެވެ.  

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ، އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި "ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު")ހ( 
އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެނޫން މުއްަދތެއް )އެކެއް(  1މުއްދަތަކީ  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށެވެ. އަދި މި
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 މުއްދަތެކެވެ. ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ  (2/2006 ނަްނބަރު  ޤާނޫނު ، އެވަނީ ކަމަށް ުބެނފައި "ޤާޫނނު")ށ( 

 އަެށވެ.  )ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު
 ބެހޭގޮުތން، ުބނެފައި އެަވނީ؛ އާނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ކަމަށް ޑިރެކްޓަރަކާ “ގުޅިފައިވާ ފަރާތް)ނ( "

ދަރިްނ ނުވަތަ މިއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުަވތަ ފިރިމީހާ، ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ އަނބިމީހާ،  އެ. 1
 އެހެން ޤާނޫީނ ޝަޚުޞެއް، ޓެއް ނުވަތަޓްރަސްނުވަތަ ބަލަހައްޓާ ކުންުފންޏެއް، 

 ގްޒެކެޓިވްއެއް، ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރާ ކުންފުންޏެއް؛ އަދި އެ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޗީފް އެ .2
 ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޗީފް އެގެޒެކެޓިވްއެއްގެ މުވައްޒަފެއް. .3

 ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ. "ބޯޑު")ރ( 
ފައި އެވަނީ، ސެކިއުރިޓީޒް ޫދކުރާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ސީދާ ކަމަށް ބުނެ "ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް")ބ( 

ކާ ނުވަތަ ޝަޚުޞުންތަކަކާ ޞައަމުރު ލިބިގެން މުޅި ވިޔަފާރި ހިންގުމުން، އެކަނި ނުވަތަ އެހެން ޝަޚު
 ގުޅިގެން، ޒިންމާ އުފުލާ މުވައްޒަފަށެވެ.

ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް،  ތައްދުވަސް ރަސްމީ ބަންދު ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި "ުދަވސް")ޅ( 
ކަމެއް ނިންމަްނޖެހޭ  ނަމަ، އެ ވަކި ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް

 ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ދުވަަހށެވެ.  ،ދުވަސްކަމުގައި ބަލާނީ
ނިތަކުގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި، ކޮންމެ ާޤނޫނީ ކުންފު ،އެވަނީ ކަމަށް ުބެނފައި "ޑިެރކްަޓުރން")ކ( 

 ބަރުްނނަެށވެ.ންވެސް ހިންގުމުގެ އެންމެ މަތީ ބޯޑުގެ މެ ޝަޚްޞެއްގެ
ނުަވތަ 'ސެިކއުިރީޓޒްަގއި ަމްޞަލޙަުތ ޮއުތން' ކަަމށް ުބެނަފއި ެއަވީނ،  "ަމްޞލަަޙތު އޮުތން ")އ( 

 ިރީޓޒްއެްއެގ މަްއަޗށް ޮއުތަމށެވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި:ާޤޫނނީ ުނވަަތ ެއެހން އެްއވެްސ ޙައްެޤއް ވަކި ސެިކއު
ަފއިާވ ނުަވތަ ެނެރފަިއވާ ސެކިުއިރޓީެއއް ިލބިަގުތމުެގ ފުިރހަަމ ޅައި ަކނޑައަނުަވތަ ، ަދިއފަިއވާއުަފއް .1

 ޙައްުޤ ނުަވތަ އެަފދަ ޙަްއޤެްއ ިލިބަގނެޭވނެ ަފދަ ޮގތެއް ޮއުތން؛ އަދި 
ޓްަރްސޓެްއގެ ނުަވތަ އެެހން ފަާރެތއްގެ ެބލުުމގެ ަދށުަގއި  ތަގެ ނުވަ ފަާރެތއްގެ ސެިކއުިރޓީެއއް  އެ .2

 ުތަތއް ުނވަަތ ޙަްއުޤތައް ޙަލަ ޞް ަޓރީެއއްަގއިާވ ަފާރުތގެ މަ ޒިުނވަަތ ޑިޕޮ 
 އެަވނީ  ކަުމގައި ުބެނފައި "ާހމަުކުރން")ވ( 

 ަފއި ަޅއިމަުޢޫލމާެތއް ުނަވތަ ލިުޔމެއް ޮއތޯިރީޓއަާށއި ްސޓޮްކ އެްކސްޭޗންަޖްށ ުހަށހަ އެ .1
 ވުާމއެުކ، އަދި 

ގަިއ ޓު ަފާރތުެގ ެވްބސައި  އެ  ،ަނމަ ަފއިާވ ަފާރތެއްކައި ންުމޮކށް ސެކިުއިރޓީްޒ ިވއްއާ  .2
ުނަވތަ ޮއްނލަިއްނ ޫނހަަކށް ާރއްޭޖގެ ޗާުޕކޮްށެގން ެނރޭ ާޝއިުޢޮކށް، ައދި ާޝއިުޢކުެރުވުނކަން 

 ުނވަަތ؛ފައި ވުެމވެ. ަގއި ޫނހަަކށް ައން
ަމޢުޫލާމތު ްސޓޮކް  ފަިއވާ ަފރާެތއް ަނަމ، އެކައި ްޒ ވިއް ްޕރަިއެވޓްޮކށް ސެިކއުިރޓީ  .3

ޫލމާަތކާ ުގޅޭ ސެިކއުިރީޓޒްގެ ިއްނވެްސަޓުރްނަންށ ޢު މަ އެކްްސޭޗންަޖށް ުހށަެހޅިަކން އެ 



 ޒެޓް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެ                      1104 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

6 

 ަފއިުވމެެވ. ގައި އަން 
 ފަާރތަުކން ޫދކުރާ ުނަވތަ ޫދކުުރމަށް  އެ  ،އެަވނީ ކަުމގައި ުބެނފައި "ަފާރތް ސެިކއުިރޓީޒް ވިްއކި")މ( 

ަފއިާވ ުކންުފްނޏަަކްށ ުނވަަތ ަކއިިވއް ެގން ުހށަަހޅާ ސެިކއުިރީޓޒް ަގތުަމްށ އެެހްނ ފަާރތަަކްށ ަދޢުަވުތދީ
 ާޤޫނނީ ޝަްޚަޞަކެށވެ.

ބަުރްނގެ ަދުފަތުރގައި ން ަކަމށް ުބެނފަިއ އެަވީނ، ސެިކއުިރޓީްޒ ޫދކުާރ ކުްނުފީނގެ މެ  "ަބރުން މެ ")ފ( 
 ފަާރްތަތަކށެވެ.ްއސާާދރެްއގެ ޮގތުަގއި ހިެމިނަފއިވާ ހި

އަިމއްަލައށް ުނވަތަ ެއެހން ަފާރތެއް މެުދވެިރޮކްށެގން ، ަކަމށް ުބެނފައި އެަވނީ "ްއާސދާރެއް ހިމައި ")ދ( 
 ްއސާަގއި ހި ްއސާގެ ައަދދު ޮއްތ މިްނވަުރން ުނަވތަ ހިަނމަެވސް، ުކންުފްނޏެްއގަިއ 

)ަފހެްއ  5ސާއެްއގައި ޯވޓުުލމުަގއި %ތު ޮއތް ިމންަވރު، އެ ުކްނުފންެޏއްގެ ޖަލް ޙަ ލަޞް ފަާރެތއްގެ މަ  އެ
 ަލ ބާރު ިލިބެގންވާ ަފާރތަެށވެ.މު ުވރެ މަުދޫންނ ޖު ައށްއިްނސަްއަތ( 

ަކނަޑއެޅޭ ވަކި ަބޔަަކށް ސެިކއުިރޓީްޒ  ،ެއަވނީ ކަުމގައި ުބެނަފއި "ފަާރތް ޕްަރއިެވްޓކޮްށ ިވއްކާ")ތ( 
ޮޓކް އެކްްސޭޗންުޖގެ ހަަމއެަކނި ްޕރަިއވެްޓ ގަުތުމގެ ަދޢުަވތު ދީ އަދި އެޮގުތން ވިއްކާ ސެިކއުިރީޓޒް ސް 

 ަގއި ިލސްުޓޮކްށފަިއވާ ފަާރްތތަަކެށވެ. ޓުޕްލޭްސަމްނޓް ސެްގަމން 
ަހމަާވ  ޠުއެަވނީ ެސކިއުިރީޓޒް ަގުތަމށް ޝަރު  ކަުމގައި ުބެނފައި "ަފރާތް  ާޢްނމުޮކށް ިވއްކާ")ލ( 

ަފރާެތްއ، ުނވަަތ ްސޓޮްކ  ުއިރޓީްޒ ިވއްކާކޮްނމެ ަފރާަތަކށްެވސް ހުުޅވިަފިއވާ ދަުޢަވތެްއގެ ަދުށން ެސކި
އެކްްސޭޗންުޖގެ ްޕރަިއެވޓް ްޕޭލސްަމްނޓް ސެްގަމްނޓް ފިަޔވައި އެެހން ެސގްަމްނެޓއްަގއި ެސކިުއރިީޓްޒ 

 ލިްސުޓޮކށްަފއިާވ ަފާރތަަކށެެވ.
 

 

 2 ޗެޕްޓަރު 

 ލުތައް ސޫ ންމު ޒިންމާތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އު އާ 

 ޗެޕްޓަރަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް  މި   .5

ފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ ކައިނަމަ، އެއްވެސް ބާަވތެއްގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއް ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ުބނެފައި ނުވާ މި
 ޖެހޭނެއެެވ. ބަޔަށް ޢަމަލުކުރަން މި

  އް ލުތަ ސޫ ންމު އު އާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ   .6

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިާވ ޒިންމާތަްއ  ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައްޔާއި، މި ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ
 ލުތަކަށް ތަބާާވންވާނެއެވެ.ސޫއަދާކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ އު

ހާމަކުރަންޖެޭހ މާލީ ަމޢުލޫމާތުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހާަމކުރަންވާނީ ޤާނޫުނން ލާޒިމުުކރާ )ހ( 
 އާއި ފައިނޭންޝަްލ ރިޕޯޓިންގގެ ސްޓޭންޑާރޑްތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.ގންޓިންއެކައު
އަހަރީ އޮޑިޓްކުރަންާވނީ އެކަމުގެ ތަމްރީނާ ހުނަރު ލިިބފައިވާ، ޤާިބލު، އަދި ިމނިވަްނ )ށ( 
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 ންކުރަންވާނެއެވެ. ގީއޮޑިޓަރަކުކަން ޔަ
އަދި އިންވެސްޓަރުންނަށާއި މާކެޓަށް  ލައިގެން ނުވާނެއެވެ.ވައިމަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޙަޤީަޤތް އޮޅު)ނ( 

 ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު ވާންވާނީ ޮއޅުން ނާރާގޮތަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައެވެ.  
ރިޕޯޓުތަކާއި ބަޔާންތަާކއި  ފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މަުޢޫލމާތުތަކާއިކައިސެކިއުރިޓީޒް ވިއް)ރ( 

ގުޅޭގޮތުން އެކަީށގެންވާ މިންވަރުގެ، އެކަމަކާ ގުޭޅ،  މަކާލިޔެކިޔުންތަކުގައި، މަޢުލޫމާތު ާހމަކުރެވޭ ކަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަްށ  ،ފަދައިން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫމާތު ޞައްޙަ، އޮޅުން ނާރާނޭ

 ހާމަކޮށްދެވިފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. 

 ންމު ޒިންމާ އާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ   .7

ންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، އާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި ޢަމަލުކުރާ، ގަވާއިދުގެ އެންމެހައި މާ  )ހ( މި
ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރިއަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަާކބެޭހ ގޮތުން،  ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން އެ

ނޫހުގައި އަދި )އެކެއް(  1ނޫސްބަޔާނެއް ރާއްޖޭގައި ނެރެ، ދުވަހު ނޫސްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 
 ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުަރންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަަދ މަޢުލޫމާތު  ސެކިއުރިޓީޒް

އޮތޯރިޓީއަށާއި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެެއވެ. މި ފަދަ މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭީނ  މި
 ދަ މަޢުލޫމާތެވެ.ންމުކޮށް އެނގެން ނުހުްނނަ ިތރީގައި މިވާފައާ

 ރީ ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހާލަުތ ޑަކުންފުނީގެ ސަބްސި ( ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުންޏާއި އ1ެ)
 ފަދަ މަޢުލޫާމތަށްުވން؛  ންމުންނަށް ދެނެގަނެވޭނެއާކުންފުންޏަށާއި  އެ

؛ ވުން ށްކަމު މަޢުލޫާމތަނުދިނުމަށް މުހިން ޔައިމުވިޤާ( ސެކިއުރިޓީޒާބެހޭ ގޮތުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ބާޒާރެއް 2)

 ނުވަތަ 

ގެ އަގުމަގުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާޒާރުގައި އޭގެ އަގަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލެއް ގެނުވާފާެނ ސެކިއުރިޓީޒް( 3)
 ވުން. މަޢުލޫމާތަށް

ްއ ފަރާތެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަްނތައްތަުކން އެ ،ނަމަ ފައިވާ ާހލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކޮށް)ށ( ތިރީގައި ބަޔާން
 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 ( އެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަުކރުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން މަނާ ކަމެްއކަމުގައިވާނަމަ؛1)

( އެ ފަދަ މަޢުލޫމާތަކީ ނުނިމި އޮތް ވިޔަފާރީގެ ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ މަޝްވަރާތައް ފުރިހަމަުނވާ ކަމަކާ 2)
 ؛ނަމަ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް

ވުމުން، އެ ފަދަ  ވަތަ ކަނޑައެޅިގެން ފުރިހަމަނުވާ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށް( ލަފާކުރެވޭ ކަމަކާ ގުޅޭ ނ3ު)
 ނަމަ؛ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުން ހާމަކުރާ ފަރާތާ ބެހޭގޮތުން ބާޒާރުގައި އޮޅުންއަރާފާނެ
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 ނަމަ؛ ( އެ ފަދަ މަޢުލޫމާތަކީ ވިޔަާފރީގެ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ މަޢުލޫމާތެއ4ް)

ލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުންޏަށް ނޭދެވޭ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ ( އެ ފަދަ މަޢ5ު)
ންުމ ފަރާތްަތކަްށ އާމަޢުލޫމާުތ ހާމަނުކުރުމުން  ކަމަށް ބެލެޭވ ޞައްޙަ ހާލަތެއް އޮތްކަމަށާއި، އަދި މި 

 ކުރާނެަކމަށް  ވުރެ މާބޮޑު ނޭދެވޭ އަސަރެއް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުންޏަށް ކުރާ އަސަރަށް
ން އޮތޯރިޓީ ފަރާތެއް މި އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއިން އެ މި

 ނަމަ؛ އިސްތިސްނާކޮށްފި

 މުދާ ގަތުން، ނުވަތަ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން   .8

ވަތަ އެެހންވެސް ގޮަތކުން އޭގެ ޙައްޤު ލިބިގަތުްނ ނުަވތަ ދޫކޮށްލުމުގެ ލުން ނުކައި)ހ( މުދަލެއް ަގތުން ނުަވތަ ވިއް 
މާްއދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުޫލމާތުތައް  ނަަމ، މި މުޢާމަލާތެއްގައި ތިރީގައި ބުެނފަިއވާ ޙާލަތަކަށް ފެތޭ

 ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

ޖުމްލަ ނެޓް އެސެޓް ޝަޚްޞުގެ  ހިމެނޭ މުދަުލގެ، ފޮތުގެ އަގަކީ އެއެ މުޢާމަލާތުގައި  (1)
 އަށް( އިންސައްތަ)ފަހެއް  5%ލަ ނެޓް އެސެޓް( ގެ އަގުގެ  މު)ނުވަތަ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ޖު

 ވުން.، ނުަވތަ؛ ވުރެ މަތީ އަދަދަކަށް
ރީ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް ޑަމުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ އެއްފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ސަބްސި އެ (2)

ވަތަ އެއިން ފަރާތަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ނު އެއްނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
 ދާރެއް ކަމުގައިވުން.ހިއްސާމައި 

ނުވަތަ ވިއްިކ، ނުވަަތ ލިުބނު ނުވަތަ ދޫޮކށްލި މުދަލަީކ، ެއ އެންޓިޓީގެ ޑިރެކްޓަރު  ތްގަ (3)
ދާރެއްގެ އްސާހިނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކާ ގުޅުންހުރި ފަާރެތއް މައި 

 އްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި އޮތް އެއިން ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށްވުން.ހިގޮތުގައި 
ލެވުނު ނުވަތަ ދޫކޮށްލެވުުނ މުދަލުްނ ކައިރީގެ ވިއްޑަފަާރތުގެ ސަބްސި އެންޓިޓީގެ ުނވަތަ އެ (4)

ވޭތިވެދިޔަ މާލީ އަހަރު ލިބުުނ )ޓެކްސްކޮށްފައިނުވާ( ފައިދާައކީ، ވޭތިވެދިޔަ އަހަރުގެ 
 5%ލަ ފައިދާގެ  މުޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް )ޓެކްސްނުކުރާ( ޖުއޮ

 ވުން. ވުރެ މަތީ މިންވަރަކަށް އަށް( އިންސައްތަ)ފަހެއް 

ލަުތތަކަށް ެފތޭ މުޢާަމލާތްތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ބުނެަފއިވާ މަޢުލޫމާުތ ހާމާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެފައިވާ  )ށ( މި
 ދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ގަވާއި މި

 ( މުޢާމަލާތް ހިންގި ތާރީޚާއި މުޢާމަލާތް ކުރެވުނު ފަރާތްތައް؛1)
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 ،ނަމަ އްސާތަކެއްހިބަޔަކީ ކުންފުންޏެއްގެ  މި މުދަލަކީ ނުވަތަ އެއިން، ލާއި( މުދަލުގެ ބާަވތާބެހޭ ަތފުސ2ީ)
 ންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ތަުފސީލު؛އްސާ ލިބިގަތް ނުވަތަ ދޫކޮށްލި ކުހި

 ތައް؛ޠު( މުޢާމަލާތުގައި ހިމެުނނު މުާޤބިލާއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިެހން ޝަރ3ު)

 ފައިވާގައި( ގައިވާ ފަދައިން މުޢާމަލާތް ިހނ2ްމާއްދާގެ )ހ(ގެ ) ( ނުވަތަ މ1ި )ހ(ގެ )މާއްދާގެ ( މ4ި)
 ނަމަ؛

 އިރު އޭގެ އަގު ކަނޑައެޅުނު ގޮތް؛ އަދިނުވަތަ ޫދކޮށްލި މުދާ ލިބިގަތްއިރު 4.1

ވުރެ އިތުރުވި  ފައިވާ ނަމަ، މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުގައި ލިޔެވިފައިވާ އަގަށް ލައިމުދާ ދޫކޮށް 4.2
 ނުވަތަ މަދުވި އަދަދު؛އަދަދު 

ރެކްޓަރު، ނަމަ، އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ ޑި  ގައިވާ ފަދައިން މުޢާމަލާތް ހިންގާފައިވާ  މާއްދާގެ )ހ( މި( 5)
)ަފހެއް  5ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި ފަާރތް ނުވަތަ ކުްނފުނީގެ % ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް، ުނވަަތ އެ

 އްސާ ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން؛ އަދި ހިވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ  އަށްއިންސައްތަ( 

 ންދާ މަޤާމް؛ފަރާތް ފުރަމުންގެ ނަމަ، އެ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޗީފް އެގެޒެކެޓިވްއެއް 5.1

ފަރާތަކާއެކު އޮތް  ނަމަ، އެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް އަކާނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ރަކާޑިރެކްޓަ 5.2
 އެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއެއްގެ ނަމާ މަޤާމު. މާއި،ގުޅު

 ވެބްސައިޓް   .9

 ނިން ހިންގާ ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ. )ހ( ކުންފުނީގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތުތައް އެކުލެވޭ ވެބްސައިޓެއް ކުންފު
 ގައި ތިރީގައި ބުެނފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެންާވނެެއވެ.  ޓުވެބްސައި މި

 ޚުލާޞާ. ތުގެ( ކުންފުނީގެ މަސައްކ1ަ)

މަޢުލޫމާތު ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ( ސެކިއުރިޓީޒްގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަމުަގއި އެހީތެރިވާ 2)
 ފައިވާ ފަރާތާ ގުޅާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު.ސައިށް ކުންފުިނން ހަމަޖައްދިނުމަ

 މަޢުލޫމާތު ުހންަނންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ތިރީގައި  ފައިވާ ފަރާތެއްކައިއްސާ ވިއްހިންމުކޮށް އާ)ށ( 

 ؛މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮްށފައިވާ( )ހ( ގައި 1)

 ؛( ހިންގާ ގަވާއިދ2ު)

ބަރުންެގ ނަމާއި، ބޯޑުގެ ސަބް ކޮމިޓީތައް އެކުލެވޭ ންބޯޑުގެ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި، މެ ( ޑިރެކްޓަރުންގ3ެ)
 ؛ބަރުންގެ ަނންން ގޮތާއި، ތިއްބަވާ މެ



 ޒެޓް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެ                      1104 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

10 

 ؛އްސާވާ މިންވަރުހިއްސާދާރުންގެ ނަމާއި، ހި( މައި 4)

ންނަށް ފޮނުާވ ( ކުންފުނިން ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އިންވެސްޓަރ5ު)
 ހުރިހާ ނޯޓިސްތައް.

އަހަރީ ހިސާބާއި، އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތައް  ،މީގެ ތެޭރގައި ޕީރިއޮޑިކް ހިސާބުތަކާއި)( މާލީ ނަތީޖާތައް 6)
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި އޮޑިޓްކޮްށފަިއވާ އަހަރީ ހިސާބުތައް ބޯޑުން ާފސްކުރުމާއެކު މި

 (ގައި ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.ޓުމަތިން ވެބްސައި

 ؛ނަމަ، އަހަރީ ރިޕޯޓު ފައިވާ ފަރާތެއްކައިއްސާގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއް ހި( 7)

 ނަމަ ފައިވާ ފަރާތެއްކައި( ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއ8ް)

 ނަމަ އެކަން.އޮތް އިންޓަރެސްޓް ނުވަތަ ރިޑެމްޕްޝަން ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ނުދެވި  8.1

މައްޗަށް ދަރަނި ދިން ފަރާތުގެ ޙައްޤު ވުޖޫދުކުރަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ މުދަލުގެ  8.2
 އެކަން.

 އެކަން. ،ނަމަ ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒްއަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ ޭރޓިންއެއް ބަދަލުކޮށްފި 8.3

ފައިާވ ބަޔާންވެނަ ނަްނބަރުގައި ވަ 8 ވަނަ ަނންބަރާއި،  7 ،ވަނަ ނަްނބަރާއި 6 ަނންބަރާއި، 5)ނ( )ށ( ގެ 
ައހަރުދުވަހުގެ )އެކެއް(  1ގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެންމެ މަދުވެގެން ޓުމަޢުލޫމާތުތައް ވެބްސައި

 ގައި ބެލޭ ޮގތަށް ހުންަނންވާނެއެވެ. ޓުމުއްދަތަށް ވެބްސައި

 ންކުރަންވާނެއެވެ.ގީކަން ޔަތެދު މަޢުލޫމާތު ،ގައި ހުންނަ މަުޢލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަޓު)ރ( ވެބްސައި

ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާުތ  ގައި އެޓުަނމަ، ވެބްސައި ނުވާބަޔާންވެފައި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް  )ބ( މި
)ފަހެްއ( މަސައްކަތު ދުވަހުގެ  5ބަދަލެއް އަންނަތާ  ނަމަ، އެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ބަދަެލއް އަތުވެއްޖެ

 ޓްކުރަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭ

 

 މާލީ ހިސާބުތައް   .10

 ލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ސޫ)ހ( ކުންފުނީގެ މާލީ ހިާސބުތަްއ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ އު

( މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އެކްރޫއަލް އެކައުންޓިންގައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް، އަދި 1)
 ތަށެވެ. ޑްތަކާ އެއްގޮޑަޝަްލ ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންއިންޓަރނޭޝަނަލް ފަިއނޭން
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 ފޮރމިނިމަމް ކްރައިޓީރިއާ "ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޓު( ޕީރިއޮޑިކް ހިސާބުތަކުގައި، އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައ2ި)
 ގައިވާ މަޢުލޫމާތު، ޕީރިއޮޑިކް ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.  "ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓިންގ

އި، ބުތައް ުހންނަްނވާނީ، ކުންުފނީގެ ޗީފް އެގްޒެެކޓިވްއާއި ޗީފް ފައިނޭްނޝަލް ޮއފިސަރާ( މާލީ ހިސ3ާ)
 ބަރު ސޮއިކޮށްފައެވެ.ންއޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ މެ

އަށް ބަދަލެްއ "ރ ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓިންގފޮރމިނިމަމް ކްރައިޓީރިއާ "ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޓު)ށ( އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައި
އެއްގޮތަްށ  ތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި އެގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލާގެންނަންވާނީ ކުންުފނި

 އް ދޭންވާނެއެވެ.ހެދުވަހުގެ ނޯޓި)ފަސްދޮޅަސް(  60މަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޢަ

 )ނ( މާލީ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުުކރުމުގައި ތިރީގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

)އެކެއް(  1މުއްދަތެއް ނިޭމތާ  ކާއި ައހަރީ ހިސާބު )މުޅި އަހަރުގެ ިހސާބު( އެ( ޕީރިއޮޑިކް ހިސާބުތ1ަ)
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

( ޕީރިއޮޑިކް ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ޖުމްލަ ހިސާބު ޮއޑިޓްކުރުމަށްފަހު ނުވަަތ އޮޑިޓްނުކޮށްވެްސ 2)
 ޝާއިޢުކުރެވިދާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ )ފަހެއް(  5ފައިވާ އަހަރީ ހިސާބުތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރުމުގެ ( ކުންުފނީގެ އޮޑިޓްކޮށ3ް)
)ހަަތރެއް(  4ތެރޭގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ލަސްވެގެންެވސް މާލީ އަހަރު ނިމޭތާ 

 އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ އަހަރީ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެެއވެ.ބަޔާންވެ ތިރީގައި  ،)ރ( ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި

ފައިވާ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމޢުލޫމާތު؛ ދައިގަވާއިދުގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ހޯ ( މ1ި)
ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ބަޔާންކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް  އަދި ފައިސާ ބޭނުންކުރުމަށް ައންދާޒާކުރެވޭ ކަމަށް

 ބޭނުންކުރެވިފައިވޭތޯ ނުަވތަ ނޫްނތޯއާއި، ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ބަޔާންކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރެިވފައިވާ 
 ޚިލާފުވާ ގޮތާއި އަދަދު. ނަމަ، އެ

އެކު ކޮށްފައިވާ މެޓީރިއަްލ  އްސާދާރުންނާހިކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ނުވަތަ މައި  ( ކުންފުނިްނ، އ2ެ)
 ޓްރާންސެކްޝަން.

ނަމަ، ޕީރިއޮޑިކް ހިސާބުތަކުގައި،  ފައިވާކައި ޔުނިޓް ވިއްމާލީ މުދަލެއް ( ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްފައިވާ 3)
 ސެކިއުރިޓައިޒްކުރެވުނު މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު )ނަމަވެސް ދަރަނި ެނގި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ނުހިމަނަިއ(.

 މަުޢލޫމާތެއް. ނަމަ އެ ރިޓީޒްއަކާ ޚާއްޞަކޮށް ގުޅޭ ގޮތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްވާ( ވިއްކި ސެކިއ4ު)
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 ޚު ސެކިއުރިޓީޒްއާ ގުޅޭ ކޯޕަރޭޓް އެކްޝަންތަކަށް ރެކޯޑު ނަގަންޖެހޭ ތާރީ   .11

ޕޭމަންޓް ގެ ރިސެކިއުރިީޓޒްގެ ފައިސާ ެދއްކުމަށާއި، ޑިވިޑެންޑް ދިނުމަށާިއ، ފައިދާ ބެހުަމށާއި، ޓުރެސްއިންޓަ)ހ( 
 މާއްާދގައި ބުނެފައިވާ އެަފދަ އެހެްނ ކަންކަމަށް،  ގެ ފައިާސ ދެއްކުމަށް، ނުަވތަ މިނުނުވަތަ ރިޑެމްޕްޝަ

ގެ އިންވެސްޓަރުނަކީ ކޮންބައެއްކަން ކަނޑައަޅުމަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ރެކޯޑު ނަގާނެ ތާރީޚެއް ސެކިއުރިޓީޒް އެ
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

ކުންފުނިން  ހެއްދުވަހުގެ ޯނޓި )ހަތެއް(  7ގެ ކުރިައށް އެންމެ މަދުވެގެންވެސް  މަަސއްކަތު )ށ( ރެކޯޑު ނަގާ ތާރީޚު
ނޯޓިސްގައި ރެކޯޑު ނަގަނީ ކޮން ބޭނުމަކަށްކަން ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.  ރުންނަށް ދޭންާވނެއެވެ. މިއިންވެސްޓަ

 ނޯޓިސް ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚު ުނހިމަނައެވެ.ދުވަސް ގުނާނީ ރެކޯޑު ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި )ހަތެްއ(  7މި 

  –ނަމަ  އްސާގެ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްހި)ނ( 

 ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ެރކޯޑު ތާރީޚު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.( 1)

 ޑިވިޑެންޑް ލިބޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް. 1.1

 މަށް.އްސާ ދޫކުރުހިރައިޓްސް އިޝޫއާއާ ބޯނަސް އިޝޫގެ  1.2

 އްސާ ދޫކުރުމަށް.ހިގެ ބަދަލުގައި ޒުޑިބެންޗަރ ނުވަތަ އެހެންެވސް ކޮންވާޓިބަލް ސެކިއުރިޓ 1.3

 ،ކުންފުންޏެއް އެއްކޮށްލުމާއި  އްސާ ދޫކުރުމާއި، ދެހިބޯނަސް  ،އްސާ ސްޕްލިޓްކުރުމާއިހި 1.4
 .ކުންފުންޏެއް ދެބައިކޮށްލުންަފދަ ކޯޕަރޭޓް އެކްޝަންތަކަށް

ގެ އިންވެސްޓަރުންގެ ރެކޯޑު ސެިކއުރިޓީޒްރީ ބަންދުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ޓަޖިސްރަގެ ސެކިއުރިޓީޒް 1.5
 ފަދަ އެހެން ކަްނތައްަތކަށް.  ނަގަންޖެހޭ

ވާ ފާރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު ޙައްޤުެ )ރެކޯޑު ތާރީޚު  ،ދޭނަމަބޯނަހެއް ޑިވިޑެންޑް ނުވަތަ ފައިސާއިން ( 2)

ނޯޓިހެްއ  މަސައްކަތު ދުވަހުގެ)ފަހެއް(  5ދުވެގެންވެސް ކުރިއަށް އެންމެ މަ ގެ (ލާ ތާރީޚުއެކުލަވައި
 ނޯޓިސް ދޭ ތާރީޚާއި ރެކޯޑު ނަގާ ތާރީޚު ނުހިމަނައެވެ.  ،ދޭންވާނެއެވެ. މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ

ގެ ރެކޯޑު ނަގާ ތާރީޚުގެ ބަދަލުގައި ފޮތް ަބންދުކުރާ ތާރީޚު ސެކިއުރިޓީޒްދޫކޮށްފައި ުހރި  ޓުފިކެޓުސެ)ރ( 
 އެވެ.ކަނޑައެޅިދާނެ

 އެހެނިހެން ޒިންމާތައް   .12

 ކުންފުންޏަށް ިލބިފައިވާ ފަިއދާއިން ނޫން ގޮތަކަށް ކުންުފނިްނ ޑިވިޑެންޑް ބަހައިގެން ނުވާނެއެވެ. )ހ( 
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ފައިވާގޮތުގެ މަތިން، ކުންފުނީެގ ޕްރޮމޯޓަރުންގެ ޅައިސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ)ށ( 
 މަނާކުރުން ނުވަތަ ހަނިކުރަންާވނެއެވެ.  އްސާ/ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުންހި

ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރާންްސފަރކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްަތކުން އެކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަްއ ހުށަހެޅުމުން، )ނ( 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރެވޭނެ އިްނތިޒާމްތައް  "ސެކިއުރިޓިޒް ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު"

 ސައިދީފައި ުހންނަންވާނެއެވެ.ކުންފުނިން ހަމަޖައް

އްސާގެ ހިކުންފުނި އެހެން ކުންފުންަޏކާ އެއްކޮށްލުން، ނުވަތަ ރިސްޓްރަކްޗަރކުރުން، ނުވަތަ އަގުއަދާކޮށްފައިވާ )ރ( 
 ލާ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނުވަތަ އިންތިޒާމެއްގައި، ވައިކެޕިޓަލް މަދުކުރުމަށް އެކުލަ

ގެ އިްނވެސްޓަރުންނާމެުދ ސެކިއުރިޓީޒް ފަދަ، ނުވަތަ އެ ދާއި ޚިލާފުވާސެކިއުރިޓީޒްއާބެޭހ ޤާނޫާނއި ގަވާއި)ބ( 
 ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ.  ލާ ޚިލާފުވާސޫހަމަހަމަކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އު

ނުވާނަމަ،  ތަކުގެ ތެރޭގައި އެހެން ގޮތަކަށް ހިެމިނފައިޠުސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކިއިރު ވިއްކުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ޝަރު)ޅ( 
 ރޭޓާ އުސޫލުންނެވެ.-ސެކިއުރިޓީޒް ރިޑީމްކުރާއިރު ކުރަންވާނީ ޕްރޯ

 

 3ޗެޕްޓަރު 

 ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ކައި އްސާގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއް ހި 

 ޗެޕްޓަރަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް  މި   .13

 ިއވާ ފަާރްތތަުކްނެނވެ.ފަކައި އްާސގެ ެސކިުއިރޓީޒް ވިއް ހި ޗެްޕަޓަރށް ޢަަމލުުކަރންެޖޭހީނ  މި

 ލުތައް ސޫ ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ އު   .14

ޑްތަކަށް ކުންފުނިްނ ޑަުލކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވނޭ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ސްޓޭންހާސިތިރީގައިވާ މަޤްޞަދުތައް 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 .އްޤުތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބިދިނުންއްސާދާރުންގެ ޙަހި( ތިރީގައި ބުެނފައިވާ ހ)

ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ޮގުތގެ މަތިން ކުްނފުނީގެ ކޯޕަރޭްޓ ގަވަރނަންސްއާ ގުޅޭ މުހިްނމު (1) 
 ނިންމުންތަކާއި، ކުންފުންޏަށް ެގންނަ ބޮޑެތި ބަދަުލތަކާބެހޭ ޮގުތން މަޝްވަރާކުރެވުމާއި އެ

 ންގުން.އްސާާދރުންނަށް އެހިކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 އްސާދާރުންނަށް އެންގުްނ.ހިލުތައް ސޫ ންމު ޖަލްސާތަކާބެހޭ އުއާ (2)
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  ން.ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނު (3)

ލުތަކެއްގެ މަތީން، އާްނމު ސޫކުންުފނީގެ ހިންާގ ގަވާިއދުގައި އެކަށައަޅާ، އެކަށީގެންާވ އު (4)
ކަން ހުށަހެޅުމާއި، ރިސޮލިއުޝަންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާއަށް ކަން

 ލިބިދިނުން. 

 މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤާ ގުޅިގެން ލިބިދެވޭ ކަންކަން.  (5)

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.  ާާމެދުެއ ަކްނަކމ، ބަލައިޝަކުވާތަަކކީ ކޮބައިތޯ އްސާދާރުންގެ ހި (6)

އްސާާދރުން ހިސާދާރުންގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް، ނުވަތަ މައި އް ހިކުންފުނީގެ މައިނޯިރޓީ  (7)
 އްސާދާރުންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ ކަންކަން.ހިނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރާ 

ރަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަހިއްސާ( ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުން: ށ)
ފައިވާ ބަޔާންވެދާރުންނަށް ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ހިއްސާ

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. 

 ؛އާންމު ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެްނޑާއާއި ތަނާއި ތާރީޚު (1)

ލީ ފުސީންވާ ތަންމު ަޖލްސާތަކުގައި ަމޝްވަރާކުރުމަށް އެޖެންޑާކުރެވޭ ކަންކަމުގެ އެކަށީގެއާ (2)
 ؛މަޢުލޫމާތު

އްސާގެ ނިސްބަތާ ހިފަރާތްަތކުގެ މިލްކުގައިވާ  ްއސާދާރުންގެ ބަޔަކަށް، އެހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ހި (3)
ނުބައްދަލު މިންވަރަކަށް ޯވޓުލުމުގެ ބާރު ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ާބރު ލިބިދޭގޮތަށް އެކުލެވިފައިާވ 

 އި އެއްބަސްވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.ސްޓްރަކްޗަރތަކާއި އިންތިޒާމްތަކާ

އްޤުތަކާއި ވަކި ކްލާހަކަށް ުނަވތަ ޙައްސާއަށް ލިބިދެވޭ ހިއެކިއެކި ކްލާސް/ކެޓެގަރީތަކުގެ  (4)
 ކެޓެގަރީއަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ލިބިެދވޭ ޙައްޤުތައް.

ގައި ކަންކަން އްސާދާރުންގެ މެދުހިއްސާދާރުންނާެމދު ޢަދުުލވެރިކަމާއެކު ކަންކަންކުރުން: ުހރިހާ ހި( ނ)
 ތިރީގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.  ،ކުރަންވާނީ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކުގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި

 އްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޢަމަލުކުރެވެންވާީނ އެއްގޮތަކަށެވެ.ހިކްލާހެއްގެ  އެއް (1)

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ނަން  ،ކުންފުނީގެ ގަވަރނަންސްގެ މުހިންމު ނިންމުްނތަކުގައި )މިސާލަކަށް (2)
އްސާދާރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ މަުގ ހިހުށަހެޅުމާއި ވޯޓުދިނުްނ( ަފދަ ކަންކަމުގައި 

 ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
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އްސާގެ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުުވމަށް ހި ކުންފުނީގެ ެއތެރޭގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް  (3)
 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޅައިކަނޑައަލުތަކެއް ސޫއެކަށޭނެ އު

އްސާދާރުްނނަށް ހިންމު ޖަލްސާތަކުެގ ޕްރޮސެސްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކުގައި ހުރިހާ އާ (4)
 ލެއްގެ މަތިންނެވެ. ސޫޢަމަލުކުރަންވާނީ އެއް އު

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓު ދިނުމަށް އެކަށީގެްނނުވާ  ،ލުތަކަކީސޫންމު ޖަލްސާތަކުގެ އު އާ (5)
 އްސާދާރުންނަށް ޚަރަދުބޮޑު ނުވަތަ އުނދަގޫ ގޮތްތަކެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.ހިރަކަށް މިންވަ

 އޮތޯރިޓީއަށް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް   .15

ޖަލްސާ  ތިރީގައިވާ ކަންކަމާބެހޭ ގޮުތން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ގޮތެއް ިނންމުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އެ
 ޓީއަށް އަންގަްނވާނެއެވެ. ބާއްވާކަން އޮތޯރި

 ؛( އަހަރީ ހިސާބުތައް އެޕްރޫވްކުރުންހ)

 ؛( ސެކިއުރިޓީޒް އަނބުރާ ގަުތންށ)

 ؛( ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ސެކިއުރިޓީޒް ޑިލިސްޓުކުރުންނ)

އްސާ ހިޕްރިފަރެންސް ނުވަތަ އްސާ ވިއްކައިގެން، ހިރައިޓްސްގެ ނުވަތަ އްސާ ވިއްކައިެގން، ހިންމުކޮށް އާ( ރ)
އްސާގެ ހިއްކައިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދުމާއި، ވި

 ގެ އަގު ކަނޑައެޅުން ނުވަތަ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.ސެކިއުރިޓީޒް

ޤު ގަތުުމގެ ޙައް ހިއްސާ( ޑިވިޑެންޑް ދިނުމަށް، ނުަވތަ ކޮންވާޓިަބލް ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް، ނުވަތަ ބ)
 ނަމަ. ނުވަތަ ނިންމައިފި ،ނަމަ ވިއްކުމަށް، ނުވަތަ ޑިވިޑެންޑް ނުދިނުމަށް ރެކޮމެންޑްކޮށްފި

 ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން. ހިއްސާ( ބޯނަސް ޅ)

( ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާ ޢިާނޔަތްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމާބެޭހ ކ)
 ގޮތުން.

 ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  މަޢުލޫމާތު   .16

)ހ( ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުގެ ނަޒަރުގައި މެޓީރިއަލް ކަމެއްކަމުގައި ފެންނަ ކޮންމެ ކަމަކާބެހޭ ގޮތުން 
 ކުންފުނިން މަޢުލޫާމތު ހާމަކުރަްނވާނެއެވެ.

 ބެލޭ ލް ކަންކަްނ ކަމުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަމަކީ މެޓީރިއަ ގައިފުރަތަމަ ބައި 1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ށ( މި
 ކުންފުނިން ގަވާއިުދން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.  ،ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަންކަމެވެ. އަދި އެ
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ފައިވާ ކަންކަމަކީ މެޓީރިއަލް ކަންަކން ކަމުގައި ވެދާނެ ބަޔާންވެ ގައި ގެ ދެވަނަ ބައި 1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ނ( މި
މާއްދާގެ )ރ( ގައި  އަލް ކަމެއްތޯ ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރުމަށް މިކަންކަމެވެ. އަދި ވަކި ކަމަކީ މެޓީރި

ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނިްނ  އެ  ،ނަމަ ފައިވާ މިންތަކުން ބަލާއިުރ، އެއީ މެޓީރިއަލް ކަމެއްކަމުގައިވާ ބަޔާންވެ
 ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. 

 ީޓރިއަލް މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ބެލޭެނއެވެ. ނުވަތަ މަޢުލޫމާތަކީ މެ ކަމަކީލަތުތަކަށް ެފޭތ ހާ)ރ( ތިރީގައިވާ 

 ލޫމާތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިވެފައި، ހާމަނުކޮށްފި ޢު( އެއީ ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ މ1ަ)
ކުރީގައި ހާމަކުރި މަޢުލޫމާތެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ މިހާރުގެ ޙަޤީޤަތް ބަދަލުވެފައިވުމުގެ ފުުރސަތު  ،ނަމަ

 .ވަތަ ދެެމހެއްޓެނިވިކޮްށ އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް މެދުެކނޑުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުންއޮތުން، ނު

ފަދަ  ގެ އަގަށް ނިސްބަުތން ފާަހގަވާސެކިއުިރޓީޒް ،ނަމަ ކަމެއް ނުވަަތ މަޢުލޫާމތެއް ހާމަކޮށްފި ( އ2ެ)
 ބަދަލެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. 

އެއީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ، ކަމެއް ނުަވތަ މަޢުލޫމާތެއް ނަމަވެސް( އަށް ނުފެތޭ 2) އާއި( 1އަކުރުގެ ) ( މ3ި)
 ބޯޑުގެ ނަޒަރުގައި މެޓީރިއަލް ކަމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިވުން. 

ބުނެފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް،  ގައިގެ އެއްވަނަ ބައި 1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ބ( މި
މާއްދާެގ )ޅ( ާއ  ދުަވހުގެ ތެރޭގައި، އަދި މި)ތިނެްއ(  3ންވެސް  މަސައްކަތު ނަމަވެސް އެންމެ ލަސްވެގެ

 ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން، ުކންފުނިން ހާމަކުރަންާވނެއެވެ. 

 ،ގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމުމުން 1ގެ އެއްވަނަ ަބއިގެ ޕެރެގްރާޕް  1)ޅ( ޖަދުވަލު 
 މަސައްކަތު ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.  ޖެހިގެން އަންނަ

 ނުވަތަ އަޕްޑޭޓް ވެއްޖެ  ،ނަމަ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެ )ކ( މި
ނިމެންދެން ކަމެއް  މަޢުލޫމާތުވެސް ހާމަކުރަމުން ގެންދަްނވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެ ކަމެއް ނުވަތަ އެ އެ ،ނަމަ
 ކަމަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެމުްނ ގެންދަންވާނެއެވެ.  އެ

 ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް، އެ ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހާަމކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި މަޢުލޫމާތު )އ( މި
 ންާވނެއެވެ. އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުންނަ )އެކެއް(  1މަޢުލޫމާތު ފެންާނނޭހެން އެންމެ މަދުވެގެންވެސް 

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅޭގޮުތން އިންވެސްޓަރުން  ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުންގަވާއިދުގެ ދަށުން ާހމަކޮށްފައިވާ  )ވ( މި
 ސުވާލުކުރާ ކަންކަން ކުންފުނިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޑީވިއޭޝަންސް   .17

ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބަޔާންވެމާލީ އަހަރު ނިމުމުން، ތިރީގައި  ،ދަތެއް ނިމުމުންނާއި)ހ( ރިޕޯޓުކުރާ ކޮންމެ މުއް
 ބަޔާނެއް ކުންފުނިން ހާމަކުރަންާވނެއެވެ. 

( ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ހޯދި ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެކަަމްށ ލަފާކުރެވޭ ގޮތްކަމަށް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި 1)
 ޤީަޤތުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ުހރި ޚިލާފުތައް. ޙަބުނެފައިވާ ގޮތާއި، ފައިސާ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފައިވާ މަޢުލޫމާތު  )ށ( ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ހޯދި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް ނިމެންެދން، މި
 ދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 

 ފުނީގެ އޮޑިޓްކޮމިީޓން އެޕްރޫވްކުރަންވާނެއެވެ. މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެަފއިވާ ބަޔާން ހާމަކުރުމުގެ ކުރިން ުކން )ނ( މި

ޚިލާފުތައް  އެ ،( ަގއި ބުނެފައިވާ ޚިލާފުތައް ހުރިނަމ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފައިވާ ބަޔާނުގައި )ހ( ގެ ) )ރ( މި
 މެދުވެރިވާން ދިމާވީ ކީއްވެކަން ކުންފުނިން އެ ބަޔާނުގައި ުބނެދޭްނވާނެއެވެ. 

 އަހަރީ ރިޕޯޓު   .18

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހާމަުކރަންވާނެއެވެ. )ހަތަރެއް(  4 މާލީ ައހަރެއް ނިމޭތާ )ހ( ކޮންމެ

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނނާއި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި، މި ،)ށ( ކުންުފނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި
 ނެއެވެ. ފައިވާ މަޢުލޫމާުތ ހުންނަންވާބަޔާންވެގައި  2

 އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ   .19

މަސްދުވަހުގެ )ފަހެއް(  5ކުްނފުނިތަކުގެ މާލީ އަހަރު ނިމޭތާ  ފައިވާ ކުންފުނިތަކުން، އެކައިވިއް ހިއްސާ)ހ( 
 ންމު ޖަލްސާ ބާއްވަންވާނެއެވެ. އާތެރޭގައި އަހަރީ 

 ންމު ޖަލްސާގެ ކުރިއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް އާ   .20

ފައިވާ ބަޔާންކުރިއަށް، ތިރީަގއި  ހުގެދުވަ)ސާދަ(  14ންމު ޖަލްސާ ބޭްއވުމުގެ އެންމެ މަދުވެގެން އާހަރީ )ހ( އަ
 މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް ހާމަކުރަްނވާނެއެވެ. 

 ؛( އަހަރީ ރިޕޯޓު )އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއެކު(1)

 .ފައިވާ މަޢުލޫމާތުބަޔާންވެތިރީގައި  ،ޚާބުކުރާ ަނމަނުވަތަ އިންތި ރާނަމަ،( އައު ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކ2ު)

 ؛ޑިރެކްޓަރު)ން( ގެ ޚުލާޞާ ސީވީއެއް 2.1
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 ؛ޑިރެކްޓަރު)ން( ގެ ތަޖުރިބާ އެކި ފަންކްޝަނަލް އޭރިއާތަކުގައި އެ 2.2

 ؛ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންގުޅުން އިލީ އާވަކިވަކި ޑިރެކްޓަރުންގެ މެދުގައި ހުރި  2.3

ން، ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރާ ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އެެހން ކުންފުނިތަްއ؛ އަދި ބޯޑު ކޮމިޓީގެ އެ ޑިރެކްޓަރު 2.4
 ؛މެމްބަރުކަން ކުރާ ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އެހެން ކުންފުނިތައް

 ދަދު )ކުންފުނީގައި އޮތް( އަގެ ހިއްސާނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ  2.5

 ،ސީލު )މީގެ ތެޭރގައިފުމުގެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ތަފައިވާ ކަންކަނައިޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމ 2.6
 ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޒޮލިއުޝަންތައް ހިމެނެންވާނެއެވެ(.

 ފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ކައި ވިއް  ހިއްސާ   .21

 ހިއްސާދާކޮްށފައިވާ )ހ( ޤާޫނނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިުދގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންވެފައި ނުވާނަމަ، އެއްކޮށް އަގު އަ
އެ އަދާކޮށްފައިނުވާ ބަޔާ ގުޅިގެން  ،ނަމަ ހިއްސާބަދަލުކުރުމަށް، ނުަވތަ އެއްކޮށް އަގު އަދާކޮށްފައި ނުވާ 

 ވިއްކި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ހިއްސާބަދަލުކޮްށދިނުމަށް،  ހިއްސާމެނުވީ އެފަދަ 

 އެކުލެވޭ  ވޯޓުލުން ނުވަތަ ޑިވިޑެންޑް ލިބުމުގެ ޙައްޤާބެހޭ ގޮތުްނ، ގައިހިއްސާ)ށ( ލިސްޓުކުރާ ވަކި ކްލާހެއްގެ 
 ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.  ހިއްސާކްލާހެއްގެ  ވަކި ފަރާތަކަށް ވަކި ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒުތަކެއް ލިބިދެވޭގޮތަށް އެ

މީގެ ތެރޭގައި ފޯފީޓްކޮށްފައިާވ ) ހިއްސާނުވާނަމަ، އިތުރަށް  ފައިމައިންމު ޖަލްސާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ނިންއާ)ނ( 
ގަތުމުގެ ޙައްޤާއި އިމްތިޔާޒުތައް ހިމެނޭ( ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ަގތުމަށް ދަޢުވަތު  ހިއްސާއާއި ހިއްސާ

 ދާރުންނަށް ޕްރޯރޭޓާ ކޮށެވެ.ހިއްސާއެންމެ ފުރަތަމަ ހުރިހާ  ،ހުށަހަޅަންވާނީ

 

 4ޗެޕްޓަރު 

 ފުނިތައް ފައިވާ ކުން ކައި ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއް 

 މި ޗެޕްޓަރަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް   .22

 ފައިވާ ކުންފުނިތަކުންނެވެ. ކައިދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއް ،ޗެޕްޓަރަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ )ހ( މި

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ިލިބދޭ ކުންފުނީެގ  6 ގަވައިދު ިވއްކުމާބެހޭ ހުށަހެޅުމާ ސެކިއުރިޓީޒް)ށ( 
 ންޓް ކުންފުނިކަމުގައި ބަލާ ުކންފުނިންވެސް މި ޗެޕްޓަރަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ޕޭރަ

 ،ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ "ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް"ގަވާއިދުގެ ބޭނުަމށް،  )ނ( މި
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 ؛ފައި ހުންނަ ޑިބެންަޗރއާއި ބޮންޑުކައިއަށް ބަދަލުނުކުރެވޭޮގތަށް ވިއްހިއްސާ( 1)

ފައި ހުންނަ ކައިރެވޭ ގޮތަށް، އަދި ކުންފުންޏަށް އަނބުރާ ގަނެވޭ ގޮތަށް ވިއްއަށް ބަދަލުނުކުހިއްސާ( 2)
 .ހިއްސާޕްރިފަރެންސް 

 އޮތޯރިޓީއަށް ކުރިން އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން   .23

 ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްވެސް ޙައްޤަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭ 
 ޖަލްސާ ބޭއްވޭކަން، ކުންފުނިން އޮތޯރިޓީައށް ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ.  އެ ،ނަމަ

ފަދަ ކަންކަމުގެ  ށް އަސަރުކުރާ  ސަ ފަދަ، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޕާފޯމަން އަތުވެދާނެ ގެ އަގަށް ބަދަލެއް ސެކިއުރިޓީޒް   .24
 .މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

ނުވަަތ މާލީ  ރީގެ ނަތީޖާައށްލޫާމތާިއ، ކުންފުނީެގ ވިޔަފާފަދަ މަޢު ގެ އަގަށް ބަަދލެއް ގެނުވަފާނޭސެކިއުރިޓީޒް)ހ( 
ނަތީޖާއަށް އަސަރުކުރުވަފާނޭ ަމޢުލޫމާތާއި ދަރަނީގެ ސެކިއުރިީޓޒްއަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެްސޓް ފައިސާ 

ސާ ދެއްކުމަށް އަސަރުކުރުވަފާނޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކުންުފނިްނ ވަގުތުން ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ އެހެންވެްސ ފައި
 ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. 

ރީ ޑަވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ލިބިފައިވާ ސަބްސި 6 ގެގަވައިދު ވިްއކުމާބެހޭ ހުށަހެޅުމާ ސެކިއުރިޓީޒް)ށ( 
ފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ބަޔާންވެފުނީގެ ތިރީގައި ކުން ވާއިދުގެ ދަށުން އެގަ ކުންފުނީގެ ޕޭރަންޓް ކުންފުނިްނ، އެ

 ޒިންމާތައް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ޒިންމާތަކަށް އަސަރުކުރުވަފާނޭ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ހާމަކުރަްނވާނެއެވެ.

 ؛ކުންފުނިން ދަރަނީގެ ެސކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމަށް ނިންމުން ( އ1ެ)

  ؛ން ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ނިންމުންރީ ކުންފުންޏަކުޑަކުންފުނީގެ ސަބްސި ( އ2ެ)

ވީ ެއްނެމ ައަވަހަކްށ، ައިދ ެއްއެވްސ ، )ށ( ގެ ަދށުން ހާމަކުރަންެޖހޭ ަމޢުލޫމާތު އާއިމާއްދާެގ )ހ(  )ނ( މި

 ކުރުމުގެ ކުރިން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. ހިއްސާލެއްގައި އިތުރު ފަރާތަކާ ހާ

ގެ ދެވަނަ  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުަވުލ  ލުގެ އިތުރުން، މިސޫންމު އުއާ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އޮތް )ރ( މި
 ފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނިން ހާމަކުރަމުން ގެންދަްނވާނެއެވެ. ބަޔާންވެ ގައިބައި

 އެސެޓް ކަވަރ ރޭޝިއޯ   .25

ގެ މިންވަރަށް ކުންފުނީގެ މުާދ އަބަދުވެސް ގެ ޕްރިންސިޕަލްއަށްވާ ފައިސާ ސެކިއުރިޓީޒްކުންފުނީގެ ދަރަނީގެ 
 ނީ ޓެންޖިބަލް މުދަލެވެ.  ލޭކަމުގައި ބެ "މުދާ"މާއްދާގެ ޭބނުމަށް  ހުންނަންވާނެއެވެ. މި
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 ގކްރެޑިޓް ރޭޓިން   .26

ފައިވާ ކުންފުނިން ދަރަނީެގ ސެކިއުރިޓްއާބެހޭ ގޮތުްނ ނުވަތަ ުކންފުންާޏބެހޭ ގޮތުްނ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގެއއް ހޯދައި
 ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.  ގއައު ރޭޓިން ،މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރިވިއުކޮށް ،ގރޭޓިން އެ ،ނަމަ

 ހާމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު   .27

 ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ކުންފުނިން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އޮތޯިރޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދާރުންނަށް ފޮުނވާ ނޯޓިސްތަކާއި، ރިސޮލިއުޝަންތަކާއި ހިއްސާކަމާބެހޭ ގޮތުން ( ތިރީގައިވާ ކަނ1ް)
 ސާކިއުލާރތައް

 ؛ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް އިތުރަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގޮތުން 1.1

ބައްދަލުވުމުން ނިންމޭ  އެ  ،ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުމާއި 1.2
 .ކަންތައްތައް

 ފައިވާ ކަްނކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންވެގައި ( ތިރ2ީ)

 ؛ރޭޓިންއަށް ގެނެވޭ ރިވިަޝންތައް 2.1

ޕްރިންސިޕަލް ފައިސާ ދެއްކުން ނުވަތަ ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް  ،އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ ދެއްކުމާއި 2.2
 ނުދެއްކިއްޖެ ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަަކށް ދައްކަންެޖހޭ އެހެންވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ގަޑިއަށް 

 ؛މަޢުލޫމާތު އެ ،ނަމަ

ގެ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ސެކިއުރިޓީޒްމުދަލުގެ މައްޗަށް  2.3
 މަޢުލޫމާތު. އެ ،ނަމަ ނުވަތަ ވަޢުދެއް ކުރުމުގެ ޕްރޮސީޖަރތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ލަސްވެއްޖެ

ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރެސްޓް ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަުހ  ( ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެފައިވ3ާ)
 އެކަން. 

 ންމު ޝަރުޠުތައް އާ ގެ ސެކިއުރިޓީޒް ދަރަނީގެ   .28

ޑިވިޑެންޑް ފައިސާ، ނުވަތަ ރިޑެމްޕްޝަން ފައިސާ ނުވތަ )ހ( ކަނޑައެޅޭ ވަގުތަށް އިންަޓރެސްޓް ފައިސާ، 
 ކަމެކެވެ.ދެއްކުމަކީ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ލާޒިމު 

ދާރުންނަށް ފައިދާ ހިއްސާންމު އާކުންފުނިން  ،ނަމަ ލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާހާލަތްތަުކން ކުރެ ހާ)ށ( ތިރީގައިވާ 
 ބެހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
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ޑިވިޑެންޑް ނުވަތަ ރިޑެމްޕްޝަން ނުވަތަ ( ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒްއަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް، 1)
 ؛ނަމައޮތް  ފައިސާ ނުދެއްކި ހޭ ގަޑިޖެހި އެފައިސާއެއް ދައްކަންޖެ

( ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ިވއްކުމުގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ސެކިއުރިޓީްޒ ގަންނަ 2)
 ފަރާތްތަކުގެ މަންފާއަށް، ރަހުުނ ނުވަތަ އުފަންކުރަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ނެތް 

  ؛ނަމަ

ދާރުންނަށް ދެން ބެހޭގޮތަްށ ރިޒާވްގައި ހުރި މިންވަރު، ދެން އެންމެ ހިއްސާ ،ނަމަ ބަހައިފި ފައިދާ ( އ3ެ)
ރިޑެމްްޕޝަންގެ  ،ނަމަ އަވަހަށް ދައްކަންޖެހޭ އިްނޓަރެސްޓް/ޑިވިޑެންޑް ނުވަތަ ރިޑެމްޕްޝަން ދައްކަންޖެހޭ

 ؛ނަމަ ވުރެ މަދުވާ ލައަށްމުޖު

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އެސެޓް ކަވަރގެ  މި ،ގެ މުދާ ހުރި މިންވަރުކުންފުނީ ،ފައިދާއެއް ބަހައިފިނަމަ ( އ4ެ)
 ނަމަ.  ވުރެ ދަށްވާނެ މިންވަރަށް

)ނ( ލިސްޓުކޮްށފައިވާ އަދި އެއްވަގުތެއްގައި އެއް ޙައްޤުތަކެއް ލިބިފައިވާ ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ރިޑީމް ކުރެވޭނީ 
 ލުންނެވެ. ސޫޕްރޯ ރޭޓާ އު

ލުތަކަށް ސޫގަވާއިދުގައިވާ އު މި ،ފަރާތުން އަނެއް ފަރާަތށް ަބދަލުކުރުމުގައި އެއް ،)ރ( ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 5ޗެޕްޓަރު 

 )ޔުނިޓްސް( ހިއްސާ ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން ވިއްކާ 

 ޗެޕްޓަރަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް  މި   .29

ވިއްކުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އުފައްދާ ސްޕެޝަލް  ހިއްސާއިޒްކޮށްގެން ޗެޕްޓަރަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ސެކިއުރިޓަ )ހ( މި
ކުރާ ފަރާތް ރސެކިއުރިޓައިޒްކުރާ މުދާ އެ އެންޓިޓީއަށް ޓްރާންސްފަ ،ޕާރޕޯސް އެންޓިޓީ )އެސް.ޕީ.އީ(ތަކުންނާއި

 އެ އެންޓިީޓ މެނޭޖްކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.  ،)އޮރިޖިނޭޓަރ( އާއި

 ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ.  ޒުތަކާއިލަފު)ށ( މި ޗެޕްޓަރުގައިވާ 

 އަށެވެ. ހިއްސާކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްފައިވާ  "ޔުނިޓް"ގެ ބޭނުމަށް، ޗެޕްޓަރު )ނ( މި
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 އޮތޯރިޓީއަށް ކުރިން ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ނޯޓިސް   .30

މާބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުމަށް އެސް.ޕީ.އީ އިން ނުވަތަ އޮރިޖިނޭޓަރއިން )ހ( ތިރީގައިވާ ކަންކަ
 ޖަލްސާބޭއްވުމުގެ ކުރިން އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  އެކަން އެ ،ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނަމަ

 ( އިތުރަށް ޔުނިޓް ވިއްކުން 1)

 އަށް މުދާ ބަދަލުކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ނުވަތަ މި ގަނެފައިވާ ފަރާތްަތކަށް، އެސް.ޕީ.އީ ( ޔުނިޓ2ް)
 ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ އެއްެވސް ޙައްޤަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

)ށ( ކޮންމެ މަހެއް ނިމުުމން، ުނވަތަ ޔުނިޓް ވިއްކުމުގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ބުނެފައިވާ ޮކންމެ މުްއދަތެއް ނިމުމުން  
ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އިންޓަރެސްޓް/ފައިދާ/ޑިވިޑެންޑް އާބެހޭ ރިޕޯޓެއް އެސްޕީއީއިން )ފަހެއް(  5އްކަތު މަސަ
 އަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ޓީއޮތޯރި

 ފަދަ މަޢުލޫމާތާއި، ކުންފުނީގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރެވޭ ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނުވަފާނެ   .31

ަފދަ މަޢުލޫމާތާއި،  ގެ ޒިންާމތައް އަދާުކރެވޭގޮތް ނުވަތަ ުކންފުނީގެ މަަސއްކަތްތަކަށް އަސަރުކުރުވަފާނެ)ހ( ކުްނފުނީ
ފަދަ  ގެ މާކެޓްގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނުަވާފނެޓުޔުނި/ހިއްސާސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ވިއްކި 

 މަޢުލޫމާތު ކުންފުިނން ވަގުތުން ާހމަކުރަންވާނެއެވެ. 

ެގ  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ލަށް ޢަމަލުުކރުމުގެ އިތުރުން، މިސޫންމު އުއާމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފައިވާ  )ށ( މި
 ބުނެފައިވާ މަުޢލޫމާތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ކުންފުނިން ހާމަކުރަންާވނެއެވެ.  ގައިވަނަ ބައި 3

ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ލޭނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ މިފައިވާ ޔުނިޓްތަކާ ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން ޕް ކައި)ނ( ވިއް
މަޢުލޫމާތު  ނަމަ، އެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއްވާ އޮރިޖިނޭޓަރއެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއަށް އަސަރުކުރުވަފާނެ

 އޮރިޖިނޭޓަރ ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. 

 ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ  .32

ކަނޑައެޅޭ  ގއެ ރޭޓިން ،ނަމަ ފައިވާދައި ރޭިޓންއެއް ހޯސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްގެން ވިއްކޭ ޔުނިޓްތަކާ ބެހޭ ޮގތުން ކްރެޑިޓް
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ މަދުވެގެން އަހަރަކު  ގމުއްދަތުތަކަކުން ރިވިއުކޮށް އައު ރޭޓިން

 އެއްފަހަރު ރިވިއުކުރުމެވެ. 

 ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް ޔުނިޓް ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް   .33

ތަކެތި އެެހން ބާވަތެއްެގ  ފައިވާ ޔުނިޓްގެ ކޫޕަން/ފައިދާ ދޫކުރުމާއި، އެކައިއިޒްކޮށް ވިއް)ހ( ސެކިއުރިޓަ
ލުތަކަށް ސޫއެނޫންވެސް ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ހިމެނިފައިވާ އު  ،ސެކިއުރިޓީޒްއަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ރިޑީމްކުރުމާއި
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ބަދަލެއް ގެނައުމަްށ  ށްފަހުގައި، އެ މައިގަނޑު ބަދަލެއް ގެނެޭވނީ އެކަމަށް އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ހޯދުމަ
 އިންވެސްޓަރުންގެ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

ދޭންޖެހޭ ފައިސާ  ނަށްއި ރިޑެމްޕްޝަޑާ)ށ( ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް ދޫކޮށްަފއިވާ ޔުނިޓަށް ލިބޭ ފައިދާ/ކޫޕަްނ/ޑިވިޑެން
 ނެއެވެ.އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ދެމުން ގެންދަންވާ

 ނަމަ، އެ ފައިވާޅައި)ނ( ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް ޔުނިޓް ދޫކުރުމުގައި ކްރެޑިޓް އެންހޭންސްމެންޓެއް އެކަށައަ
އެންހެންސްމޭންޓް ސެކިއުރައިޓްކޮށް ދޫކުރި ޔުނިޓްތަކަށް ލިބޭނެގޮތް އަބަދުވެސް ހަމަޖެހިަފއިވާކަން، 

 ންކުރަންވާނެއެވެ.ގީއިޝުއަރ/އޮރިޖިނޭޓަރު ޔަ

-ނަމަ، ރިޑީމްކުރާނެ ޔުނިޓްތައް ކަނޑައަޅަންވާނީ ޕްރޯ ފައިވާ ޔުނިޓް ރިޑީމްކުރާކައި ރިޓައިޒްކޮށް ވިއް)ރ( ސެކިއު
 ރޭޓާކޮށެވެ. 

ފައިވާ ޔުނިޓްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން، ނުވަތަ އިންވެސްަޓރުންގެ ޚާއްޞަ ކައި )ބ( ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް ވިއް
 ، ޔުނިޓްވިއްކި ފަރާތް )ިއޝުއަރ( އޮންނަންވާނީ ލިސްޓުކޮށްފައެވެ.ޤަރާރަކުން އެހެން ގޮތަކަށް ފާސްުކރަންދެން

 

6ޗެޕްޓަރު   

 ފަންޑުގެ ޔުނިޓްތައް 

 ބަޔަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް  މި   .34

ވެސް  ގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ފަންޑުތައް މެނޭޖްކުރާ އެސެޓް މެނޭޖަރުންޖު)ހ( ފަންޑް ސްކީމެއްގެ ދަށުން އެކްސްޗޭން
 މަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ބަޔަށް ޢަ މި

ފަރާތުންނާއި، ފަންޑުގެ މެނޭޖަރު، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު އުފައްދައި ހިންގުމާބެހޭ  )ށ( ފަންޑުގެ ޔުނިޓް ވިއްކާ
 ގަވާއިދަށާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ެއޑްވައިޒަރުންނާބެހޭ ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 މާނަކުރުން   .35

ރީކޮށް ހިންގުމާެބޭހ ޓައިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސް، ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ލަފުޒުތަކާއިއިވާ ޗެޕްޓަރގައި ބޭނުންކޮށްފަ މި
 ގަވާއިދުގައި މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަެށވެ.
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް   .36

ނެޓް އެސެޓް ވެލިއު، ގެ ޕޯޓްފޯލިއޯއާއި )އޯޕަންޑް އެންޑް ފަންޑެއް ނަމަ( މުފަރާތުން، ސްކީ )ހ( ޔުނިޓް ވިއްކި
 ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުތަކެއްގައި އިންވެސްޓަރުންނަށް ހާމަކުރަމުން ގެންަދންވާެނއެވެ. ، އާއިމަހަކު  އެއްފަހަރު

 ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ،ފަރާތުން ެނރޭ ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓުގައި )ށ( ޔުނިޓް ވިއްކި

 ؛އަށް އައި ބަދަލުދަދަށާއި ކެޕިޓަލްއަގެ ޓުގެ ޔުނިމުސްކީ (1)
 ؛އަށް އައި ބަދަލުގއާިއ ރޭޓިންގސްކީމަށް ލިބިފައިވާ ރޭޓިން (2)
 ؛ފަދަ( ފިޔަވަޅު )ޖޫރިމަނާކުރުން އެ ،ނަމަ ފައިވާޅައިމެނޭޖަރާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަ (3)
 ؛ސީދާ ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ސާފަންޑުގެ ޕާފޯމަންސް ނުވަތަ ފަްނޑު މެނޭޖަރުގެ ޕާފޯމަން (4)

ފައިވާ އެހެނިހެްނ ޅައިރީކޮށް ހިންގުާމެބހޭ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޓަވެސްޓްަމންޓް ަފންޑުތައް ރަޖިސް)ނ( އިން
ފަރާުތން ާހމަކުރަމުން  ން ަކނޑައަޅާ ގޮތުގެ މަތިްނ، ފަންުޑ ޔުނިޓް ވިއްކިމަޢުލޫމާތު، ޮއތޯރިޓީ
 ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ފަިއވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަްއ އޮތޯރިޓީއަށާއި ވެބަޔާން)ރ( ފަންޑު ޔުނިްޓ ވިއްކާ ފަރާތުން، ތިރީގައި 
 އިންވެސްޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭްނވާނެއެވެ. 

އިސިއްޔަތު ހަފަދަ ޤާނޫނީ  )ބ( ފަންޑު އުފެއްދުމުގެ އަސާސީ ލިޔެކިޔުންތައް )މެމޮރެންޑަމް، އާޓިކަލް، ޗާޓަރު
 ލިބިދޭ ލިޔުންތައް(

 ވެސްޓްމަންޓު އެޑްވައިޒަރާއި، ކަސްޓޯޑިއަންގެ މަޢުލޫމާތުފަންޑުގެ ޕްރޮމޯޓަރުންނާއި، މެޭނޖަރު/އިން (1)
 ފަންޑުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ހުރިގޮތް (2)
 ފަންޑާއި، ފަންޑުގެ ކަސްޓޯޑިއަން، ނުވަތަ ފަންޑުގެ މެނޭޖަރާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް (3)
 ؛ލޫމާތުޢުބަރުްނގެ މަންބޯޑުތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މެ (4)
 .ްނ މަޢުލޫމާތުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެއޮތޯރިޓީ (5)

 ންމުކޮށް ާހމަކުރަންވާނެއެވެ. އާނަމަ، )ބ( ގައި ުބނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ފައިވާކައިންމުކޮށް ވިއްއާ)ޅ( ފަންޑުގެ ޔުނިޓް 

ފަދަ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ށް އަސަރުކޮށްފާނެ  ސަ ފަދަ، ނުވަތަ ފަންޑުގެ ޕާފޯމަން  ގެ އަގަށް ބަދަލުގެނުވާނެ ޓު ޔުނި   .37
 ހާމަކުރުން 

ގެ މުފަދަ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ސްކީ ށް ނުވަތަ ހިންގުމަށް އަސަރުކުރާނެސަޑުގެ ޕާފޯމަންފަން
ފަރާތުން ވަގުތުްނ  ފަދަ ަކންކަމުގެ މަޢުލޫާމތު، ފަންޑުގެ ޔުނިޓް ވިއްކި ޕޯޓްފޯލިއޯ/މުދަލުގެ އަގަށް ބަަދލުެގނުވަފާނެ

 ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. 
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 7ޗެޕްޓަރު 

 ންކަން އެހެނިހެން ކަ 

 ން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދުން އޮތޯރިޓީ   .38

ފަރާތަށް ނުވަތަ ސްޕެޝަލް ޕާޕަސް އެންޓިޓީއަށް ސްޕެޝަލް  )ހ( ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް، ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކި 
ގެ ެމނޭޖަރަށް، އެއްގެ ގެރެންޓަރއަށް ނުވަތަ އެންިޓޓީގެ އޮރިޖިނޭޓަރއަށް ނުވަތަ ެއންޓިޓީޓީޕާޕަސް އެންޓި

 ން އެންގިދާނެއެވެ. ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް  އޮތޯރިޓީ

އޮތޯރިޓީއަށް ޭބނުންވާނޭ ަމޢުލޫާމތު، ވަކި ގޮތަަކށް، ކަނޑައެޅިފަިއވާ ވަކި ވަގުތެއްގެ ކުރީން އޮތޯިރޓީއަށް  (1)
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް؛

ކީ، އިންވެސްޓަރުންގެ މަޞްލަޙަތު ންމުކޮށް ހާމަކުރުމައާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފަިއވާ މަޢުލޫމާތު 1) (2)
ގެ ކަންކަން އޮމާންކަމާއެކު ހަރުދަނާގޮތުގައި ޓުޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ސެކިއުރިޓީޒް މާކެ

މަޢުޫލމާތު،  ނަމަ، އެ  ހިނގަމުންދިއުމަށްޓަކަިއ ކޮންމެެހން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ޮއތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ 
 ންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށް.އާޅާ ވަކިވަގުތެއްގެ ކުރީން ން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް، ކަނޑައައޮތޯރިޓީ

ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ އެންގުމަށް، އެ އެންގުން ރައްދުވާ ފަރާތުން ބަޔާންވެމާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ( މި
 ންމުކޮށް ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ. އާނަަމ، އޮތޯރިޓީއަްށ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫާމުތ  ޢަމަލުނުކޮށްފި

 ސްތިސްނާ ކޮށްދިނުން އި   .39

ފައިވާ ކަމެއް ކުރުމުން އިސްތިސްނާކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ލުިއ ދިނުމަށް އެިދ ޅައިގައި ަކނޑައަގަވާއިދު )ހ( މި
ލަތަްށ ހާފަރާތަށް ދިމާވެފައިވާ  ނަމަ، އެ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފި ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކި 

ކޮށްދިނުމަކީ ނުވަތަ ލުއިކޮށްދިނުަމކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް، ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އިސްތިސްނާ 
 )ނ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން،  އާއިމާއްދާގެ )ށ(  މި ،ނަމަ އޮތޯރިޓީގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި ފެންނަ

 . ފައިވާ ކަމެއް ކުރުމުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެޅައިގަވާއިދުގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަ  މި

ަލތާއި، އިސްތިސްނާ ނުވަަތ ހާފަާރތަށް ދިމާވެފައިވާ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި، އެ )ށ( މި
ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާނެ އެހެން ގޮތްަތއް ނުވަތަ  ލުއިހޯދުމަށް އެދޭ ސަބަބުތަކާއި، ލުއިހޯދުމަށް އެދޭ ކަމެއްގައި އެ

 .އިންތިޒާމުތައް

ހުށަހެޅުމުގައިާވ  ން އެނަމަވެސް، އޮތޯރިޓީ އޮތް  ފައިޅައިދަުށން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަމާއްދާެގ )ހ( ގެ  )ނ( މި
ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކަށް ފުރިހަމައަށް  ފަރާތުން މި އެ ؛ނަމަ ފައި ނުވާމައި ގޮތަށް ލުއި ދިނުމަށް ނިން

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 
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ފަރާތުގެ ނަމާއި ދެވުނު  ނަަމ، އެ ުނވަތަ ލުއި ދީފިނަމަ، ކޮށްފި މާއްދާގެ ދަށުން ޮއތޯރިީޓން އިސްތިސްނާ  )ރ( މި
 ޞާ މަޢުލޫމާތު އިންވެސްޓަރުންަނށް ވަގުތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. ލުއި ނުވަތަ އިސްތިސްނާގެ ޚުލާ

 

 ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ލުއިދިނުމުގެ ބާރު ވެފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ދަތި   .40

ތަކެއް ނުވަތަ ގަވާއިދު މާނަކުރެވޭ ގޮތުން ދިމާާވ އުނދަގޫ ކަންތައް  ދިމާވާ ދަތި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރުމުގައި )ހ( މި
ތަކެއް ަޙއްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ އިރުޝާުދ ދީ އޮތޯރިޓިއަްށ ސާރކިއުލަރ ނުވަތަ އުނދަގޫ ަކންތައް ދަތި

 ގައިޑެންސް ނޯޓް ނެރެވިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ ސާރކިއުލަރ މެދުވެރިކޮށް އިރުޝާދު ދެވިދާނެފަަދ ފައިވާ ގައިޑެންސް ބަާޔންވެމާއްދާެގ )ހ( ގައި  )ށ( މި
 ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. 

މަލުުކރާނެ ޢަހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިެޔކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގައި  ،އޮތޯރިޓީއަށް ދޭންޖެޭހ ނޯޓިސްަތއް ދިނުމާއި (1)
 .އިޖުރާއަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން

 .ެބހޭ ގޮތުން މާތުތަކާހާމަކުރަންވީ މަޢުލޫ (2)
 .ބެހޭ ގޮތުން ލިސްޓުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ (3)

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ލުއިގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު   .41

ގަވާއިދުން ލާޒިމުކުރާ ކަެމއްގައި ލުއި ގޮތަކަށް ޢަަމލުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ، ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓާއި  މި
 މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުން، ނުވަތަ މާކެޓް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުްނ އިންވެސްޓަރުންގެ އިންވެސްޓަރުންގެ
ނަމަ، އަދި ތިރީގައިވާ ަކންކަމުން ކަމެއް ފުރިހަމަވާ ކަމުގައި އޮތޯރިޓީއަށް  އެންމެ އެދެވޭ ގޮތް ކަމުގައި ފެންނަ

 އެވެ.  ނަމަ، އެފަދަ ލުއިޮގތަކަްށ ޢަމަލުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ހަަމޖެއްސިދާނެ ފެންނަ

ފައިވާ، ނުވަތަ ަދއިޤާޫނނެއްގެ ދަށުން ުނވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ުއފައް ސެކިއުރިޓީޒް ނެރެ ވިއްކި ފަރާތް، އެ)ހ( 
 ނަމަ؛  ހިންގަންޖެހޭ ނުަވތަ ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްެގ މާއްދާތަކަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ

 ފަރާތަށް އެކަށީގެންނުވާ ބޮޑު ބުރައެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއް ކިއުރިޓީޒް ވިއްކިގަވާއިދުން ލާޒިމުކުރާ ކަމަކީ ސެ)ށ( 
 ނަމަ؛ 

ހާމަކުރުން ލާޒިކުރުވާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ވަކި އިންޑަސްޓްރީއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކްލާހެއްގެ ސެކިއުރިޓީއަކަށް )ނ( 
 ނަމަ؛ވާ މާނައެއް ނެތް މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ،ގުޅުމެއް ނެތް

 ނަމަ؛  ގަވާއިދުން ލާޒިމުކުރާ ކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޓެކްނިކަލްގޮތުން ދިމާވާ ކަމެއް )ރ(
ފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށްވެސް ދިމާވާ، ކައިގަވާއިދަށް ޢަމަލު ނުކުރެވެނީ ވަކި ކްލާހެއްގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއް)ބ( 

 ނަމަ؛ މުގައިވާއަދި އެފަރާތްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ބޭރުގައިވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުންކަ
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 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުންޏާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން   .42

ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކާ  ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިން މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ މި)ހ( 
ފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ތިރީގައިވާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިކަމަށް، މި އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ކުން

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ބާރު މި

 ފަރާތާ ވަކިން ވާހަކަދެްއކުން؛ ( އ1ެ)

 ދިވެހި ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ()ތިރީސް ހާސް -/30,000( 2)

 ރާ ކުންުފންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިއްޖެކަން ުނވަތަ ވާހަކަދެކެވިފައިވާކަން އިޢުާލނުކުރުން؛( ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކ3ު)

( ތިރީގައިވާ ފަދައިްނ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ލިސްޓުކޮްށފައިާވ ސްޓޮކް 4)
 -އެކްސްޗޭންޖް އެންގުން:

ގައި ވަގުތީގޮތުްނ ޖުޒް ވިޔަފާރި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ ސެކިއުރިޓީ  4.1
 ލުން؛ޓައިހުއް

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކޮށްފައި އޮތްއޮތުން ވަގުތީޮގތުން  4.2
 ލުން؛ޓައިހުއް

 .ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ލިސްޓުން ވަކިކުރުން 4.3

ނަމަ،  ( ގައިާވ ފަދައިން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުންޏަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިއްޖެހމާއްދާގެ ) ( މިށ)
ސީލުކޮށް ފުފަރާތުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުގައި އެކަން ތަ ޖޫރިމަނާކުރެވުނު މުއްދަތު ހިމެނޭ އެ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 އޮތޯރިީޓއަށެވެ. ނީ މިފަދަ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހޭ މާއްދާގައިވާ ( މިނ)

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން   .43

ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުންގެ  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިަވނީ އެ ( ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންުފނިން މިހ)
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  42 ،އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އިހުމާލުންކަމަށް މި

 ތިރީގައިވާ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއްވެސް އެޅިދާނެއެވެ. ،އިތުރުން

ވުރެ ބޮޑުނޫން  ދިވެހި ރުފިޔާ އަށް ()ފަނަރަ ހާސް 15،000/-( އިހުމާލުވެފައިވާ ކޮންމެ ިޑރެކްޓަރެއް 1)
 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛

 ވެފައިވާ ޑިރެކްޓަރުްނނާ ވަކިން ވާހަކަދެއްކުން؛( އިހުމާލ2ު)
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 ( ޑިރެކްޓަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިއްޖެކަން ނުވަތަ ވާހަކަދެކެވިފައިވާކަން އިޢުލާނުކުރުން؛3)

އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތުގައި  ނަމަ، މި ( ޑިރެކްޓަރެއް ގަސްތުގައި ނުވަތަ ތަކުރާރުކޮށް އިހުމާލުވެފައިވ4ާ)
ތަށް ގެއްލުންހުރި ކަމެއް ކަމުގައި ޙަލަޞްރެއް މަޤާމުގައި ހުރުމަކީ އިންވެސްޓަރުންގެ މައެފަދަ ޑިރެކްޓަ

 ؛ންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުާލނުކުރުންއާ

ވެސް އެފަދަ ޑިރެކްޓަރެއް  ންމު އިޢުލާނަކަށްފަހުއާއޮތޯރިޓީގެ  ( ގައިވާ ފަދައިން މ4ިމާއްދާގެ ) ( މ5ި)
، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިޔަފާރި ސްޓޮކް ނަމަ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެއްޖެ

އެކްސްޗޭންޖުގައި ވަގުތީގޮތުްނ ހުއްޓުވުމަށް، ނުވަތަ ސެިކއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނި ސްޓޮކް 
އޮތޯރިީޓގެ ފަރާތުން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް  މި ޓުވަންއެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއް

 .އެންގުން

 އޮތޯރިޓީއަށެވެ. މާއްދާގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނީ މި ( މިށ)

 ލާފުވުމުން އެޅޭ ފިޔަވަޅު އެންގުން ޚި ގަވާއިދާ   .44

ން ގަސްތުކޮށްފި ހިނދެއްގައި، އޮތޯރިޓީ ފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް މި ަވނަ މާއްދާގައިވާ 43ވަނަ މާއްދާއާއި  42( ހ)
ގޮތުން ނުަވތަ އިންވެސްޓަުރން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ތަާފތު ފިޔަވަޅެއް  ބާޒާރު ހަރުދަނާކަމާއެކު ދެމެހެއްުޓމުގެ

 އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުުކރަންވާނެއެވެ. ނަމަ، ތިރީގައިާވ ފަދައިން މި ނުޖެހޭނެ ންޅައަ

 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުންޏަށް އެންގުން؛ ލައިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާ ބެހޭގޮތުން ދުރާއޮތޯރިޓީ ( މ1ި)

ޮއތޯރިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްގެން ވާހަކަެދއްކުމަށް  ޮއތޯރިޓީއަށް ލިޔެގެން ނުވަތަ މި އްސަލައާ ބެހޭގޮތުން މި( މ2ަ)
 ދަޢުވަތު ދިނުްނ؛

 ( ވަކި ނިންމުމެއް ނިންމުމާެއކު، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން އެންގެން؛ އަދ3ި)

ނަަމ، އެގޮތަށް  ޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތަށް ނޭދެވޭ ނިންމުމެއް( މި އޮތޯރިޓީން ނިންމާ ިނންމުމަކީ ސެކިއުރ4ި)
 ނިންމަންޖެހުނު ސަަބބު ބަޔާންކޮްށ ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގުން.

 

 1 ޖަދުވަލު 

 ފުރަތަމަ ބައި 

 –އާ ގުޅޭ ހިއްސާ 

 )ހ( ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުަމކާ ނުލައި ވަގުތުން ހާމަކުރަންޖެޭހނެ ކަންކަން.
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 ކަން ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަން

ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ ނިންމުންަތއް. މިކަންކަން ޖެހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު  ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާ (1)
 ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. 

ޑިވިޑެންޑް ނުވަތަ ކޭޝް ޯބނަސް ދިނުމަށް ުހށަހެޅުން، ނުަވތަ ނިންމުްނ، ނުަވތަ ޑިވިޑެންޑް ނުދިނުމަށް  1.1
 ންމުން، އަދި ޑިވިޑެންޑް ދޭނޭ ނުވަތަ ދޫކުރާނޭ ތާރީޚު.ނި

 ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޑިވިޑެންޑް ކެންސަލް ކުރުން. 1.2

 ވިއްކައިފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް އަނބުރާ ގަތުމަށް ނިންުމން. 1.3

 ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ފަންޑު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން.  1.4

ނަސް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ނިންމުން. އަދި ޯބނަސް ހިއްސާ ކެޕިޓަލައިޒްކޮށްގެން ބޯ  1.5
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭނޭ/ކްރެޑިޓްކޮށްދޭނޭ ތާރީޚު.

ފޯފިޓްކޮށްފައިވާ ހިއްސާ/ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުން، ނުވަތަ ފަހުން އިޝޫކުރުމަށް ރިޒާވްކޮށްފައިހުރި ހިއްސާ  1.6
ނުވަތަ ހިއްސާ/ސެކިއުރިޓީޒްއަްށ  ވިއްކުން، ނުވަތަ ހިއްސާ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް އުފެއްދުން،

 ސަބްސްކްރައިބްކުރުމުގެ ޙައްޤު، އިމްތިޔާޒު ނުވަތަ އެފަދަ ޢިނާޔަތެއް އުފެއްދުން. 

ކެޕިޓަލްއަށް ގެނެވޭ އެެހްނވެސް ބަދަލުތަކުގެ ޚުލާޞާ؛ މީެގ ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސާައށް ފައިސާ  1.7
 ދައްކަން އެންގުން )ކޯލް( ވެސް ހިމެނޭ.

 ހަރީ މާލީ ހިސާބުތައް.އަ 1.8

 ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ޑީލިސްޓްކުރުމަށް ކުންފުނިން ިންނމުން. 1.9

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާަމކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  3ޖެހިގެން އަންނަ  މަސައްކަތު 

ކޮށްލުމަްށ ލުމަށް ނުވަތަ އެއްޅައިކުންފުނި ގު މުދާ/ވިޔަފާރި ގަތުން؛ ނުވަތަ ގަތުމަށް އެއްބަސްވުން؛ ދެ (2)
ފައިވާ ގޮތުގެ ޕްލޭން؛ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ޔުނިޓެއް، ސެގްމެންޓެއް، ވައިއެގޮތަށް ކަންކުރުމަށް ރާ ،ނިންމުމާއި

ލުން، ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ގޮތަކަށް ކުންފުނި ކައިކުންފުންޏެއް ވިއް ސަބްސިޑަރީ ޑިވިޜަނެއް، ނުވަތަ 
 ސްޓްރަކްޗަރ ވެގެންދާ ކަންތައްތައް.ރީ

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ ކޮންޓްރޯލް  (އިންސައްތަ)ފަހެއް  5%ންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ  ކު (3)
 އިންސައްތައިގެ ބަދަެލއް އައުން.)ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(  2.5%ނުވަތަ އެއަށްފަުހ، އެ ކޮންޓްރޯލަށް ؛ ލިބިގަތުން

 އަށް ފެތޭގޮތުން މުދާ ލިބގަތުްނ، ނުވަތަ ދޫކޮްށލުން.ފައިވާ ކްރައިޓީރިއާޅައިގަވާއިދުގައިވާ ކަނޑައަ (4)
ކުރުން، ޖުތަކެއް މާހިއްސާސްޕްލިޓްކުރުން، ނުވަތަ  ހިއްސާސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުން، ނުވަތަ ފޯފީޓްކުރުން، ނުވަތަ  (5)

ފަދަ ގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުަރސްއެޅޭސެކިއުރިޓީޒްނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް އަނބުރާ ގަތުން، ނުަވތަ 
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ޓްކުރުން، ފީފަދަ ކަންކަން )ފޯ ތައް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލުގެނުވާ ޠުގެ ޝަރުސެކިއުރިޓީޒްކަމެއް، ނުވަތަ 
 ފަދަ(. އަލުން ވިއްކުން، އަނބުރާ ގަުތން 

 .އަށް ގެނެވޭ ބަދަުލތައްގރޭޓިން (6)
އް )އެފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުން، ދާރުންގެ މެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމާއި، ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުންތަހިއްސާ (7)

 ށް ބަދަލެއް އަންނަ ނަމަ(. ލަކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންަޓށް ނުވަަތ ކޮންޓްރޯ
ގުޅޭ  ޙީލަތުގެ ޢަމަލެއް )ކުންފުންޏާ އިޕްރޮމޯޓަރެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ އިސްފަރާތެއްގެ މަކަރާ (8)

 ގޮތުން(.
ސީ.އީ.އޯ،  ނުވަތަ ، އިސްފަރާތެއް ބަދަލުވުން )މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ  (9)

 ފަދަ(. ކުންުފނީގެ ސެކްރެޓަރީނުވަތަ ސީ.އެފް.އޯ، ނުވަތަ 
 ސްޓްރަކްޗަރކުރުންރީކުންފުނީގެ ދަރަނި  (10)
 ބޭންކާއެކު ދަރަނި ޚަލާޞްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުން. (11)
 ލުމަށް ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުން.ވައިންފުނި އުކްރެޑިޓަރުން/ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކު (12)
ބުނެވުނު  ދާރުންނަށް ނުވަތަ ިޑބެްނޗަރ ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ުނވަތަ ކުރެޑިޓަރުންނަށް ނުަވތަ މި ހިއްސާ (13)

ޤަރާރު، ނުވަތަ ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސިޓީ، ނުވަތަ ފަރާތްތަކުންކުރެ ވަކި ކްލާހަކަށް ފޮނުވާ ނޯޓިސް، 
 ސާކިއުލަރ.

 .ންމު ޖަލްސާއާއި ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކުގެ ނިންމުންތައްއާއަހަރީ  (14)
 ކުންފުނީގެ މެމޮރެންޑަމް ނުވަތަ އާޓިކަލްސްއަށް ބަދަލެއް ގެނައުން.  (15)

ވަުހެގ ދު)ތިނެއް(  3ނަމަ، ޖެހިގެން އަންނަ  ލުތަކުން ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ކަމެއްކަމުގައިވާސޫކަމަކީ މެޓީރިއަލިޓީގެ އު )ށ( އެ
 ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެޭހ ކަންކަން. 

އައު ވިޔަފާރިއެއް ފެށުން، ނުވަތަ މިހާރު ިހނގަމުންދާ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ބާވަތަށް ައންނަ ބަދަލު،  (1)
 ލުން. ޓައިޑިވިޜަނެއް/ޔުނިޓެއް އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ބަންދުކުރުން/ުހއް

 ވިއްުކން.މުދާ ، ނުވަތަ މުދާ ގަތުން (2)
ންމު ވިޔަފާރީގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއްގައި އޯޑަރެއް/ކޮންޓްރެކްޓެއް ލިުބން، ނުަވތަ އެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓަަކްށ އާކުންފުނީގެ  (3)

 ލުްނ. ވައިބަދަލެއް އައުން ނުވަތަ އު
ދަ(، ނުވަތަ އެފަަދ ލޯނު އެއްބަސްވުންތައް ފަ  ،އާންމު ވިޔަފާރީގައި ނުހިމެނޭ އެއްބަސްވުންތައް )މިސާލަކަށް  (4)

 ލުން. ވައިއެއްބަސްވުންތަކަށް ގެނެވޭ ބަަދުލތައް ނުވަތަ އު
ފަދަ( ކަމެއްގެ ސަަބބުން ިވޔަފާރީގެ ޑިވިޜަނެއް  ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ބާރުޯފރުވެން ނެތްފަދަ ކަމެއް )ހަޅުތާލުުކރުން (5)

 ވަތަ ދަތިވުން.ނުވަތަ ޔުނިޓެއްގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ހުއްޓުން ނު 
 ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަކަށް އަންނަ ބަަދލުތަކުގެ ަނތީޖާ. (6)
 ދަޢުވާތައް/ދެބަސްވުންތައް ނުަވތަ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އޭގެ ނަތީޖާ. (7)



 ޒެޓް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެ                      1104 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

31 

 .ޙީލަތުގެ ޢަމަލުތައް އިޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ މަކަރާ (8)
ގަުތމަށް ދެވޭ އިޚްތިޔާރީ  ހިއްސާލެއްގެ ދަށުން ސޫގެ ސްކީމެއްގެ ދަށުން، ނުވަތަ އެެހންވެސް އުހިއްސާގެ މުވައްޒަފުން (9)

 އޮޕްޝަން.
 ޝުއަރިޓީއެއް ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީއެއް ދިނުން.އެތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ގެރެްނޓީއެއް،  (10)
ނުވަަތ ވަތަ ދީފައި ހުއްދައެއް ދޫކޮށްލުން، ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއަކުން ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ދިނުން، ނު (11)

 ލުކުރުން ނުވަތަ ިހފެހެއްޓުން.ޠިއަތުލުން، ބާ 

 

 ދެވަނަ ބައި 

 ފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައި ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް )ޑިބެންޗަރޒް، ބޮންޑްސް( ވިއް 

އާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ހިއްސާސެކިއުރިޓީޒް ނުވަތަ ޕްރިފަރެންސް  އެވަނީ ދަރަނީގެ ކަމަށް ބުނެފައި "ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ"
 ށް ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާއަށެވެ.  ނައިންޓަރެސްޓް، ނުވަތަ ޑިވިޑެންޑް ނުވަތަ ރިޑެމްޝަ

ފަދަ  ކުރާ ފަދަ މަޢުލޫމާތުތަާކއި، ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާ/ވިޔަފާރިއަށް އަސަރު ގެ އަގަށް ބަދަލެއް ގެނުވަފާނެސެކިއުރިޓީޒް
 މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ިއންޓަރެސްޓް ުނވަތަ ޑިވިޑެންޑް ނުވަތަ ރިޑެމްޕްޝަން ފައިސާ ދިނުމަށް ކުްނފުީނގެ ޤާބިލުކަމަށް އަސަރުކުރުވާފާނެ

ތެރޭގަިއ  ފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ބުނެވުނު  ފައިވާ ފަރާތުން ވަގުތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. މިކައިފަދަ މަޢުލޫމާތުތަްއ، ސެކިއުރިޓީޒް ވިއް
 ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 

 ދޭންޖެހޭ ގަޑިއަށް ފައިސާ ނުދެވުން، ނުވަތަ ނުދެވޭނެކަަމށް ލަފާކުރެވުން، ނުވަތަ ފައިާސ ދިނުމަށް ދަތިެވދާނެ  ފައިސާ (1)
 ފަދަ ކަމެއް ދިމާވުން. 

 ރަހުނުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކުރެވުން.ޑިބެންޗަރއާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީޒް، ނުވަތަ މޯގޭޖް ނުވަތަ  (2)

ކެންސަލްކުރުން، ނުަވތަ ޮކންވާޓްކުރުން، ނުވަތަ ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ނުވަތަ އެއިން ބައެއްނަމަވެސް، ރީޑީމްކުރުން،  (3)
 ނުވަތަ ނިމުމަކަށް އަންާނނޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މެދުވެރިވުން. 

 މު ޒާތަށް ނުވަތަ ިސފައަށް އަންނަ ބަދަުލތައް، ނުަވަތ ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ/މަސައްކަތްތަކުގެ އާން (4)
ފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުންފުީނގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވުން، ނުވަތަ ކުންުފނިން އައު ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ 

 މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުން.  

ވާ ކޮމްޕޮސިޝަންއަށް މައިގަނޑު ބަދަލެއް އައުން، ެއއީ އޭގެ ނަތީޖާއެއްެގ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެން (5)
 ށް ބަދަލެއް އަންނަ ނަމަ.  ލަގޮތުން ކުންފުނީގެ ކޮްނޓްރޯ

 .އަށް ގެންނަ ަބދަލުތައްގރޭޓިން (6)
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 .ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ތިރީގައިވާ ކަންކަން އެޕްރޫވްކުރުން (7)

 .ޑިވިޑެންޑް ޕާސްކުރުމަށް ނިންމުން)ހ( 

 .އެއްޞާއޭގެ ޚުލާ ،ނަމަ ކެޕިޓަލް އިތުރުކޮށްފި )ށ(

ނުވަތަ ރިޕޯޓު، ުނވަތަ ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މީޓިންގއާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު،  (8)
 ފަދަ. ސާކިއުލަރ، ނިންމުންތައްނުވަތަ ، ސިޓީނުވަތަ ނޯޓިސް، 

 .ފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް ޙައްޤުތަކާ އިލްތިޒާމްތަކަށް އަސަރުކުރުވާސެކިއުރިޓީޒް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  (9)

 .އާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައިނުާވ، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް (10)

ޤީޤަތާ ޚިލާފު/ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އަގުތަކެއް ޙަގެ ސެކިއުރިޓީޒްއެ )ހ( 
 .މަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުއުފެދުން ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެެހން ހާ

 .ފަދަ މަޢުލޫާމތު ގެ އަގަށް ބަަދލުގެނުވަފާނެސެކިއުރިޓީޒް)ށ( 

 .ފަދަ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި މަސައްކަތްތަކަށް/ނަތީޖާއަށް އެކަށީެގންާވ އަސަރެއްކުރުވަފާނެ)ނ( 

 

 ތިންވަނަ ބައި 

ސާވިސަރ، ނުވަތަ މެނޭޖަރގެ  ނުވަތަ ގެ އޮރިޖިނޭޓަރ، ޓު ފަރާތް/އެސެ  ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކި 
 .ފަދަ މަޢުލޫމާތު  ފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކައި އޮޕަރޭޝަންތައް/ޒިންމާތައް/ޕާފޯމަންސް، ނުވަތަ ވިއް 

ުގތުްނ ފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ވަބަޔާންވެ ތިރީގައި  ،ސާވިސަރ، ުނވަތަ މެނޭޖަރނުަވތަ ފަރާތް/އޮރިޖިނޭޓަރ،  ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކި
 ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮންވާޓްކުރުން، ނުވަތަ ފައިވާ ޔުނިޓްތައް ނުވަތަ އެއިން ބަެއއްނަމަވެސް، ރީޑީމްކުރުން، ކައިސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް ވިއް (1)
 ކެންސަލްކުރުން، ނުވަތަ ނިމުމަކަށް އަންނާނޭފަދަ އެއްވެްސ ކަމެއް މެދުވެރިވުން. ނުވަތަ 

ދެއްކުމަށް ދަތިވާފަަދ އެއްވެސް ކަމެއް  އެއްދައްކަންޖެޭހ ަފއިސާޔުނިޓުތަކަށް ވާ ފައިކައިސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް ވިއް (2)
 މެދުވެރިވުން، ނުވަތަ ފައިސާ ުނދެއްކކިދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުން. 

 ގެ ޒާތް، ނުވަތަ އެއާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް ނުވަތަ އިމްތިޔާޒުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުން. ޓުތަކުޔުނި (3)

ށް ރީގެ ބާވަތަށް ނުަވތަ ޒާތަށް ބަދަލެއް އައުން؛ ނުވަތަ ވިއްކިފަާރތް، ނުވަތަ އޮރިޖިނޭޓަރ ނުަވތަ ސާވިސަރ/މެނޭޖަރަވިޔަފާ (4)
ފަދަ( ކަމެއްގެ ސަބަބުްނ،  ަފދަ ކަމެއް )ހަޅުތާލުކުރުން  ކުރިމަތިވާ ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ބާރުފޯރުވެން ެނތް

 ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވުން.  އަސަރުކުރާސަށް ގެ ވިޔަފާރި/ނުވަތަ ޕާފޯމަންފަރާތްތަކު ޔުނިޓްސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ
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 .އަށް ގެނެވޭ ބަދަުލތައްގރޭޓިން (5)

 އިލްތިޒާމްތަކާ ގުޅިފައިވާ އެހެން މަޢުލޫމާތު. އިސެކިއުރިޓީޒް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާ (6)

 .އާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައިނުާވ، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް (7)

ޤީޤަތާ ޚިލާފު/ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އަގުތަކެއް ޙަގެ ސެކިއުރިޓީޒްއެ )ހ( 
 .އުފެދުން ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެެހން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

 .ފަދަ މަޢުލޫާމތު ގެ އަގަށް ބަަދލުގެނުވަފާނެސެކިއުރިޓީޒް)ށ( 

ފަދަ  ކުރުވަފާނެ އްކަތްތަކަށް/ނަތީޖާއަްށ އެކަށީގެންވާ އަސަރެއް ފަރާތުގެ މަސަ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކި)ނ( 
 .މަޢުލޫމާތު

 

 2 ޖަދުވަލު 

 އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 .ފަރާތުގެ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކި (1)
 .ރުބަރީ ނަންޓަފައިވާ ތާރީޚު، ރަޖިސްދައިފައިވާ ޤަުއމު، އުފައްދައިނަްނ، އުފައް)ހ( 
 .ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އިންސްްޓރުމެންޓް/ސެކިއުރިޓީޒް، ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ތާރީޚު)ށ( 
 .ބަރުންން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެ)ނ( 
 .ދާރުންހިއްސާމައި )ރ( 
ކުންުފނީގެ މައި ވިޔަފާރިތައް؛ އޭގެ ތެރޭގައި އެއިން ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކުން ލިބުނު އާމްދަނީއާއި، ފައިދާގެ )ބ( 
 ރު ހިމަނައިގެން. މިންވަ
 ކުންފުނިތަކުގެ ނަމާއި، ހިސާބުކުރާ މުއްދަތާއި، މައި ވިޔަފާރިތައް. ސަބްސިޑަރީ)ޅ( 
ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ އޮތް މަޞްލަޙަތު )ސީާދކޮށްވިޔަސް، ސެކިއުރިޓީޒްކުންފުނީގެ ހިއްސާގައްޔާއި، ދަރަނީގެ )ކ( 

 މެދުވެރިކޮށް ވިޔަސް( ނުވަތަ ނުސީދާކޮށްވިޔަސް، ނުވަަތ ގުޅިފައިވާ ފަރާތެއް
ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ އޮްތ ސެކިއުރިޓީޒްރީ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާގައްޔާއި، ދަރަނީގެ ޑަކުންުފނީގެ ސަބްސި)އ( 

 މަޞްލަޙަތު )ސީދާކޮށްވިޔަސް، ނުވަތަ ނުސީދާކޮށްވިޔަސް، ނުވަަތ ގުޅިފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަސް(
ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއަށް، ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތަކަށް  ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް)ވ( 

 ( ދީފައިވޭތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ.ނެއްނުވަތަ ޑިބެްނޗަރ ގަތުމަށް އިޚްތިޔާރީ ޙައްޤެއް )އޮޕްޝަ ހިއްސާކުންފުނީގެ 
ންފުނިން އެޕްލައިކުރަންޖެހޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންަޝްލ ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް ކު)މ( 

 ނަމަ އެކަން، އަދި ސަބަބުތައް. އެޕްލައިކޮށްފައި ނުވާ
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 ތިރީގައިވާ މާލީ މަޢުލޫމާތު.)ފ( 
 ފަދައިން ކެޓެގަރައިޒްކޮށްފައި( ފަރާތުގެ ދަރަނި )ތިރީގައިވާ ވިއްކި ހިއްސާ .1

 –ބޭންކު ލޯނާއި އޯވަރޑްރާފްޓް   1.1
 .ގުތުން ދައްކަންޖެހޭވަ ،ނަމަ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެދިއްޖެދުވަހުގެ އަހަރު އެއް 1.1.1
 .އެއްއަހަރާއި ދެއަހަރާ ދެމެދުގައި ދައްކަންޖެހޭ 1.1.2
 .ދެއަހަރާއި ތިން އަހަރާ ދެމެދުގައި ދައްކަންޖެހޭ 1.1.3
 .ވުރެ ފަހުން ދައްކަްނޖެހޭތިންއަހަރަށް 1.1.4

ވަނަ ނަންބަުރގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން  1ލޯނު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ދަރަނިތައް )ބޭންކު 1.2
 ކޮށްފައި(ކެޓެގަރައިޒް

ފަރާތެޭކ  ވިއްކި ހިއްސާރީ ކުންފުނިތަކުގެ ަދރަނި )ޑަފަރާތުގެ ސަބްސި ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކި .2
 އެއްފަދައިން ކެޓެގަރައިޒްކޮށްފައި(. 

 އަކުން، ކެޕިޓަލައިޒްކޮށްފައިވާ އިންޓަރެސްޓް. ރީޑަފަރާތާއި، ކޮންމެ ސަބްސި ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކި .3
 .ގެ އެއްބަސްވުންތައްޑިރެކްޓަރުންނާއެކު އޮތް ވަޒީފާ (2)

ފައިވާ ފަރާތަކާއެކު ވަޒީފާގެ ޅައިއެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާއެކު، ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރަކަށް ނޮމިނޭޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ހުށަހަ
އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނިމިގެންދިޔަ މާލީ އަހަރުގައި އޮވެފައި، އެއީ ކުރިއަށް އޮތް މާީލ އަހަުރގައި، އެއްވެސް 

 ަނމަ. ލެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ނޫންަވއިހުމަކާ ނުލައި އުބަދަލެއް ދޭންޖެ

 .ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޞްލަޙަތު (3)
އެ އެއްަބސްވުމެއްގައި  ،އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އޮވެފައި އިފަރާތާ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކި)ހ( 

ްއގެ މަޞްލަޙަތެއް )ސީދާކޮށްވިޔަސް، ނުަވަތ ފައިވާ ފަރާތެޅައިޑިރެކްޓަރެއްގެ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވުމަށް ހުށަހަ
 ލު.ފުސީތައެކަމުގެ ނުސީދާކޮށްވިޔަސް( އޮތްނަމަ، 

 ރީ ކުންފުންޏަކާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް އޮވެފައި، ޑަކުންފުނީގެ ސަބްސި)ށ( 
ފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް ޅައިހައެ އެއްބަސްވުމުގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވުމަށް ހުށަ

 ސީލު.ފުތައެކަމުގެ )ސީދާކޮށްވިޔަސް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށްވިޔަސް އޮތްނަމަ( 
 ދާރުންގެ މަޞްލަޙަތުހިއްސާމައި  (4)

އެ އެއްަބސްވުމެއްގައި  ،އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އޮވެފައި އިފަރާތާ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކި)ހ( 
އެކަމުގެ ނަމަ،  ދާރެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް )ސީދާކޮށްވިޔަސް، ނުވަަތ ނުސީދާކޮށްވިޔަސް( އޮތްހިއްސާމައި 

 ލު.ފުސީތަ
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 ރީ ކުންފުންޏަކާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް އޮވެފައި، ޑަކުންފުނީގެ ސަބްސި)ށ( 
ޔަސް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށްވިޔަސް އޮތްނަމަ( ދާރެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް )ސީދާކޮށްވިހިއްސާ އެ އެއްބަސްވުމުގައި މައި 

 ލު.ފުސީތައެކަމުގެ 
 ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން މުޢާމަލާްތތައް. (5)
 ގެ ޑިސްކަޝަންސް )އިޚްތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި(.ޓުތިރީގައިވާ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ެމނޭޖްމަން (6)

 އިސްފައިވާ ބަދަލުތައް.އަ ،)ހ( އިންޑަސްޓްރީ އެކުލެވިގެންާވ ގޮތާއި

 .ދިމާވެދާނެ ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ،)ށ( ހުޅުވިފައިވާ ފުރުސަތުތަކާއި

 ާއއި،ތައް ނުވަތަ ވިއްކާ ޕްރޮޑަކްޓް ލައިންތަކުން ލިިބފައިވާ ނަތީޖާޓު)ނ( ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ސެގްމެން

 .ކުރިމަގާމެދު ފެންނަ ގޮތް

 .ލުވާންޖެހޭ ކަންތައްަތއްސަމާ، އެކުލެވިގެންވާ ކަްނކަމާއި )ބ( ރިސްކު

 .)ޅ( ހިންގުމުގައި އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލާއިރު ނެރެވިފައިވާ މާލީ ނަތީޖާ

 ލަތްތަކަށް އައިސްފައިވާ މައި ބަދަލުތައް.ސީ)ކ( އިންސާނީ ވަ

 .އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި ހާމަކުރުމަށް ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް (7)
 .މާލީ ހިސާބުތައް (8)
ޑިރެކްޓަރުންގެ އިޤްރާރު، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު  (9)

 ސޮއިކޮށްފައި. 

____________________ 
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