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  ސެކިއުރިޓީޒްއާއިބެހޭ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
  03/2006: ގަވާއިދު ނަންބަރު
  

  ބައި ފުރަތަމަ
  ފެށުން

  
  ދުގެ ނަންއިވާގަ
  
  .އެވެ'' ދުއިވާގަސެކިއުރިޓީޒްއާއިބެހޭ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ''ށް ކިޔާނީ، ދައިވާގަމި . 1
  

  ބަސްބަހުގެ މާނަ
  
  : ށްފައިވާ ގޮތަކުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާނަމަދުގައި އެބަހެއް ބޭނުންކޮއިވާގަމި . 2
  

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، " ލައިސަންސީ) "ހ(
  .ގޮތުގެމަތީން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ

  
ރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހި" ކްލަޔަންޓް") ށ(

  . ފަރާތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށެވެގޮތުގެމަތީން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ 
  

  . ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށެވެ'' ޤާނޫނު'') ނ(
  

 ބަހެއް މާނަކުރެވިފައި ނުވާ ބަހެއްގެ މާނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ މި ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް) ރ(
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ މާނަ ކުރަންވާނީ ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި މާނަކުރެވިފައިވާނަމަ އެ ބަހެއްގެ 

  .އެބަހެއް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަކަށެވެސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި 
  
އި އެވަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެ ކަމަށް ބުނެފަ'' ސްޓާފް'') ބ(

 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނާއި، ޑިރެކްޓަރެއް 18ފަރާތްތަކުގެ އަނބިން ނުވަތަ ފިރިންނާއި، އެ ފަރާތުގެ 
ށް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް އައްޔަނުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް އަދި އެ ފަރާތުން ކުރެ ފަރާތަކަ

ކުންފުނި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ . ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ކުންފުނި ނުވަތަ ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ
 ރައުސުލްމާލުގައި ހިއްސާވާ ފަރާތް ނުވަތަ 51%ފަރާތެއްކަމަށް ބެލޭނީ އެ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ 

  .ކުންފުނީގެ ބޯޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ފަރާތެއްކަމަށް ވާނަމައެވެ
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  ދެވަނަބައި
  ވިިޔަފާރި ހިިންގުން

  
  އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނުން ނުވަތަ ދެއްކުން

  

ޓީގެ ންވަރާއި ކަމަށް އެކަށޭނަ މިންވަރު އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އޮތޯރި އެމީހެއްގެ ފެލައިސަންސީއަކު) ހ(  .3
  . ތަމްސީލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެށްވިޔަސް  ނުސީދާކޮ ނުވަތަށްސީދާކޮ، ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް

  

އެމީހަކީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މީހެއްކަން ބަޔާންކުރުމަކީ މިމާއްދާއާ ) ށ(
  . ޚިލާފުވުމެއްނޫނެވެ

 
 

  މިނިވަންކަން
  
   :ކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާއިރުކު ތަމްސީލުކްލަޔަންޓަށް ލަފާދޭއިރު ނުވަތަ އަކު ކްލަޔަންޓަކަަލައިސަންސީ. 4

    
i. ީހުރީ މިނިވަންގޮތަކަށް ކަމުގައިނުވާނަމަ އެގޮތަށް ބުނެގެން ނުވާނެއެވެލައިސަންސ . 

ii. ީރާތަކަށް ނުޖެހިކަމަށް ބުނާއިރު  ހުރީ މިނިވަން ގޮތަކަށް ކަމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަލައިސަންސ
އެމިނިވަންކަމަށް ފަހަރުގައިވެސް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއްވެސް 

  . ނެއެވެވާހާމަކުރަން
  

  އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު
  
ށް އަމިއްލަ އެއްވެސް އަމުޢާމަލާތެއް ހިންގާއިރު، ލައިސަންސީކްލަޔަންޓުގެ ކޮށް ނުވަތަ  ބައިވެރިކްލަޔަންޓް ލައިސަންސީ. 5

ހެދޭނީ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތްކޮށް  ލަފާދީ ނުވަތަ އެވިޔަފާރިއަކާނުވަތަ ލިބިދާނެ ކަން އެނގިހުރެ ފައިދާއެއް ލިބޭނަމަ 
  :ހަމައެކަނި

  
i.  ިމެދު ވާ ގުޅުން އެ މުޢާމަލާތާއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އޭނާއަށް ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ އޭނާއާއ

 އަދި ؛ އަންގައިކްލަޔަންޓަށް 
ii. ީގުޅުމުގެ  އެކަމާ ހުރި ލައިސަންސީއާތަ ވަނުސަބަބުން  ލިބޭ ފައިދާގެ އަށްލައިސަންސ

 އަސަރެއް ނުކުރާނެކަން ޔަޤީންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ނޭދެވޭގެ ޙައްޤަކަށް ކްލަޔަންޓުސަބަބުން 
  .ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްފަހުގައެވެ

  
  ފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުން ކްލަޔަންޓުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ 

  
 އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިއްމާއަށް ށްކްލަޔަންޓަަ އެޖެންޓުން މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ،އްޒަފުންނާއިވައެފަރާތުގެ މުއާއި، ލައިސަންސީ. 6
ގެންވާ ފިޔަވަޅު މަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީސްއެޅޭ ފަދަ ކަންތައްތައް ހިނގިޔަ ދިނުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ހުރަ

  .އަޅަންވާނެއެވެ

Z:\Laws & Regulations\CMDA LAWS AND REGULATIONS consolidated\CMDA regulations\regulation on conduct of business Dhivehi Final at 27 Nov 2006.doc 



3  

  
  މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުންއޮޅުން ނާރާފަދަ ގޮތަކަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 

  
ގެ ޚިދްމަތާ ގުޅޭގޮތުން ޒްޔަފާރިކުރިއެރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި، ސެކިއުރިޓީ އޭނާގެ ވިލައިސަންސީ) ހ(  .7

 އެ މުވާޞަލާތުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަކީ ފުރިހަމަ، ،އެއްވެސް ފަރާތަކާ މުވާޞަލާތެއް ކުރެވޭނީ
  .އިންސާފުވެރި އަދި އޮޅުވާލުމެއް ނެތް މަޢުލޫމާތެއްކަން އޭނާއަށް ޔަޤީންވާނަމައެވެ

  
ށް ކްލަޔަންޓަ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ޚިދްމަތް ދިނުމާގުޅޭގޮތުން ހަދާ އެގްރީމަންޓަކީ ނުވަތަ އެކުކްލަޔަންޓަކާ) ށ(  

ފޮނުވާ އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ މުވާޞަލާތަކީ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތަކީ ނުވަތަ އެންގުމަކީ ސާފުކޮށް 
އެކަށީގެންވާ  ލައިސަންސީ ،އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ އެއްޗެއްކަން ޔަޤީންކުރުމަށް

 . ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ
  

   ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުންކްލަޔަންޓަށް
  
  . ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެބަޔާންކުރާތިރީގައި ސަންސީ ލައި. 8
 

i.  ޭދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ އިބިދާނެ ގެއްލުން އޮޅުންފިލުވަލި ކްލަޔަންޓަށްކުން މުޢާމަލާތަކުރެވ
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ  ން ނުވަތަތެއް ކުރުމަށް މަޝްވަރާދިނުފިޔަވަޅު ނާޅައި އެފަދަ މުޢާމަލާ

 އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ކަމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމުން؛
ii. ުސަބަބުން ލިބިދާނެ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމަކާބެހޭގޮތްުނ މުޢާމަލާތެއްގެ ރާކުރުމަށް ޤަޞްދުކ 

  އޮޅުވާލުން؛ ނުވަތަންޓަށްްކްލަޔަ
iii.  ެކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިގެން ފައިދާ ލިބެންނެތް ޙާލަތެއްގައި ފައިދާއެއް ލިބޭނެކަމުގ

  .ގެރެންޓީއެއް ދިނުން
  

  އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުންލައިސަންސީ
  
ކުރާ  ތަމްސީލުނާއި، އެ ފަރާތްޒަފުންއްވަ މުގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ގޮތުންނާއި، އެ ފަރާތުގެއާއި، ލައިސަންސީލައިސަންސީ. 9

  .ދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެކްލަޔަންޓަށް ވަރަކަށް ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ މިން
  

  އްގެ ދަށުން މުޢާމަލާތްކުރުންޓެލިޔެވިފައިވާ އެގްރީމެން
  

 ޚިދްމަތެއް ބަޔާންކުރާފަދަރީގައި ތިސެކިއުރިޓީޒް ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ލިޔެވިފައިވާ އެގްރީމެންޓެއް ނެތި،   .10
  .ދީގެންނުވާނެއެވެއަކު ލައިސަންސީ

  
  i .ެގެ ގެ އިޚްތިޔާރުގައި ބެލެހެއްޓޭފަދަ ވިޔަފާރީ ލައިސަންސީޕޯރޓްފޯލިއޯ ސެކިއުރިޓީޒް ކްލަޔަންޓުގ

  ނުވަތަ ؛ ޚިދުމަތެއް
            ii .ަތެއްސެކިއުރިޓީޒް ގަނެ ވިއްކުން ހިމެނޭ އެހެން އެއްވެސް ޚިދުމ .  
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  އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންކްލަޔަންޓާ
  

ޓެއްގައި އެ ޚިދްމަތް ދެވޭ ކޮންޓްރެކްގެ ޚިދްމަތް ދޭނަމަ އެ ޒްލިޔެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީ .11
އި، އިސެންސީއާާލަ މި ގޮތުން މި ފަދަ އެއްބަސްވުމުގައި، . އެކުލެވެންވާނެއެވެއުޞޫލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ތަފްޞީލު

  . ފުރިހަމަ މަޢްލޫމާތާއި، ދެވޭ ޚިދުމަތާއި، ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެކްލަޔަންޓުގެ
  
   ޝަރުޠެއް ނުކުރުން  ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ފަދަ ކްލަޔަންޓްގެ 
  

 ނަފީކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވި ކަމަކުންކުރެ ކަމެއްއަންނަނި ލިޔެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން. 12
  .މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެލައިސަންސީ  ހަނިކުރުމަށްޓަކައިއެކަންތައްތަކުގެ ދާއިރާ 

  
  i .ުއަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޒިއްމާއެއް ނުވަތަ  ކްލަޔަންޓަށްދެއްގެ ދަށުން ލައިސަންސީއިވާގަ ނުވަތަ ޤާނޫނ 

  މަސްއޫލިއްޔަތެއް؛
  

  ii. ީގެ ޚިދްމަތް ދިނުމުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަދި ބަލަންޖެހޭ ޒްސެކިއުރިޓ
  ބެލުންތައް ބެލުމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް؛

  
  iii .ީގެ ޚިދްމަތް ދިނުމުގައި ކޮށްދިނުމަށް ޙަވާލުވާ ކަމެއް ކުރުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ނުވަތަ ޒްސެކިއުރިޓ

 ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާގުޅިގެން ކްލަޔަންޓަށް ނުބެލުމުގެ ސަބަބުން ށްމާލުވެ ނުވަތަ ބަލަންޖެހޭވަރައިހު
  .އުފުލަންޖެހޭ މާލީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޒިއްމާ

  
  ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ގޮތުން ލަފާ ދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާތެރިކަން ބެހެއްޓުން 

  
 ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށާއި އަދި ކްލަޔަންޓުމުގައި ލަފާދޭންވާނީ ދެވޭ ލަފައަކީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ގޮތުން ލަފާދިނު. 13

ށް ފައިދާހުރި ކަމެއްކަމުގައި ޔަޤީންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކްލަޔަންޓައެހެނިހެން ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ 
  . ކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެމަސައް

  

  ރުން  ބަޔާންކުޚިދްމަތުގެ އަގު
  

 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދްމަތުގެ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތާއި ލައިސަންސީ،  ދިނުމުގެ ކުރިންް ޚިދްމަތްކްލަޔަންޓަށް. 14
 ޚިދްމަތާ ގުޅިގެން އެއްޗެއް ލިބޭނަމަ އެ ލިބޭ އެއްޗަކާއި އެއެއްޗެއް ލިބޭގޮތެއް  އެނާ ދޭއަށްލައިސަންސީ

  . ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
  

   ފޮނުވުންދުން މަޢުލޫމާތުއިވާގަ
  

 ކްލަޔަންޓަށްއެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ރާކުލައިސަންސީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކްލަޔަންޓަށް . 15
  .ދުން މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަމުން ގެންދަންވާނެއެވެއިވާގަ
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  ވަގުތުން ވަގުތަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން
  

 އަމިއްލައަށް ލައިސަންސީއެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ލައިސަންސީފަ ގެނައުމަށް ގެ އޯޑަރަށް ޢަމަލީ ސިކްލަޔަންޓެެއްް. 16
  .ނިންމައިފިނަމަ ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ އޯޑަރަކަށް ޢަމަލީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

   
  ލިބިދިނުންއިންސާފުވެރިގޮތެއްގައި ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް  ކްލަޔަންޓަށް

  
އެހެން ގެ އޯޑަރަކާއި ނުވަތަ އެކައުންޓެއްގެ އަމިއްލަ ލައިސަންސީ ، އޯޑަރއަކާއި ދީފައިވާލަޔަންޓްކް) ހ(. 17

   ލިބެންޖެހޭ ބައި ލިބިދިނުމުގައި،ކްލަޔަންޓް ނުވަތަ ކްލަޔަންޓުންނަށްްއެއްކޮށްފިނަމަ،   އޯޑަރަކާއިކްލަޔަންޓެއްގެ
    

i.  ްނަފްސަށް ނުވަތަ އެމުޢާމަލާތެއްގައި  އަމިއްލަލައިސަންސީގެއިންސާފުން ބޭރުވާފަދަ ގޮތަކަށ 
  ކަށް  އިސްކަންދީގެން ނުވާނެއެވެ؛ އަދިބައިވެރިވި އެހެން ފަރާތަ

ii. ޯއޯޑަރުތައް ފުރިހަމަ ކްލަޔަންޓުންގެެއިސްކަންދޭންވާނީ ޑަރެއް ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނަމަ، ހުރިހާ އ 
 .ކުރުމަށެވެ

  
ކާ މެދު ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ކްލަޔަންޓަކު ލައިސަންސީއަށް ސްޓޮކްމާރކެޓްގައި މުޢާމަލާތުކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒްއަ) ށ(

ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ފިޔަވައި، އަމިއްލަ ނަމުގައި ) ނ(އަންގާފައިވަނިކޮށް އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށް، މި މާއްދާގެ 
  . މަލާތު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެނުވަތަ ގުޅުންހުރި މީހެއްގެ ނަމުގައި އެފަދަ ސެކިއުރިޓީޒްއަކާ ގުޅޭ މުޢާ

  
ޝަރުޠުތަކާއެކު ވަކި ސެކިއުރިޓީޒްއެއް ގަތުމަށް ލައިސަންސީއަށް ކްލަޔަންޓް އަންގާފައިވަނިކޮށް، އެ ޝަރުޠުތައް ) ނ(

 )ށ(ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކްލަޔަންޓް އަންގާފައިވާ ގޮތަށް އެ ސެކިއުރިޓީޒް ނުގަނެވުން ފަދަ ޙާލަތްތައް މި މާއްދާގެ 
  .ން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ

  
  ގފްރަންޓް ރަނިން

  
ލިބި އެކަން  ނުވަތަ ހޯދުމަކާގުޅިގެން އަގުތަކަށް ބަދަލުއަތުވެދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދިރާސާއެއްްކުރާ  ލައިސަންސީ. 18

 ނުވަތަ އެ ހާމަކުރަން ގަސްދުކުރާނަމަ، އެ ދިރާސާއެއް ނުވަތަ ހޯދުންތަކެއް ހޯދާ ނުވަތަ ތައްޔާރު ކުރާ މުއްދަތުގައި
ހޭދަވުމުގެ ކުރިން އެކަން އެނގި ހުރެ ) ރަސްމީ ބަންދުވަސް ނުލައި( ދުވަސް 5ދިރާސާއެއް ނުވަތަ ހޯދުމެއް ޢާންމު ކުރާތާ 

އަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ސެކިއުރިޓީޒް ނުވަތަ އެއާ ގުޅުން ހުރި ސެކިއުރިޓީޒްއެއްގެ މުޢާމަލާުތ ކޮށްގެން 
  .ނުވާނެއެވެ

  
  ގ ންޗާރނި

  
ލައިސަންސީގެ އަމިއްލަ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނެއް އެއްވެސް މުޢާމަލާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެމުޢާމަލާތަކީ . 19

އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް  އަދި މާބޮޑު މުޢާމަލާތެއްކަމަށްވާނަމަ މާއަވަސްއަވަހަށް ކުރެވޭނެގުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ފައިދާއެއް 
  .ވެކޮށްގެން ނުވާނެއެ
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  ވިއްކުންނުވިއްކުމުގެ ޙައްޤު ނެތި ސެކިއުރިޓީޒް 
  

  : ހަކަށް އެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކޭނީ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅޭނީ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ މީ.20
  

  
i. ަނުވަތަ ވިއްކާ މީހާއަކީ އެޖެންޓެއްނަމަ އޭނާގެ ށްއެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ ވަގުތު ވިއްކާ މީހާއ 

 ނުވަތަ.  ލިބިގެންވާނަމައެވެ ވިއްކުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤުޕްރިންސިޕަލް އަށް އެ
ii.  ެއެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ ވަގުތު ވިއްކާ މީހާއަށް ނުވަތަ ވިއްކާމީހާއަކީ އެޖެންޓެއްނަމަ އޭނާގ

އެޖެންޓަށް  ކަމަށްޕްރިންސިޕަލްއަށް އެ ވިއްކުމާބެހޭ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވާ
  . ނަމައެވެޤަބޫލުކުރެވޭ

  
  ޝަކުވާ

  
ޝަކުވާތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅުގޮތަކަށް  ކްލަޔަންޓުންގެ ވިޔަފާރީގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތުގެ ގެލައިސަންސީ. 21

އެކަށީގެންވާ އިޖާބަދީ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި އެފަދަ ޝަކުވާތަކާމެދު އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި 
  . ޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެއިޞްލާޙީ ފިގޮތެއްގައި 

  
  ދަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއިވާގަ
  

އި، އުސޫލްތައް  ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަލައިސަންސީ) ހ(  .22
  .ވާނެއެވެކަނޑައަޅަން

  
i.  ިތައް ލައިސަންސް ދުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އަދި ކޮށްގެންނުވާނޭ ކަންތައްއިވާގަޤާނޫނާއ

ށް އްޒަފުންނާއި އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަވަލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ އޮފިސަރުންނާއި، މު
ދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާތޯ އިވާގައި ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ޤާނޫނާ އެދިނުމާއި، އިއަންގަ
  ؛ބެލުން

ii.  ިގޮތުން އެކަށީގެންވާ ޔަފާރިއާބެހޭ  ވިގެދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސެކިއުރިޓީޒްއިވާގަޤާނޫނާއ
 އަދި ؛ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުންވަރަށް 

iii. ާތަކަކީފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ތްލައިސަންސީގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އޮފިސަރުންނާއި، އެ ފަރ 
ލަފައެއް ނުވަތަ ޚިދްމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮތުން ޅޭސެކިއުރިޓީޒްގެ ވިޔަފާރިއާ ގު

އެފަދަ ލަފައެއް އެ ފަރާތަކުން  ފެންވަރު ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ އެކަށީގެންވާ
  .ނުވަތަ ޚިދްމަތެއް ފޯރުކޮށް ނުދޭނެކަން ޔަޤީންކުރުން

  
ހައްޓަންޖެހޭ ލަދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބައިވާގަސެކިއުރިޓީޒް ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން ޤާނޫނާއި ) ށ(  

އައްޔަން ކުރާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ން  ލިޔެކިޔުންތައް އޮތޯރިޓީއިއެންމެހަ
ރައްކާކޮށް  ހުގެ މުއްދަތަށް އަހަރު ދުވ6ަަ މަދުވެގެން މަށްޓަކައިބެލު ހާލަތެއްގައިބަލަންޖެހިއްޖެ

 .ހައްޓަންވާނެއެވެލަބަ
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  ގެ ސިއްރުތައް ހިފެހެއްޓުންކްލަޔަންޓުު
  

 ކުރަމުންގެންދާ ވިޔަފާރިއާ ލައިސަންސީ،  ގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތު ފިޔަވައި)ށ(މި މާއްދާގެ ) ހ(  .23
  .ލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ މަޢްއި ކިބައިން ލިބިފައި ހުންނަ އެންމެހަކްލަޔަންޓުގެެގުޅިގެން 

   
  މަޢުލޫމާތާއި، ލައިސަންސީބޭނުންވާރިޓީއަށް ބެހޭ ގޮތުން އޮތޯގެ ކްލަޔަންޓުންނާލައިސަންސީ) ށ(  
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުންޏެއްގެ ކްލިއަރިންގ ހައުސްއަށް ހިނދެއްގައި ހިމެނޭ  ގޮތުގައި އްގެެބަރެންމެ

 ބޭނުންވެއްޖެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކުން މާރކެޓް ސަރވެއިލަންސް ،ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި
ތަކަށް ދޭންޖެހޭ  ކަމާބެހޭ ކޯޓަކުން އަންގައިފިނަމަ އެފަރާ،ހިނދެއްގައި އެފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި

ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހެން އެހެން ކަމެއްގައި އެލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ،މަޢުލޫމާތާއި
   . ދޭންވާނެއެވެއެފަރާތަކަށް 

  
  ވިޔަފާރި ހުއްޓާލުން

  
  : ކަނޑައަޅައިފިނަމަސެކިއުރިޓީޒް ވިޔަފާރި ހުއްޓާލުމަށް ލައިސަންސީ. 24
  

i. ޯއަދި.   އެމަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެލައިސަންސީގެ ކްލަޔަންޓުންނަށްރިޓީއަށާއި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އޮތ 
ii.  ްއޮތޯރިޓިީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެފަރާތުން ޙަވާލުވެފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ނިންމައި ނުވަތަ އެހެނ

  . ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކާ އެކަންކަން ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
  

  ންނަ އެންމެ ރަނަގަޅަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުން ޚިދުމަތް ދެވެން އޮ
  

ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ލައިސަންސީ. 25
 .  ގޮތަކަށެވެއެކަމެއް ކުރަން އޮންނަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހުނަރާއި، ވިސްނުންތެރިކަން ބޭނުންކޮށްގެން 

  
  ޓްރޭޑް ކުރުން ) ޕްރިންސިޕަލްގެ ގޮތުގައި(ލައިސަންސީގެ ނަމުގައި 

  
އޭނާ  ކުރާނަމަ، އް މުޢާމަލާތެގެ ސެކިއުރިޓީޒްކާއެކު ކްލަޔަންޓައަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންލައިސަންސީ) ހ. (26

 ކްލަޔަންޓަށް ހާމަކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ސިއްޔަތުންކަންހައިއެ މުޢާމަލާތެއް ކުރަނީ އަމިއްލަ ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލްއެއްގެ 
  .  އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

  
ލައިސަންސީއަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ކްލަޔަންޓަކާއެކު ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރާނަމަ، އޭނާ އެ ) ށ(

  . ކޮންޓްރެކްޓް ނޯޓުގައި ހާމަކުރަންވާނެއެވެލްއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަން މުޢާމަލާތެއް ކުރަނީ އަމިއްލަ ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަ
  
 30ގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ލައިސަންސީ ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގާތާ ) ށ(އާއި ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ނ(

  . ލިބިގެންވެއެވެކްލަޔަންޓަށް ޔާރު ދުވަހުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އަންގައި އެ މުޢާމަލާތެއް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތި
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 . އޮތުމަކުން، ކްލަޔަންޓަށް ލިބިފައިވާ އެހެން އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ) ނ(މި މާއްދާގެ ) ރ(
  

  ވިއްކާ ފަރާތަށް ފައިސާ ދިނުން ސެކިއުރިޓީޒް 
 

ފައިސާ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ ފަރާތަށް ރޭގައި  ދުވަހުގެ ތ3ެ ގަނެ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭތާ ސެކިއުރިޓީޒް. 27
  . ދޭންވާނެއެވެ

  
  ފުން ޓްރޭޑް ކުރުން ސްޓާލައިސަންސީގެ 

  
އެ ސްޓާފަކު މަސައްކަތް ކުރާ  ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ގެ މުޢާމަލާތުލައިސަންސީގެ ސްޓާފުންނަށް ސެކިއުރިޓީޒް) ހ(  . 28

  .  މެދުވެރިކޮށެވެލައިސަންސީ
  

ލައިސަންސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޓަފާކަށް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ވިޔަފާރި ކުރެވޭނީ ލައިސަންސީގެ ސް) ށ(
ލިޔުމަކުން ނުވަތަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނުވަތަ ލައިސަންސީގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ ގެ ހުއްދަ 

  . ލިބިގެންނެވެ
  
'' ރެސްޓްރިކްޓެޑް ސެކިއުރިޓީޒް ''ލަައިސަންސީގެ ސްޓަފާކަށް ވިޔަފާރި ނުކުރެވޭނެ ސެކިއުރިޓީޒް ހިމެނޭ) ނ(

  . ލިސްޓް ލައިސަންސީގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ
  
 އެ ސެކިއުރިޓީޒްއަކާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ'' ރެސްޓްރިކްޓެޑް ސެކިއުރިޓީޒް''މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ) ރ(

އެ އަދި، . ނަ މަޢްލޫމާތު ލައިސަންސީއަށް ލިބިފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްއަށެވެގުޅިގެން ޢާންމުކޮށް ލިބެން ނުހުން
ސެކިއުރިޓީޒްއަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ލައިސަންސީއަކު ކުރާ ދިރާސާއަކުން ނުވަތަ ހޯދާ ހޯދުމަކުން ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަގަށް 

މި ވަންދެން  ދުވަސް 5 އެ މަޢްލޫމާތު ކްލަޔަންޓުންނަށް ހާމަކުރެވޭތާލު އަތުވެދާނެ ފަދަ ސެކިއުރިޓީޒް، ބަދަ
  . ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެލިސްޓުގައި 

  
ލިސްޓުގައި '' ރެސްޓްރިކްޓެޑް ސެކިއުރިޓީޒް''ލައިސަންސީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ) ބ(

  . އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީޒް ހިމެނުމާއި، އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ
  
އަދި .  ސްޓާފުންގެ އޯޑަރއަށް ވުރެ ކްލަޔަންޓުންގެ އޯޑަރަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެލައިސަންސީގެ) ޅ(

ފުން ޓްރޭޑްކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ލިޔެ އެކަން ސްޓާފުންނަށް އެންގިފައި ލައިސަންސީގެ ސްޓާ
  . އޮންނަންވާނެއެވެ

  
ޔަންސް އޮފިސަރ ނޯޓުކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭ ލައިސަންސީގެ ސްޓާފުން ކުރާ ޓްރޭޑްތައް ލައިސަންސީގެ ކޮމްޕްލަ) ކ(

  . ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
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އެކަމާގުޅޭ ޓްރޭޑް ކުރުމުގައި ލައިސަންސީގެ ސްޓާފުން  މަސައްކަތު ކޮންޓްރެކްޓުގައި، ސްޓާފުންގެލައިސަންސީގެ ) އ(
ދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރެވިފައި  އެޅިވެއްޖަނަމަ ޚިލާފުށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، އަދި އެއާއުސޫލުތަކަގަވާއިދުތަކަށާއި، 
  . އޮންނަންވާނެއެވެ

  
  

  ތިންވަނަ ބައި
  އިޝްތިހާރު ކުރުން

  ޝްތިހާރުކުރުންއި
  

. ކުރާ ވިޔަފާރިއަކާ ބެހޭގޮތުން އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ ލައިސަންސީ.29  
  

i. ެެނަމާއި، އެޑްރެސް؛ލައިސަންސީގ  
ii. ިފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ތަފްސީލް؛ސަންސީ ލައ 

iii. ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޢާންމު ޝަރުޠުތައް؛ 
iv. ީގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ތަން؛ އަދިލައިސަންސ 
v. ިތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމާއެކު، އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އޮޅުވާލުމެއްނެތި އިޝްތިހާރުގައި ހިމެނޭ ބައ

 . ންނަންވާނެއެވެހިމަޝްތިހާރުގައި ފުރިހަމައަށް މަޢުލޫމާތު ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުމަކާ ބެހޭގޮތުން އި
 
 

  ހަތަރުވަނަ ބައި
  ކްލަޔަންޓްގެ މުދަލާއި ފައިސާ

 
  

  ކްލަޔަންޓްގެ ފައިސާ
  

 ލައިސަންސީއަށްްކްލަޔަންޓަކު ނުވަތަ  ފައިސާ ޖަމާކުރާއިރު ބެލުމުގެ ދަށުގައިި ގެލައިސަންސީ ކްލަޔަންޓަކު ) ހ(  .30
 . ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެލައިސަންސީ އަންނަނިވިރު ދަރަންޏަށް ފައިސާދޭއި

  
i   . ިފައިސާ ލިބޭ ދުވަހުންފެށިގެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ބޭންކު ހުޅުވިފައިހުންނަ ދުވަހެއްގައ

އަދި އެ އެކައުންޓެއްގައި މިގޮތުން  .އި އެފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނެއެވެބޭންކް އެކައުންޓެއްގަ
ވެސް ފައިސާއެއް  ފައިސާގެ އިތުރުން އެހެން އެއްލިބޭވަތަ ދަރަންޏަށް ޖަމާކުރާ ނު

 .ހުރެގެންނުވާނެއެވެ
 
ii.     ީބެހެއްޓޭ ފައިސާ އާއި ދަރަންޏަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާ، ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ލައިސަންސ

އިސާ އެފަ  ލައިސަންސީއެފައިސާ ބެހެއްޓުނު ބޭނުމާއި އެފައިސާ ދޫކުރެވުނު ޝަރުތުތަކާއި
 ކްލަޔަންޓަށް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައި އެނގޭގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް

 . ދޫކުރަންވާނެއެވެ
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iii.  ެޕެރެގްރާފް    މި މާއްދާގ)ii (ާލިބުނުކަން ލިޔުމަކުން  ކްލަޔަންޓަށްް ލިިޔުން ގައި ބަޔާންކުރ

 . އި ބަހައްޓަންވާނެއެވެއަންގަންދެން ފައިސާ ބޭންކް އެކައުންޓްގަ ކްލަޔަންޓު ލައިސަންސީއަށް
  

iv.    ީމިފައިސާ ބޭނުންކުރާނީ ހަމައެކަނި ޕެރެގްރާފް ލައިސަންސ )ii ( ާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވ
ވާލުކުރިފަހުން، ލިިޔުމަކުން ހަ ކްލަޔަންޓާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުން ) ii(ބޭނުމަށް ނުވަތަ 

  .އެއްބަސްވެފައިވާ އެހެން ބޭނުމަކަށެވެ ކްލަޔަންޓް
  

 ގޮތަކީީފައިސާ ނެގޭނެ ހަމައެކަނި  ބޭނުމަށް ލައިސަންސީގެގައި ބަޔާންކުރާ އެކައުންޓުން ) ހ(މިމާއްދާގެ  ) ށ(
  ދެމެދުކްލަޔަންޓާލައިސަންސީއާއި  ފީ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ނަގާނެ އަދަދަކާ ބެހޭގޮތުން ލައިސަންސީގެެ

ވަތަ ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި  އެކައުންޓުން ފީއެއް ނުކްލަޔަންޓުގެ އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަކަށް
  . ލައިސަންސީ ނަގާ ފައިސާއެވެ

  
   އިންވެސްޓްމަންޓް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުންކްލަޔަންޓުގެެ

  
ތަ ގެ ސެކިއުރިޓީޒްއާއި ސެކިއުރިޓީޒްގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް ނުވަހުރި ކްލަޔަންޓުބެލުމުގެ ދަށުގައި ގެ ލައިސަންސީ. 31

  . ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެވިޔަސްއެނިޔަތުގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި އެހެން އެއްޗެއް
  

i.  ެސެކިއުރިޓީޒްގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުމާއި، އެފަދަ ސެކިއުރިޓީޒްގެ މިލްކުވެރިކަމުގ
 ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ލިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން؛ އަދި 
ii. ުުކްލަޔަންޓުގެެގެ ނަމުގައި ގަންނަ ނުވަތަ ބަހައްޓާފައިހުރި ސެކިއުރިޓީޒްތައް، ކްލަޔަންޓ 

ގެ ރުހުމާއެކު އެކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި ކްލަޔަންޓުނަމުގައި ނުވަތަ 
 .ޓްރީކުރަންވާނެއެވެރަޖިސް

iii. ެފައިސާއެއްނަމަ ކްލަޔަންޓްގެ ނަމުގައި ކްލަޔަންޓުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވ .  
  

  ފަސްވަނަ ބައި
  ފައިސާއާއި، ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން 

  
  ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން 

  
އްޓަންވާނީ ހަމަކޮންމެ ވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހިސާބުތައް ބަލަހަގަޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި) ހ(  . 32

ވަގުތެއްގައިވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއާމަލާތަކާބެހެ މަޢުލޫމާތު ބަލަންޖެހިއްޖެނަމަ އެމުޢާމަލާތެއް 
 . ބެލޭނެފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެފަސޭހައިން ފެށުނީއްސުރެ ނިމުމާ ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ ކަންކަން 

  
ބަލަހައްޓާ ހިސާބުތަކުންދައްކާ  ލައިސަންސީ، ބާކީދައްކާ ސްޓޭޓްމަންޓް  އެކައުންޓްގެ ކްލަޔަންޓުގެެ) ށ(

  . ބަލަންވާނެއެވެލައިސަންސީ އެއްފަހަރު ހަކުބާކީއާ ދިމާވޭތޯ މަދުވެގެން ކޮންމެ މަ
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 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއާބެހޭ އަހަރީ ހިސާބުތައް ކޮންމެ މާލީ އަހަރަކަށް ލައިސަންސީއަކުވެސްްކޮންމެ  .33

 .ނެއެވެތައްޔާރުކުރަންވާ
  

i.  ިމާލީ އަހަރުގެ އެންމެފަހު ދުވަހުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިމެނޭ ބެލެންސްޝީޓެއް؛ އަދ  
ii. ުމާލީ އަހަރުގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބ.  

  
  ތައްޔާރު ކުރުން  ތައްހިސާބުފައިސާއާ ބެހޭ 

  
މި ގަވާއިދުގެ ކުރަންވާނީ ވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއާބެހޭ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުޤާނޫނާއި ގަ) ހ(       .34

 . އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ ގައި ހިމެނޭ ކަންކަނ1ް ޝެޑިއުލް
  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއާބެހޭ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ގަ) ށ(
ކީ މުޅިންފުރިހަމަ އަދި ކަމުގެ ހަގީގަތް ފުރިހަމައަށް  ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތަގޮތުގެ މަތިންޝެޑިއުލްގައިވާ 

ނެކަމަށް ށްބޭނުންވާ އިތުރަ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައަށްނުވެދާނެކަމަށް ލައިސަންސީދޭހަކޮށްދޭ މައުލޫމާތުތަކަކަށް 
 މައުލޫމާތު ބެލެންސްޝީޓުން ނުވަތަ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބުތަކުން ނުވަތަ އިތުރު ނޯޓްސްގެ ފެންނަ
  .ގައި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެގޮތު

  
 ކަމުގެ ހަޤީގަތް ދިނުމުންމަޢްލޫމާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ގަ) ނ(

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާއި ހާމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައިިދޭހަނުވާނެ ކަމަށް ފެންނަނަމަ އެކަމެއްގެ ހަޤީޤަތް 
  .ތު ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ މަޢުލޫމާލައިސަންސީއަށްތަފާތުގޮތަކަށް 

  
ދޭން  މައުލޫމާތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް  ހާލަތުރާގައި ބަޔާންކު) ނ(މި މާއްދާގެ ) ރ(
މަލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބު ފައިސާއާބެހޭ ސްޓޭޓްމަންޓް ތަކާއެކު ޢަހުނުކަމާއި އެގޮތަށް ޖެ

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއާބެހޭ އަހަރީ ހިސާބުތައް އޯޑިޓަރަށްހުށަހަޅާ އޯޑިޓް ގައި ވާއިދުޤާނޫނާއި ގަ )ހ(      . 35
 .  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެލައިސަންސީގެރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަކީ 

 
ވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރާ އޯޑިޓް ގަ މިލައިސަންސީއަކުވެސްކޮންމެ ) ށ(           

  .ވާ ލިޔުންތަކާއެކު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިރިޕޯޓް ތި
 

i .ިފައިސާއާބެހޭ އަހަރީ ހިސާބު؛ އަދ  
  
ii . ްކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ގަފައިސާއާބެހޭ އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށ

 ހުށަހަޅާ ލައިސަންސީށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް މަތިން ފައިސާއާބެހޭ އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮ
  .ލިއުން
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ހިސާބުތަކުގެ ރެކޯޑުތަކުގެ ފުރިހަމަކަމާމެދު ނުވަތަ ތެދުކަމާމެދު އޯޑިޓަރުގެ ޔަގީންކަމެއްނެތް ) ނ(            

 ސީލައިސަން ހުށަހަޅާއިުރ ލައިސަންސީކަމުގައި އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެއޯޑިޓް ރިޕޯޓް 
ހިމެނޭ ކުންފުނީގެ ދެޑިރެކްޓަރަކު ސޮއިކޮށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބަޔާނެއް 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއޮތޯރިޓީއަށް 
  

i. ީބަހައްޓާފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ ހުރިހާ ރެކޯޑުތަކެއް އޯޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި އޯޑިޓަރަށް ލައިސަންސ 
   އަދިފޯރުކޮށްދެވުނުކަން؛

ii. ްރެކޯޑުތަކާއި ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ތަކާބެހޭ މަލާތުޢާ ހިންގި ހުރިހާ މުސީލައިސަނ
  .ކޮށްދެވުނުކަންއޯޑިޓަރަށް ފޯރު ހިސާބުތަކުގައި ފުރިހަމައަށް ރެކޯޑުކޮށްފައި

  
  ވަނަ ބައިހަ

 އެހެނިހެން 

 
  ފޮތްތައް ދެއްކުމަށް އެންގުން 

  
ށް ދެއްކުމަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް އަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއޮތޯރިޓީ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފޮތްތައް) ހ(       . 36

  .އެންގުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

    . އެންގުންތައް އޮންނަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެގެ ދަށުން އަންގާ ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ           (
  

  .  ގުޅޭ ފޮތްފޮތެވެކަމާ ކަންންނަނިވިއަފޮތްތަކަކީ ބޭނުމަށްޓަކައި، މިމާއްދާގެ ) ނ(          
  

i. ާގުޅޭސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ވިޔަފާރިއ  . 
ii. ާބެހޭ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭސެކިއުރިޓީޒްއ . 

iii.  ަސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭގޮތުން ދެވޭލަފާ ނުވަތަ ޝާއިއު ކުރާ ނުވަތަ ނެރޭ ރިޕޯޓެއް ނުވަތ
 . ގުޅޭސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ދިރާސާއަކާ

iv. ަބެހޭ ގޮތުން އޮޑިޓަރެއް އުންޓްތައް ނުވަތަ ރެކޯރޑްތަކާއޮޑިޓެއް ނުވަތަ އެކ
  . ގުޅޭތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކާ

  
ދުގެ ދަށުން ފޮތްތައް ދެއްކުމަށް އެންގުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ އެހެން އިވާގަމި ) ރ(

ފޮތްތައް ގާ އެންގުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް، ފޮތް ދެއްކުމަށް އަންއަދި . ފަރާތަކަށް ލިޔުމަކުން ދެވިދާނެއެވެ
  . އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެކަށްްކައި އެފަދަ ފަރާަތބެލުމަށްޓަ

  
ދުގެ ދަށުން ފޮތްތައް ދެއްކުމަށް އަންގާ އެންގުމަކަށް ތަބާވުމަކުން އެފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް އިވާގަމި ) ބ(

  .ނޭޅޭނެއެވެ
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ދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުމެއް، އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ އިވާގަމި ) ޅ(
އްޒަފަކަށް ނުވަތަ ވަމަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަނަމަވެސް ނުވަތަ އުވާލާފައިވީނަމަވެސް އެކުންފުންޏެއްގެ މު

  . އެންގިިދާނެއެވެއްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު މީހަކަށްވައެކުންފުނީގެ މު
  
  :ދުގެ ދަށުން ދެއްކުމަށް އެންގޭ ފޮތްތައް ލިބުމުންއިވާގަމި ) ކ(  

  
i.  ްއެފޮތް އެފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްގެނެސް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށ

  އަދި،. ކޮޕީ ނެގިދާނެއެވެގެނަކަލުކޮށް އޭގެ އެކިއެކި ބައިބައި، އިބާއްވަ
 
ii. ިއެފަރާތުން ދެއްކި ފޮތާބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ ނދެއްގައި އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހ

އެހެން ފޮތަކާމެދު އެފޮތް ތައްޔާރުކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުކުރެން ބަޔާނެއް ނުވަތަ 
 . މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށްް އެދެވިދާނެއެވެ

  
ތްކަމަށް ބުނެފިނަމަ ފޮތްތައް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ފޮތްތައް ނުދައްކައިފިނަމަ، ނުވަތަ ދެއްކެން ނެ) އ(

  :ން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކުރާ ފަރާތަކުންއޮތޯރިޓީ
  

i.  ްއެފަރާތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އަދި އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުނ
 ނުވަތަ. ފޮތްތައް ހުންނާނެތަނެއް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުމަށް އެންގިދާނެއެވެ

ii. ިއަދި އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައ 
އެންމެފަހުން  ފޮތްތަކާ ޙަވާލުވެހުރި މީހަކާއި އެމީހަކު އުޅޭ ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު 

 ނުވަތަ . އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުމަށް އެންގިދާނެއެވެ
iii. ެފޮތްތައް ތައްޔާރުނުކުރެވުނު ސަބަބު އެންގުމަށް އެންގިދާނެއެވ.  
  

  
   ކަށް އެދުން ސްކުރުމުގެ ކޯޓުގެ އަމުރައި ފާތަންތަން ބަލަ

  
 އެންގުން ،ފޮތްތައް އަދި އެ ފަދަ ފިނަމަފޮތްތައް ދެއްކުމަށް އެންގުނު އެންގުމާ ޚިލާފަށް ފޮތްތައް ނުދައްކައި) ހ(  .37

 އި،ޅަހަކޯޓަށް ހުށައެކަން  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި،
  . އަންނަނިވި އަމުރުން ކުރެ އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ

  
i.  ިތަންތަން ފާސްކޮށް، އަލަމާރި، ވަތްގަނޑު، އެއްޗެހި އަޅާގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި، އަދ

  .ން ފާސްކުރުއިޢިމާރާތުގައި ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ހަރުނުކޮށް ހުރި އެފަދަ ތަކެތި ހުޅުވަ
ii. ީއެންގުނު ފޮތްތައް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީގެ ން ދެއްކުމަށްއޮތޯރިޓ 

 .ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން
  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޢިމާރާތުގެ އޮނިގަނޑަށާއި، ޢިމާރާތަށާއި، " ތަންތަން" މާއްދާގައި މި) ށ(
  . ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެއުޅަނދުފަހަރު
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  ދާނޭ ބަޔާންތިމާގެ އަމިއްލަ ކުށް ފާޅުވެ

  
އޮތޯރިޓީން އެދިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭބަޔާނެއް، އެބަޔާން ދިން ފަރާތް ކުށްވެރިވާނޭފަދަ ބަޔާނެއްކަމުގައި . 38

ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ދުގެ ދަށުން އިވާގައެބަޔާންދިނުމުގެ ކުރީން ބަޔާންދޭ ފަރާތުން އަންގާފައިވާނަމަ، އެބަޔާނަކީ މި 
  . ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުގައި އެމީހަކާ އިދިކޮޅަށް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ބަޔާނެއް ނޫނެވެ އެހެންއިފިޔަވަ

  
  ފޮތްތަކުން ނެގޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

  
ވާ އެއްވެސް ދަށުން އޮތޮރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އައްޔަނުކޮށްފައިދުގެ އިވާގަމި . 39

އްޒަފަކަށް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަޓީގެ މުއޮތޯރީޓީ ނުވަތަ އޮތޯރިފަރާތަކަށް ލިބޭ އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް 
ފޮތާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ އެލައިސަންސީ ނުވަތަ އަންގައި، ޝާޢިއުކޮށް ނުވަތަ ހާމަކުރަންވާނީ 

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ މިނޫންގޮތަކަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށް، އަންގައި، ޝާޢިއު ކުރަންވާނީ، . ންނެވެލިޔުމެއް ލިބިގެ
 . ޝަރުޢީ އަމުރަކުން ލާޒިމު ކުރާ ޙާލަތުގައެވެ

  
  އޮތޯރިޓީއަށް ކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުން

  
ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ބޭނުންކަމެއްކޮންމެހެން އިންވެސްޓަރުން ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އެއީ ) ހ(  .40

 ކޮންފަރާތަކުން ނުވަތަ ކޮންފަރާތެއް  ބެހޭ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، ސެކިއުރިޓީޒްއަކާ ހިންގާލައިސަންސީ
 ލައިސަންސީ ވަކިގޮތަކަށްމެދުވެރިވެ ނުވަތަ ކޮންފަރާތެއް ތަމްސީލުވެ ހުރެ އެފަރާތަކާއެކު ކުރި މުޢާމަލާތެއްކަމާއި، 

  .  އޮތޯރިޓީން އެންގިދާނެއެވެ،ޢަމަލުކުރުމަށް އެފަރާތަކުން އަންގާފައިވާ ގޮތް ހާމަކުރުމަށް
  

ބަރުންގެ ނަންތައް ން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްގައި އެ މުޢާމަލާތް ކުރި މެސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއް މެދުވެރިވެގެން) ށ(
  .  އެންގިދާނެއެވެއޮތޯރިޓީއަށް ހާމަކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް

  
  ވިޔަފާރިހިންގުން މަނާކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު

  
މުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ވަކި އިންވެސްޓަރުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޢާ) ހ(   .41

ހިއްޖެ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހުއްޓުވަންޖެމުޢާމަލާތު ކުރުން އެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ޚާއްސަ ސެކިއުރިޓީ
  . އެންގުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެމަނާކުރުމަށް  އެކަން ލައިސަންސީއަށްހިނދެއްގައި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

  
   ؛ އަންގާ އެންގުމެއް އަންގާހިނދުލައިސަންސީއަށްްގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ) ހ( މާއްދާގެެމި ) ށ(

  
i. ުމެއްގެ ކޮޕީ އެސެކިއުރިޓީއެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ އެންގ

  އަދި .ފޮނުވަންވާނެއެވެ
ii.  ްވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކަމާބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓެއ

 . ނެއެވެ ފޮނުވަނާްވލައިސަންސީއަށް އެ ރޕޯިޓުގެ ނަކަލު އިތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވަ
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 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 

  
އި އެކަމަށް ޤާނޫނުގަދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފްވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އިވާގަމަޤްބޫލު ޢުޒުރަކާއި ނުލާ މި . 42

  . އަދަބެވެކަނޑައަޅާފައިވާ 
  
  

 ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނައުން  
  

  .ކުން ބޯޑުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެގޮތަށް ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެދަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއަމި ގަވާއިި. 43
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  1 ޝެޑިއުލްް

  ބެލެންސް ޝީޓްގެ ނަމޫނާ
  

  ފިކްސްޑް އެސްޓްސް) ހ(
 

  އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްސް
  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮސްޓްސް .1
 )1(ގުޑްވިލް  .2
 އެހެނިހެން އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްސް .3

  
  ޓެންޖިބްލް އެސެޓްސް

  އި އިމާރާތްތައްއަމިއްލަ ބިމާ .1
 ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތްތައް .2
 އިންޖީނުލި އުޅަދުތައް .3
 އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓާއި ކޮމްޕިއުޓަރތައް .4
 ފިކްސްޗަރ އަދި ފިޓިންގްސް .5
 ދިގުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ިލބެނެހުރި ފައިސާ .6
 އެހެނިހެން ޓެންޖިބްލް އެސެޓްސް .7

  
  އިންވެސްޓްމަންޓްސް

  އިވާ ކުންފުނިތައް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނާއި އެކުންފުނިތަކުން ހޯދާފައިވާ ހިއްސާގްރޫޕް އަދި ގުޅިފަ .1
 ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ންވެސްޓްމަންޓްތައް .2
 ލިސްޓްނުކުރެވޭ ންވެސްޓްމަންޓްތައް .3

 
  )ކަރަންޓް އެސެޓްސް(ފައިސާ އާއި ފައިސާފަދަ މުދާ ) ށ(

   
  ސްޓޮކްގައި ހުރި މުދާ

  )2(ޑެޓާރޒް 
  )3( އުފެދޭ ދަރަނިވެރިން ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި .1
 އެހެނިހެން ދަރަނިވެރިން .2
 ގުޅިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކުން ލިބެންހުރި ފައިސާ .3
 ކުރިއަށް ދައްކާފައި ހުރި ފައިސާއާއި ޖަމާވެފައި ހުރި އާމްދަނީ .4

 
  އިންވެސްޓްމަންޓްސް

  ބޭންކުގައާއި އަތުގައި ހުރިފައިސާ
  ށްއޮތް އަހަރުތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކުރިއަ: ކްރެޑިޓަރުން) ނ(
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  ބޭންކް ލޯނާއި އޯވަރޑްރާފްޓް .1
  )4(ސަބްއޮޑިނޭޓެޑް ލޯން  .2
  އެހެނިހެން ޑބެންޗަރ ލޯން .3
  )5(ޓްރޭޑް ކޮރެޑިޓަރޒް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ދަރަނިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް  .4
  އިންވެސްޓްމަންޓްސް .5
  އާމްދަނީ ޓެކްސް .6
  އި ގްރޫޕް ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގުޅިފައިވާ ކުންފުނިތަކާ .7
  އެހެނިހެން ކްރެޑިޓަރުން .8
  )އެކްރޫއަލްސް އެންޑް ޑިފަރޑް އިންކަމް(ލިބެންހުރި ނަމަވެސް އަދި ނުލިބޭ އާމްދަނީ  .9

 
  )ލައިބިލިޓީޒް(ނެޓް ކަރަންޓް އެސެޓްސް ) ރ(
 
  ޖުމްލަ އެސެޓްސްއިން ލައިބިލިޓީޒް ކަނޑާފައި) ބ(
 
 ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ: ންކްރެޑިޓަރު) ޅ(

 
  ބޭންކް ލޯނާއި އޯވަރ ޑްރާފްޓް .1
  )4(ސަބޯޑިނޭޓެޑް ލޯން  .2
  އެހެނިހެން ޑިބެންޗަރ ލޯން .3
  )5(ޓްރޭޑް ކްރެޑިޓަރޒް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ދަރަނިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް .4
  އާމްދަނީ ޓެކްސް .5
  ނިތަކާއި ގްރޫޕް ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގުޅިފައިވާ ކުންފު .6
  އެހެނިހެން ކްރެޑިޓަރުން .7
  )އެކްރޫއަލްސް އެންޑް ޑިފަރޑް އިންކަމް(ލިބެންހުިރ ނަމަވެސް އަދި ނުލިބޭ ާމްދަނީ  .8

 
  ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން ފީ) ކ(

 
  އިންޑެމްނިޓީ ކަމިޝަން .1
  ޕެންޝަން އާއި އެބާވަތުގެ ވާޖިބްތައް .2
  ގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާޓެކްސްގެ ގޮތު .3
  އެހެނިހެން .4
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  ޖުމްލަ އެސެޓްސްއިން ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީޒް ކަނޑާފައި) އ(
 
  ރައުސުލްމާލް ނުވަތަ ކެޕިޓަލް އާއި ރިޒާވްސް) ވ(

 
  ކޯލްޑްއަޕް ޝެއަރ ކެޕިޓަލް .1
  ޝެއަރ ޕްރިމިއަމް އެކައުންޓް .2
  ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކަރަންޓް އެކައުންޓްސް .3
  ރިވެލުއޭޝަން ރިޒާވް .4
  ހެނިހެން ރިޒާވްސްއެ .5
 ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު .6
  
  :ނޯޓް
  ގްޑްވިލް(1) 

  .ގްޑްވިލްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާނީ ފައިދާހުރި ބޭނުންތަކަށް ލިބުނު އެއްޗެތި އެކަންޏެވެ
  

  ޑެޓަރޒް(2) 
ދަދުތައް ކޮންމެ މިބައިގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރާއިރު ކުރިއަށްއޮތް އެއް އަހަރުގެ ފަހުން ލިބެންހުރި އަ

  .އައިޓަމަކަށް ވަކިން ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ
  

  ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި އުފެދޭ ދަރަނިވެރިން(3) 
  ފީ) ހ(

   ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައ30ި ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ސުންގަޑި ފާއިތުވިތާ -
  މަނުވާ ދުވަސް ހ30ަ ދުވަސް ނުވަތަ 30 ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ސުންގަޑި ފާއިތުވިތާ -

  ކަމިޝަން) ށ(
   ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައ30ި ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ސުންގަޑި ފާއިތުވިތާ -
   ދުވަސް ހަމަނުވ30ާ ދުވަސް ނުވަތަ 30 ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ސުންގަޑި ފާއިތުވިތާ -

  ކަމިޝަން ) ނ(
   ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައ30ި ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ސުންގަޑި ފާއިތުވިތާ -
   ދުވަސް ހަމަނުވ30ާ ދުވަސް ނުވަތަ 30 ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ސުންގަޑި ފާއިތުވިތާ -

 
    ސަބްއޯޑިނޭޓެޑް ލޯން) 4(

  ދިގުމުއަދަތުގެ ސަބްއޯޑިނޭޓެޑް ލޯން) ހ(
  ކުރު މުއަދަތުގެ ސަބްއޯޑިނޭޓެޑް ލޯން) ށ(
  ހަމަޖެހިފައިވާ ނަމަވެސް ފައިސާ ނަގަންފަށާފައި ނުވާ ސަބްއޯޑިނޭޓެޑް ލޯން) ނ(
  ބޭންކް އަންޑަރޓޭކިންގްސް) ރ(

 
  ޓްރޭޑް ކްރެޑިޓަރޒް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ދަރަނިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް) 5(
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  ސެކިއުރިޓީޒް ލިބުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ) ހ(    
  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ މުއާމަލާތްތެއް ހިންގުމާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ) ށ(    
  )ންކުރެބަޔާ(އެހެނިހެން ) ނ(    

 
  

  2އެޕެންޑިކްސް 
  ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ގޮތުގެ ނަމޫނާ

  
  ޑީލިންގްސް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް) ހ(

  ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު މުއާމަލާތްތަކުގެ ގެއްލުން ނުވަތަ ފައިދާ  
  އިކުއިޓީޒް .1
 ޑެޓް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް .2
 އިންވެސްޓްމަންޓްތައް .3
 )ބަޔާންކުރޭ(އެހެނިހެން  .4

 
  )ލިބުނު ފައިސާ(ރެވެނިއު ) ށ(

  ކަލެކްޓިވް އިންވެސްޓްމަންޓް ސްކީމްތަކުން ލިބުނު ކަމިޝަން  
  ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މިއުޗުއަލް ފަންޑާއި ޔުނިޓް ޓްރަސްޓް ސްކީމް .1
 )ބަޔާންކުރޭ(އެހެނިހެން  .2

  ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ މުއާމަލާތްތަކުން ލިބުނު ކަމިޝަން
  އިކުއިޓީޒް .1
 ންސްޓްރޫމަންޓްސްޑެޓް އި .2
 )ބަޔާންކުރޭ(އެހެނިހެން  .3

  އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްކުރުމުގެ ފީ
  މާލީ ލަފާދީގެންލިބޭ އާމްދަނީ

  ޓްރަސްޓް ފީ
  އިންޓްރެސްޓް އާއި ޑިވިޑެންޑްސް

  އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮޒިޝަންސް .1
 ލޯން އެކައުންޓާއި މާރޖިން އެކައުންޓް .2
 ންޓުގައިވާ ފައިސާ ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ބެންކް އެކައު ޚިދުމަތް .3
 )ބަޔާންކުރޭ(އެހެނިހެން  .4

  ޑީލިންގ އާއި ސެޓްލްމަންޓް ސަރވިސަސް
  ދިރާސާކުރުމާއި ކޮންސަލްޓިންގ ޚިދުމަތުން ލިބޭ ފައިސާ

  ރިޓެއިންޑް އަންޑަރ ރައިޓިންގ އަދި ޕްލޭސިންގ ކަމިޝަން
 )ބަޔާންކުރޭ(އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ 
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  ޚަރަދު) ނ(
  ކަމިޝަން  

  އްޒަފުންނަށް ދެވުނުމުވަ .1
 އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރާފަރާތްތަކަށް ދެވުނު .2
 )ބަޔާންކުރޭ(އެހެނިހެން  .3

  )ކަމިޝަން ނުހިމަނާ(މުސާރައާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު 
  ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ

  މުވައްޒަފުންނަށްދެވޭ ބޯނަސް
    އިންޓަރެސްޓް ޗާރޖް

   ދައްކަންޖެހޭ އެފަރާތުގެ ފައިސާގެ ބެލެންސަށް ލިބޭ އިންޓަރެސްޓްޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް .1
 )ބަޔާންކުރޭ(އެހެނިހެން  .2

  އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް ކަރަދު
  މާރކެޓިންގ އާއި މުއާސަލާތުގެ ކަރަދު

  އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓާއި ކިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު
  ނީގެ ޚަރަދުލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށާއި އަދާކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންކުޑަ ދަރަ

  ޕްރޮފެޝަނަލް ޗާރޖްތައް
  ސެކިއުރިޓީޒް އެކްސްޗޭންޖާއި ކުލިއަރިންގ ހައުސްގެ ޗާރޖްތައް

  ރެގިއުލޭޓަރީ ފީއާއި ކަރަދުތައް
  )ޚަރަދުތައްވެސް ހިމެނޭގޮތައް(އޯޑިޓް ފީ 

  އެހެނިހެން އޮފީސް ކަރަދުތައް
  )ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް(އެހެނިހެން ކަރަދު 

 
  އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބުފައިދާ ) ރ(
 
  ޓެކްސް) ބ(
 
  ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ޓެކްސް ދެއްކުމަށްފަހު) ޅ(
 
  ޚާއްސަ އައިޓަމްތައް) ކ(
 
  މާލީ އަހަރުގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު) އ(
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