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 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓ  
 މާލެ،           
 ދިވެހިރާއްޖެ.       

 އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު 

  

 ވަނަ ބައި  1
 ފެށުން 

  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލ  ސެކިއުރިޓ ޒްއާބެހޭ  2006/2މި ގަވާއިދަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް ލިބިފައިވާ  63ޤާނޫނު( ގެ 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ދައިބާރުގެ ދަށުން ހަ 

 . އެވެ "ގަވާއިދު ފަރާތްތަކާބެހޭ ލަފާދޭ އިންވެސްޓްކުރުމަށް" ،ކިޔާނ  ގަވާއިދަށް މި )ށ(  

 ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތަކުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް އެ ލަފުޒެއް މި ގަވާއިދުގައި ލަފު .2 މާނަކުރުން 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2006/2ބަޔާންނުކުރާހައި ހިނދަކު، އެ ލަފުޒެއް މާނަކުރާނ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 .މާލ  ސެކިއުރިޓ ޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި އެ ލަފުޒެއް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ

 ޖެހޭކުަރންމި ަގވާިއދަށް ޢަމަލު
 ފަރާތްތައް 

ތައް ފަރާތް ފަރާތްތަކާއި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ،ގަވާއިދު ހިނގާނ  މި .3
 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 ވަނަ ބައި  2
 ޝަރުޠުތައް  ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ 

 ލަފާދިުނމުގެ ށްއިްނވެސްޓްކުުރމަ

 ކުންފުނިތަުކގެ ެއދޭ ލައިސަްނސަށް

 ޝަރުޠުތައް 

 ގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައި .4
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި 
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ފޭރުން، ނުވަތަ ޓެކުން، ނުވަތަ ން، ވައްކަ ގެ ތެރޭގައިދުވަހުއަހަރު )ދިހައެއް(  10 ވޭތުވެދިޔަ  )ހ(  
 ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވުން.މުގެ ލަތްހެދުހ  މަކަރާއި ނުވަތަ 

 ކުރެވިފައި ނުވުން.އިފްލާސް  )ށ(  

 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތުން. "ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ"ފައިވާ ޅައިއޮތޯރިޓ ން ކަނޑައަ މި )ނ(  

 ލަފާދޭ އިްނވެސްޓްކުުރމަށް

 ްމސ ލުކުރާތަ ކުންފުނިތައް

 ފަރާތްތަކުގެ ަޝރުޠުތައް 

 ރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.ތިރ ގައިވާ ޝަ ގައި،ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުދުންގެ ކިބައި  .5

 ކުރުމަށް ލަފާދޭ  އިންވެސްޓް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، 4ގަވާއިދުގެ  މި )ހ(  
 ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ހުރުން. ގައިބައިޑިރެކްޓަރެއްގެ ކި ކުންފުންޏެއްގެ 

 )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވުން. 18އުމުރުން  )ށ(  

ނުވަތަ  ،ފާސްވެފައިވުން ، އެ އިމްތިޙާނުން ބައިވެރިވެ އޮތޯރިޓ ން ބާއްވާ އިމްތިޙާނެއްގައި )ނ(  
މުގެ ލައިސަންސް ބޭރުގެ ސެކިއުރިޓ ޒް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތަކުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނު

 ވުން. ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް 

 ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ގއޮތޯރިޓ ން ބާއްވާ ސެކިއުރިޓ ޒްއާބެހޭ ޓްރެއިނިން  )ރ(  

 ވަނަ ބައި  3
 ފ ތައް  ކެޕިޓަލްއާއި  އައުކުރުމާއި، ލައިސަންސް  ،ދޫކުރުމާއި  ލައިސަންސް 

   ގަވާއިދުގެ  މި ،އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނ ލައިސަންސް ސަންސް ހޯދުމަށާއި ލައި )ހ( .6 ލައިސަްނސަށް ެއދި ހުށަހެުޅން 
 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ. 2ވަލު ޖަދު

އިތުރު  ލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ،ޢު ޓަކައި އިތުރު މަ ކުރުމަށް ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ދިރާސާ  މި )ށ(  
 ނެއެވެ.ޓ ން އެންގިދާއޮތޯރި ،ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ  ،މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

          ގިނަވެގެން  ،އޮތޯރިޓ ން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން )ނ(  
 ގޮތުން އޮތޯރިޓ ން ނިންމި ބެހޭ  އެ އެޕްލިކޭޝަނާ ،)ސާޅ ސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 45
ގުޅިގެން  ނާ އެޕްލިކޭޝަ އެވެ. އަދި  އަންގަންވާނެފަރާތަށް  ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ،ގޮތް

)ސާޅ ސްފަހެއް(  45ފައިވާނަމަ، ގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެޅުމަށް އޮތޯރިޓ ން އަން
ފަރާތަކުން  ފައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެގައިހުށަހަޅަން އަން ،ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނ 

 އޮތޯރިޓ އަށް ހުށަހަޅާ ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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   ފެށިގެން  ތާރ ޚުން ރާ އައުކު ނުވަތަ ރާދޫކު ލައިސަންސެއް އެ ،މުއްދަތަކ  ސްގެލައިސަން )ރ(  
 .ވެރުދުވަހެ އަހަ (ފަހެއް) 5

 ކުންފުނި  ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް ކުންފުންޏަކުން )ބ(  
ވެސް  އެޕްލިކޭޝަން ލައިސަންސް  ފަރާތުގެ )އެކެއް( 1ތަމްސ ލުކުރާނެ މަދުވެގެން 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ހުށަހެޅުމުގައި  އެދި އައުކުރުމަށް ލައިސަންސް ހުށަހެޅުމުގައްޔާއި އެދި ހޯދުމަށް ލައިސަންސް )ޅ(  
 ބަޔާނެއް  އޮޅޭފަދަ ޙަޤ ޤަތް  ނުވަތަ ޚިލާފު، ޙަޤ ޤަތާ އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ގަސްތުގައި
 2006/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އުނިކޮށް މަޢުލޫމާތު  ބައެއް ނުވަތަ ،ދ ފިނަމަ

 ފިޔަވަޅު  ފަރާތަކާމެދު  އެ  ދަށުން  ގެ (ޤާނޫނު ސެކިއުރިޓ ޒްއާބެހޭ މާލ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 .އެޅޭނެއެވެ

 ބާޠިލުުވާމއި، ލައިސަްނސް
 ގޮުތން  ަވގުތ  ބާޠިލުކުރުާމއި
 ހިފެހެއްޓުން 

 ގައި ( ޤާނޫނު ސެކިއުރިޓ ޒްއާބެހޭ މާލ   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2006/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  )ހ( .7
 ގަވާއިދުގެ  މި މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް ބާޠިލުވާނެ  ލައިސަންސް

 .ބާޠިލުވާނެއެވެ ލައިސަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ ދަށުން

 ގައި ( ޤާނޫނު ސެކިއުރިޓ ޒްއާބެހޭ މާލ   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2006/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  )ށ(  
 މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބާޠިލުކުރެވިދާނެ ލައިސަންސް އަށްއޮތޯރިޓ 

 ވަގުތ ގޮތުން  ނުވަތަ  ބާޠިލުކުރުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި
 .ލިބިގެންވެއެވެ އޮތޯރިޓ އަށް ބާރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ލައިސަންސް

 ސެކިއުރިޓ ޒްއާބެހޭ  މާލ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2006/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު  ދޫކުރުމުގައި ންސްލައިސަ .8 ަޝރުޠުަތއް  ލައިސަްނސްގެ
  ކަނޑައެޅުމާއި، ޝަރުޠުތައް އިތުރު ފަދައިން ލައިސަންސްގެ މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 31 ގެ( ޤާނޫނު
 އިޚްތިޔާރު  ގެނައުމުގެ  ބަދަލު  އެކަށ ގެންވާ  ޝަރުޠުތަކަށް  އެ ދިނުމަށްފަހު، ނޯޓިސް  ލިޔުމުން

 .ލިބިގެންވެއެވެ  އޮތޯރިޓ އަށް

 ގައިވާ  1 ޖަދުވަލުމި ގަވާއިދުގެ  ހުށަހަޅާއިރު، ހޯދުމަށް ހުއްދަ ނުވަތަ ހޯދުމަށް ލައިސަންސް .9 ފ   ޕްރޮެސސްކުުރމުގެ
 .ދައްކަންވާނެއެވެ އޮތޯރިޓ އަށް ފ  ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ އެޕްލިކޭޝަން 

 ދޫކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި އޮތޯރިޓ ން ލައިސަންސް .10 ފ   އަހަރ  ލައިސަްނސްގެ
        މި ގަވާއިދުގެ  ،ރާތްތަކުންއިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ކުންފުނިތައް ތަމްސ ލްކުރާ ފަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ އޮތޯރިޓ އަށް ފ  އަހަރ  ލައިސަންސްގެ ގައިވާ، 1 ޖަދުވަލު
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 -/250,000 ކެޕިޓަލް ޕެއިޑްއަޕް ކުންފުނ ގެ އެދޭ ލައިސަންސަށް ދިނުމުގެލަފާ އިންވެސްޓްކުރުމަށް .11 ކެޕިޓަލް
 ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  އަދި . ނުވާނެއެވެ ދަށްވެގެން ރުފިޔާއަށްވުރެ ( ފަންސާސްހާސް ދެލައްކަ)

  ވެސް  ވަގުތެއްގައި ހުރިހާ ހައިސިއްޔަތުން ލަފާދިނުމުގެ އިންވެސްޓުކުރުމަށް ވެސް، ކުންފުންޏަކުން
 ލެއް ކެޕިޓަ  ނެޓް ންތ މަ ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓ ން  ވިޔަފާރ ގައި، ފަރާތުގެ އެ

 .ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ 

 ވަނަ ބައި  4
 ދަފުތަރު ސެކިއުރިޓ ޒްގައި ހިމެނޭ މަޞްލަޙަތުތަކުގެ 

ަރޖިސްަޓރ   މަޞްލަޙަތުތަުކގެ
 ބެލެެހއްޓުން  ދަފުތަރު

 ވަނަ  6 ގެ( ޤާނޫނު  ސެކިއުރިޓ ޒްއާބެހޭ މާލ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2006/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު .12
 އިންވެސްޓް  ފަރާތްތަކުންނާއި، ލަފާދޭ ކުރުމަށް އިންވެސްޓް ،ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެޕްޓަރުގައި
 ފަރާތްތަކުގެ  އެ މުރާސިލުން، މާލ  ފަރާތްތަކުންނާއި، ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތްތައް ލަފާދޭ ކުރުމަށް

 ތަރެއް ފުރަޖިސްޓަރ  ދަ އެކުލެވޭ  މަޢުލޫމާތުތައް ޓ ޒްގެސެކިއުރި  ހިމެނޭ މަޞްލަޙަތު
 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ 

 ވަނަ ބައި  5
 ޒިންމާތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  މާލ  

ލަފާދޭ  އިްނވެސްޓްކުުރމަށް
 ބަލަަހއްޓަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން

 ރިކޯޑުަތއް  ފޮތްތަކާއި

 ފަރާތުގެ  ލަފާދޭ  ކުރުމަށް އިންވެސްޓް  ،ވެސް ރާތަކުން ފަ ކޮންމެ ލަފާދޭ  ކުރުމަށް އިންވެސްޓް  .13
 ފޮތްތަކާއި ތިރ ގައިވާ ،ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފަހުގެ އެންމެ އަދި  ސ ދާ، ތެދު، ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ
 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ  އެކައުންޓުތައް ރިކޯޑުތަކުގެ 

 އޮރިޖިނަލް  ލެޖަރއެއްގައި ސްއެއްވެ ،ރިކޯޑުތަކާއި ފައިސާގެ ދޫކުރެވޭ އާއިފައިސާ ލިބޭ )ހ(  
 .ރިކޯޑުތައް ބޭނުންކުރާ ހެދުމަށް އެންޓްރ އެއް

 ގެ އެކައުންޓްތަކާއި،އާމްދަނ  ،ލާއިކެޕިޓަ ،ވާއިރިޒާ ލައިބިލިޓ ތަކާއި، ،އެސެޓްތަކާއި )ށ(  
 .ލެޖަރތައް ޚާއްޞަ ކާއިލެޖަރތަ އާންމު ދައްކުވައިދޭ އެކައުންޓުތައް ޚަރަދުތަކުގެ 

 އޯޑަރުތަކުގެ  ދޭ ފަރާތުން ލަފާދޭ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ވިއްކުމަށް ނުވަތަ  ގަތުމަށް  ޓ ޒް ސެކިއުރި )ނ(  
 ނުވަތަ  ލިބިގަތުމަށް، ނުވަތަ  ވިއްކުމަށް، ނުވަތަ ގަތުމަށް، ސެކިއުރިޓ ޒް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުން

 ކާއި އޯޑަރުތަ ދޭ ކްލަޔަންޓަކު ފަރާތުގެ ލަފާދޭ އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ގޮތުން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ
 ކަމެއްގެ  ބަޔާންކުރެވޭ އެ ،ލިޔެކިޔުންތަކުގައި މިފަދަ. ލިޔެކިޔުން އެންމެހައި އިރުޝާދުތަކާބެހޭ
 .ހުންނަންވާނެއެވެ އެކުލެވިފައި ށްޔަފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތުތައް ޝަރުޠުތަކާއި
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  ،ކާއިޗެކުތަ  ރިކެންސަލްކު ،ކާއިސްޓޭޓްމަންޓްތަ  ބޭންކު ،ކާއިފޮތްތަ  ޗެކު ހުރިހާ )ރ(  
 .ންސިލިއޭޝަންތައްރިކޮ

 ތެރެއިން  ތަކެތ ގެ އެ ،ކޮޕ އާއި ތަކެތ ގެ އެ ނުވަތަ  ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ބިލުތަކާއި ވިޔަފާރ ގެ )ބ(  
 .މަޢުލޫމާތު ތަކެތ ގެ ހުރި ނުދައްކާ ފައިސާ ،ތަކެއްޗާއި ފައިވާކައިދައް ފައިސާ

 ގެ އޮޑިޓު  އިންޓާނަލް ،ކާއިބެލެންސްތަ  ޓްރަޔަލް ފައިވާދައި ހަ ށް ޔަކުރި ހިސާބުތަކުގެ މާލ  )ޅ(  
 .ލިޔެކިޔުންތައް މަސައްކަތްތަކުގެ

 ނުވަތަ  ފައިސާ ނުވަތަ ގުޅޭގޮތުން، ލަފާތަކާ  ދ ފައިވާ ފަރާތުން  ލަފާދޭ އިންވެސްޓްކުރުމަށް )ކ(  
 ފޯރުކޮށްދިނުމާ  ނުވަތަ  ،ގުޅޭގޮތުންމާ ދޫކުރު ނުވަތަ  ،ގުޅޭގޮތުން މާ ލިބިގަތު ސެކިއުރިޓ ޒް 
. ކޮޕ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ހުރިހާ  ފޮނުވާ ،ލާއިސްއަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ހުރިހާ ލިބޭ ގުޅޭގޮތުން
 ދޭ  ފަރާތުން  އޭނާގެ ނުވަތަ  ފަރާތް ލަފާދޭ ވެސްޓްކުރުމަށް އިން ،އިސްތިސްނާވާނ  މިކަމުން

 ނެރޭ  މާކެޓަށް އިނުލަ ހުށަހެޅުމަކާ ފަރާތަކުން އެއްވެސް އަދި ނުބެލެވޭނެ ލަފައެއްކަމުގައި
 .ލިޔެކިޔުމެވެ ނެރޭ ބެހުމަށް އާންމުކޮށް ،ލިޔުންތަކާއި

 މުޢާމަލާތްތަކާ އެ ހިންގުމުގައި  މުޢާމަލާތްތައް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓ ޒް ފައިސާ، ކްލަޔަންޓުގެ )އ(  
 ހުރިހާ  ދ ފައިވާ ބާރު އިޚްތިޔާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތަށް ލަފާދޭ ކުރުމަށް  އިންވެސްޓް ގުޅޭގޮތުން

 .ތައްޑުރިކޯ އެނގޭނެ އެކައުންޓުތައް އެ ނުވަތަ ،ލިސްޓެއް އެކައުންޓުތަކުގެ

 ފަރާތަށް  ލަފާދޭ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ،ބާރު އިޚްތިޔާރާއި އަމިއްލަ ކުރުމުގެތު މުޢާމަލާ )ވ(  
 ދިންކަން  އިޚްތިޔާރެއް މިފަދަ ނުވަތަ އެޓާނ  އޮފް ޕަވަރ ފައިވާދައި ހަ ދިނުމަށްޓަކައި
                    .      ލިޔެކިޔުންތައް އެހެނިހެން ސާބިތުކޮށްދޭ

 ދެމެދު  ފަރާތާ ލަފާދޭ އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ކްލަޔަންޓަކާއި އެއްވެސް ގުޅޭގޮތުން  މަތްތަކާދުޚި )މ(  
 .އެއްބަސްވުންތައް ފައިވާ ހަދައި ލިޔުމުން

 ދުގައިގުސަ މަ ހޯދުމުގެ  ކްލަޔަންޓުން  އައު ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ކްލަޔަންޓުންނަށް )ފ(  
 ،މާއިލިޔު ޝާއިޢުކުރާ ނޫހުގައި ،ރާއިތިހާސްއި ،އާއިސަރކިއުލަރ ،ހާއިނޯޓި  ފައިވާދައިހަ

 ކޮޕ . ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެފަދަ އެހެން އާއި،ސިޓ 

 ނުވަތަ  ފައިދާއެއް ސ ދާ މުޢާމަލާތަކުން  ރި ކު އެ ގުޅިގެން  މުޢާމަލާތަކާ ކޮންމެ ސެކިއުރިޓ ޒްގެ )ދ(  
 އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ނުވަތަ  ލިބޭ ފަރާތަށް ދޭލަފާ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް ،ފައިދާއެއް ނުސ ދާ
 .ލިޔެކިޔުން ގުޅޭ މުޢާމަލާތަކާ ކޮންމެ ލިބޭ ފަރާތަށް  ތަމްސ ލުކުރާ  ފަރާތް ލަފާދޭ
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 އެކައުންޓެންސ   އޮޑިޓްކުރަންވާނ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިސާބުތައް  ފަރާތުގެ  ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  .14 އައްަޔނުކުރުން  އޮޑިޓަރުން
 އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން ބަލަހައްޓާ ކަނޑައަޅާ ލުތައްސޫ އު ކަންކަމުގެ ގުޅޭ ނާ ޕްރޮފެޝަ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 އަހަރ   ބެހޭ  ވިޔަފާރިއާ ލަފާދިނުމުގެ އިންވެސްޓްކުރުމަށް އޭނާގެ ،ފަރާތް ލަފާދޭ އިންވެސްޓްކުރުމަށް .15 ހިސާބުަތއް  މާލ 
 އަހަރު  މާލ  އެއްގޮތަށް، ސްޓޭންޑާރޑްތަކާ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް ޓަރނޭޝަނަލްއިން ،ހިސާބުތައް

 ހުށަހަޅާ  މިގޮތުން. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އޮތޯރިޓ އަށް ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ )ހަތަރެއް(  4 ނިމޭތާ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ  ސްޓޭޓްމަންޓްތައް އަންނަނިވި  ،ހިސާބުތަކުގައި

 .ޝ ޓް ބެލެންސް )ހ(  

 .ސްޓޭޓްމަންޓް އިންކަމް )ށ(  

 .ސްޓޭޓްމަންޓް ފްލޯ  ކޭޝް  )ނ(  

 .އިކުއިޓ  އިން ޗޭންޖަޒް އޮފް ސްޓޭޓްމަންޓް )ރ(  

 ވަނަ ބައި  6
 ބެލެހެއްޓުން  ފަންޑުތައް  ކްލަޔަންޓުންގެ  ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ކްލަޔަންޓުންނަށް 

 މަޞްަލޙަތުަގއި ކްލަޔަންޓުންގެ
 މަަސއްކަތްކުރުން 

 ކުރުމަށް  އިންވެސްޓް ،ތެރޭގައި ހިންގުމުގެ  މުޢާމަލާތެއް ލަފާދިނުމުގެ ކުރުމަށް  އިންވެސްޓް )ހ( .16
 ޙަޤ ޤަތް  ފަރާތުން ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތް ލަފާދޭ ކުރުމަށް އިންވެސްޓް ނުވަތަ ފަރާތް ލަފާދޭ
 އި މަކަރާ މިނޫންވެސް ނުވަތަ ،އުނިކުރުން އެނގިހުރެ މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ ،ލުންވައިއޮޅު

 .ނުވާނެއެވެ ހިންގައިގެން ޢަމަލެއް އެއްވެސް ހ ލަތުގެ

    ނުވަތަ  ފަރާތް  ލަފާދޭ ކުރުމަށް އިންވެސްޓް  ހައިސިއްޔަތުން ފައިޑިއުޝަރ އެއްގެ  )ށ(  
 ކްލަޔަންޓުންނާމެދު  ފަރާތުގެ އެ ފަރާތުން ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތް  ލަފާދޭ ކުރުމަށް އިންވެސްޓް

 ލިބިގެން  ރުހުން ކްލަޔަންޓުގެ އެ އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ މުޢާމަލާތް  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 
 .ނުވާނެއެވެ  ޢަމަލުކޮށްގެން ގޮތަކަށް ފުށުއަރާފަދަ މަޞްލަޙަތު  ކްލަޔަންޓެއްގެ ،މެނުވ 

 ނުވަތަ ކްލަޔަންޓުންނަށް
އެދޭ  ވުމަށް ކްލަޔަންޓުންނަށް

 ހާމަުކރަްނޖެހޭ ލިޔުމުން ފަރާތްތަކަށް
 ކަންތައްަތއް 

 ކޮންމެ  އެދޭ ވުމަށް ކްލަޔަންޓަކަށް ނުވަތަ ކްލަޔަންޓަކަށް ކޮންމެ ފަރާތުގެ  ލަފާދޭ ކުރުމަށް ންވެސްޓްއި .17
 ތެދު  އަދި  ފުރިހަމަ ،ގޮތުން ކަންކަމާބެހޭ  އަންނަނިވި ހާމަކުރުމަށް ޓަކައި، މަޢުލޫމާތުތައް ފަރާތަކަށް،
 .ދޭންވާނެއެވެ ލިޔުމެއް ފަދަ އްލުއިފޮތެ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ލިޔެފައިވާ ހިމެނޭ، މަޢުލޫމާތު
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 ވިޔަފާރ ގެ  ،ފެންވަރާއި ފަރާތް ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތުގެ ތަޢުލ މ  ލަފާދޭ ކުރުމަށް އިންވެސްޓް )ހ(  
 ތަޖުރިބާ.

 .ބާވަތް ޚިދުމަތުގެ ލަފާދެވޭ  ފަރާތުގެ  ލަފާދޭ ކުރުމަށް އިންވެސްޓް )ށ(  

 ރޭޓު. ލަކުންކަމާއިސޫ އު ކޮން ޢަމަލުކުރަނ  އިނެގުމުގަ އަގު ޚިދުމަތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ )ނ(  

 ބާވަތް. ކްލަޔަންޓުންގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ލަފާދިނުމުގެ ކުރުމަށް އިންވެސްޓް )ރ(  

 ބާވަތްތައް. އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ  ލަފާދެވޭ ކުރުމަށް އިންވެސްޓް )ބ(  

 .ކަންކަން ގުޅޭ މުއްދަތާ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ )ޅ(  

 .އެކަން ހިމެނޭނަމަ ޕްލޭނިންގ ފައިނޭންޝަލް ތެރޭގައި ލަފާދިނުމުގެ ކުރުމަށް ންވެސްޓްއި )ކ(  

 ލަފާދޭ  ކުރުމަށް  އިންވެސްޓް ،ވިޔަފާރިއެއް އެހެން ވައިފިޔަ ލަފާދިނުން ކުރުމަށް އިންވެސްޓް )އ(  
 .ފެއްރު ތަޢާ ކުރު ވިޔަފާރިއެއްގެ  އެ ކުރާނަމަ، ފަރާތުން

        ،ބާވަތްތަކާއި ރިޕޯޓުތަކުގެ ރާތައްޔާރުކު ގުޅޭގޮތުން ކައުންޓުތަކާއެ ކްލަޔަންޓުންގެ )ވ(  
 .މުއްދަތުތައް ލިބޭނެ  ފަރާތްތަކަށް އެ ރިޕޯޓުތައް އެ

 ޕޯޓްފޯލިއޯ  ޑިސްކްރ ޝަނަރ ) .އެކަން މެނޭޖްކޮށްދޭނަމަ ޕޯޓްފޯލިއޯ ޑިސްކްރ ޝަނަރ  )މ(  
 ގޮތް  ލިބޭނެ  ކްލަޔަންޓަށް އްހިސާބުތަ އަހަރުގެ މާލ   ފާއިތުވި މެނޭޖްކޮށްދޭނަމަ،

 .(ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 ވަނަ ބައި  7
 ތިހާރުކުރުން ސް އި 

 ގުޅޭގޮތުން  ހާލަތަކާ އެ  ކަންކަން، ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި މި ބެހޭގޮތުން ކުރުމާ ތިހާރުސްއި )ހ( .18 އުސޫލުަތއް  އާންމު
 ޝާއިޢުކުރާ  އެޑްވައިޒަރުން އިންވެސްޓްމަންޓް ދޭހަނުވާނަމަ، ގޮތަކަށް އެހެން ކަނޑައެޅިގެން

 .ހިނގާނެއެވެ ވެސް މައްޗަށް ރިޕޯޓުތަކުގެ އިލިޔުންތަކާ

 .ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ ކަންކަން ތިރ ގައިވާ  ،ތިހާރުތަކުގައިސްއި )ށ(  

 ޙަޤ ޤަތް  ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންވެސްޓްކުރަން  ،ވާންވާނ  ތިހާރެއްސްއި ކޮންމެ (1)   
 . ތަކަކަށެވެރުތިހާސްއި ކުރާ ނިޔަތުގައި ހެޔޮ ،ފަދައިން ނޯޅޭނޭ
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 އެންމެ  ވ  މަޢުލޫމާތު، ތެދު ސ ދާ  ،ވާންވާނ  ވެސް ތިހާރެއް ސްއި ކޮންމެ (2)   
 .ތިހާރަކަށެވެސްއި ހިމެނޭ ފުރިހަމައަކަށް 

 ފަސޭހައިން  އާންމުންނަށް  ،ބޭނުންކުރަންވާނ  ވެސް  ތިހާރެއްގައިސްއި ކޮންމެ (3)   
 .ބާރާތްތަކެވެޢި އިލަފުޒާ ދޭހަވާފަދަ

 ނުވަތަ  އިންވެސްޓްމަންޓް ރާތިހާރުކުސްއި އެ  ،ތިހާރަކުންސްއި ކޮންމެ (4)   
 ސާފުސ ދާ  ކޮބައިކަން  ތަކަކ ތްޚިދުމަ ބުނާ ތިހާރުގައި ސްއި ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް 

 .އެނގެންވާނެއެވެ އޮޅުމެއްނެތި  އެއްވެސް ،ބަހުރުވައިން

 ބުނާ  ތިހާރުގައި ސްއި ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް  ނުވަތަ ،އިންވެސްޓްމަންޓަކ  ރާތިހާރުކު ސްއި (5)   
ވެސް،  ތިހާރަކުންސްއި ކޮންމެ ،މިންވަރަށް އެނގޭނެ  ކޮބައިކަން ޚިދުމަތަކ 

 .ލިބެންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އެކަށ ގެންވާ

 ކަންކަމާއި، ފައިވާ ކޮށްބިނާ އެ ،ފައިވާނަމަނައިހިމަ އެސްޓިމޭޓެއް ނުވަތަ ފޯކާސްޓެއް (6)   
      ،ރިސްކުތަކާއި ދިމާނުވެދާނެކަމުގެ ގޮތަށް  އެ އެސްޓިމޭޓް  ނުވަތަ  ޓްފޯކާސް  އެ
 އެނގެން  ޤާބިލިއްޔަތު ފަރާތެއްގެ  ތައްޔާރުކުރި  އެސްޓިމޭޓް  ނުވަތަ  ފޯކާސްޓް އެ

 ޒިންމާ  އެސްޓިމޭޓަށް ނުވަތަ ށް ފޯކާސްޓަ އެ ފަރާތަކ  އެ އަދި . އޮންނަންވާނެއެވެ
 .ވާންވާނެއެވެ ކަމަށް ފަރާތެއް އުފުލާ

 އެފަދަ  ނުވަތަ  ،ހިމަނާނަމަ ހިސާބުތަކެއް ދައްކުވައިދޭ  ފޯމަންސް ރޕާ މާޒ ގެ (7)   
 ހިސާބުތަކާއި  މުއްދަތުގެ  ކުރ ގެ އޭގެ ޙަވާލާދޭންވާނ ، ވާލާދޭނަމަޙަ ހިސާބުތަކަކަށް

 .ގޮތަކަށެވެ ކިޔޭފަދަޅައިއަ

 އެކަށ ގެންވާ  އްޗަށް މަ ރިސްކުތަކުގެ ގުޅިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަކާ  ،ތިހާރުގައިސްއި (8)   
 .ހުންނަންވާނެއެވެ ފައިދ   އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް

 ޓަކައި  ކުރުމަށް ޕްރޮމޯޓް ،ހާމަކޮށް ކަމެއް ތިހާރަކ ސްއި އެ ވެސް، ތިހާރެއްގައިސްއި ކޮންމެ )ނ(  
 ގޮތަށް  އަޑުއިވޭނެ ނުވަތަ  ފެންނާނެ ބަޔާނެއް އެނގޭނެ ތިހާރެއްކަންސްއި ކުރެވޭ

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ފަދަ  ބަދަލުއަންނާނެ އަގަށް މާކެޓް އޭގެ  އިންވެސްޓްމަންޓަކ  ތިހާރުކުރާސްއި )ރ(  
 އިންވެސްޓްމަންޓެއް  ކުރެވޭ  ފައިސާއިން ބޭރު ނުވަތަ ވާނަމަ، ކަމުގައި އިންވެސްޓްމަންޓެއް

 ލަފާކުރެވޭ  ލިބޭނެކަމަށް އިންވެސްޓްމަންޓުން  އެ ތިހާރުގައި ސްއި އެ އަދި ވާނަމަ، ކަމުގައި
 މާކެޓް  ގުޅޭގޮތުން ރިސްކުތަކާ ބުނެފައިވާ  ތިހާރުގައިސްއި ނެފައިވާނަމަ،ބު މިންވަރު ފައިދާގެ 
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 އަންނަ  އަގަށް ފައިސާގެ ބޭރު ނުވަތަ  ސަބަބުން، ބަދަލުތަކެއްގެ  އަންނަ  ވެލިއުއަށް
 އެނގެން  ސާފުބަހުން  ނުލިބިދާނެކަން  ފައިދާ  ފަދައިން ލަފާކޮށްފައިވާ ސަބަބުން، ބަދަލުތަކެއްގެ 

 .ންވާނެއެވެއޮންނަ

 ބޯޑުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. ،މި އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއަކުން ،މި ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެވޭނ  .19 ގަާވިއދަށް ބަދަުލގެަނއުން  

 ދުވަހުން  ކުރާޝާއިޢުމި ގަވާއިދު  ގައިޓުގެޒެ  ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ،ޢަމަލުކުރާނ  ގަވާއިދަށް މި .20 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚު 
 .ފެށިގެންނެވެ 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ) R-37/2014ރު ގަވާއިދު ނަންބަ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު  .21 އުަވއިލެވޭ ގަާވިއދު 
 ގަވާއިދު( އުވުނ އެވެ. ފަރާތްތަކާބެހޭ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 1ޖަދުވަލު  

 ފ  

މަށް ލަފާދޭ އިންވެސްޓްކުރު  ތަފުސ ލު  #
 ކުންފުނި 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ 
 ކުންފުނި ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތްތައް 

 ތާރ ޚު ފ  ދައްކަންޖެހޭ 

 އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ރުފިޔާ  500 ރުފިޔާ  -/1,000 އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ފ  .1

  މާލ  އަހަރު ނިމޭތާ - ރުފިޔާ  -/15,000 އަހަރ  ފ  .2
މަސްދުވަހުގެ  1

 އިތެރޭގަ
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 2ޖަދުވަލު 

ފަރާތްތައް ތަމްސ ލުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން  ފަރާތްތަކުން/އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ 
 ލައިސަންސް ހޯދުމަށް/އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 ރުތ ބުން ހުށަހެޅުމުްނ ފުދޭނެއެވެ.()މި ފޯމު ހިމަނައިފައިވަނ  ނަމޫާނއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ތަ

 ލައިސަންސްގެ ބާވަތް  .1

 ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް    ⃞ އަލަށް   ⃞ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދެނ : .1.1

   ލައިސަންސް 1.2

 އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް   ⃞

 އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތެއް ތަމްސ ލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް   ⃞

 ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އައުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އާންމު މަޢުލޫމާތު  .2

 ނަންބަރާއި ތާރ ޚު: ގެލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ނަމަ، މިހާރުގެ ލައިސަންސް 2.1

 ނަމާއި އެޑްރެސް: 2.2

  ، ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރާއި، ކުންފުންޏެއް ަނމަ؛ ނަންބަރާއި، އުފަންތާރ ޚު ގެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 2.3
 ރަޖިސްޓަރ  ކުރި ތާރ ޚު:

 ފޯނު ނަންބަރާއި، ފެކްސް ނަންބަރާއި، އ މެއިލް އެޑްރެސް: 2.4

 )ތައް(: އެކައުންޓް ނަްނބަރު އެޑްރެސް،، ޕްރިންސިޕަލް ބޭންކަރުގެ ނަން 2.5

 އޮޑިޓަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް: 2.6

 ތަނާއި ވަޒ ފާ: ފަރުދެއް ނަމަ، މިހާރު ވަޒ ފާ އަދާކުރާ 2.7
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ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ބައިތައް ފުރަންޖެހޭނ ، ލައިސަންސަށް އެދި ނުވަތަ ލައިސަންސް  6 ނަންބަރު  އިން ފެށިގެން  3ނަންބަރު 
      އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަނ  ކުންފުންޏަކުން ނަމައެވެ. ނަމަވެސް ހުށަހަޅަނ ، ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ކަމަށް ވެފައި، 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.( އް ށެ ލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާނަމަ، މި މަޢުލޫމާތުތައް އަލުން ހުށަހަޅާކަ މި މަޢު 

 ހުއްދަކޮށްފައިވާ، ދޫކޮށްފައިާވ، އަގު އަދާކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލް )ހިއްސާގެ އަދަދާއި ވެލިއު(: .3

 ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ މައި ހިއްސާދާރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް: .4

ނާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ ނަން، އެޑްރެސް، އަދާކުރާ ވަޒ ފާތައް، ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރާ އެހެން ކުންފުނިތައް، ތަުޢލ މާއި ޑިރެކްޓަރުން .5
 ތަޖުރިބާ:

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕޭރަންޓް ކުްނފުންޏާއި، ސަބްސިޑިއަރ  ކުންފުނިތަކާއި، އެސޯސިއޭޓް ކުންފުިނ ހުރި ނަމަ، އެ ކުންފުިނތަކުގެ  .6
 ނަމާއި އެޑްރެސް:

އިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ނުވަތަ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް )ކުންފުންޏެއް ނަމަ، އެ ކުންފުންޏަކާބެހޭ ލަ .7
 ގޮތުން އެ ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުން( ގެ އިޤްރާރު

ފައިވާ ފަރާތްތައް( އްޙަކަމުގައި އަހުރެން/އަހުރުމެން )ތިރ ގައި ސޮއިކޮށްމަތ ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޞަ )ހ(
 ޔަގ ންކޮށްދެމެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ަލސްނުކޮށް އޮތޯރިޓ އަށް އަންގާނެަކމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

)ިއންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާިދނުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަުރދެއްނަމަ( އެ ފަރާތުގެ ާމލ  ާހލަތު ދެނެގަތުަމށް ޓަކަިއ  )ށ(
 ހެން ލިޔެކިޔުން އޮތޯރިޓ ައށް ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، އެ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. އެހެނި

 އަހުރެން/އަހުރުމެން އަންަނނިވި ކަންތައްތައް ކަށަވަރުކޮށްދެެމވެ. )ނ(

 ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ  އިފްލާސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއްގައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަން. (1)

ންސް ހޯދުމަށް އެދި ުހށަަހޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާއި އަދި ވިޔަފާރ ގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ޤާނޫނެއްެގ ލައިސަ (2)
 ދަށުން ރިސ ވަރެއް ނުވަތަ މެނޭޖަރެއް އައްޔަނުކޮށްފައި ނުވާކަން.

 ،ގެ ބޭރުންލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަށް ޓަކައި އެ ފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރު (3)
 ކްރެޑިޓަރުންނާއެކު އެއްވެސްކަހަލަ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައި ނުވާކަން.

ލައިސަންސަށް އެދޭ ނުވަތަ ައއުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް )އެއ  ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުްނފުނ ެގ ޑިރެކްޓަރުންނާއި  (4)
 އޮފިސަރުން( ތިރ ގައި ބުނެފައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެފައި ނުވާކަން. އިސް
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(iްއިފްލާސްކުރެވިފައިވުނ ) 

(ii ާމި ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުގެ ކުރިޔަށް ހިނގައިފައިވ )ިދހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެްނ  10(
 .ނުވަތަ ެޓކުން، ނުވަތަ ފޭރުްނ، ނުވަތަ ަމކަރާއި ހ ލަތްހެދުމުގެ ކުށް ސާބިުތވެފައި ވުން، ޤައުމެއްގައި ވައްކަން

 

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ސިއްކަ.  ތާރ ޚު؛  ސޮއި؛ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން؛

 )ކުންފުނ ގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.(

 

 )ނަމަވެސް ހުށަހަޅަނ  ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ކަމަށް ވެފައި، * މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ިލޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 ނުޖެހޭނެއެވެ.( އް އަލުން ހުށަހަޅާކަށެ  ރިން ހުށަހަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާނަމަ،ކު 

  ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ؛ ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕ ؛ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  .1
 ނުެޖހޭނެއެވެ.( އްށެމަށް ނަމަ ހުށަހަޅާކައައުކުރު ކުލަ ފޮޓޯއެއް. )ލައިސަންސް

 ނަމަ ކުންފުންޏެއް .2

i.  ްކުންފުނ ގެ ރަޖިސްޓަރ ގެ ކޮޕ އެއ 

ii.  ެއަހަރު ނުވާނަމަ،  2) ޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލ  ހިސާބުތައް)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ އޮ 2ކުންފުންޏެއް ނަމަ، އެންމެ ފަހުގ
 (ހިސާބުތައް އެންމެ ފަހުގެ

iii. ިކޮޕ އާއި ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ .ގެ ންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑުއެގްޒެކެޓިވު ޑިރެކްޓަރުންނާއ 

iv. . ޑިރެކްޓަރުންނާއި އެގްޒެކެޓިވް މުވައްޒަފުންގެ ސ .ވ 

v. . ކުންފުނ ގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕ އާއި، އަސާސ  ގަވާއިދުގެ ކޮޕ 

vi. ިންމާތައް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.(ވިޔަފާރ ގެ ޕްރޮޕޯޒަލް )އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރއާއި ޒ 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާުތގެ މުވައްޒަފަކު، އިންވެސްޓްކުުރމަށް ލަފާދޭ ފަާރތް ތަމްސ ލުކުުރމުގެ ލައިސަންސަށް  .3
 އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އެއ  އެ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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މަށް ލަފާދޭ ފަރާތުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތް، ނުވަތަ އިންވެސްޓްކުރުމަްށ ލަފާދޭ ފަރާތުގެ އިންވެސްޓްކުރު .4
ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތް ަތމްސ ލުކުރާ ފަރާތުގެ 

ފައި. މި ފޯމު، އޮތޯރިޓ ން ިލބެްނ ކޮށްފުރިހަމަ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު
 ހުންނާނެއެވެ. 

______________________________ 

 
 


