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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ވާއިދު ގަ ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާނާބެހޭ 

 13/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ވަނަ މާއްދާއާއި 153ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  68ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(

ފަނޑިޔާރުންގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ 
ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުްނ އެ ބަޔާނާމެދު ޢަމަލުކުރާެނ 

     ވާއިދެވެ. ގަތުގެ ގޮ

 އެވެ. "ވާއިދުގަ"ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާނާބެހޭ  ،ވާއިދުގެ ނަމަކީގަމި  )ށ(

 ފަނޑިޔާރުންގެ 

މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާނެ 
 މުއްދަތު 

 

 

 

 

 

 

މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި، ފަިއސާގެ ހިސާބުތަކާއި މާލީ ބަޔާން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންގެ  )ހ(   .2
 ،ށް)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަ 1އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ ބަޔާން  ތައްޔާރުކުރަންވާނީ 

  އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ.

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  1ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީބަޔާނުގެ ބޭނުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(
)އެކެއް( ވަނަ  1ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޖަނަވަީރ މަހުެގ  ،މުއްދަތު ކަމުގައި  ބަލަންވާނީ

)އެއްތިރީސް( ވަނަ ދުވަހުގެ  31ދުވަހުން ފެށިގެން އެ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުެގ 
. ނުވަތަ އެ މީހަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކުރި ތާރީޚުން ެފށިގެން އެ އަހަރުެގ ނިޔަލަށެވެ

 .ހުގެ ނިޔަލަށެވެ)އެއްތިރީސް( ވަނަ ދުވަ 31 ޑިސެންބަރު މަހުގެ 

އަލަށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ކޮންމެ  ،މަސްލަޙަތު ފުށުއެރުން ހާމަކުރުމަށް (ނ)
        ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާާމ ހަވާލުިވ ތާރީޚުގެ ކުރިަޔށް ހިނގައިފައިވާ، ފަނޑިޔާރަކު

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ހާލަތު އެނގޭނޭ ގޮތަށް، އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ  1
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 މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި
 ފުރިހަމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ މާލީ ބަޔާނެއް ޮކމިޝަނަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.  ،ހާމަކޮށް

ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވުމުން ނުވަތަ ަވކިކުރުމުން ނުވަތަ   (ރ)
އެ ފަނޑިޔާަރކު މާލީ ބަޔާން  ،ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ުމސްކުޅިކުރުމުން

އެ ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވި ނުވަތަ ވަކިކުރި  ،ތައްޔާރުކުރާނީ
 ުމސްކުޅިކުރި ތާރީޚާ ަހމައަށެވެ. ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާުމން

 ފަނޑިޔާރުންގެ 

މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ 
 ބައިތައް 

ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރަށް  ،ފަނޑިޔާރެއްގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެެނނީ  .3
ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީެގ  ނުވަތަ އަނބި/ފިރި/ދަރީންގެ ނަމުގައިވާ މުދަލާއި 

ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ  ،މަޞްލަޙަތުގެ މަޢުލޫމާތު
ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ތަފުސީލާއި، ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރީންނަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިްނ 

ދަރީންނަށް /ބޭރުގައި ލިބިފައިވާ މުދަލުގެ ތަފުސީލާއި، ފަނޑިޔާރަށް ނުވަތަ އަނބިން/ފިރި
 ލިބިފައިވާ ހަދިޔާ ނުވަތަ އެހީގެ ތަފުސީލެވެ. 

ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާން 
 ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތް 

މާީލ ބަޔާނުގައި ހިެމނޭ ހުރިހަިއ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  ،މާލީބަޔާން ފުރިހަމަކުރާއިރު  .4
)ނ( ގައި  ،)ށ( އާއި، )ހ( އާއިމި މާއްދާގެ  ،ފަނޑިޔާރުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތަކުގެ ތަފުސީލު

   އެވަނީއެވެ.

ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިޢުފާ ދޭ  )ހ(
ފަރާތްތަކުންނާއި  ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، މަޤާމުން ުމސްކުޅިކުާރ 

ގައިވާ  "ފަނޑިޔާރުންެގ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރާނީ
މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، 

ފުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާން"  އަރަންޏާއި ދަރަނި
      ފޯމެވެ. 

ިމ ގަވާއިދުެގ  ،ޢައްޔަނުކުރާ ފަނޑިޔާރުން ފުރިހަމަކުާރނީފަނޑިޔާރުކަމަށް އަލަށް  )ށ(
ގައިވާ "އަލަށް ޢައްޔަނުކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން  2ޖަދުވަލު 

       ހާމަކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުަކމުގެ މަޤާާމ ހަވާލުވި ތާރީޚުެގ ކުރިޔަށް ހިނގައިފައިވާ 
ގޮތަށް މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާެގ އަހަރުދުވަހުގެ ހާލަތު އެނގޭނޭ )އެކެއް(  1

 ާހމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނި
  ފޯމެވެ. ކޮށްފައިވާ ފުރުމަށް ޚާއްޞަބަޔާން" 
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ދޭ  ފާތިޢުފަނޑިޔާރުކަމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސް )ނ(
މަޤާމުން މުސްކުޅިުކާރ  ވާ ފަރާތްތަކުންނާއި،ވަކިމަޤާމުން ފަރާތްތަކުންނާއި، 

ފަރާތްތަކުން އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ މާލީބަޔާން ފުރިހަމަކުރާީނ 
ގައިވާ "ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާިއ  3ޖަދުވަލު 

، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާިއ ދަރަނި ހާމަކޮްށ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި
 ،ިމ ފޯުމ ފުރާއިރުމުންނެވެ. ކޮށްފައިވާ ފޯޞަތައްޔާރުކުރާ ބަޔާން" ފުރުމަްށ ޚާއް

    ބަކަްށ ތްނކޮންމެ އަ ،ބަށްވުރެ ގިނަ އަނބިން ތިބިނަމަނތްފަނޑިޔާރެއްގެ އެއް އަ
 ،އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިނަމަރަ( )އަށާ 18ވަކި ފޯމެްއ ފުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

 ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ވެސް ވަކި ޯފމެއް ފުރަންވާނެއެވެ.  

 ފަނޑިޔާރުންގެ 

 މާލީ ބަޔާން 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަނާއި 
 ސުންގަޑި 

 ،މަތީްނ ހުށަހަޅާ މާލީ ބަޔާން  ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  2ވާއިދުގެ ގަމި  )ހ(  .5
 ރީ ަމސް ިނމުމުގެ ކުރިްނ ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.  ވަރުބުހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ފެ

   ،މަތީން ހުށަހަޅާ މާލީ ބަޔާން  ( ގައިވާ ގޮތުގެނވަނަ މާއްދާގެ ) 2ވާއިދުގެ ގަމި  )ށ(
ރަސްީމ ބަންދު ދުވަްސ  ،ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންވާފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުގެ ހު އެ

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަސްދޮޅަސް) 60 ،ނުހިމަނައި

މަތީން ހުަށހަޅާ މާލީ ބަޔާން،  ގައިާވ ގޮތުގެ )ރ( ވަަނ މާއްދާެގ  2ވާއިދުގެ ގަމި  )ނ(
ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާުމން ވަކިިވ ނުވަތަ ވަކިކުރި ނުވަތަ ފަނޑިާޔރުކަމުގެ މަޤާުމްނ 
               މުސްކުޅިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަްސމީ ބަންދު ދުަވސް ނުހިަމނައި 

 ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފަސްދޮޅަސް) 60

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާއަށެވެ. މާލީ ބަޔާން  ،މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާނީ )ރ(
 ،.އެފް ފޯމެޓުގައިއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާނަމަ ފޮނުވާނީ ޕީ.ޑީ

admin@jsc.gov.mv  .ެމި އީމެއިްލ އެޑްރެހަށެވ 

ގައިވާ "ފަނޑިޔާރުންގެ މާީލ  4ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ގަިމ  ،މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުުމން )ބ(  
ެއ ފަނޑިޔާރަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި   ފައިފުރިހަމަކޮށް ން"ބަޔާން ލިބުނުކަމުެގ ލިޔު

ން ފޮނުވި ފަރާތްތަކަށް "ފަނޑިޔާރުންގެ މާީލ ބަޔާން ލިބުނުކަމުެގ ލުމާލީ ބަޔާން ީއމެއި
 )އެކެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އީމެއިްލ ކުރަންވާެނއެވެ.  1ލިޔުން" ރަްސމީ 

ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ 
 ބަޔާނުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުން 

ވޭޯތ  އެ ބަޔާނުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ،ލިބުމުންމާލީ ބަޔާން  )ހ(  .6
          ފައިވޭޯތ ޅައިނުވަތަ ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ހުރިާހ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަ

 ކޮމިޝަނުްނ ބަލަންވާނެއެވެ.  މި

mailto:admin@jsc.gov.mv
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      މާލީބަޔާނުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަ ނުވެގެން އެ ބައިތައް  )ށ(
ފުރިހަމަ ކުރަން ނުވަތަ ބަޔާނުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާުތ 

ނުވަތަ ެއ ނޫންެވސް ަކމެްއ ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، އެަކްނ  ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
)ސާދަ( ދުވަހުެގ  14ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގާތާ  ރަގަނޅުކުރުމަށް ާމލީ ބަޔާން 

ބަޔާން ނުވަތަ ެއ ހޯދުަމށް އެދުނު ލިޔުމެްއ  ،ތެރޭގައި އެ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
 ފޮނުވައިދޭންވާނެއެވެ.  

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްެގ  ،މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުން )ނ(
 .މަތީން ބަޔާންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ

 ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މާލީބަޔާނާ ުގޅިގެން ފަނޑިޔާރުެގ މިލްކިއްާޔތާއި މާީލ ބަޔާން )ރ(   
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްްސ އޮފް ަދ މޯްލޑިވްސްއިްނ ހުއްަދ 
ދީފައިވާ އޮޑިޓަރަކު މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

އޮޑިޓްކުރަން ކޮމިޝަނަށް ނިްނމައިފިނަމަ، ޮއޑިޓަރަށް ބޭނުންވާ އެންމެހަިއ  ،އެގޮތުން
 ފަނޑިޔާރަކު ޮކމިޝަނަށް ޢައްޔަނުކުރާ އޮޑިޓަރަކަށް ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު އެ

ވާއިދާ އެއްގޮތަށް މާލީ ގަ
ޔާން ހުށަނޭޅުމުން ބަ

ދާ ވާއިގަނުވަތަ 
 އެއްގޮތަށް ޢަމަލު

އަޅާެނ  ނުކުރުމުން
 ފިޔަވަޅު

ތެރޭގައި މާލީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .7
     ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް މަޢުލޫާމތެއް ސާފުކުރުމަށް  ،ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ

ުސލޫކީ މަްއސަލައެއްގެ  ،އެ ފަނޑިޔާރަކަށް އެންގުުމން ެއ މަޢުޫލމާތު ދީފައި ނުވާަނމަ
 ގޮތުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޞައްޙަކަން  6މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(
ޮކމިޝަނުން ނިްނާމ  ،ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަވާ ކަންތަްއ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެުޅމުން

ކަމުގައި ެއ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫީކ  އެ  ،ގޮތެއްގެ މަތީން އެ މަްއސަލަ ބަލައި
ފިޔަވަޅު އަޅަންާވނެއެވެ. އަދި ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގައި،  ،މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ

ތަކަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، އެ ފަދަ އިދާރާ 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާން 
 ހިއްސާކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް 

ޮކމިޝަނުްނ  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ފަނޑިޔާރެއްގެ މާލީ ބަޔާން ހޯދަން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ  .8
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ެއ އިދާރާއަކަށް މާލީ ބަޔާނުގެ ކޮޕީއެއް ހިއްސާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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ރުކާރުގެ ސަދިވެހި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  ކޮމިޝަނުން މި ގަވާއިދު ާފސްކޮށް  .9 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  ގެޒެޓުގައި މި ގަ

________________ 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް R-124/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:    275 އަދަދު:    49 ލިއުމް: ވޮ

                 1 
 

 

 

 

 

 

 ފިހުރިސްތު 

 

 3 ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިްނ ބޭރުން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި މުދާ  ބަޔާން 2.1

 4  ލަ މުމުދަލާއި ފައިސާގެ ޖު  2.2

 5 ފުސީލުއެފަދަ ފައިސާގެ ތަ އާއި،ން ބޭރުގައިވާ މަޞްލަޙަތު ހިމެޭނ އެހެން މީހުްނގެ ނަމުގައިވާ މުދަލާއި ވިޔަފާރިޖެއިރާއްޖެއާއި ރާއް 2.3

 6  ފުސީލު ތަ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ،އިޓާމް ޑިޕޮޒިޓާ 2.4

 6 ނުލިިބ ހުރި ބާކީ  ،ލިބޭ ފައިސާއާއި ލޯނުން   ދަލާއި،ރަހުނުކޮށްފައިވާ މު ،ލާއިފުސީދޫކޮށްފައިވާ ލޯނާއި ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ ތަ 2.5

 7  ދަދުއަލިބޭ  ،ލާއިުފސީކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ ލިބެމުންދާ ފައިސާގެ ތަ 2.6

 8 މުދާ  /ރާތް/ފްލެޓް/ގެ/ބިންފްލެޓާއި އެއްމެދު ޢިމާ ،ބިމާއި ؛ލާގައިވާ ރާްއެޖއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާޙަފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ައމިއްލަކުރުމުެގ މަރު 2.7

 9 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު  ގަިއ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއިލާގައިވާ އެއްގަމުޙަރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަނޑިޔާރުެގ ނަމުގަިއ ގަތް ުނވަތަ އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރު 2.8

 ކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާން  ދަރަނި ހާމަ ފަނޑިޔާރުގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި

 ގެ ނިޔަލަށް( 2020 ބަރުން ޑިސެ 31 ފެށިގެން  އިން  2020ރީ ޖަނަވަ  1) 
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 9 ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި އެންޓިޓީ ސޯލް ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް، ޓްނަރޝިޕްޕާ ،ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރާއްޖޭގައި ނުވަ 2.9

 10 ހުރި ގަހަާނއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު  ެގ ގޮތުގައިޓުއިންވެސްޓްމަން ،އާއިބެންޗަރޑި ،އިރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ހުރި ބޮންޑާ ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި  2.10

 11 ްނ ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުވި ފައިސާޖެއިބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ރާއް، ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް 3.1

 11 ނުދެއްކި ހުރި ބާކީ  ،ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނ ދައްކަމުންދާ މިންވަރާއި ،ލާއިފުސީފައިވާ ލޯނުގެ ތަގައި ބޭރުން ނަ ޖެއިންފަނޑިޔާރުގެ އަމިއްލަ ަނމުގައި ރާއްޖެިއން/ރާއް 3.2

 11 ދަދު އަދައްކާ  ،ލާއިފުސީ ތަކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރު ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ ދައްކަުމންދާ ފައިސާގެ 3.3

 12  ފުސީލުފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ގެންުގޅޭ ކްރެޑިޓް/ޖޮއިންޓް/ސަޕްިލމެންޓްރީ/ކޯޕަރޭޓް ކާޑުތަކުގެ ތަ 3.4

 12  ފުސީލު މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާގެ ތަ ،ފަނޑިޔާރު 3.5

 12  ލަމުލަތުގެ ޖުސީރަށް ލިބިފައިވާ އެހީ/ހަދިޔާ/ވަފަނޑިޔާ 4.1

 13 ފުސީލުއްޖެއިްނ ބޭރަށް ފަނޑިޔާރު ކޮށްފައިވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ތަ އަހަރު އެހީ/ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއާއި ރާ ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި ބަޔާން 4.2

 

  

 

 

 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް R-124/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:    275 އަދަދު:    49 ލިއުމް: ވޮ

                 3 
 

 ތު މު މަޢުލޫމާ އާން 

 ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުގެ މަޢުލޫމާތު ، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، މުދަލާއި 

 ތައްޔާުރކުރަންޖެޭހ މުއްދަތުގެ ެތރޭަގއި ާރއްޖެއާިއ ރާްއޖެއިން ބޭރުން ލިބިފައިާވ އާމްދަނީއާިއ މުދާ ބަޔާން 2.1

  މަޤާމު   ނަން 

  އަހަރު  ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ   ކޮށްފައިވާ ކޯޓް  ޢައްޔަނު 

  އޮފީހުގެ ފޯނު ނަންބަރު   ނަންބަރު ފޯނު މޮބައިލް 

  އީމެއިލް 

 ފުސީލު ތަ  ދަދު އަ  ބުނު ގޮތް އާމްދަނީ ލި   #

 ވަޒީފާއިން ލިބުނު އާމްދަނީ 

   ލަ(މު އެއް އަހަރުގެ ޖު )ުމސާރައާއި އެހެނިހެްނ އެލަވަންސް  ނުވަޒީފާއިން ލިބު 1

   ނާޔަތް ޢިނު ހަވާލުވުމުން ލިބު އާދާއިރާ 2

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާމްދަނީ 

   މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާނަފާ ރީގެވިޔަފާ 3

   އާމްދަނީ  ނުކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބު 4

   ތަކުން އިންޓަރެސްޓް(ސޭވިންގ އެކައުންޓް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮ) އާމްދަނީ ނުގޮތުގައި ލިބު ގެސްޓުރެޓައިން 5
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 ލަ މުލާއި ފައިާސގެ ޖުދަމު 2.2

   ލަ(މު ގެ ޖުލު ސީފުތަ ގައި ބުނާ  2.3)އްސާގެ ފައިދާ ނުވަތަ ޑިވިޑެންްޑ ހި ގެކުންފުންޏާއި، ޕާޓްނަރޝިޕު 6

 ހެނިހެންއެ

    

    

    

 ފުސީލު ތަ  ދަދު އަ   މުދަލާއި ފައިސާ  #

 އަމިއްލަ 

   ރުފިޔާ(ދިވެހި )ލަ މުހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ޖު  އަތުގައި 1

   ފައިސާ( )ބޭރުލަ މުހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ޖު  އަތުގައި 2

   )ދިވެހި ރުފިޔާ(ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ  3

   )ބޭރުގެ ފައިސާ(ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ  4

 ލާގައިވާ ޙަ ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައިވާ ބަންޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރު 

   ބިން 5
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 ފުސީލުއެފަދަ ަފއިސާގެ ތަ  އާއި ން ބޭުރގައިާވ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ެއހެން މީހުންގެ ނަމުގަިއވާ މުދަާލއި ިވޔަފާރިެޖއިރާއްޖެއާިއ ރާއް 2.3

   ރޯހައުސް  6

   ފްލެޓް  7

   އެއްމެދު އިމާރާތް/ފްލެޓް/ގެ/ބިން  8

   އުސްގެސްޓްހަ/ފަޅުރަށް/ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްއަމިއްލަ ނުވަތަ ހިއްސާާވ  9

     އުޅަނދުފަހަރު މިއްލަ ނުވަތަ ހިއްސާވާ އަ 10

   އޮޑިދޯނިފަހަރު އަމިއްލަ ނުވަތަ ހިއްސާވާ  11

 ފުސީލު ތަ  ދު ދަ އަ  ވިޔަފާރި  އާއި މުދަލާއި ފައިސާ  #

 ހުރި މުދާ  މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އެހެން މީހުންގެ ނަމުގައި  

    

    

 ހުރި ވިޔަފާރި  މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އެހެން މީހުންގެ ނަމުގައި  
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 ފުީސލު ތަ ންޓްަތކުގެބޭންކް އެކައު ޓާއި،މް ޑިޕޮޒިޓާ 2.4

 
# 

 ބޭންކު  ،ބޭންކުގެ ނަމާއި
 /ސިޓީ ހުރި ޤައުމާއި ރަށް 

ފައިވާ ވައި ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅު 
 ނަން 

 / ޓައިޕް  ބާވަތް  ޓުގެ އެކައުން  ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރު 

 ށް ނުވަތަ ޔާން ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚާ ހަމަޔަ ބަ 
އެކައުންޓް ބަންދުކުރި ހިސާބަށް، 

ގާ ހުރި ބާކީ )އެކައުންޓް ހިން ގައި ޓު އެކައުން 
 ފައިސާއިން( 

      

      

 ލިބޭ ފައިސާާއއި ުނލިބި ުހރި ބާކީ  ލޯނުން،   ދަލާއި ާލއި، ަރުހނުކޮށްފައިވާ މުފުސީދޫކޮށްފައިވާ ލޯާނއި ާޕރސަނަލް ގެރެންޓީެގ ތަ 2.5

 ހުރި ފައިސާ  ފަނޑިޔާރުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އެހެން މީހެއްގެ އަތުގައި 

    

    

 ބާވަތް  ގެލޯނު  ފަރާތް  ށްފައިވާ ލޯނު ދޫކޮ  #
 ދަދު އަ ލޯނުގެ 

 ()ލޯނު ދިން ފައިސާއިން 

އަނބުރާ  މިހާތަނަށް 
 ނުލިބި އަދި 

 ދަދު އަ ބާކީ އޮތް 

މުއްދަތު ހަމަވާ  ގެލޯނު 
 ތާރީޚު 

އަނބުރާ ލިބިފައިވާ  ފާއިތުވީ އަހަރު 
 ދަދު އަ ފައިސާގެ 
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 ދަުދ އަލާއި، ލިބޭ ފުސީކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަށުްނ ލިބެންޖެޭހ ނުވަތަ ލިބެމުންދާ ފައިސާެގ ތަ 2.6

# 
ފައިވާ ށް ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދޫކޮ 

 ފަރާތް 
 ބާވަތް  ގެ ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ 

ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ 
 ޢަދަދު 

 )ފައިސާއިން(

މިހާތަނަށް  އަނބުރާ 
 ނުލިބި އަދި 

 ދަދު އަ ބާކީ އޮތް 

ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ 
 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު 

ފައިވާ އި ގައި ދައްކަ ފާއތުވި އަހަރު 
 ދަދު އަ ފައިސާގެ 

       

       

       

 ފުސީލު ރަހުނު ކުރި މުދަލުގެ ތަ  #
ރީ ޓަ ރަހުނުކުރި މުދާ ރަޖިސް 

 މު/ސިޓީ ކޮށްފައިވާ ޤައު 

ރަހުނުކުރި މުދާ 
ރީ ކޮށްފައިވާ ޓަ ރަޖިސް 

  ޚު ތާރީ 

ރަހުނު ދޫކޮށްފައިވާ 
 ފަރާތް 

ރަހުނުގެ މިންވަރު 
 )ފައިސާއިން(

 ޚު ރަހުނު ނިމޭ ތާރީ 

       

       

       

 ދަދު އަ ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ  ޚު ތާރީ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު  ންބަރު ޤަޟިއްޔާ ނަ  #
މިހާރު ނުލިބި އޮތް 

 އަދަދު  ބާކީ 
ފައިސާ ލިބި 

 ޚު ތާރީ  ލާޞްވާނެ ޚަ 
އަހަރު އަނބުރާ ލިބިފައިވާ ފާއިތުވި 

 ޖުމުލަ ފައިސާ 
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  މުދާ ،މާރާތް/ފްލެޓް/ގެ/ބިންއި ބިާމއި، ފްލެޓާިއ އެއްމެުދ  ؛ޖެއިން ޭބރުގަިއވާާލގައިާވ ާރއްޖެއާއި ރާއްޙަފަޑިޔާރުގެ ނަމުގަިއ ނުވަަތ އަމިއްަލކުރުމުެގ މަރު 2.7

މާރާތް/ފްލެޓް/ގެ/ބިން އިއެއްމެދު  ،ބިމާއި، ފްލެޓާއި  ؛ލާގައިވާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާޙަޔާން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރުބަ  ،ބައިގައި ހިމަނާނީ  މި
 ފުސީލު ލެވިފައިވާ މުދަލުގެ ތަކައިއެފަދަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއް ،ސީލާއިފުގަތް/އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ މުދަލުގެ ތަ ތެރެއިންއަދި އަމިއްލަ ނުވަތަ ހިއްސާވާ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް/ފަޅުަރށް/ގެސްޓްހައުސް/ މުދަލުގެ 

# 
 ތް މުދަލުގެ ބާވަ  

 

ފުރިހަމަ އެޑްރެސް / 
ހުރި ޤައުމާއި  ތަކެތި 

  ރަށާއި/ސިޓީ 

 ގަތް އަގު 
 ކުރި  )މުޢާމަލާތު

 ފައިސާއިން(

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / 
 މޮޑެލް ނަންބަރު 

 އަހަރު  
 

 ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް 
މުދަލުގެ އަގު އަދާކޮށް  ގަތް 

 ނިމޭނެ އަހަރު 

 ފާއިތުވީ އަހަރު 
ފައިވާ ޖުމުލަ ކައި ދައް 

 ސާ ފައި 

 ސީލު މަރުޙަލާގައިވާ މުދަލުގެ ތަފު ގަތް އަދި އަމިއްލަ ކުރުމުގެ 

        

        

# 
 މުދަލުގެ ބާވަތް 

 

ފުރިހަމަ އެޑްރެސް / 
ހުރި ޤައުމާއި  ތަކެތި 

 ރަށާއި/ސިޓީ 

 ވިއްކާލި އަގު 
 )މުޢާމަލާތު ކުރި 
 ފައިސާއިން(

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / 
 މޮޑެލް ނަންބަރު 

 އަހަރު 
އެއްފަހަރާ އަގު  ލީ މުދާ ވިއްކާ 

 ،ނުވާނަމަކަމަށް އަދާކުރާ ގޮތަށް 
 އަގު ހަމަވެ ނިމެންޖެހޭ އަހަރު 

ފާއިތުވީ އަހަރު ލިބިފައިވާ 
 ޖުމުލަ ފައިސާ 

 ސީލު ވިއްކާލި މުދަލުގެ ތަފު 
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 ކަނޑުަގއި ދުްއވާ އުޅަނދުފަަހރު  ގަިއ ދުއްާވ އުަޅނދުފަހަރާއިލާގަިއވާ ެއއްގަމުޙަ ރާއްޖެާއއި ރާއްޖެއިން ޭބރުގަިއ ފަނޑިޔާރުެގ ނަމުގަިއ ގަތް ނުވަތަ އަމިްއލަކުރުމުެގ މަރު  2.8

ކަނޑުގައި ދުއްވާ  ދުއްވާ އުޅނދުފަހަރާއިގައި ލާގައިވާ އެއްގަމުޙަ މަރުބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ގަތް ނުވަތަ އަމިއްލަކުރުމުގެ ،ބައިގައި ހިމަނާނީ މި
 ފުސީލު ލެވިފައިވާ މުދަލުގެ ތަކައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ ހިއްސާވާ އެފަދަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއް ،ސީލާއިފުއުޅަނދުފަހަރުގެ ތަ

  އެންޓިޓީ ވިޔަފާރި އެފަދަ ނުވަތަ ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް ސޯލް، ޕާޓްނަރޝިޕް ކުންފުނި، ރީކޮށްފައިވާޓަރަޖިސް ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި 2.9

ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި އެންޓިޓީ ނުވަތަ އެފަދަ އެންޓިޓީއެއްގެ  ސޯލް ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް، ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕްޓަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ނުވަ ،ބައިގައި ހިމަނާނީ މި
   ފުސީލުއޭގެ ތަ ،ފައިވާނަމައިލަ ކައިއެފަދަ ހިއްސާ އޮވެ އެފަދަ ހިއްސާ ފާއިތުވި އަހަރު ވިއް ފުސީލާއި،ހިއްސާ ގަތްނަމަ އެ ތަ

 މުދަލުގެ ބާވަތް   #
 /ހުރި ޤައުމާއި  ތަކެތި 

  ރަށާއި/ސިޓީ 
 ގަތް އަގު 

 ފައިސާއިން( ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / މޮޑެލް 

 ނަންބަރު 
 ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް 

 ފުސީލު ގަތް އެއްގަމު/ކަނޑު އުޅަނދުގެ ތަ 

      

 މުދަލުގެ ބާވަތް   #
 /ހުރި ޤައުމާއި  ތަކެތި 

  ރަށާއި/ސިޓީ 
 އަގު  ވިއްކާލި
 ފައިސާއިން( ރި )މުޢާމަލާތު ކު 

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / މޮޑެލް 
 ނަންބަރު 

  އަހަރު ވިއްކާލި

 ފުސީލު ވިއްކާލި އެއްގަމު/ކަނޑު އުޅަނދުގެ ތަ 

      

# 
ހިއްސާގެ ބާވަތާއި 

 ދަދު އަ 

ސޯލް  ،ހިއްސާވާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް 
 ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި

 ގެ ނަން އެންޓިޓީ 

 ޓުގެ ފިކެ ޓު ހިއްސާގެ ސެ 
ނަންބަރު ނުވަތަ 

 ރީ ނަންބަރު ޓަ ރަޖިސް 

ހިއްސާ ގަތް އަގު 
 ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
 ފައިސާއިން(

ހިއްސާ ގަތް 
 ޚު ރީ ތާ 

 ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް 

 ފުސީލު ގަތް ހިއްސާގެ ތަ 
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 ެގ ގޮތުަގއިުހރި ަގހަނާއާިއ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު ޓުއިންވެސްޓްމަން ،އާއިޑިބެންޗަރ، ޑާއިފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގަިއ ރާއްެޖއާއި ރާއްޖެއިްނ ބޭރުަގއި ހުރި ބޮން 2.10

އިންވެސްޓްމަންޓް  ،ގަހަނާއާއި ، އްސާއިރި، ނާއިހުރި ރަ ގެ ގޮތުގައިޓުއަމިއްލަ ބޭނުމަށްވުރެ އިތުރަށް އިންވެސްޓްމަން، އާއި ޑިބެންޗަރ، ޑާއި ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ބޮން ،އިގައި ހިމަނާނީބަ މި
 ގެ ގޮތުގައި ހުރި އެހެނިހެން މުދަލާއި ފައިސާ ޓުއިތުރަށް އިންވެސްޓްމެން  ނުފެތޭ އަމިއްލަ ބޭނުމަށްވުރެންތިއަކަށްމަތީގައިވާ ފަ ޑާއި،ރިޓަޔަރމަންޓް ފަން، ޑާއިފަން

# 
ހިއްސާގެ ބާވަތާއި 

 ދަދު އަ 

ސޯލް  ،ހިއްސާވާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް 
 ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި

 ގެ ނަން އެންޓިޓީ 

 ޓުގެ ފިކެ ޓު ހިއްސާގެ ސެ 
ނަންބަރު ނުވަތަ 

 ރީ ނަންބަރު ޓަ ރަޖިސް 

ލި އަގު ހިއްސާ ވިއްކާ 
 ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
 ފައިސާއިން(

 ޚު ހިއްސާ ވިއްކާލި ތާރީ 

 ފުސީލު ވިއްކާލި ހިއްސާގެ ތަ 

      

  މުދަލާއި ފައިސާގެ ބާވަތް  #
 ރި ގަތް އަގު )މުޢާމަލާތު ކު 

 ފައިސާއިން(
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު / 

 ސީރިއަލް ނަންބަރު 
 ތް ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮ  ގަތް އަހަރު 

 ފުސީލު ގެ ތަ ޓު ގަތް އިންވެސްޓްމަން 

      

# 
 ތް ބާވަ  އި ފައިސާގެ މުދަލާ  
 

 އަގު  ވިއްކާލި
 ފައިސާއިން( ރި )މުޢާމަލާތު ކު 

 ވިއްކާލި އަހަރު  ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / މޮޑެލް ނަންބަރު 

 ފުސީލު ގެ ތަ ޓު ވިއްކާލި އިންވެސްޓްމަން 
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 ފުސީލު  ފަނޑިޔާރު ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ން ބޭރަްށ ުކރި ދަތުރުތަަކށް ޚަރަދުިވ ފައިސާ ޖެއިބަޔާން ތަްއޔާރުުކރާ މުްއދަތުގެ ތެރޭަގއި ރާއްޖެއާިއ ާރއް، ބަޔާން ތައްޔާުރކުިރ ތާރީޚާ ހަމައަށް 3.1

  ނުދެއްިކ ހުިރ ބާކީ ،ލާއި، ލޯނު އަާދކުރުމުެގގޮތުން ދަްއކަމުންދާ މިންވަރާއިފުސީފައިވާ ލޯނުެގ ތަގައިބޭރުްނ ނަ ރާއްެޖއިން/ނޑިޔާރުގެ އަމިްއލަ ނަމުގަިއ ާރއްޖެއިންފަ 3.2

 ދަދު އަލާއި، ދައްާކ ފުސީ ކޯޓް އަމުެރއްގެ ދަށުްނ ފަނޑިޔާރު ދަްއކަންޖެހޭ ނުވަަތ ދައްަކމުންދާ ފައިސާގެ ތަ 3.3

 ރަށް/ޤައުމު  ޚަރަދު  #
 ދަދު އަ 

 )ޚަރަދުކުރި ފައިސާއިން(
 ފުސީލު ތަ 

 ()ދަތުރުތަކުގެ އަދަދު 

  މަނަންވާނެއެވެ.(ބައިގައި މެއިންޓަނަންސް ފީ ފަދަ ޚަރަދު ހި )މިކުލި ހުރުމުގެ ޚަރަދު/ 1
 

 

   )ލަފާކުރެވޭ( ކުރި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުރާއްޖޭގައި  2
 

 

     )ލަފާކުރެވޭ( ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު 3

 ދަދު އަ ޖެހޭ ޖުމުލަ ދައްކަން  ޚު ތާރީ ލޯނު ނެގި  ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތް  #
 ނުދައްކާ މިހާރު 

 އޮތް ބާކީ 
 ޚަލާޞް ދައްކާ ފައިސާ 
 ޚު ޖެހޭ ތާރީ ކުރަން

 ޖުމުލަ ފައިސާ  ދެއްކި އަހަރު  އިތުވި ފާ 

       

 ދަދު އަ ޖުމުލަ  ދައްކަންޖެހޭ ޚު ތާރީ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތް  #
 ނުދައްކާ މިހާރު 
 ތް ބާކީ އޮ 

ދައްކާ ފައިސާ 
 ޚަލާޞް 
ޖެހޭ ކުރަން
 ޚު ތާރީ 

 ދެއްކި އަހަރު  ފާއިތުވި 
 ޖުމުލަ ފައިސާ 
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 ފުީސލު ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގަިއ ގެންގުޅޭ ކްރެޑިޓް/ޖޮއިންޓް/ސަްޕލިމެންޓްރީ/ކޯޕަރޭްޓ ކާޑުތަކުގެ ތަ 3.4

 

 ުފސީލު ސާެގ ތަމުދަލުެގ ޒަކާތުެގ ގޮތުގަިއ ދެއްިކ ފައި ،ފަނޑިޔާރު 3.5

 

 ފުސީލު ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރަށް ލިބިފައިވާ އެހީ/ހަދިޔާ/ވަސީލަތުގެ ތަ  

 ލަ ޖުމު ލަތުގެ ސީވަ /ނޑިޔާރަށް ލިބިފައިވާ ެއހީ/ހަދިޔާފަ 4.1
 

 ވުރެ ބޮޑުނަމަ އަށް)ތިންހާސް( ރުފިޔާ 3000/-އަދަދު  ފަރާތަކުން އެއްފަހަރާ/އެކިފަހަރު މަތިން ފަނޑިޔާރަށް ހަދިޔާ/އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތީގެ ނުވަތަ ފައިސާގެ އެކެއްގެ ފަރާތުން/އެއްވެސް

# 
 ކާޑުގެ ބާވަތް 

 ފަދަ( )ވިސާ، މާސްޓަރ، އެމެކްސް 

 ކާޑު ދޫކުރި ބޭންކް،
  ،ކް ބްރާންޗް، ރަށް ބޭން 

 ޤައުމު 

ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ 
 ނަން 

ކްރެޑިޓް ލިމިޓް 
)ކްރެޑިޓް 

ފައިވާ ކޮށް ދޫ 
 ފައިސާގެ ބާވަތުން(

ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ 
 ޚު ތާރީ 

އެންމެ ފަހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުގައިވާ 
 ލަ އަދަދު މު ޖު

       

 ޚު ދެއްކި ތާރީ  ދަދު އަ  ޒަކާތް ދެއްކި މުއައްސަސާ މުދަލުގެ  #
    

 ފުސީލު ތަ  ދަދު އަ  ވަސީލަތް /ހަދިޔާ އެހީ/   #

 އިސާލިބިފައިވާ ފަތިމާއަށް ގެ ގޮތުގައި ލަތުސީވަ/ހަދިޔާ/އެހީ
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 ފުސީލު އަަހރު އެހީ/ހަދިޔާއެއްެގ ގޮތުަގއި ރާއްޖެއާިއ ާރއްޖެއިން ބޭރަްށ ފަނޑިޔާުރ ކޮށްފައިާވ ދަތުރުފަތުުރގެ ތަ ތައްޔާުރކުާރ މުއްދަތުގެ ެތރޭގަިއ ފާއިތުވި  ބަޔާން 4.2

 އިޤްރާރު  

 
 
 

 ދަތުރުގެ ބޭނުން  ތަން  ދަތުރުކުރި  #
 ޚަރަދުކޮށްދިން ކަންކަން 

ސް ން/ލޯންޗް/ކެއުން/ބޭ )މުޅި ދަތުރު ނުވަތަ ޓިކެޓް/ހުރު 
 ފަރުވާ ފަދަ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށް(

 ދަތުރަށް ޚަރަދުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 

 ރާއްޖޭގައި 

     

 ރާއްޖެއިން ބޭރުން 

     

ނި އިތުރުކުރުމެއް އެކުލެވިގެންނުވާނެ ކަމުގަިއ ވަންަހނާކުރުމެއް ނުވަތަ އުނުވަތަ އްވެސް ފޮރުވުމެއް ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމާއި، މި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައި އެ ،ފައި މިވަނީ ފުރިހަމަޅައިފޯމުގައި ހުށަހަ މި
ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ުގޅިގެްނ  މި އަދި ކުރަމެވެ.ލުއެޅޭނެކަމަށް ޤަބޫ މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ހުރެންނާ އަ ،ނަމަ ވާ  ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި  ،އެކުޔާއެ އިޤްރާރުވަމެވެ. ހަމަ

  ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.ވައިމަޢުލޫމާތު ފޯރު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ހޯދުމަށް އެިދއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ

 

  ޚު ތާރީ   އި ސޮ 
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 ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 

  
  ްވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުގެ މަޢުލޫމާތު، ފައިސާގެ ހިސާުބތަކާއި، ގައިވާ މުދަލާއި: ފަނޑިޔާރުގެ ަނމ2ުސެކްޝަނ 

 2.1  ޭނާޔަތްޢިވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވުުމން ލިބޭ މަސައްކަްތ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓު ނޫްނ އެހެން ކޯޓެއްގައި  ،ނާޔަތް" ގައި ބަާޔންކުރާނީޢިގައި ހިމެނޭ "ދާއިރާ ހަވާލުކުރުމުްނ ލިބ 
 2.2  ޭއަތުގަިއ ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެ ،ރީޚަށްތާބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ނިމޭ  ،ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހާމަކުރާނީ ،ފުރިހަމަކުރާއިރު ލައިގެ ބައިމުޖު މުދަލާއި ފައިސާެގ ހިމެނ

ފިޔާ ނޫން އެހެްނ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ދިވެހި ރުފިާޔ އަތުގައި ހުިރ ދިވެހި ރު ގެ. އަިދ ފަނޑިޔާރު)ތިންހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުނަމައެވެ 3,000/-ދަދު އަަލ މުހުރި ދިވެހި ރުފިޔާގެ ޖު
 )ތިންހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުނަމައެވެ. 3,000/-ދަދު އަލަ މުނޫން އެހެނިހެްނ ފައިސާގެ ޖު 

 2.3 ީންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެްސ ބަާޔން ތައްޔާރުކުރަ ،ލާއި ފައިާސ އެހެން ފަރާތެއްގެ ަނމުގައި ހުިރ ަނމަވެސްތު އޮތް މުދަޙަލަޞްބަޔާން ހުށަހަާޅ ފަރާތުގެ މަ ،ގައި ބަޔާންކުރާނ
 ެއ މަޢުލޫމާތެވެ. ،ލިެބމުންދާނަމަނުވަތަ  ފައިސާއިން ފަނޑިޔާރަށް މަންފާ ލިބިފައިވާނަމަ އިއެ މުދަލާއިރެއްގައި 

 

  ްފުސީލުތުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރު ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަ: ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި މުއްދ3ަސެކްޝަނ 

 3.1  ިއެ ހުރިހައި ދަތުރަކަށް ޚަރަދުކުރި  ،ދަދު" ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާނީއަ" ،ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއް ދަތުރަށްވުރެ ގިނަ ދަތުރު ކުރިނަމަވެސް ،އުމަކަށްޤައެއްރަށަކަށް/ގައ
 ގަިއ ދަތުރުގެ އަދަދު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މު" ކޮލަފުސީލުލައެވެ. އަދި "ތަމުޖު

 

  ްފުސީލުލަތުގެ ތަސީ: ފަނޑިޔާރަށް ލިބެމުންދާ އެހީ/ހަދިޔާ/ވ4ަސެކްޝަނ 
 4.1 ީސް( )ތިންހާ  3000/-ގެ އަދަދު އިސާލިބުނު ތަކެތީގެ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެހީއެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ފަ ،ގައި ބަޔާންކުރާނ

 ވުެރ ބޮޑުނަމައެވެ. ރުފިޔާއަށް
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 ފިހުރިސްތު 

 

 3  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިްނ ބޭރުން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި މުދާ  ބަޔާން 2.1

 4   ލަ މުމުދަލާއި ފައިސާގެ ޖު  2.2

 5  ފުސީލުއެފަދަ ފައިސާގެ ތަ އާއި،ވިޔަފާރި ،ން ބޭރުގައިވާ މަޞްލަޙަތު ހިމެޭނ އެހެން މީހުްނގެ ނަމުގައިވާ މުދަލާއިޖެއިރާއްޖެއާއި ރާއް 2.3

 6   ފުސީލު ތަ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ،އިޓާޑިޕޮޒި ޓާމް 2.4

 6  ނުލިބި ހުރި ބާކީ  ،ލިބޭ ފައިސާއާއި ލޯނުން ،ދަލާއިރަހުނުކޮށްފައިވާ މު ،ލާއިފުސީދޫކޮށްފައިވާ ލޯނާއި ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ ތަ 2.5

 7   ދަދުއަލިބޭ  ،ލާއިުފސީކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ ލިބެމުންދާ ފައިސާގެ ތަ 2.6

 7  މުދާ ،މާރާތް/ފްލެޓް/ގެ/ބިންއިފްލެޓާއި އެއްމެދު  ،ބިމާއި ؛ލާގައިވާ ރާްއެޖއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާޙަފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ައމިއްލަކުރުމުެގ މަރު 2.7

2ޖަދުވަލު   

ލަތު ހާ އަހަރުގެ  1ވާ ފައިގައި ށް ހިނޔަ ވާލުވި ތާރީޚުގެ ކުރިހަމަކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމާ ހާތު ފުށުއެރުން ޙަލަ ޞް ކުރާ ފަނޑިޔާރުން މަ ނުއްޔަ ޢައަލަށް 
 މަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާން ހާ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނި  އެނގޭނޭ ގޮތަށް 

 ގެ ނިޔަލަށް( 20-- ބަރު ންޑިސެ  31އިން  20--ރީ ޖަނަވަ  1) 20--
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 8  ކަނޑުގައި ދުއްވާ ުއޅަނދުފަހަރު ގަިއ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި،ލާގައިވާ އެއްގަމުޙައި ފަނޑިޔާރުެގ ނަމުގަިއ ގަތް ުނވަތަ އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރުރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ 2.8

 9  ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި އެންޓިޓީ ސޯލް ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް، ޕާޓްނަރޝިޕް ،ފައިވާ ކުންފުނިރީކޮށްޓަރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ރަޖިސް 2.9

 10  ހުރި ގަހަާނއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު  ގޮތުގައި ގެ ޓުއިންވެސްޓްމަން ،އާއިޑިބެންޗަރ ،ޑާއިފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއާިއ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ހުރި ބޮން 2.10

 10  ނުދެއްކި ހުރި ބާކީ  ،ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނ ދައްކަމުންދާ މިންވަރާއި ،ލާއިފުސީފައިވާ ލޯނުގެ ތަގައި ބޭރުން ނަ ފަނޑިޔާރުގެ އަމިއްލަ ަނމުގައި ރާއްޖެިއން/ރާއްޖެއިން 3.1

 11  ދަދު އަދައްކާ  ،ލާއިފުސީނޑިޔާރު ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ ދައްކަުމންދާ ފައިސާގެ ތަކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ފަ 3.2

 11   ފުސީލުފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ގެންުގޅޭ ކްރެޑިޓް/ޖޮއިންޓް/ސަޕްިލމެންޓްރީ/ކޯޕަރޭޓް ކާޑުތަކުގެ ތަ 3.3

 11   ފުސީލު މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާގެ ތަ ،ފަނޑިޔާރު 3.4

 12   ލަމުލަތުގެ ޖުސީފަނޑިޔާރަށް ލިބިފައިވާ އެހީ/ހަދިޔާ/ވަ 4.1
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 މަޢުލޫމާތު  މު އާން 

 

 ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުގެ މަޢުލޫމާތު ، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، މުދަލާއި 

 ދަތުެގ ތެޭރގައި ރާއްޖެާއއި ާރއްޖެއިން ބޭރުްނ ލިބިފައިާވ އާމްދަނީއާިއ މުދާ ުކރަންޖެހޭ މުއް ތައްޔާރު  ބަޔާން 2.1

  މު މަޤާ  ނަން 

  ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ އަހަރު   ކޮށްފައިވާ ކޯޓް  ނު ޢައްޔަ 

  އޮފީހުގެ ފޯނު ނަންބަރު   ނަންބަރު ފޯނު މޮބައިލް 

  އީމެއިލް 

 ފުސީލު ތަ  ދަދު އަ  އާމްދަނީ ލިބުނު ގޮތް   #

 ވަޒީފާއިން ލިބުނު އާމްދަނީ 

   ލަ(މު)އެއް އަހަރުގެ ޖުުމސާރައާއި އެހެނިހެްނ އެލަވަންްސ  ނުވަޒީފާއިން ލިބު 1

 މްދަނީ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާ

   ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީނަފާ ރީގެވިޔަފާ 2

   އާމްދަނީ  ނުކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބު 3

   އިންޓަރެސްޓް(ލިބުނު  ސޭވިންގ އެކައުންޓް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ) އާމްދަނީ ނުސްޓް ގޮތުގައި ލިބުރެޓައިން 4
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 ލަ މުލާއި ފައިާސގެ ޖުދަމު 2.2

   ލަ(މު ގެ ޖުފުސީލު ގައި ބުނާ ތަ 2.3)ޑިވިޑެންްޑ  އްސާގެ ފައިދާ ނުވަތަހި ގެކުންފުންޏާއި، ޕާޓްނަރޝިޕް 5

 އެހެނިހެން

    

    

    

 ފުސީލު ތަ  ދަދު އަ   މުދަލާއި ފައިސާ  #

 އަމިއްލަ 

   ރުފިޔާ(ދިވެހި )ލަ މުހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ޖު  އަތުގައި 1

   (ފައިސާ )ބޭރުލަ މުހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ޖު  އަތުގައި 2

   )ދިވެހި ރުފިޔާ(ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ  3

   )ބޭރުގެ ފައިސާ(ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ  4

 ލާގައިވާ ޙަ ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައިވާ ބަންޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރު 

   ބިން 5

   ރޯހައުސް  6
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 ފުސީލުއިސާގެ ތައެފަދަ ފަ  ާއއި،ވިޔަފާރި ،ން ބޭުރގައިާވ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ެއހެން މީހުންގެ ނަމުގަިއވާ މުދަާލއިެޖއިރާއްޖެއާިއ ރާއް 2.3

   ފްލެޓް  7

   އެއްމެދު އިމާރާތް/ފްލެޓް/ގެ/ބިން  8

   ގެސްޓްހައުސް/ފަޅުރަށް/ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަ ހިއްސާާވ އަމިއްލަ ނުވަ 9

     އުޅަނދުފަހަރު މިއްލަ ނުވަތަ ހިއްސާވާ އަ 10

   އޮޑިދޯނިފަހަރު އަމިއްލަ ނުވަތަ ހިއްސާވާ  11

 ފުސީލު ތަ  ދަދު އަ  ވިޔަފާރި  އާއި،ފައިސާ  ،މުދަލާއި #

 ހުރި މުދާ  މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އެހެން މީހުންގެ ނަމުގައި  

    

    

 ހުރި ވިޔަފާރި  މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އެހެން މީހުންގެ ނަމުގައި  

    

    

 ހުރި ފައިސާ  ފަނޑިޔާރުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އެހެން މީހެއްގެ އަތުގައި 
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 ފުީސލު ތަ ކުގެބޭންކް އެކައުންޓްތަ  ޓާއި،ޓާމް ޑިޕޮޒި 2.4

 ުނލިބި ހުިރ ބާކީ  ،ލިބޭ ފައިސާާއއި ލޯނުން،   ދަލާއި ާލއި، ަރުހނުކޮށްފައިވާ މުފުސީދޫކޮށްފައިވާ ލޯާނއި ާޕރސަނަލް ގެރެންޓީެގ ތަ 2.5

 
# 

 ބޭންކު  ،ބޭންކުގެ ނަމާއި
 /ސިޓީ ރަށް  ،ހުރި ޤައުމާއި 

ފައިވާ ވައި ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅު 
 ނަން 

 / ޓައިޕް  ބާވަތް  ގެ އެކައުންޓު  ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރު 

 ނުވަތަ  ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް 
އެކައުންޓް ބަންދުކުރި ހިސާބަށް، 

ގާ ގައި ހުރި ބާކީ )އެކައުންޓް ހިން ޓު އެކައުން 
 ފައިސާއިން( 

      

      

 ބާވަތް  ގެލޯނު  ފަރާތް  ށްފައިވާ ލޯނު ދޫކޮ  #
 ދަދު އަ ލޯނުގެ 

 )ލޯނު ދިން ފައިސާއިން(

މިހާތަނަށް  އަނބުރާ 
 ނުލިބި އަދި 

 ދަދު އަ ބާކީ އޮތް 

މުއްދަތު ހަމަވާ  ގެލޯނު 
 ތާރީޚު 

އަނބުރާ  ފާއިތުވީ އަހަރު 
 ދަދު އަ ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ 

       

       

       

# 
ފައިވާ ށް ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދޫކޮ 

 ފަރާތް 
 ބާވަތް  ގެ ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ 

ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ 
 ދަދު އަ 

 )ފައިސާއިން(

މިހާތަނަށް  އަނބުރާ 
 ނުލިބި އަދި 

 ދަދު އަ ބާކީ އޮތް 

ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ 
 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު 

ގައި ފާއތުވި އަހަރު 
ފައިވާ ފައިސާގެ ކައި ދައް 

 ދަދު އަ 
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 ދަުދ އަލާއި، ލިބޭ ފުސީބެމުންދާ ފައިސާެގ ތަކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަށުްނ ލިބެންޖެޭހ ނުވަތަ ލި 2.6

  މުދާ  ،މާރާތް/ފްލެޓް/ގެ/ބިން އިބިމާއި، ްފލެޓާއި އެއްމެދު  ؛ާލގައިާވ ރާއްޖެއާިއ ރާއްެޖއިން ބޭުރގައިވާ ޙަިއ ނުވަތަ އަމިއްލަުކރުމުެގ މަރުފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގަ 2.7

މާރާތް/ފްލެޓް/ގެ/ބިން އަދި އިބިމާއި، ފްލެޓާއި އެއްމެދު  ؛އިވާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ލާގަ ޙަބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރު ،ބައިގައި ހިމަނާނީ މި
 ފުސީލު ލެވިފައިވާ މުދަލުގެ ތަކައި ން ވިއްއެފަދަ މުދަލުގެ ެތރެއި ،ސީލާއި ފުގަތް/އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ މުދަލުގެ ތަ ތެރެއިންއަމިއްލަ ނުވަތަ ހިއްސާވާ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް/ފަޅުރަށް/ގެސްޓްހައުސް/ މުދަލުގެ 

 ފުސީލު ލުގެ ތަ ރަހުނު ކުރި މުދަ  #
ރީ ޓަ ރަހުނުކުރި މުދާ ރަޖިސް 

 ކޮށްފައިވާ ޤައުމު/ސިޓީ 

ރަހުނުކުރި މުދާ 
ރީ ކޮށްފައިވާ ޓަ ރަޖިސް 

  ޚު ތާރީ 

ރަހުނު ދޫކޮށްފައިވާ 
 ފަރާތް 

ރަހުނުގެ މިންވަރު 
 )ފައިސާއިން(

 ޚު ރަހުނު ނިމޭ ތާރީ 

       

       

       

 ދަދު އަ ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ  ޚު ތާރީ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  #
މިހާރު ނުލިބި އޮތް 

 އަދަދު  ބާކީ 
ފައިސާ ލިބި 

 ޚު ތާރީ  ނެ ވާ ޚަލާޞް 
އަހަރު އަނބުރާ ފާއިތުވި 

 ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ ފައިސާ 

       

       

# 
 މުދަލުގެ ބާވަތް  

 

ފުރިހަމަ އެޑްރެސް / 
ހުރި ޤައުމާއި  ތަކެތި 

  ރަށާއި/ސިޓީ 

 ގަތް އަގު 
 ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
 ފައިސާއިން(

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / 
 މޮޑެލް ނަންބަރު 

 އަހަރު  
 

  ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް 
 މުދަލުގެ އަގު އަދާކޮށް  ގަތް 

 ނިމޭނެ އަހަރު 

 އަހަރު  ވި ފާއިތު 
 ފައިވާ ޖުމުލަ ފައިސާ ކައި ދައް 

 ފުސީލު ގަތް އަދި އަމިއްލަ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ މުދަލުގެ ތަ 
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 ކަނޑުގަިއ ދުއްާވ އުޅަނދުފަހަުރ  ގަިއ ދުއްާވ އުޅަނދުފަހަރާއި،ލާގަިއވާ ެއއްގަމުޙަ އި ފަނޑިާޔރުގެ ނަމުަގއި ގަްތ ުނވަތަ އަމިްއލަކުރުމުެގ މަރުރާއްޖެއާިއ ރާއްެޖއިން ބޭުރގަ 2.8

ކަނޑުގައި  ގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި،ލާގައިވާ އެއްގަމުޙަގަތް ނުވަތަ އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރު ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ،ބައިގައި ހިމަނާނީ މި
 ފުސީލުލެވިފައިވާ މުދަލުގެ ތަކައިއަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ ހިއްސާވާ އެފަދަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއް ،ސީލާއިފުދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތަ

# 
 މުދަލުގެ ބާވަތް 

 

ފުރިހަމަ އެޑްރެސް / 
ހުރި ޤައުމާއި  ތަކެތި 

 ރަށާއި/ސިޓީ 

 ވިއްކާލި އަގު 
 ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
 (ފައިސާއިން 

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / 
 މޮޑެލް ނަންބަރު 

 އަހަރު 
އެއްފަހަރާ އަގު  ލީ މުދާ ވިއްކާ 

 ،ނުވާނަމަކަމަށް އަދާކުރާ ގޮތަށް 
 އަގު ހަމަވެ ނިމެންޖެހޭ އަހަރު 

ފާއިތުވީ އަހަރު ލިބިފައިވާ 
 ޖުމުލަ ފައިސާ 

 ފުސީލު ވިއްކާލި މުދަލުގެ ތަ 

        

        

# 
 މުދަލުގެ ބާވަތް  

 
 /ޤައުމާއި ހުރި  ތަކެތި 

  ރަށާއި/ސިޓީ 
 ގަތް އަގު 

 ފައިސާއިން( ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / މޮޑެލް 

 ނަންބަރު 
 ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް 

 ފުސީލު ގަތް އެއްގަމު/ކަނޑު އުޅަނދުގެ ތަ 

      

# 
 މުދަލުގެ ބާވަތް  

 
 /ހުރި ޤައުމާއި  ތަކެތި 

  ރަށާއި/ސިޓީ 
 އަގު  ވިއްކާލި
 ފައިސާއިން( ރި )މުޢާމަލާތު ކު 

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / މޮޑެލް 
 ނަންބަރު 

 ވިއްކާލި އަހަރު 

 ފުސީލު ވިއްކާލި އެއްގަމު/ކަނޑު އުޅަނދުގެ ތަ 
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 ޔަފާިރ އެންޓިޓީ ުނވަތަ ެއފަދަ ވި ސޯލް ްޕރޮޕްރިއޭަޓރޝިޕް، ރީކޮށްފަިއވާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕްޓަރާއްޖޭގަިއ ނުވަތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުަގއި ރަޖިސް 2.9

ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި އެންޓިޓީ ނުވަތަ އެފަދަ އެންޓިޓީއެއްގެ  ސޯލް ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް، ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕްޓަފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސް ،ބައިގައި ހިމަނާނީ މި
   ފުސީލުފައިވާނަމަ އޭގެ ތަކައިލައިއެފަދަ ހިއްސާ އޮވެ އެފަދަ ހިއްސާ ފާއިތުވި އަހަރު ވިއް ފުސީލާއި،ހިއްސާ ގަތްނަމަ އެ ތަ

# 
ހިއްސާގެ ބާވަތާއި 

 ދަދު އަ 

ސޯލް  ،ހިއްސާވާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް 
 ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި

 ގެ ނަން އެންޓިޓީ 

 ޓުގެ ފިކެ ޓު ހިއްސާގެ ސެ 
ނަންބަރު ނުވަތަ 

 ރީ ނަންބަރު ޓަ ރަޖިސް 

ހިއްސާ ގަތް އަގު 
 ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
 ފައިސާއިން(

ހިއްސާ ގަތް 
 ޚު ތާރީ 

 ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް 

 ފުސީލު ގަތް ހިއްސާގެ ތަ 

       

# 
ހިއްސާގެ ބާވަތާއި 

 ދަދު އަ 

ސޯލް  ،ހިއްސާވާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް 
 ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި

 ން ގެ ނަ އެންޓިޓީ 

 ޓުގެ ފިކެ ޓު ހިއްސާގެ ސެ 
ނަންބަރު ނުވަތަ 

 ރީ ނަންބަރު ޓަ ރަޖިސް 

ހިއްސާ ވިއްކާލި އަގު 
 ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
 ފައިސާއިން(

 ޚު ހިއްސާ ވިއްކާލި ތާރީ 

 ފުސީލު ވިއްކާލި ހިއްސާގެ ތަ 
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 ުހރި ގަަހނާއާއި އިންެވސްޓްމަންޓް ފަންޑު ެގ ގޮތުަގއިޓުވެސްޓްމަންއިން، އާއިޑިބެންޗަރ، ޑާއިފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގަިއ ާރއްޖެއާއި ރާއްޖެއިްނ ބޭރުަގއި ުހރި ޮބން 2.10

އިންވެސްޓްމަންްޓ  ،އާއިގަހަނާ، އްސާއިރި، ނާއި ހުރި ރަ ގެ ގޮތުގައިޓުއަމިއްލަ ބޭނުމަށްވުރެ އިތުރަށް އިންވެސްޓްމަން،  އާއިޑިބެންޗަރ، ޑާއި ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ބޮން ،ބައިގައި ހިމަނާނީ  މި
 ގެ ގޮތުގައި ހުރި އެހެނިހެން މުދަލާއި ފައިސާ ޓުންނުމަށްވުރެ އިތުރަށް އިންވެސްޓްމަ މަތީގައިވާ ފަންތިއަކަށް ނުފެތޭ އަމިއްލަ ބޭ  ޑާއި،ރިޓަޔަރމަންޓް ފަން، ޑާއިފަން

 ފުސީލު ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރު ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަ  

 ުހރި ބާީކ ނުދެއްިކ  ،ލާއި، ލޯނު އަާދކުރުމުެގ ގޮތުން ަދއްކަމުންދާ މިންވަރާއި ފުސީފައިވާ ލޯނުެގ ތަގައިޭބރުން ނަ ނޑިޔާރުގެ އަމިްއލަ ނަމުަގއި ރާއްޖެއިން/ާރއްޖެއިންފަ 3.1

  މުދަލާއި ފައިސާގެ ބާވަތް  #
 ރި ގަތް އަގު )މުޢާމަލާތު ކު 

 ފައިސާއިން(
ރޭޝަން ނަންބަރު / ރަޖިސްޓް 

 ސީރިއަލް ނަންބަރު 
 ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް  ގަތް އަހަރު 

 ފުސީލު ގެ ތަ ޓު ގަތް އިންވެސްޓްމަން 

      

# 
 އި ފައިސާގެ މުދަލާ  

 ތް ބާވަ 
 

 އަގު  ވިއްކާލި
 ފައިސާއިން( ރި )މުޢާމަލާތު ކު 

 ވިއްކާލި އަހަރު  ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / މޮޑެލް ނަންބަރު 

 ފުސީލު ގެ ތަ ޓު ންވެސްޓްމަން ވިއްކާލި އި 

     

 ދަދު އަ ޖެހޭ ޖުމުލަ ދައްކަން  ޚު ތާރީ ލޯނު ނެގި  ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތް  #
 ނުދައްކާ މިހާރު 

 އޮތް ބާކީ 

ދައްކާ ފައިސާ 
ޖެހޭ ކުރަން ޚަލާޞް 

 ޚު ތާރީ 

ޖުމުލަ  ދެއްކި އަހަރު  ފާއިތުވި 
 ފައިސާ 
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 ދަދު އަލާއި، ދައްާކ ފުސީ ފައިސާގެ ތަ ކޯޓް އަމުެރއްގެ ދަށުްނ ފަނޑިޔާރު ދަްއކަންޖެހޭ ނުވަަތ ދައްަކމުންދާ 3.2

 

 ފުީސލު މުގަިއ ގެންގުޅޭ ކްރެޑިޓް/ޖޮއިންޓް/ސަްޕލިމެންޓްރީ/ކޯޕަރޭްޓ ކާޑުތަކުގެ ތަފަނޑިޔާރުގެ ނަ 3.3

 ުފސީލު މުދަލުެގ ޒަކާތުެގ ގޮތުގަިއ ދެއްިކ ފައިސާެގ ތަ ،ފަނޑިޔާރު 3.4

 ދަދު އަ ޖުމުލަ  ދައްކަންޖެހޭ ޚު ތާރީ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތް  #
 ނުދައްކާ މިހާރު 

 އޮތް ބާކީ 

ދައްކާ ފައިސާ 
 ޚަލާޞް 
ޖެހޭ ކުރަން
 ޚު ތާރީ 

 ދެއްކި އަހަރު  ފާއިތުވި 
 ޖުމުލަ ފައިސާ 

        

# 
 ކާޑުގެ ބާވަތް 

 ފަދަ( )ވިސާ، މާސްޓަރ، އެމެކްސް 

 ކާޑު ދޫކުރި ބޭންކް،
 ،ބޭންކް ބްރާންޗް، ރަށް 

 ޤައުމު 

ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވާ 
 ފަރާތުގެ ނަން 

ރެޑިޓް ލިމިޓް ކް 
)ކްރެޑިޓް 

ފައިވާ ދޫކޮށް 
 ބާވަތުން( ފައިސާގެ 

ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ 
 ޚު ތާރީ 

އެންމެ ފަހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުގައިވާ 
 ލަ އަދަދު މު ޖު

    
 

  

    
 

  

 ޚު ދެއްކި ތާރީ  ދަދު އަ  ޒަކާތް ދެއްކި މުއައްސަސާ މުދަލުގެ  #
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 ފުސީލު ތުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރަށް ލިބިފައިވާ އެހީ/ހަދިޔާ/ވަސީލަތުގެ ތަ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަ  

 ލަ މުޖު ލަތުގެ ސީވަ /ނޑިޔާރަށް ލިބިފައިވާ ެއހީ/ހަދިޔާފަ 4.1
 

 ވުރެ ބޮޑުނަމަ އަށް)ތިންހާސް( ރުފިޔާ 3000/-އިސާގެ އަދަދު ފަ އެކެއްގެ ފަރާތުން/އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްފަހަރާ/އެކި ފަހަރު މަތިން ފަނޑިޔާރަށް ހަދިޔާ/އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތީގެ ނުވަތަ

 އިޤްރާރު  

 

 ފުސީލު ތަ  ދަދު އަ  ވަސީލަތް /ހަދިޔާ އެހީ/   #

 ލިބިފައިވާ ފައިސާތިމާއަށް ގެ ގޮތުގައި ލަތުސީވަ/ހަދިޔާ/އެހީ

    

    

ނުވާނެ ކަމުގައި   އިތުރުކުރުމެއް އެކުލެވިގެންވަންހަާނކުރުމެއް ނުވަތަ އުނިނުވަތަ  ހުށަހެޅުމުގައި އެއްެވސް ފޮރުވުމެއް ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމާއި، މި މަޢުލޫމާތު ،މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ ފުރިހަމަ
ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެްނ  މި އަދި  ކުރަމެވެ.ލުމަށް ޤަބޫެއޅޭނެ ކަ މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ހުރެންނާަނމަ އަ ވާ ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި  ،އެކުޔާއެ އިޤްރާރުވަމެވެ. ހަމަ

  ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.ވައިމަޢުލޫމާތު ފޯރު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ހޯދުމަށް އެިދއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ
 

  ޚު ތާރީ   ސޮއި 
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 ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 
 

  ީލަތު އެނގޭނޭ ގޮތަށް ހާގެ ދުވަހުއަހަރު)އެކެއް(  1ފައިވާ ގައިށް ިހނޔަވާލުވި ތާރީޚުގެ ކުރިހަފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމާ  މަކުުރމަށްހާތު ފުށުއެރުން ޙަލަޞްކުރާ ފަނޑިޔާރުން މަނުއްޔަޢައަލަށް  މި ފޯމަކ
 ވެ. ނެތައްޔާރުކުރާ މާލީ ބަޔާ ފައިފުރިހަމަކޮށް

  
  ްވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުގެ މަޢުލޫމާތު ، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި ގައިވާ މުދަލާއި: ފަނޑިޔާރުގެ ަނމ2ުސެކްޝަނ 

 2.2  ިއަތުގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެ ،މޭ ތާރީޚަށްނިބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު  ،ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހާމަކުރާނީ ،ފުރިހަމަކުރާިއރު އިގެ ބައިލަމުޖުމުދަލާއި ފައިސާގެ ހިމެނޭ ގައ
 އެހެްނ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ދިވެހި ރުފިާޔ އަތުގައި ހުިރ ދިވެހި ރުފިޔާ ނޫން ގެ)ތިންހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުނަމައެވެ. އަިދ ފަނޑިޔާރު 3,000/- ދަދުއަަލ މުރި ދިވެހި ރުފިޔާގެ ޖުހު

 ތުރުނަމައެވެ.)ތިންހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ އި 3,000/-ދަދު އަލަ މުނޫން އެހެނިހެްނ ފައިސާގެ ޖު 
 2.3 ީންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެްސ ބަާޔން ތައްޔާރުކުރަ ،ތު އޮތް މުދަލާއި ފައިާސ އެހެން ފަރާތެއްގެ ަނމުގައި ހުިރ ަނމަވެސްޙަލަޞްބަޔާން ހުށަހަާޅ ފަރާތުގެ މަ ،ގައި ބަޔާންކުރާނ

 މަ/ލިބެމުންދާނަަމ އެ މަޢުޫލމާތެވެ.ފައިސާއިން ފަނޑިޔާރަށް މަންފާ ލިބިފައިވާނަ އިއެ މުދަލާއިރެއްގައި 

 

  ްފުސީލުލަތުގެ ތަސީ: ފަނޑިޔާރަށް ލިބެމުންދާ އެހީ/ހަދިޔާ/ވ4ަސެކްޝަނ 
 4.1 ާލިބުނު ތަކެީތގެ ނުވަަތ ކުރެވޭއިރު އެ ފަނޑިޔާރަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެހީއެއް ުނވަތަ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި  ނުއްޔަޢަނޑިޔާރުކަމަށް ފަ ،ނީގައި ބަޔާންކުރ

އެވެ.)ތިްނހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުެރ ބޮޑުނަމަ 3000/-ފައިސާގެ އަދަުދ 
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 ފިހުރިސްތު 

 

 3  އިވާ އާމްދަނީއާއި މުދާ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިްނ ބޭރުން ލިބިފަ ބަޔާން 2.1

 4   ލަ މުމުދަލާއި ފައިސާގެ ޖު  2.2

 6  ފުސީލުއެފަދަ ފައިސާގެ ތަ އާއިމުގަިއ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ މުދަލާއި ވިޔަފާރިފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އެހެން ީމހުންގެ ނަ 2.3

 7   ފުސީލު ތަ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ،އިޓާޓާމް ޑިޕޮޒި 2.4

 7  ނުލިބި ހުރި ބާކީ  ،ލިބޭ ފައިސާއާއި ލޯނުން ،ދަލާއިރަހުނުކޮށްފައިވާ މު ،ލާއިފުސީދޫކޮށްފައިވާ ލޯނާއި ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ ތަ 2.5

 8  މުދާ ، މާރާތް/ފްލެޓް/ގެ/ބިންއިފްލެޓާއި އެއްމެދު  ،ބިމާއި ؛ލާގައިވާ ރާއްޖެއާިއ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައިވާޙަރުުމގެ މަރުފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަކު 2.6

 9 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ގަިއ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއިލާގައިާވ އެއްގަމުޙަތް ނުވަތަ އަމިއްލަކުުރމުގެ މަރުރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ ނަމުގައި ގަ 2.7

 10  ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި އެންޓިޓީ ސޯލް ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް، ޕާޓްނަރޝިޕް ،ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިޓަރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ރަޖިސް 2.8

ރަނި ހާމަކޮށް ދަ އަރަންޏާއި  ރި/ދަރިންގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި،ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފި 
 ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާން 

 ގެ ނިޔަލަށް( 20-- ބަރު ންޑިސެ  31އިން  20--ރީ ޖަނަވަ  1) 20--

3ޖަދުވަލު   
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 11  އިންެވސްޓްމަންޓް ފަންޑު  ،ހުރި ގަހަނާއާއި އިގެ ގޮުތގަޓުއިންވެސްޓްމަން ،އާއިޑިބެންޗަރ ،ޑާއިފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެިއްނ ބޭރުގައި ހުރި ބޮން 2.9

 12  ްނ ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުވި ފައިސާޖެއިބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ރާއް، ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް 3.1

 12  ނުދެއްކި ހުރި ބާކީ  ،ލޯނު އަދާކުުރމުގެ ގޮތުން ދައްކަމުންދާ މިންވަރާއި ،ލާއިފުސީފައިވާ ލޯނުެގ ތަގައިބޭރުން ނަ ރިންގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ރާްއޖެއިން/ރާއްޖެއިންފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަ 3.2

 13  ފުސީލުގެ ނަމުގައި ގެންގުޅޭ ކްެރޑިޓް/ޖޮއިންޓް/ސަޕްލިމެންޓްރީ/ކޯޕަރޭޓް ކާޑުތަކުގެ ތަފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިން 3.3

 13   ފުސީލުފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާގެ ތަ 3.4

 13   ލަ މުލަތުގެ ޖުސީފިރި/ދަރިންނަށް ލިބިފައިވާ އެހީ/ހަދިޔާ/ވަފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ 4.1

 14  ފުސީލުށްފައިވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ތަ ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެހީ/ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިން ކޮ  ބަޔާން 4.2
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 މަޢުލޫމާތު  މު އާން 

 ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުގެ މަޢުލޫމާތު ، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ންގެ ނަމުގައިވާ މުދަލާއި ނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިފަ 

 ތައްޔާުރކުރަންޖެޭހ މުއްދަތުގެ ެތރޭަގއި ާރއްޖެއާިއ ރާްއޖެއިން ބޭރުން ލިބިފައިާވ އާމްދަނީއާިއ މުދާ ބަޔާން 2.1

  ނަންބަރު  ގެ ކާޑު  ދ.ރ.އ.  ނަން 

ގެ ލޫމާތު ހުށަހަޅާ ހައިސިއްޔަތު )ފަނޑިޔާރު ޢު މަ 
 ފިރި/ދަރިން(އަނބިން/

  ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ އަހަރު  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް 
ވަށް/ ނަން/ފަންގިފިލާ/އެޕާޓްމަންޓް/މަގު/އަ  )ގޭގެ 

  ރަށް/ސިޓީ/އަތޮޅު(

 މު/ކުރާ މަސައްކަތް ޤާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަ 

 

  އޮފީހުގެ ފޯނު ނަންބަރު   ނަންބަރު ފޯނު މޮބައިލް 

  އީމެއިލް 

 ފުސީލު ތަ  ދަދު އަ  އާމްދަނީ ލިބުނު ގޮތް   #

 ނީ ވަޒީފާއިން ލިބުނު އާމްދަ 

   ލަ()އެއް އަހަރުގެ ޖުމުުމސާރައާއި އެހެނިހެްނ އެލަވަންްސ  ނުވަޒީފާއިން ލިބު 1
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 ލަ މުލާއި ފައިާސގެ ޖުދަމު 2.2

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާމްދަނީ 

   ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީނަފާ ގެވިޔަފާރީ 2

   އާމްދަނީ  ނުކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބު 3

ލިބުނު ކުން އެކައުންޓް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަ ސޭވިންގ ) އާމްދަނީ ނުސްޓް ގޮތުގައި ލިބުރެޓައިން 4
   އިންޓަރެސްޓް(

   ލަ(މު ގެ ޖުފުސީލު ތަގައި ބުނާ  2.3)އްސާގެ ފައިދާ ނުވަތަ ޑިވިޑެންްޑ ހި ގެކުންފުންޏާއި، ޕާޓްނަރޝިޕް 5

 އެހެނިހެން

    

    

    

 ފުސީލު ތަ  ދަދު އަ   މުދަލާއި ފައިސާ  #

 ޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ ފަނޑި 

   ރުފިޔާ(ދިވެހި )ލަ މުހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ޖު  އަތުގައި 1
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   ފައިސާ( )ބޭރުލަ މުހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ޖު  އަތުގައި 2

   )ދިވެހި ރުފިޔާ(ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ  3

   )ބޭރުގެ ފައިސާ(ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ  4

 ލާގައިވާ ޙަ /ދަރިންގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރު ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި 

   ބިން 5

   ރޯހައުސް  6

   ފްލެޓް  7

   އެއްމެދު އިމާރާތް/ފްލެޓް/ގެ/ބިން  8

   ގެސްޓްހައުސް/ފަޅުރަށް/ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްއަމިއްލަ ނުވަތަ ހިއްސާާވ  9

     އުޅަނދުފަހަރު މިއްލަ ނުވަތަ ހިއްސާވާ އަ 10

   އޮޑިދޯނިފަހަރު އްލަ ނުވަތަ ހިއްސާވާ އަމި 11
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  ފުސީލު އެފަދަ ފައިާސގެ ތަ ާއއި،ވިޔަފާރި ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ަދރިންެގ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އެހެްނ މީހުންގެ ނަމުަގއި ރާއްޖެއިން ޭބރުގަިއވާ މުދަާލއި 2.3

 

 

 

 ފުސީލު ތަ  ދަދު އަ  ވިޔަފާރި  އާއި،ފައިސާ  ،މުދަލާއި #

 ހުރި މުދާ  ނޭ އެހެން މީހުންގެ ނަމުގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެ  

    

    

 ހުރި ވިޔަފާރި  މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އެހެން މީހުންގެ ނަމުގައި  

    

    

 ހުރި ފައިސާ  މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ އެހެން މީހެއްގެ އަތުގައި  
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 ފުީސލު ތަ ކުގެއި، ބޭންކް އެކައުންޓްތަ ޓާޓާމް ޑިޕޮޒި 2.4

 ުނލިބި ހުިރ ބާކީ  ،ލިބޭ ފައިސާާއއި ލޯނުން،   ދަލާއި ާލއި، ަރުހނުކޮށްފައިވާ މުފުސީދޫކޮށްފައިވާ ލޯާނއި ާޕރސަނަލް ގެރެންޓީެގ ތަ 2.5

 
# 

 ބޭންކު  ،ބޭންކުގެ ނަމާއި
 /ސިޓީ ހުރި ޤައުމާއި ރަށް 

ފައިވާ ވައި ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅު 
 ނަން 

 / ޓައިޕް  ބާވަތް  ގެ އެކައުންޓު  ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރު 

 ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް ނުވަތަ 
އެކައުންޓް ބަންދުކުރި ހިސާބަށް، 

 ގައި ހުރި ބާކީ )އެކައުންޓް ހިންގާ ޓު އެކައުން 
 ( ފައިސާއިން 
 

      

      

 ބާވަތް  ގެލޯނު  ފަރާތް  ށްފައިވާ ލޯނު ދޫކޮ  #
 ދަދު އަ ލޯނުގެ 

 )ލޯނު ދިން ފައިސާއިން(

މިހާތަނަށް  އަނބުރާ 
 ނުލިބި އަދި 

 ދަދު އަ ބާކީ އޮތް 

މުއްދަތު ހަމަވާ  ގެލޯނު 
 ތާރީޚު 

އަނބުރާ ލިބިފައިވާ  ފާއިތުވީ އަހަރު 
 ދަދު އަ ފައިސާގެ 

       

       

       

# 
ފައިވާ ށް ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދޫކޮ 

 ފަރާތް 
 ބާވަތް  ގެ ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ 

ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ 
 ދަދު އަ 

 )ފައިސާއިން(

 އަދި އަނބުރާ މިހާތަނަށް 
 ނުލިބި 
 ދަދު އަ ބާކީ އޮތް 

ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ 
 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު 

ފައިވާ ކައި ގައި ދައް ފާއތުވި އަހަރު 
 ދަދު އަ ފައިސާގެ 
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  މުދާ، މާރާތް/ފްލެޓް/ގެ/ބިންއިއްމެދު އެބިާމއި، ފްލެޓާިއ  ؛ލާަގއިވާ ރާއްޖެާއއި ރާއްޖެއިން ޭބރުގަިއވާޙަފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ަދރިންެގ ނަމުގައި ުނވަތަ އަމިްއަލކުރުމުގެ ަމރު 2.6

ބިމާއި، ފްލެޓާއި އެއްމެދު  ؛ލާގައިވާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާޙަނަމުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރު  ނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ ފަ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ބައިގައި ހިމަނާނީ މި
ލެވިފައިވާ ކައިއެފަދަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއް ،ސީލާއިފުގަތް/އަމިއްލަކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ މުދަލުގެ ތަ ތެރެއިންފްލެޓް/ގެ/ބިން އަދި އަމިއްލަ ނުވަތަ ހިއްސާވާ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް/ފަޅުރަށް/ގެސްޓްހައުސް/ މުދަލުގެ /މާރާތްއި

 ފުސީލުމުދަލުގެ ތަ

 

 ފުސީލު ރަހުނު ކުރި މުދަލުގެ ތަ  #
ރީ ޓަ ރަހުނުކުރި މުދާ ރަޖިސް 

 ކޮށްފައިވާ ޤައުމު/ސިޓީ 

ރަހުނުކުރި މުދާ 
ކޮށްފައިވާ ރީ ޓަ ރަޖިސް 

  ޚު ތާރީ 

ރަހުނު ދޫކޮށްފައިވާ 
 ފަރާތް 

ރަހުނުގެ މިންވަރު 
 )ފައިސާއިން(

 ޚު ރަހުނު ނިމޭ ތާރީ 

       

       

       

# 
 މުދަލުގެ ބާވަތް  

 

ޑްރެސް ފުރިހަމަ އެ 
ހުރި  ތަކެތި  /

ޤައުމާއި 
  ރަށާއި/ސިޓީ 

 ގަތް އަގު 
 ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
 ފައިސާއިން(

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / 
 މޮޑެލް ނަންބަރު 

 އަހަރު  
 

 ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް ގަތް 
މުދަލުގެ އަގު އަދާކޮށް ނިމޭނެ 

 އަހަރު 

 ފާއިތުވީ އަހަރު 
 ފައިވާ ޖުމުލަ ފައިސާ ކައި ދައް 

 ފުސީލު މިއްލަ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ މުދަލުގެ ތަ ގަތް އަދި އަ
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 ކަނޑުަގއި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަުރ  ގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި،ގަމުާލގައިވާ އެއް ޙަރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ފަނޑިާޔރުގެ އަނބިން/ިފރި/ދަިރންގެ ނަމުގައި ގަތް ުނވަތަ އަމިްއލަކުރުމުގެ މަރު 2.7

ކަނޑުގައި  ފަހަރާއި،ގައި ދުއްވާ އުޅަނދުލާގައިވާ އެއްގަމުޙަ މަރުބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ގަތް ނުވަތަ އަމިއްލަކުރުމުގެ ،ބައިގައި ހިމަނާނީ މި
 ފުސީލުލެވިފައިވާ މުދަލުގެ ތަކައިއަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ ހިއްސާވާ އެފަދަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއް ،ސީލާއިފުދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތަ

 

# 
 މުދަލުގެ ބާވަތް 

 

ފުރިހަމަ އެޑްރެސް 
ހުރި  ތަކެތި  /

ޤައުމާއި 
 ރަށާއި/ސިޓީ 

 ވިއްކާލި އަގު 
 ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
 ފައިސާއިން(

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / 
 މޮޑެލް ނަންބަރު 

 އަހަރު 
އެއްފަހަރާ އަގު  ލީ މުދާ ވިއްކާ 

 ،ނުވާނަމަކަމަށް ގޮތަށް އަދާކުރާ 
 އަގު ހަމަވެ ނިމެންޖެހޭ އަހަރު 

ފާއިތުވީ އަހަރު ލިބިފައިވާ 
 ޖުމުލަ ފައިސާ 

 ފުސީލު ވިއްކާލި މުދަލުގެ ތަ 

        

# 
 މުދަލުގެ ބާވަތް  

 
 /ހުރި ޤައުމާއި  ތަކެތި 

  ރަށާއި/ސިޓީ 
 ގަތް އަގު 

 ފައިސާއިން( ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
ރީ ނަންބަރު / މޮޑެލް ރަޖިސްޓަ 

 ނަންބަރު 
 ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް 

 ފުސީލު ގަތް އެއްގަމު/ކަނޑު އުޅަނދުގެ ތަ 
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 ުނވަތަ ެއފަދަ ވިޔަފާިރ އެންޓިޓީ  ސޯލް ްޕރޮޕްރިއޭަޓރޝިޕް، ރީކޮށްފަިއވާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕްޓަރާއްޖޭގަިއ ނުވަތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުަގއި ރަޖިސް 2.8

ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި އެންޓިޓީ  ސޯލް ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް، ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް ރީޓަރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސް ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ ނަމުގައި ،ބައިގައި ހިމަނާނީ މި
   ފުސީލުފައިވާނަމަ އޭގެ ތަލައިކައިއެފަދަ ހިއްސާ އޮވެ އެފަދަ ހިއްސާ ފާއިތުވި އަހަރު ވިއް  ފުސީލާއި،ނުވަތަ އެފަދަ އެންޓިޓީއެއްގެ ހިއްސާ ގަތްނަމަ އެ ތަ

# 
 މުދަލުގެ ބާވަތް  

 
 /ހުރި ޤައުމާއި  ތަކެތި 

  ރަށާއި/ސިޓީ 
 އަގު  ވިއްކާލި
 ފައިސާއިން( ރި )މުޢާމަލާތު ކު 

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / މޮޑެލް 
 ނަންބަރު 

 ވިއްކާލި އަހަރު 

 ފުސީލު ވިއްކާލި އެއްގަމު/ކަނޑު އުޅަނދުގެ ތަ 

      

# 
ހިއްސާގެ ބާވަތާއި 

 ދަދު އަ 

ސޯލް  ،ހިއްސާވާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް 
 ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި

 ގެ ނަން އެންޓިޓީ 

 ޓުގެ ފިކެ ޓު ހިއްސާގެ ސެ 
ނަންބަރު ނުވަތަ 

 ރީ ނަންބަރު ޓަ ރަޖިސް 

ހިއްސާ ގަތް އަގު 
 ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
 ފައިސާއިން(

ހިއްސާ ގަތް 
 ޚު ތާރީ 

 ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް 

 ފުސީލު ގަތް ހިއްސާގެ ތަ 

       

# 
ހިއްސާގެ ބާވަތާއި 

 ދަދު އަ 

ސޯލް  ،ހިއްސާވާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް 
 ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރި

 ގެ ނަން އެންޓިޓީ 

 ޓުގެ ފިކެ ޓު ހިއްސާގެ ސެ 
ނަންބަރު ނުވަތަ 

 ރު ރީ ނަންބަ ޓަ ރަޖިސް 

ހިއްސާ ވިއްކާލި އަގު 
 ރި )މުޢާމަލާތު ކު 
 ފައިސާއިން(

 ޚު ހިއްސާ ވިއްކާލި ތާރީ 

 ފުސީލު ވިއްކާލި ހިއްސާގެ ތަ 
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 އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު  ،އިހުރި ގަހަނާއާ  ގެ ގޮތުަގއިޓުއިންވެސްޓްމަން ، އާއިޑިބެންޗަރ، ޑާއިފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ަދރިންެގ ނަމުގައި ރާއްޖެާއއި ާރްއޖެއިން ބޭރުަގއި ުހރި ބޮން 2.9

އިންވެސްޓްމަންްޓ  ،ގަހަނާއާއި، އްސާއި ރި، ނާއިހުރި ރަ ގެ ގޮތުގައިޓުއަމިއްލަ ބޭނުމަށްވުރެ އިތުރަށް އިންވެސްޓްމަން، އާއިޑިބެންޗަރ، ޑާއި ފަނޑިޔާރުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ބޮން ،ބައިގައި ހިމަނާނީ މި
 ގެ ގޮތުގައި ހުރި އެހެނިހެން މުދަލާއި ފައިސާ ޓުންމަމަތީގައިވާ ފަންތިއަކަށް ނުފެތޭ އަމިއްލަ ބޭނުމަށްވުރެ އިތުރަށް އިންވެސްޓް ޑާއި،ޓަޔަރމަންޓް ފަންރި، ޑާއިފަން

 

 

  މުދަލާއި ފައިސާގެ ބާވަތް  #
 ރި ގަތް އަގު )މުޢާމަލާތު ކު 

 ފައިސާއިން(
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު / 

 ސީރިއަލް ނަންބަރު 
 ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް  ގަތް އަހަރު 

 ފުސީލު ގެ ތަ ޓު ގަތް އިންވެސްޓްމަން 

      

# 
 އި ފައިސާގެ މުދަލާ  

 ތް ބާވަ 
 

 އަގު  ވިއްކާލި
 ފައިސާއިން( ރި )މުޢާމަލާތު ކު 

 ވިއްކާލި އަހަރު  ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު / މޮޑެލް ނަންބަރު 

 ފުސީލު ގެ ތަ ޓު ވިއްކާލި އިންވެސްޓްމަން 
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 ފުސީލު ޔާން ތައްޔާރުކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަ ބަ 

 ން ބޭރަްށ ުކރި ދަތުރުތަަކށް ޚަރަދުިވ ފައިސާ ޖެއިބަޔާން ތަްއޔާރުުކރާ މުްއދަތުގެ ތެރޭަގއި ރާއްޖެއާިއ ާރއް، ބަޔާން ތައްޔާުރކުިރ ތާރީޚާ ހަމައަށް 3.1

ނުދެއްކި ހުިރ  ،ާލއި، ލޯުނ އަދާކުރުުމގެ ގޮތުްނ ދައްކަމުންދާ މިންަވރާއިފުސީފައިާވ ލޯނުެގ ތަގައިޭބރުން ނަ  ނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ަދރިންެގ އަމިއްަލ ނަމުގަިއ ރާއްެޖއިން/ރާއްޖެއިންފަ 3.2

 ބާކީ 

 ރަށް/ޤައުމު  ޚަރަދު  #
 ދަދު އަ 

 )ޚަރަދުކުރި ފައިސާއިން(
 ފުސީލު ތަ 

 )ދަތުރުތަކުގެ އަދަދު(

ބައިގައި މެއިންޓަނަންސް ފީ ފަދަ ޚަރަދު  )މިކުލި ހުރުމުގެ ޚަރަދު/ 1
  ހިމަނަންވާނެއެވެ.(

 
 

   ފީ ކޯްސ  ޖުގެސްކޫލް/ކޮލެ 2
 

 

   )ލަފާކުރެވޭ( ކުރި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުރާއްޖޭގައި  3
 

 

     )ލަފާކުރެވޭ( ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުރާއްޖެއިން  4

 ދަދު އަ ޖެހޭ ޖުމުލަ ދައްކަން  ޚު ތާރީ ލޯނު ނެގި  ތް ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާ  #
 ނުދައްކާ މިހާރު 

 އޮތް ބާކީ 
 ޚަލާޞް ދައްކާ ފައިސާ 
 ޚު ޖެހޭ ތާރީ ކުރަން

 ޖުމުލަ ފައިސާ  ދެއްކި އަހަރު  ފާއިތުވި 
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 ފުސީލު ޑުތަުކގެ ތަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންެގ ނަމުގަިއ ގެންގުޅޭ ްކރެިޑޓް/ޖޮއިންޓް/ސަޕްލިމެންޓްރީ/ކޯަޕރޭޓް ކާފަ  3.3

 

 ފުީސލު ނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ަދރިންެގ މުދަލުެގ ޒަކާތުގެ ގޮތުގަިއ ދެއްކި ފަިއސާގެ ތަފަ 3.4

 ފުސީލު ލިބިފައިވާ އެހީ/ހަދިޔާ/ވަސީލަތުގެ ތަ ފިރި/ދަރިންގެ ނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފަބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  
 ލަ މުޖު ލަތުގެސީވަ /ލިބިފައިވާ އެހީ/ހަިދޔާ ނަށްނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ަދރިންފަ 4.1

 )ތިންހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ 3000/-ނުވަތަ ފައިސާގެ އަދަދު  އެކެއްގެ ފަރާތުން/އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްފަހަރާ/އެކި ފަހަރު މަތިން ފަނޑިޔާރަށް ހަދިޔާ/އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތީގެ

# 
 ކާޑުގެ ބާވަތް 

 ފަދަ( )ވިސާ، މާސްޓަރ، އެމެކްސް 

 ކާޑު ދޫކުރި ބޭންކް،
  ،ބޭންކް ބްރާންޗް، ރަށް 

 ޤައުމު 

ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ 
 ނަން 

ކްރެޑިޓް ލިމިޓް 
)ކްރެޑިޓް 

ފައިވާ ކޮށް ދޫ 
 ފައިސާގެ ބާވަތުން(

ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ 
 ޚު ތާރީ 

ޓްމަންޓުގައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ސްޓޭ 
 ލަ އަދަދު މު ޖު

       

       

 ޚު ދެއްކި ތާރީ  ދަދު އަ  ޒަކާތް ދެއްކި މުއައްސަސާ މުދަލުގެ  #
    

 ފުސީލު ތަ  ދަދު އަ  ވަސީލަތް /ހަދިޔާ އެހީ/   #

 ލިބިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައްނަށް ގޮތުގައި އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ/ދަރިން އެހީ/ހަދިޔާގެ

   ބިފައިވާ ފައިސާލިނަށް ހަދިޔާ/އެހީގެ ގޮތުގައި އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ/ދަރިން 1
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 ލު ސީ ފުކޮށްފައިާވ ދަތުރުފަުތރުގެ ތަ ނޑިޔާރުެގ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންފަބޭރަްށ ތައްޔާުރކުާރ މުއްދަތުގެ ެތރޭގަިއ އެީހ/ހަދިޔާެއއްގެ ގޮުތގައި ރާއްޖެއާިއ ރާއްެޖއިން  ބަޔާން 4.2

 އިޤްރާރު  

    ލަތްތައްލިބިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ވަސީ ނަށްހަދިޔާ/އެހީގެ ގޮތުގައި އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ/ދަރިން 2

   ހަދިޔާ/އެހީގައި އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ/ދަރިން ކިޔަވާނަމަ 3

 ރިން ދިރިއުޅޭ ނަމަ މީހެއްގެ ގެދޮރުގައި މާކެޓް ރޭޓަށްވުރެ ދަށް ކުއްޔެއްގައި ތިމާ/ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ/ދަ 4
 (ރުމަށްބަޔާންކު ފުސީލު)މާކެޓް ރޭޓުގައި ދައްކާ ކުލީގެ ފަރަގާއި އޭގެ ތަ

  

   މީހެއްގެ ގެދޮރުގައި ތިމާ/އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ/ދަރިން ހިޭލ ދިރިއުޅޭ ނަމަ  5

 ދަތުރުގެ ބޭނުން  ތަން  ދަތުރުކުރި  #
 ޚަރަދުކޮށްދިން ކަންކަން 

)މުޅި ދަތުރު ނުވަތަ ޓިކެޓް/ހުރުން/ލޯންޗް/ކެއުން/ބޭސް ފަރުވާ ފަދަ 
 ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށް(

  އެޑްރެސް ދަތުރަށް ޚަރަދުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި

 ރާއްޖޭގައި 

     

 ރާއްޖެއިން ބޭރުން 

     

 ވަންަހނާކުރުމެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރުކުރުމެްއ އެކުލެވިގެންނުވާެނ ކަމުގައި ނުވަތަ ތެދު މަޢުޫލމާތުކަމާއި، މި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެުޅމުގައި އެއްެވސް ފޮރުވުމެްއ  ،ފައި މިވަީނ ފުރިހަމަޅައިމި ފޯމުގައި ހުށަހަ
ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ުގޅިގެްނ  މި އަދި ކުރަމެވެ.ލުއެޅޭނެކަމަށް ޤަބޫ މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ހުރެންނާ އަ ،ަނމަ ވާ ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުޫނން މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި  ،އެކުޔާއެ އިޤްރާރުވަމެވެ. ހަމަ

  ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.ވައިމަޢުލޫމާތު ފޯރު ދުމަށް އެިދއްޖެ ހިނދެއްގައި އެޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ހޯ

  ޚު ތާރީ   ސޮއި 
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 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 
 

 ްވެ. ނެތައްޔާރުކުރާ މާލީ ބަޔާ ފައިމި ފޯމަކީ ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިން ފުރިހަމަކޮށ 

  ައަހަރުން ދަށުގެ ދަރިންގެ ގޮތަށެވެ.  )އަށާރަ(  18 ،ނީމި ފޯމުގައި "ދަރިން" މާނަ ކޮށްފައި އެވ 

 ަފުރަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ ދަރިއަކަށްވެސް ވަކި ފޯމެއް ،ތްބަކަށް ވަކި ފޯމެއް ފުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއް ދަރިއަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިން ތިބިނަމަނކޮންމެ އަ ،ތްބަށްވުރެ ގިނަ އަނބިން ތިބިނަމަނމި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަނޑިޔާރެއްގެ އެއް އ 

 

  ްވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުގެ މަޢުލޫމާތު ، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، : ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ ނަމުގައިވާ މުދަލާއ2ިސެކްޝަނ 
 2.2  ޭއަތުގައި ހުރި ދިވެހި ރުފިޔާގެ  ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންގެ  އެ  ،ރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ނިމޭ ތާރީޚަށްބަޔާން ތައްޔާ ،ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހާމަކުރާނީ ،ފުރިހަމަކުރާއިރު އިގެ ބައި ލަމު ޖުމުދަލާއި ފައިސާގެ ހިމެނ

 3,000/-ދަދު އަލަ މު  ނޫން އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޖުއަތުގައި ހުރި ދިވެހި ރުފިޔާ ނޫން އެހެން ފައިސާއެއް ނުވަތަ ދިވެހި ރުފިޔާ ގެ)ތިންހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުނަމައެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރު  3,000/-ދަދު އަލަ މުޖު
 )ތިންހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުނަމައެވެ.

 2.3 ީފައިސާއިން  އި އެ މުދަލާ ތެރޭގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ،ތު އޮތް މުދަލާއި ފައިސާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ހުރި ނަމަވެސްޙަލަޞްބަޔާން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަ  ،ގައި ބަޔާންކުރާނ
 ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ފަރިންނަށް މަންފާ ލިބިފައިވާނަމަ/ލިބެމުންދާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެވެ.

 

  ްފުސީލު : ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިން ކުރާ ޚަރަދުގެ ތ3ަސެކްޝަނ 
 3.1 /ްފުސީލުލައެވެ. އަދި "ތަމުއެ ހުރިހައި ދަތުރަކަށް ޚަރަދުކުރި ޖު  ،ދަދު" ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާނީއަ" ،އުމަކަށް ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއް ދަތުރަށްވުރެ ގިނަ ދަތުރު ކުރިނަމަވެސްޤަގައި އެއްރަށަކަށ "

 .ގައި ދަތުރުގެ އަދަދު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެމު ކޮލަ
 ިން ބޭރުގައި ކިޔަވާނަމަ ކިޔަވާ ތަނަކަށް ދައްކާ ފައިސާ ޖެއިކޯސް ފީއަކީ ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިން ރާއްޖެއާއި ރާއް ޖުގެ ބައިގައި ހިމެނޭ ސްކޫލް/ކޮލެ މ 

 

  ްފުސީލު ލަތުގެ ތަސީ: ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިންނަށް ލިބެމުންދާ އެހީ/ހަދިޔާ/ވަ 4ސެކްޝަނ 
 4.1  ްތިންހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ  3000/-ލިބުނު ތަކެތީގެ ނުވަތަ ފައިސާގެ އަދަދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެހީއެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި އަނބިން/ފިރި/ދަރިންނަށް ނޑިޔާރުގެ ފަ  ،ކުރާނީގައި ބަޔާނ(

 ބޮޑުނަމައެވެ.
 ޭފުސީލު އޭގެ ތަ އި ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިން/ފިރި/ދަރިން ދައްކާ ކުލީގެ ފަރަގާ ،ޓް ރޭޓާއިކެ މާ ،އަނބިން/ފިރި/ދަރިން ދިރިއުޅޭނަމަނޑިޔާރުގެ ފަކުއްޔެއްގައި  ޓަށްވުރެ ދަށް މި ބައިގައި ހިމެނޭ މީހެއްގެ ގެދޮރުގައި މާކެޓް ރ 

.ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
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 ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާން ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ވަނަ އަހަރުގެ  ------- 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީެގ  153ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ
 ޮކމިޝަނަށް ލިބިއްޖެ. މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާން މި

 

  :މާއި ެއޑްރެސްފަރާތުގެ ނަ ބަޔާން ހުށަހެޅި

 އަދާކުރާ ކޯޓް:  ވަޒީފާ

 :މުމަޤާ

 ބަލައިގަތް ފަރާތް:

 : ނަން

 :މުމަޤާ

      ސޮއި:

   :ޚުބަލައިގަތް ތާރީ

 :  ތައްގަނޑުގެ ނުކޮމިޝަ

__________________________ 

 

4ޖަދުވަލު   
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