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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

  މާލެ،        
 .ދިވެހިރާއްޖެ 
  

 ގަވާއިދު އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 

ބު  ފުރަތަމަ ބާ
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް

( އާއި ރވަނަ މާއްދާގެ )  7)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ 2007/4މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .1 ފާއި ނަންރަތަޢާ
 މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނަ 9

ލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ސޫނުވަތަ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ބާޠިލްކުރެވޭނޭ އު
ފަރާތްތަކަށް އެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި  ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކިސޫއު

ތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ބާޠިލްކުރުމާއި، ޤާނޫނީ އޮޑިޓް ކުރާ ފަރާތް
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

 ފައިވާ ގަވާއިދެވެ.ދައިހަ
 

 .ގަވާއިދު" އެވެ މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ  )ށ(  
 

ރާ އޮޑިޓް ލައިސަންސް ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކު )ނ(  
 ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ބާޠިލްކުރުމުގެ  )ހ( .2 މަޤުޞަދު

ސައްކަތުގެ ފަންނު އޮޑިޓް މަ، މަސައްކަތް އެއް މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމާއި
 ތަރައްޤީވުމަށް މަގުފަހިކުރުން؛

 
ލަކުން ސޫހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ބާޠިލްކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާ ވަކި އު ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ )ށ(  

ލުތަކެއްގެ މަތިން ކުރިއެރުވުމަށް ސޫޢަމަލުކުރުމާއި، އޮޑިޓިންގ ދާއިރާ ހަރުދަނާ އު
 މަގުފަހިކުރުން؛

 
ފަހި އަދި ގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދިވެހިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭ )ނ(   

 ؛ފައިހަމަކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރުމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުން
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ބޭރުގެ ގުޅިގެން ންމުންނަށް ދޭ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކާ އާޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  )ރ(   
 ؛ފުރުޞަތު ދިނުންކުން ކަނޑައެޅޭ ގިންތިތަ ވެސްފަރާތްތަކަށް

 
  ،ގަޅުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ނޤާނޫނީ އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަ )ބ(   

މި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
 ؛ހިފެހެއްޓުން

 
ދު، އޮޑިޓުގެ ޚިދުމަތް ގެ ފެންވަރާ މެދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ޤާނޫނީ އޮޑިޓްތަކު )ޅ(   

އިތުބާރާއި  ގެރައްޔިތުންލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި 
 ؛ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިނުން

 
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި  ކީޤާނޫނީ އޮޑިޓްތަކަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ )ކ(  

 ހެދުން. އޮޑިޓްތަކަކަށް ކުރެވޭބެލެހެއްޓިގެން 
 

    

 ވަނަ ބާބުދެ
 ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ގިންތިތަކާއި ޝަރުޠުތައް އޮޑިޓްޤާނޫނީ 

ފަރުދީގޮތުން ޤާނޫނީ  ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓް ފާމްތަކަށާއި މި .3 ގިންތި ކަނޑައެޅުން ލައިސަންސްތަކުގެ
އޮޑިޓް ކުރާ   ސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.އޮޑިޓްކުރާ  ފަރާތްތަކަށް ތިން ގިންތިއެއްގެ ލައިސަން

 ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސްގެ  ގިންތިތަކަކީ:
 

 ކެޓަގަރީ "އޭ" (1)  
 

 ކެޓަގަރީ "ބީ"  (2)  
 

 ކެޓަގަރީ "ސީ" ( 3)  
 

އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ 
ންމު އާފަރުދުންގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ 

 ޝަރުޠުތައް

ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް  އެދޭ ކޮންމެ ފަރުދެއްގައި އަންނަނިވި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓް .4
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

 

 ؛ފުރިފައިވުން އަހަރު( އަށާރަ) 18 އުމުރުން (1)  
 

މީހެއްގެ މައްޗަށް  ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން އެ ،ކޯޓަކުންދިވެހިރާއްޖޭގެ  (2)  
 ؛ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމެއް

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ހުއްދައަށް އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ  (3)  
ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓު ޙުކުމަކުން އިފްލާސްކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ؛މީހަކުކަމުގައި ނުވުން
 



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ            R-23/2020 : ނަންބަރު ގަވާއިދު                50  އަދަދު:                    49ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

5 

ނުވަތަ އެހެން  ކޯޓަކުން،ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އްސަލައެއްގައިމަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ މަ ( 4)  
ކަމުގައި  ކޮށްފައިވާ މީހަކު މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން ނަމަވެސް އެ

 ؛ނުވުން
 

މީހަކާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު  ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީއަކުން އެ ( 5)  
 ؛ ނުވުންފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިޅައިއަ
 

އޮޑިޓް ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ފަރާތެއްތޯ  ( 6)  
، އި އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅަ ގބެލުމަށްޓަކައި ލައިސެންސިން

އަކުން އުއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ޓެސްޓަކުން ނުވަތަ އިންޓަވި
 ؛ވުން ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާފާސްވެފައި

 

ފައިވާ "ބީ" ކެޓެގަރީއާއި "ސީ" ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައަށް ޅައިގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ މި (7)  
 ؛ވުން ކަމުގައި އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް

 

ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދަރަނި  ،ވާނަމަ ކަމުގައި ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް ފަރާތެއް (8)  
 ވުން. ދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިއަދާކުރަމުން

 
ކެޓަގަރީ "އޭ" ގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ 

ހުރުން  ކިބައިގައި އަމިއްލަ ފަރުދުން
 ޝަރުޠުލާޒިމުވާ 

އެދޭ ފަރާތަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް  ށްކެޓަގަރީ "އޭ" ލައިސަންސަ )ހ(  .5
ން ދޫކޮށްފައިވާ އެކައުންޓެންޓްސް )އައިފެކް( ގެ މެންބަރުކަން އޮންނަ ފަރާތަކު

ތަނުގެ ފުރިހަމަ  އެ ،ކޮށްފައިވާހާސިލުޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންސީގެ ސަނަދެއް 
  ؛ވުން މެންބަރެއް ކަމުގައި

 

 ، ކުރަންވާނީ އޮޑިޓް މަސައްކަތް  ކެޓަގަރީ "އޭ" ގެ ލައިސަންސް ލިބޭ އާންމު ފަރުދަކު )ށ(  
 ވާ ފާމެއްގެ ނަމުގައެވެ.މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި

 

ގެ ދުވަހު )ހަތެއް( އަހަރު 7ފަރާތަކީ މަދުވެގެން  ކެޓަގަރީ "އޭ" ލައިސަންސަށް އެދޭ )ނ(  
ރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކު މުއްދަތަށް އެކެސްޓަ

 ؛ވުން ކަމުގައި
ބޭރުގެ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ކެޓެގަރީ "އޭ" އަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ރާއްޖެއިން  )ރ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ، ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭން ބޭނުންވާ 
 ފެންވަރު ރަނގަޅު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނެޓްވާރކް އޮޑިޓް ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ވުން؛

  
ކެޓަގަރީ "ބީ" ގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ 

ހުރުން އިގައި ކިބައަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 
 ޝަރުޠުތައްލާޒިމުވާ 

ކެޓަގަރީ "ބީ" ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް  )ހ( .6
އެކައުންޓެންޓްސް )އައިފެކް( ގެ މެންބަރުކަން އޮންނަ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ؛ންވު ތަނުގެ ފުރިހަމަ މެންބަރެއް ކަމުގައި އެ ،ކޮށްފައިވާހާސިލުސަނަދެއް 
 

 ، ކުރަންވާނީ އޮޑިޓް މަސައްކަތް  " ގެ ލައިސަންސް ލިބޭ އާންމު ފަރުދަކުބީކެޓަގަރީ " )ށ(  
 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފާމެއްގެ ނަމުގައެވެ.
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 )ނ(  

 
 ( އަހަރުދުވަހުގެފަހެއް) 5މަދުވެގެން   ފަރާތަކީ ލައިސަންސަށް އެދޭ ބީ"ކެޓަގަރީ "

މުއްދަތަށް އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކު 
 .ވުން ކަމުގައި

 
ކެޓަގަރީ "ސީ" ގެ ލައިސަންސަށް 

ކިބައިގައި އެދޭ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 
 ޝަރުޠުތައްހުރުން ލާޒިމުވާ 

 ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެދޭ ފަރާތަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ލައިސަންސަށްގެ ކެޓަގަރީ "ސީ"  )ހ( .7
ސަނަދެއް  ފަރާތަކުން)އައިފެކް( ގެ މެންބަރުކަން އޮންނަ  އެކައުންޓެންޓްސް 

 ؛ވުން ކަމުގައި ފުރިހަމަ މެންބަރެއްތަނުގެ  އެ ،ކޮށްފައިވާހާސިލު
 

)ތިނެއް(  3ފަރާތަކީ މަދުވެގެން  އެދޭ ގެ އޮޑިޓް ލައިސަންސަށްކެޓަގަރީ "ސީ"  )ށ(  
ރިބާ ށް އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ  އެކަށީގެންވާ ތަޖުގެ މުއްދަތަދުވަހުއަހަރު

ނުވަތަ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ނުވަތަ އެކައުންޓަންސީ  ،ވުން ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި
)ހަތެއް( އަހަރުދުވަހުގެ އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 7 ދާއިރާގެ މަދުވެގެން 
 މީހަކު ކަމުގައި ވުން.

 
ށް އެދޭ ފާމްގައި އޮޑިޓް ލައިސަންސަ
 ތައްޠުންމު ޝަރުއާހުރުން ލާޒިމުވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ކޮންމެ ފާމެއްގައި އަންނަނިވި  .8
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

 
 ލައިސަންސަށް އެދޭ ފާމުގެ އެއްވެސް ޕާރޓްނަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އޮޑިޓް (1)  

ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި  އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމެއް
 .ނުވުން

 
ގައި ޓުއޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފާމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން (2)  

 .ވުން ކަމުގައި މެއްކޮށްފައިވާ ފާ ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ
 

  (3) 
 

ޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފާމަކީ އޮޑިޓްކުރުން، ނުވަތަ އެޝޫރެންސާއި އޮޑި
އެކައުންޓެންސީގެ ޚިދުމަތްދިނުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް ނުވަތަ ޓެކްސް 
ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ފިޔަވައި އެހެން ވިޔަފާރިތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

 .ކަމުގައި ނުވުން ފަރާތެއް
 

މުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހުއްދަދެވޭ އޮޑިޓް ފާ (4)  
 ވުން. ފައިވާ ފާމެއްކަމުގައިކޮށްޤާއިމު

 

 ސަށްއޮޑިޓް ލައިސަން ގެކެޓަގަރީ "އޭ"

އެދޭ ފާމުތަކުގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ 

 ޝަރުޠުތައް

 

" ކެޓަގަރީ "އޭ  ކީ)އެކެއް( ޕާރޓްނަރަ 1ފާމުގެ ޕާރޓްނަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  )ހ( .9
ފުލްޓައިމްކޮށް އަދި އެ ފަރާތަކީ  ވުން ކަމުގައި މީހެއްއޮޑިޓް ލައިސަންސް އޮންނަ 

ތަނެއްގައި ދާއިމީ  އެ ނޫން ،ވުމާއި އެ ފާމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ކަމުގައި
 .ރާތެއް ކަމުގައި ނުވުންފައެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ 
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 )ށ(  
 

މި ގަވާއިދުގެ  )އެކެއް( ޕާޓްނަރަކީ 1 ދުވެގެންމަރުންގެ ތެރެއިން ޕާޓްނަ ފާމުގެ  އެ
ދިވެހި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ،ދޫކޮށްފައިވާ ދަށުން އޮޑިޓް ލައިސަންސް

 ފަރާތަކީ ފުލްޓައިމްކޮށް އެ ފާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެ ،މާއިކަމުގައި ވު ކުރައްޔިތަ
 ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން.

 

މިހާރު އޮޑިޓް   ،ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ ކޮށްފައިވާ( ގައި ބަޔާންށމާއްދާގެ ) މި )ނ(  
މި މިންގަނޑަށް ވާޞިލު ވުމަށްޓަކައި  އެ ންއޮޑިޓް ފާމުތަކުލައިސަންސް އޮތް 

( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އެކެއް) 1ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ދެވޭނެއެވެ.

 

 މަދުވެގެން  މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންދާއިމީ ކުރާ މަސައްކަތް ފާމުގެ އެ (ރ)  
 .ވުން އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި  )ފަންސާސް އިންސައްތަ(  50%

 

ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ  އޮޑިޓް ފާމުތަކުން  ކޮށްފައިވާ( ގައި ބަޔާންރމާއްދާގެ ) މި )ބ(  
މި ގަވާއިދަށް  ،ތިންމަ މިންގަނޑަށް ވާޞިލު ވުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ގޮތުގެ އެ

 އް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.ދޭ) 2ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 

 ))ތިރީސް އިންސައްތަ %30ތެރޭގައި  ދުވަހުގެއަހަރު ކެއް(އެ) 1 .1   
 

 ()ފަންސާސް އިންސައްތަ  %50ތެރޭގައި  ދުވަހުގެއަހަރު )ދޭއް( 2 .2   
 

 ،ބުނެފައި އެވަނީ ރުމޭ މަސައްކަތް ކު ށްމީކޮއިއެވާ ދާ ގައި  )ރ(މި މާއްދާގެ )ޅ(  
 އަދާކުރުމެވެ. ވަޒީފާއެ ފާމުގައި ގަޑިއިރު )ސާޅީސް(  40ތާއަކު ފުމަދުވެގެން ހަ

 

)ފަންސަވީސް  25ކެޓަގަރީ "އޭ" ފާމެއްގެ ހިއްސާގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން % )ކ(  
އެ ފާމުގެ  ،އިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލަ ،އިންސައްތަ( ހިއްސާ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފާމުގެ ހިއްސާތައް  2025ދިވެހި ޕާޓްނަރަށް ލިބޭގޮތަށް 
 ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 
 "އޭ" ގެ ލައިސަންސް އޮންނަ ކެޓަގަރީ

 ޚިދުމަތް ދިނުންފަރާތްތަކުން 
 އްނަނިވި ގިންތިތަކުގެ ވިޔަފާރިތަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަން ގެ ލައިސަންސް "އޭ" ކެޓަގަރީ .10

ގައި  1 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ،ގޮތް ފައިވާޅައިމި ގިންތިތައް ކަނޑައަ ވިދާނެއެވެ.އޮޑިޓްކުރެ
 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 
 ؛ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް (1)

 ؛މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް (2)

 އަދި ؛ވިޔަފާރިތައް ކުދި (3)

 މެ ކުދި ވިޔަފާރިތައް.އެން (4)
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އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް  ގެކެޓަގަރީ "ބީ"

އެދޭ ފާމުތަކުގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ 
 ޝަރުޠުތައް

)އެކެއް( ޕާޓްނަރަކީ ދަށްވެގެން  1ގެ ޕާރޓްނަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން މުފާ )ހ( .11
 ފައިވާދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެ، ކެޓަގަރީ "ބީ" އޮޑިޓް ލައިސަންސް އޮންނަ

 .ވުން ކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއް
 

 ވުން. ފާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓްނަރުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި )ށ(  
 

)އައްޑިހަ  80%މަދުވެގެން  މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންދާއިމީ މަސައްކަތްކުރާ  ފާމުގެ އެ )ނ(  
 .ވުން އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި އިންސައްތަ(

 
 "ބީ" ގެ ލައިސަންސް އޮންނަ ކެޓަގަރީ

 ޚިދުމަތް ދިނުންފަރާތްތަކުން 
އަންނަނިވި ގިންތިތަކުގެ  ،ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ގެ ލައިސަންސް "ބީ" ކެޓަގަރީ .12

މި ގަވާއިދުގެ  ،ގޮތް ފައިވާޅައިދާނެއެވެ. މި ގިންތިތައް ކަނޑައަވިއޮޑިޓްކުރު އްވިޔަފާރިތަ
 ންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ގައި ބަޔާ 1ޖަދުވަލު 

 

 ؛މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް (1)

 އަދި ؛ވިޔަފާރިތައް ކުދި (2)

 އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތައް. (3)

އޮޑިޓް  ގެކެޓަގަރީ "ސީ"
އެދޭ ފާމުތަކުގައި  ށްލައިސަންސަ

 ހުރުން ލާޒިމުވާ ޝަރުޠުތައް

  ކީއެކެއް( ޕާރޓްނަރަ ) 1ގެ ޕާރޓްނަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން މުފާ )ހ( .13
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ، އޮޑިޓް ލައިސަންސް އޮންނަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 .ވުން ކަމުގައިވެހި ރައްޔިތެއް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ދި
 

 .ވުން ފާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓްނަރުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި )ށ(  
 

  މަދުވެގެން  މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންދާއިމީ ކުރާ މަސައްކަތް ފާމުގެ އެ )ނ(  
 .ވުން އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި)އައްޑިހަ އިންސައްތަ(  80%

 
ގެ ލައިސަންސް  "ސީ" ކެޓަގަރީ
 ޚިދުމަތް ދިނުންފަރާތްތަކުން  އޮންނަ

ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ގިންތީގެ ގެ ލައިސަންސް  "ސީ" ކެޓަގަރީ .14
ގައި  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ގޮތް ފައިވާޅައިވިދާނެއެވެ. މި ގިންތި ކަނޑައަރެއޮޑިޓްކު

 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
 

 އަދި  ؛ވިޔަފާރިތައް ކުދި (1)

 އެންމެ ކުދިވިޔަފާރިތައް (2)
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 ވަނަ ބާބުތިން
 އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ބާޠިލު ކުރުން

އްލަ ފަރުދުން އޮޑިޓް އަމި
 ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުން

 ،ފޯމާއެކު  ،ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ފަރާތުން އޮޑިޓް ލައިސަންސް ލައިސަންސަށް އެދޭ .15
އަންނަނިވި ތަކެތި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ 

ކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ޙައްޞަމަޢުލޫމާތުގެ  ލިޔުންތަކުގެ އެލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލުތައް، 
 ވަގުތުން ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ކާޑު ނުވަތަ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭފަރާތުގެ  އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ (1)  
 .ލާއި ކޮޕީސްގެ އަޓުޕާސްޕޯ

 
ހޭ ވުޒާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމާބެ ،ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީއަކު ނަމަ (2)  

 .ލާއި އެ ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީސްގެ އަޓުވާރކް ޕާރމި
 

މީ ފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާކަން އަންގައިދޭ ތަޢުލީޅައިގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ މި (3)  
ލާއި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ސްނުވަތަ ސަނަދުތަކުގެ އަ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ

 .ކޮޕީ
 

 .ފަރާތުގެ ވަނަވަރު އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ (4)  
 

މީހެއްކަން  )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް 5ވޭތުވެދިޔަ  (5)  
މީހަކު ދިރިއުޅޭ  މީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމުންނާއި އެ ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ

 .ފައިވާ ޕޮލިސް ކްލިއަރެންސްދައިޤައުމުން ހޯ
 

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ޝަރުޢީ  5ވޭތުވެދިޔަ  (6)  
 ކުމެއް ކޮށްފައި  ނެތްޙުމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް  ކޯޓަކުން  އެ

މީހަކު  މީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމުންނާއި އެ މީހެއްކަން ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ
 .ފައިވާ ކޯޓު ކްލިއަރެންސްދައިދިރިއުޅޭ ޤައުމުން ހޯ

 
ނަލް އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ރއެކްސްޓަ)ތިނެއް(  އަހަރުދުވަހު  3ވޭތުވެދިޔަ  (7)  

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ  3މި ގޮތުން  ލިސްޓެއް.
)ތިނެއް(  3ހު ހުށަހަޅާ ލިސްޓު ވާންވާނީ އެންމެ ފަ ،ތަންތަނުގެ ލިސްޓު ހުށަހަޅާއިރު

 އަހަރުދުވަހު ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓްތަކުގެ ލިސްޓަށެވެ.
 

ލައިސަންސަށް އެދި ފާމުތަކުން އޮޑިޓް 
 ހުށަހެޅުން

 ،ފޯމާއެކު  ،އެދޭ ފާމުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ށްއޮޑިޓް ލައިސަންސަ .16
 ންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ތަކެތި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަ

 
 ޕާޓްނަރުންގެ އެދޭށް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފާމުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމަ އޮޑިޓް (1)  

 އޮޑިޓް ލައިސަންސްތައް.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ޕާރޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި  (2)  

 .ޓުފިކެޓުރަޖިސްޓަރީކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެ
 

 .ލީ މަޢުލޫމާތުފުސީފާމް ހިންގާ އޮފީހުގެ ތަ (3)  

 

 .ލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުސީފާމުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި އިންސާނީ ވަ (4)  
 

ފާމުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް މެކޭނިޒަމާބެހޭ  ،އޮޑިޓް ޕްރޮސެސްގެ ޚުލާޞާއަކާއި (5)  
 .ލޫމާތުޢުމަ
 

 .ފާމުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު (6)  

 

 .ތުތައްއަރާޖުގުޅޭ އި ފާމުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ (7)  
 

 .ޕާރޓްނަރޝިޕް އެގްރީމެންޓް (8)  
 

އެޕްލިކޭޝަން މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި 
 ފާސްކުރުން

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  )ހ( .17
ލްގެ އޮފީހުން އެ އެޕްލިކޭޝަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ،އޮފީހަށް ލިބުމުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  23މި ގަވާއިދުގެ  ،ފައިވާވައިލައިއެކުލަ
 ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 
ފޯމު  ،ލައިސަންސިން އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލިބުމުން )ށ(  

ގަވާއިދުގައި  މި ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅައި ފަރާތަކީ ވާފައިޅައިހުށަހަ
 ތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.ފަރާތެއްޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

ފައިވާ ފަރާތަކީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޅައިކޮމެޓީން ބަލާ ބެލުމުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަ )ނ(  
އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އޮޑިޓަރ  ށްރާތައެ ފަ ،ވާނަމަ ފަރާތެއް ކަމުގައި

 ޖެނެރަލަށް ލަފާދޭންވާނެއެވެ.
 

ލަސްވެގެން  ،ގޮތެއް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނަކާމެދު  ނިންމި ލައިސަންސަށް އޮޑިޓް )ރ(  
 އަންގަންވާނެއެވެ. ފަރާތަށްތާގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފު)ފަހެއް( ވަނަ ހަ 5
 

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ށްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތައެޕް )ބ(  
 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ލައިސަންސް އޮޑިޓް ފަރާތަށް   އެ ،ނިންމުމުން

 
 ،ލުވުމާއިބާޠިއޮޑިޓް ލައިސަންސް 

 ބާޠިލު ކުރުން
 

ލު ބާޠި  ންސްލައިސަ އޮޑިޓް ،ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަހާކުރެ  ލަތްތަކުންހާއަންނަނިވި  .18
 ކުރެވޭނެއެވެ.
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 ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުން ބާޠިލްކުރުމަށް އެދި އޮޑިޓަރަކު އޮޑިޓް ލައިސަންސް )ހ(  
 .ހުށަހެޅުން

 

ނުވަތަ އޮޑިޓް ލައިސަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނިޔާވުން އޮޑިޓް ލައިސަންސް )ށ(  
 ދޫކޮށްފައިވާ ފާމް އުވައިލުން.

 

އެންގޭންޖްމަންޓު ޕާޓްނަރު ނުވަތަ ލައިސަންސް ފާމުގެ ފައިވާ ލައިސަންސް ދޫކޮށް )ނ(  
ފާމެއްގައި  އިގަވާއިދުގަ މިދޫކޮށްފައިވާ އެހެން ޕާޓްނަރަކު ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން 

 .ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޕާޓްނަރުންގެ އަދަދު ހަމަނުވުންތިބެންޖެހޭނެ
 

 ،މައަށް ހުރި ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ބުއްދި ހަ އޮޑިޓް ލައިސަންސް )ރ(  
 ކޮށްދިނުން. ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ލިޔުމުން ސާބިތުރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 

 ،ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް  އޮޑިޓް ލައިސަންސް )ބ(  
 ގެ ސަބަބުން ނިންމުމުޔަކު މަސައްކަތްތެރި ޙީއްޞިކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ 

ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޕާޓްނަރުންގެ އަދަދު ގަވާއިދުގައި ފާމެއްގައި ތިބެންޖެހޭނެ މި
 .ހަމަނުވުން

 
ހުންނަންވާނެކަމަށް   ނުވަތަ ފާމެއްގެއޮޑިޓަރެއްގެއޮޑިޓް ލައިސްންސް ދޫކޮށްފައިވާ  (ޅ)  

 .ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠެއް އުނިވުން މި
 

 ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުން އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠަކާ އޮޑިޓަރުގަވާއިދުގަ މި (ކ)  
ފައިވާ ލައިސަންސިންގ އެންޑް ވައިލައިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަ މި، ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް

ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން 
ގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއަކުން ނުވަތަ އެހެން ފައިވާ މިފަދަ އެހެން ރެވައިލައިއެކުލަ

 .ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީއަކުން ނިންމުން
 

ޕްރޮފެޝަނަލް ވާޖިބު  ކު ނުވަތަ ފާމަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަ އޮޑިޓް ލައިސަންސް (އ)  
މީގެ ތެރޭގައި . އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަވެގެން ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް އިއްވުން

 .ޝަނަލް ކޯޓުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެއިންޓަރނޭ
 

ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން  ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމެއް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އޮޑިޓް ލައިސަންސް (ވ)  
 .އިފްލާސްކުރުން

 

 ޖިނާއީ ކުށެއް ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އޮޑިޓް ލައިސަންސް (މ)  
އުމެއްގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ޤަކުން ނުވަތަ އެހެން ކޮށްފިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަ

 .މީގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ .އިއްވުން
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މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ  (ފ)  
ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސްއޮޑިޓް އެހެން މައްސަލައެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން 

 .ފިޔަވަޅެއް އެޅުންޤާނޫނީ ދެކޮޅަށް   ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކާއޮޑިޓަރަކު
 

ދެކޮޅަށް،  ކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކާދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަ ޑިޓް ލައިސަންސްއޮ (ދ)  
 ފިޔަވަޅެއް އެޅުން. ސުލޫކީޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީއަކުން 

 

 ބާބު ރުވަނަ ހަތަ
 ސުލޫކީ މިންގަނޑު

 އޮޑިޓަރުންގެ ސުލޫކީލައިސަންސް 
 މިންގަނޑު

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަކުން .19
 .މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާވެ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެސުލޫކީ 

 

ގަވާއިދަށާއި   އޮޑިޓް ފާމުތަކުން މިއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާއި )ހ(  
 ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. މި

 
 އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ށ(  

 .ޤާނޫނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
 

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމްތަކުން،  )ނ(  
އެތިކްސް ސްޓެންޑަރޑްސް ބޯޑު ފޮރ އެކައުންޓެންސް" އިންޓަރނޭޝަނަލް "

(IESBA) ްފޮރ ޕްރޮފެޝަނަލް  ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް ގެ "އިންޓަރނޭޝަނަލ
 ވެ.ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ އެކައުންޓެންސް" އަށް

 
ނުވަތަ ޕާޓްނަރުންގެ  ގެއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރެއް )ރ(  

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ވިޔަފާރިއެއްގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި  
 މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 
ން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާ ފުށުއަރާ ކްލަޔަންޓުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތު )ބ(  

 އެ ކްލަޔަންޓަށް  ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ،އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް
 

އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުން ސީދާ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތެއްގައި  )ޅ(  
 މީހަކަށް ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން، މަސައްކަތް ހޯދައިގެން

 ވާނެއެވެ.ނު
 

މީހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ  އޮޑިޓަރުން އެ )ކ(  
ވާލުކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން ހަސިއްރު މަޢުލޫމާތެކެވެ. އޮޑިޓް މަސައްކަތް 
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އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތަކަށް މެނުވީ މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެން 
 ވާނެއެވެ.ނު
 

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުން، ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓެއް ނުވަތަ  )އ(  
އެހެން  ،ސޮއިކުރަންވާނީ މައިގަޅު އެއްޗެއްކަމަށް ނިންނއެއްވެސް ރިޕޯޓެއް އެއީ ރަ

 ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.ލައްވައި، ޕާޓުނަރަކު 
 

ޙަޤީޤަތް  ،ދޭއިރު އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު މާލީ ބަޔާނަކަށް ރަޢުޔު )ވ(  
ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާއަށް އެނގިފައި ހުރި މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ 
އޮޑިޓްކުރެވޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ ދޮގު ބަޔާނެއް ނުވަތަ ޝަރަޙައެއް ވާނަމަ އޭނާއަށް 

 ންވަރަކަށް ސާފުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.އެނގިފައިވާ މި
 

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އޭނާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ވާޖިބު  )މ(  
އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެކުގައެވެ. އަދި އަމާނާތްތެރިކަމާ އިއަދާކުރަންވާނީ ފަރުވާތެރިކަމާ

ފޮރ ފްރޮފެޝަނަލް  އެތިކްސް ސްޓޭންޑަސް ބޯޑުން ނެރެފައިވާ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް
-ވަނަ މާއްދާކަމުގައިވާ "ރެސްޕޮންޑިންގ ޓު ނޮން 360އެކައުންޓެންޓްސްގެ 

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ވިތު ލޯސް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަންސް" ގައި ބުނާ ފަދައިން،
އޮޑިޓުކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ  ،އްކަންތައްތަނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ   ފާހަގަކުރެވޭ
މިގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް  ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ރިޢާޔަތް  ،ގެނައުމުގައި
 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ ރިޝްވަތުން، ނުވަތަ މަކަރާއި ޙީލަތުން ޒާތީ  ކަރަޕްޝަނުން، .1
 މަންފާއެއް ނުވަތަ މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުން.

ނޭންސްކުރުމާއި، ކުށް ނުވަތަ ޓެރެރިޒަމަށް ފައި، މަނީ ލޯންޑްރިންގއަށް .2
 ކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާއާއި މުދާ.

 ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓްތަކާއި ވިޔަފާރި. .3

 ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން މާލީ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް. .4

 މަޢުލޫމާތު ރައްކައުތެރިކުރުން. .5

 އި ޕޭމެންޓުތައް.ޓެކުހާއި ޕެންޝަނާ ގުޅޭ މާލީ ޒިންމާތަކާ .6

 ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން.  .7

 .އާންމު ޞިއްޙަތާއި ރައްކައުތެރިކަން .8
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އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަށް ލިބޭ އުޖޫރައަކީ އޭނާ އޮޑިޓްކުރި ތަނަކަށް  )ފ(  
އްޗަށް ނުވަތަ މަންފާގެ ވަކި އިންސައްތައެއްގެ މަ ނުވަތަ ފައިދާގެ، އާމްދަނީގެލިބޭ 

ނުވާނެއެވެ. އަދި ފަހުން ލިބިދާނެ މާލީ  ބިނާކުރެވިގެން ކަނޑައެޅޭ އަގަކަށް ވެގެން
 .ނުވާނެއެވެ ފައިދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެން ކަނޑައެޅޭ އަގަކަށްވެސް ވެގެން

ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އޮޑިޓަރަކު އެއްވެސް އޮފީހަކަށް ނުވަތަ  )ދ(  
އޭނާއަށް  ،ޝަރަޙައެއް، ނުވަތަ ބަޔާނެއް ދިނުމުގައިނުވަތަ ށް ނޯޓިހެއް، އިދާރާއަކަ

އެނގިހުރެ ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަސް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއް 
 ނުވާނެއެވެ. ދީގެން

ކުރި އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ )ތ(  
 ދުވަސް)ފަހެއް( އަހަރު 5މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ މަދުވެގެން 

 ތަނުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވަނީސް އެ
 

ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކޮށްފައިވަނީ އެނު އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ޢައްޔަ )ލ(  
 މަތިންކަން ޔަޤީންކުރުމުގެކުރިން  ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 ވާލުވެގެން ނުވާނެއެވެ.ހައެ މަސައްކަތާ 
 

އޮޑިޓް މަސައްކަތަކާ ބެހޭގޮތުން އޮޑިޓަރެއްގެ ރައުޔު ދޭންވާނީ އޭނާ ރައުޔުދޭ ކަމަކާ  )ގ(  
 ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބި ހުރެގެންނެވެ.

 

 ވަނަ ބާބުފަސް
 ންފިޔަވަޅު އެޅުއިޞްލާޙީ މާއި މައްސަލަ ބެލު

ގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި  މި ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ކަމާ )ހ( .20 އޮޑިޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ
ބަޔާންވެގެންވާ ކަމަކާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުން ޚިލާފުވެގެން، 

ކަންކަން ނުވަތަ  ހެޅޭލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަ
 ފެންނަ ކަންކަން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ބަލަންވާނެއެވެ. އަށްކޮމިޓީ
 

މައްސަލަ  ،މަތިން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ނަމަ ގޮތުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ )ށ(  
އެ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   ފާމަކުންރައްދުވާ އޮޑިޓަރު ނުވަތަ އޮޑިޓް 

ނުވަތަ  އާއި،ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްނުވަތަ  ،ންޑަޑްސްއާއިޕްރޮފެޝަނަލް  ސްޓޭ
މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނާ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް 
ބުނާ މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި އެކަމަށް ވާގިދޭ ލިޔުންތައް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން 

އެޑްރެސްކޮށް  ލަށް ޖެނެރަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ އޮޑިޓަރ
 ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ އަށެވެ.
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ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް  (ހ) .21 މައްސަލަ ބެލުން
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ންމުގޮތެއްގައި، އެއާ

  ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި
 

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރާ ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  )ށ(  
އަންގަންވާނެއެވެ.  ށްއޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ފެނުނު ގޮތް

ފަރާތަކަށް   މީހަކަށް ނުވަތަ އެ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިންމިގޮތް  އެ
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 
އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދީފައިވާ އޮޑިޓަރަކާ ނުވަތަ ފާމަކާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް  .22 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް

 މީހަކު ނުވަތަ  ބެލުމުގައި އެލައިލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ބަ
ކުރާ މީހަކު ކޮމެޓީއަށް ނުފަރާތަކުން ޢައްޔަ މިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާ ނުވަތަ އެފަރާތަކުން އަ އެ

 .ކޮށްދޭންވާނެއެވެ ހާޒިރުވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކު އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު
 

 ހުށަހެޅުން. ޤަރީނާ ހެއްކާއި ބޭނުންވާ ފަރާތުން ރައްދުވާ މައްސަލަ (1)  
 

 .ފަރާތުން ބޭނުންވާ މީހުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުންމައްސަލަ ރައްދުވާ  (2)  
 

 ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހުނު ސަބަބު ބުނެ ދިނުން. އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ (3)  
 

ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން  .23 އޮޑިޓަރުންނާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު
އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އޮޑިޓަރ  ،ސަލައެއް ބެލުމަށްފަހުމައް

 ޖެނެރަލަށް ލަފާ ދެވިދާނެއެވެ.
 

 އޮޑިޓްކުރުމުގެ ފާމެއްގެ އޮޑިޓް ނުވަތަ އޮޑިޓަރެއްގެ ދީފައިވާ ލައިސަންސް އޮޑިޓް (ހ)  
 ނަން އެ ފަރާތެއްގެ ދަފުތަރުން އޮޑިޓަރުންގެ ބާޠިލުކުރުމާއެކު ނުވަތަ އަތުލުން ހުއްދަ

 އުނިކުރުން.
 

 މުގެ ޚިދުމަތްދިނުން ގެ އޮޑިޓުކުރުއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދީފައިވާ އޮޑިޓަރު (ށ)  
 .ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑްކުރުން )ދޭއް( އަހަރުދުވަހަށް 2

 
ވަތަ ފާމަށް ނު ،ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ އޮޑިޓަރަށް އެ (ނ)  

 .ހަތްތެރިވުންސޭނަ
 

ނުކޮށްފިނަމަ  ލާޙުޞްއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަށް ލިޔުމުން އަންގާ އި (ރ)  
އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ  ގނުވަތަ ލައިސެންސިން، ފިޔަވަޅު އަޅައި  އިންޒާރު ދިނުން

 .ކޮމެޓީއަށް ފެންނަ އެކަށީގެންވާ އެހެން އަމުރެއް ނެރުން
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 ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން. ހާސް( )ދެ -/2000 (ބ)  

 
 އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ކެޓެގަރީ ދަށްކުރުން. (ޅ)  

 
ވަނަ މާއްދާގައި  23މި ގަވާއިދުގެ  ،ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަހާލަތްތަކުންކުރެ ހާއަންނަނިވި  .24 ލަތްތައްހާފިޔަވަޅު އެޅޭނެ 

 އެޅޭނެއެވެ. ބާޔާންކުރާ ފިޔަވަޅެއް  އޮޑިޓަރަށް ނުވަތަ ފާމަކަށް
 

ގައި ތުގަސްނުވަތަ  ލޫމާތު ހުށަނޭޅުންޢުޅަންޖެހޭ މަހަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަ (ހ)  
ލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ނަތިޖާއެއްގެ ގޮތުން ނަމަވެސް، ވައިއޮޅު

 ޅުން. ހުށަހެޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު
 

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ ފާމަކުން މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން  (ށ)  
ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މައްސަލައެއްގައި 

މަޢުލޫމާތު ލިބުން އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް  ގބައިވެރިވިކަމަށް ލައިސަންސް
 ވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން އެކަން އެންގުން.ނު
 

( ވަނަ 12( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )7ވަނަ މާއްދާގެ ) 18 މި ގަވާއިދުގެ (ނ)  
 ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ކަމެއް މެދުވެރިވެރިވުން. 

  
ލަތެއް އޮޑިޓަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ލައިސަންސިންގ ހާރެ ކު ލަތްތަކުންހާތީރީގައިވާ  .25 އޮޑިޓް ލައިސަންސް އައުކޮށް ނުދިނުން

ކޮށް އުއަ އޮޑިޓް ލައިސަންސްއޭނާގެ  ،އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިނަމަ
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލަފާ އެރުވިދާނެއެވެ. ،ނުދިނުމަށް

 
ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަން ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން މި )ހ(  

 .ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުން
 

 ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ފަރާތަކީ އުއަ އޮޑިޓް ލައިސަންސް )ށ(  
 .ކަމުގައި ނުވުންހަކު އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުން އޭނާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަމުންދާ މީ

 
މެދު ސުވާލު އުފެދޭ  ހަތްތެރިކަމާނަޒާދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުގެ  އޮޑިޓް ލައިސަންސް )ނ(  

 .އުފައްދާ ފަދަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުންސުވާލު ނުވަތަ 
 

ދިވެހިރާއްޖެ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އިފްލާސްކުރެވިފައި ނުވަތަ ރިސީވަރޝިޕް  )ރ(  
 ތް ކަމުގައިކުންފުންޏެއްގެ ވެރިފަރާ   ގައިވާ "އިންވޮލަންޓްރީ ލިކުއިޑޭޝަން"ނުވަތަ 

އެގްޒެކެޓިވްއެއްގެ  ނުވަތަ ގޮތުގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެވުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ 
 .ތެރޭގައި އުޅެފައިވުން ދުވަހުގެ)ތިނެއް( އަހަރު 3ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 
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އިޚްތިލާޞް، ނުވަތަ ޚިޔާނާތް، ނުވަތަ ފޭރުން، ނުވަތަ ޓެކުން، ނުވަތަ އްކަން،  ވަ )ބ(  

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ފަހެއް( 5ކޮރަޕްޝަން ފަދަ ކުށެއް ވޭތުވެދިޔަ  ނުވަތަ
 ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ބޭރުގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކޮށްފައި
ވުން ނުވަތަ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮވެފައި ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދަރަނި އަދާކުރަމުންދާ 

 .މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން
 

ވުން ނުވަތަ  ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީއެއްގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެފައި )ޅ(  
އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ލައިސަންސް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލްވުން 

 .ވުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓިފައި
 

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ  މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން އޮޑި )ކ(  
އޮފީހުން ކުރި ރިވިއުއަކުން ފާސްނުވުން ނުވަތަ ވަކިކަމެއް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް 

 .ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން އެންގި އެންގުމަކާ ޚިލާފުވުން
 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި،   ހަތަރުވަނަ ބާބުގައިމި ގަވާއިދުގެ )އ(  
 .ތަކާ ޚިލާފުވުންސޫލުދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުމަސައްކަތާއި ޚި

 
  ،ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މެދުނުކެނޑި ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  )ވ(  

 .ނެތުން ފައިވާ މިންވަރަށް ކުރެވިފައިކޮށްބަޔާން ،ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން މި
 

 އެއަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ  ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން )މ(  
 އޮޑިޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ،އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވުން

 ޚިލާފުވުން. ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ އެއްވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
 

ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ބަޔާންތައް  މާލީ ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ )ފ(  
 ފައި ނުވުން.ޅައިހުށަހަ
 

އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި  ލައިންސަންސްޑްއެހެން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  )ދ(   
 .ވުންނު މަސައްކަތްކުރަން އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައި

 
އޮޑިޓް ލައިސަންސް އައުކޮށް 

 އެންގުން ނުދެވޭނެކަން
ނުކުރުމަށް ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައި އައު  ލައިސަންސްއޮޑިޓް .26

ދިނުމުން، އެކަން އެގޮތަށް ނިންމުމަށް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެލަރަށް ލަފާ
އެކަން  ،ނުކުރުމަށް ނިންމިކަމާއިއައު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަންގައިފިނަމަ، އޮޑިޓް ލައިސަންސް

ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އައު އޮޑިޓް ލައިސަންސް ،ށް ނިންމި ސަބަބުއެގޮތަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.
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 ވަނަ ބާބުހަ
 އޮޑިޓަރުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުން

ުރން  އެހެން ފަރާތަކުން  ތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނުވަ )ހ( .27 އޮޑިޓަރުންގެ މަސައްކަތް މުރާޖަޢާކު
އަންނަނިވި ކަންކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަކުގެ 

 .މަސައްކަތް ގަވާއިދުން މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ
 

 ،އަދާކުރަމުންދާކަން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލާޒިމްކުރާ ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ .1   
 

 ނުވަތަ  (ISAs)އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ .2   
އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް 
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްގެ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ 
ސްޓޭންޑަރޑްސް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ އޮޑިޓިންގ 

މަސައްކަތް  ގޮތުގެ މަތިން ( އާ އެއްގޮތްވާ(AAOIFIސްޓޭންޑަރޑް
 ،ކުރަމުންދާކަން

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި  ،މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤާއި އިރުޝާދުތަކަށާއި .3   

ގަވާއިދުތަކުން އޮޑިޓަރުންނަށް ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކަށް 
 ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން.

 
ކުރެވުނު ކަންކަން މުރާޖަޢާކުރާ ފަރާތުން އެ ފަރާތަށް ބަޔާން  )ހ( ގައިމި މާއްދާގެ )ށ(  

ލައި، ލައިސަންސިންގ އެންޑް ވައިފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އޮޑިޓަރު ނުވަތަ ފާމަކުން މި ރިޕޯޓު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް 

ވަތަ ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ޤާނޫނަށް ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ނުރި މަތީގައި ބަޔާންކު
 ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ  އެ ،ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  ފަރާތްތަކާމެދުއެ 
 ލަފާދެވިދާނެއެވެ.

 
މާއްދާގެ ވަނަ  27 ،އޮޑިޓަރުން ނުވަތަ ފާމުގެ ފަރާތުން އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދީފައިވާ (ހ) .28 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 
ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

 ދޭންވާނެއެވެ.ނުވަތަ ވަންހަނާ ކުރުމެއްނެތި ފޯރުކޮށް ނެތިލަސްކުރުމެއް
 

 ،މާލީއަހަރު ނިމުމާއެކު  ،އޮޑިޓް ފާމުން ނާއިއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދީފައިވާ އޮޑިޓަރުން (ށ)  
އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އެ ފާމަކުން  އެ ،)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2ލަސްވެގެން 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ،ކަންކަމަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް އަންނަނިވި
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ،އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ކޮމްޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓެއް
 އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް. ލާޒިމްކުރާ ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ .1   

 
 ނުވަތަ  (ISAs)އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ .2   

ޑް އޮޑިޓިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް އެކައުންޓިންގ އެން
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްގެ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ 
ސްޓޭންޑަރޑްސް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ އޮޑިޓިންގ 

މަސައްކަތް  ގޮތުގެ މަތިން ( އާ އެއްގޮތްވާ(AAOIFIސްޓޭންޑަރޑް
 ކުރަމުންދާކަމަށް.

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އި ޚުލާޤާއި އިރުޝާދުތަކަށާމަސައްކަތުގެ އަ .3   

ގަވާއިދުތަކުން އޮޑިޓަރުންނަށް ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކަށް 
 .ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން

 
)ދިހައެއް(  10އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވުނު އޮޑިޓް މަސައްކަތުގެ އަދަދު  .4   

އޮޑިޓްތަކުން ލިބުނު އެ އޮޑިޓްތަކުގެ އަދަދާއި އެ  ،އަށްވުރެ މަދު ނަމަ
 .އާމްދަނީ

 
)ދިހައެއް(  10އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވުނު އޮޑިޓް މަސައްކަތުގެ އަދަދު  .5   

)ދިހައެއް(  10އެންމެ މަތީ އާމްދަނީއެއް ލިބުނު  ،އަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ
 .އޮޑިޓާއި އެ އޮޑިޓްތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ

 
 .ތަކަށް ލިބުނު އަހަރީ އާމްދަނީނޫން އެހެން ޚިދުމަތް އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތް .6   

 
 .އޮޑިޓް ޚިދުމަތަށް ލިބުނު އަހަރީ ޖުމުލަ އާމްދަނީ .7   

 ވަނަ ބާބުހަތް
 ސުލޫކީ އިޖްރާއާތު

ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ 
 ކޮމެޓީ

 ވައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރާ )ހ( .29
)ނުވައެއް( މެންބަރުންގެ  9މަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގު

އޮޑިޓަރ  ،މައްޗަށް އެކުލެވޭ "ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ" އެއް
 ވަނީއެވެ.މިގޮތް ތިރީގައި  ލަންވާނެއެވެ. މި ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވާވައިޖެނެރަލް އެކުލަ
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 ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ތެރެއިން، މުވައްޒަފުންގެ އޮފީހުގެ ލްގެޖެނެރަ އޮޑިޓަރ .1   
 .)ހައެއް( މުވައްޒަފުން 6 ޢައްޔަނުކުރާ

 
 .ކުރާ މުވައްޒަފެއްނުއްޔަން ޢަމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ .2   

 
މިކް ނޮނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮ ޒްރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީ .3   

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  ރެޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަޅާ ޓުޑިވެލޮޕްމެން
 .ފަރާތެއް

 
ކުރާ ނުއްޔަޢަކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ( އިން  .4   

 މުވައްޒަފެއް.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ  )ށ(  
ގެ  ރޮނގުން ނުވަތަ އެކައުންޓެންސީ، ނުވަތަ އޮޑިޓިންގމެންބަރަކީ، ޤާނޫނީ

ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓް ، ޓުގެ ދާއިރާއިންނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަން، ދާއިރާއިން
ކޮނޮމިކްސް ފަދަ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ނުވަތަ އި ގެ ދާއިރާއިން،ންސްގަވަރނަ

ހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްކުރާ ދިވެ
ކަމުގައި ހަކު މީ )ހަތެއް( ގެ ސަނަދެއް އޮތް 7ގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ތަކުސަނަދު

 ވާންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމެޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  )ނ(  
 ކުރާ ފަރާތެކެވެ.ނުޢައްޔަ
 

 )ދޭއް( އަހަރެވެ. 2 ކީ މީލާދީދައުރަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމެޓީގެ )ރ(  
 

 )ފަހެއް( އެވެ. 5މި ކޮމެޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ  )ބ(  
 

ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ 
 ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކާއި ބާރުތައް

ކޮމެޓީގައި ބަހުސްކުރަމުން ނުވަތަ ބަލަމުންދާ ކަމަކީ ސީދާގޮތުން ނުވަތަ  (ހ) .30
ގުޅުން އޮންނަ  ވިޔަސް ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ އޭނާއާ އާއިލީނުސީދާގޮތުން 

އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ  ގުޅުމެއް ރީގެފަރާތެއްގެ ނުވަތަ އޭނާއާ ވިޔަފާ
އެ މަޞްލަޙަތުގެ ބާވަތް  ،ކަމާއިއޮތްނަމަ، އެފަދަ މަޞްލަޙަތެއް  ކަމެއް

އްޔާއި ގޮތުން ކުރާ ބަހުސްގަމައްސަލައަކާ ގުޅޭ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ފަހު އެ
 ވޯޓުދިނުމުގައި އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވުމުން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ   ކާއެ ނިންމުންތަ ،ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތަކަކީ (ށ)  

ޖެނެރަލަށް ދޭ ލަފައެކެވެ. އެ ނިންމުމަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެވެ. ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮމެޓީގެ 



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ            R-23/2020 : ނަންބަރު ގަވާއިދު                50  އަދަދު:                    49ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

21 

އެގޮތަށް  ،ނިންމުމަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމައިފިނަމަ
 ،ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކޮމެޓީގައި ލިޔުމުން ރެކޯޑުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި 

 ޖެނެރަލް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އެކަން ލިޔުމަކުން އޮޑިޓަރ
 

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކަށް ނުވަތަ ފާމަކަށް އަންނަނިވި  (ނ)  
އެކަން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން  ،ރިވެއްޖެނަމަވެލަތެއް މެދުހާލަތްތަކުންކުރެ ހާ

 ބަލަންވާނެއެވެ.
 

 ގުޅޭގޮތުން ފާމަކާ ވަތަނު އޮޑިޓަރަކާ ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް އޮޑިޓް .1   
 ؛ހުށަހެޅުން ޝަކުވާއެއް

 
 ފެށިގެން ވަނަ ނަންބަރުން ( 7ވަނަ މާއްދާގެ ) 18 މި ގަވާއިދުގެ .2   

ލަތްތަކުންކުރެ ހާފައިވާ ކޮށްގެ ނިޔަލަށް ބަޔާން ވަނަ ނަންބަރު( 12)
 .ލަތެއް މެދުވެރިވުންހާ

 
ލާ ބެލުމުގައި އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ބަ (ރ)  

ކާ އޮޑިޓް ފާމަކުން ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑަ 
ކަމާބެހޭ  ،ސޫލޫކީ މިންގަނޑަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ފަރާތްތަކަށް 
 

ޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތަކާއި ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސި (ބ)  
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 
ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމާއި 

 ވަކިވުން
ފާދޭން ޢުބަރަކު އިސްތިންކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މެ (ހ) .31

 ކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅައި، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސިޓީއަ
 އެ ސިޓީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބުމުން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަމުން އޭނާ ވަކިވީއެވެ.

 
ބަރަކު އިސްތިޢުފާދޭން ންކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ މެ (ށ)  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ މުއައްސަސާއަކުން  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް
 ހުށަހަޅައި، ސިޓީއަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންގުމުން ވަކިވީއެވެ.

 
ނުދާކަމުގައި މުން ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރަ (ނ)  

ންބަރުކަމުން އޮޑިޓަރ މީހަކު ކޮމެޓީގެ މެ އެ ،ހަގަވެއްޖެނަމައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފާ
 ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.  ޖެނެރަލަށް
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ބު  އަށްވަނަ ބާ
 އާންމު މާއްދާތައް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ އޮޑިޓް ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ދެމިއޮންނާނީ ކޮންމެ މީލާދީ  .32 އޮޑިޓް ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު
 ބަރުމަހުގެ ންން ފެށިގެން ޑިސެ)އެކެއް( ވަނަ ދުވަހު 1އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 

 )އެއްތިރީސް( ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިގޮތުން މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ  31
ގޮތް  އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ށް)އެކެއް( ވަނަ ދުވަހުގެ  ފަހުން  އޮޑިޓް ލައިސަންސަ 1

( ވަނަ ދުވަހުގެ ށާވީސްއަ) 28 މަހުގެފެބުރުވަރީއެ މީލާދީ އަހަރުގެ  ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 ކުރިން އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އޮޑިޓް ލައިސަންސް 

ވަނަ ދުވަހުން )އެކެއް(  1ދޫކުރެވޭނީ ޖެހިގެން އަންނަ މީލާދީ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 
އޮޑިޓް )އެއްތިރީސް( ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.  31ބަރުމަހުގެ ންފެށިގެން ޑިސެ

އޮޑިޓް ) ސާޅީސް ފަހެއް ފ( ދުވަހުގެ ކުރިން،  45ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ށްޓަކައި،ކުރުމުއައުލައިސަންސް 

އަދި ލައިސްންސް އައުކުރަން އެދި  މި މުއްދަތު ތެރޭގައި  .ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއޮފީހަ
ދެން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އައު އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ  ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ

 ގޮތުގައެވެ.
 

 އްއޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަ
 ޝާއިޢުކުރުން ދަފުތަރުގައި

ހިމެނޭ  އެޑްރެސް ނަމާއި ފާމުތަކުގެ އޮޑިޓް އޮޑިޓަރުންނާއި ފައިވާދޫކޮށް ލައިސަންސް އޮޑިޓް .33
 އޮޑިޓަރުންގެ އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ދަފުތަރު ފާމުތަކުގެ އޮޑިޓް ،އޮޑިޓަރުންނާއި ގޮތަށް

 އޮޑިޓް ދަފުތަރުގައި މި. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ އަދާހަމަކޮށް ބަދަލުތައް އަންނަ ދަފުތަރަށް
 މަޢުލޫމާތާއި ފަރާތްތަކުގެ ބާޠިލުކުރެވޭ ލައިސަންސް އޮޑިޓް ފަރާތްތަކާއި ރެވޭދޫކު ލައިސަންސް
 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ލިޔެތާރީޚުތައް ބާޠިލުކުރި 

 
 އްއޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަ

 ދަފުތަރުން އުނިކުރުން
 އެ ފަރާތުގެ ންދަފުތަރު އޮޑިޓަރުންގެ ،އަންނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ .34

 .އުނިކުރެވޭނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އެހެނިހެން ނަމާއި
 

 އޮޑިޓް ފާމަކުން ނުވަތަ ފަރުދަކު އެއްވެސް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް އޮޑިޓް (1)  
 އޮޑިޓް  ނުލައި ޢުޛުރަކާ މަޤްބޫލް ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ
 އައުނުކުރުން. ލައިސަންސް

 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތަކުން ކުރެ ހާލަތެއް  18ދުގެ މި ގަވާއި (2)  

 މެދުވެރިވެގެން އޮޑިޓް ލައިސަންސް ބާޠިލުވުން.
 

 އްއޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަ
   ދަފުތަރުގައި އަލުން ހިމެނުން.

ރުގައި އަލުން ތަފުފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ ފާމަކުން ދަކޮށްތަރުން އުނިފުޑިޓަރުންގެ ދައޮ )ހ( .35
  ތަރުން އުނިކުރެވުނުތާ ފުއެ އޮޑިޓަރު ނުވަތަ ފާމް ދަ، ހިމެނެން ބޭނުންނަމަ

ތެރޭގައި އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އޮޑިޓަރު ނުވަތަ  )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ 1
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 ފަރާތް ހިމެނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން،  ތަރުގައި އެފުފާމުން އޮޑިޓަރުންގެ ދަ
 ނަން ދޫކުރެވޭ އޮޑިޓަރުން ނުވަތަ ފާމުގައި ހުން  އޮޑިޓް ލައިސަންސްގައި މި ގަވާއިދު

 ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ އޮޑިޓަރެއް ނުވަތަ 
 ތަރުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ފުއޮޑިޓަރުންގެ ދަ ،އެ ފާމެއް

 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކެއް( މަސް) 1ތަރުން އުނިކުރެވުނުތާ ފުއޮޑިޓަރު ނުވަތަ ފާމް ދަ )ށ(  

 އޮޑިޓް ލައިސަންސްއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެކަމަށް އެދި ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ދެން 
ދޫކުރުމަށް އެދި އަލުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި މިގޮތުން  އޮޑިޓް ލައިސަންސްދޫކުރެވޭނީ 

ންނަންޖެހޭ ދެވޭ ފަރާތުގައި ހު އޮޑިޓް ލައިސަންސްދޫކުރެވޭނީ  އޮޑިޓް ލައިސަންސް
 ހުރިހާ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

 
 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް،  އޮޑިޓް ލައިސަންސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން )ހ( .36 ޚިދުމަތް ދިނުން

ގިންތިއަށް ބިނާކޮށް  އޮޑިޓް ލައިސަންސްގެފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  އެ
މިގޮތަށް  "ސީ"ވަތަ ނު "ބީ"ނުވަތަ  "އޭ"އޮޑިޓަރ  ލައިސަންސްޑް"

 " ލައިސަންސްޑްބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ގިންތި ހިމަނައިގެން ލިޔާނީ 
ފަރާތެއްގެ  ދެން އެ ،ލިޔެފައި އޭގެ ފަހަތަށް ގިންތި ނިސްބަތްވާ އަކުރު "އޮޑިޓަރ

ތަރު ފުއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރުދެއްގެ ދަ" އޭ"ތަރު ނަންބަރެވެ. މިސާލު: ގިންތި ފުދަ
 Licensed Auditor“އެއީ  ނަމަ ލިޔާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 2 ނަންބަރަކީ
A0002” .ެއެވ 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ، ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރެކެވެ. އަދި  )ށ(  
 ،މިގޮތަށް ސޮއިކުރާއިރު، ލައިސަންސްޑް އޮޑިޓަރުގެ ނަމާއި، ދަފުތަރު ނަންބަރާއި 

 ނަންވާނެއެވެ.ގިންތި އެނގެން އޮން
 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް  ،އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ (ނ)  
ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ އެންޑް އެޝޫރެންސް  (IFAC) އެކައުންޓެންޓްސް

އިން ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް  (IAASB) ސްޓޭންޑަރޑްސް ބޯޑު
ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ   (ISAs) ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ

އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްގެ 
އެންޑް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ  ގއެކައުންޓިން

އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ނުވަތަ  އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ ފޮރ އިސްލާމިކް 
ބޯޑުން ނެރެ  ސްޓޭންޑަރޑްސް (AAOIFI) ންސް އިންސްޓިޓިއުޝަންގެފައިނޭ

 .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ ޝާއިޢުކުރާ އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ އެއްގޮތްވާ
 

 އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދީފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނުވަތަ ފާމެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ (ރ)  
 ،ކޮށް އަދާހަމަމެތަޑޮލޮޖީ   ،އް ޤާއިމްކުރެވިމަތިން، ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެ

 އޮޑިޓް މެނުއަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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 ، އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުން  (ބ)  
ޓަމުން ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްތަކާފާމުން ކުރާ އޮޑިޓް ނުވަތަ އެ ،އެ ފަރުދަކު

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  5 މަދުވެގެން ،މަޢުލޫމާތު މިފަދަ ގެންދަންވާނެއެވެ.އަދި
 މުއްދަތަށް ރައްކައުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 
އޮޑިޓް ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރޝިޕް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ޕާޓްނަރުންނަށް ބަދަލެއް  (ޅ)  

 ،)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14 ލަސްވެގެން ބަދަލެއް އަންނަތާ އެ ،އަތުވެއްޖެނަމަ
އައި ބަދަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  އެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ
 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރޭ ގައިޑްލައިންތަކުގައިވާ  ގޮތުގެ މަތިން  އޮޑިޓް  )ކ(  
ޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މެނުއަލްއާއި އޮޑިޓް ވޯކިންގ ޕޭޕާރސް ތައް

ގައިޑްލައިންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ނެޓްވޯކް ފާމްތަކަށް 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިސްތިސްނާއެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 
އިންޑެމްނިޓީ  ޕްރޮފެޝަނަލް

 އިންޝޫރެންސް
ދިން  ބަޔަކު ނުވަތަ އެ މީހަކު އިވާ އޮޑިޓަރު  ނުވަތަ ފާމުން އެއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަ .37

ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި  ،ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތެއް ފުރިހަމަ ނުވުމުން
 ،ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އުފުލަންޖެހޭ މަދަނީ މާލީ ޒިންމާއެއް އަދާކުރެވޭނެ މިންވަރަށް 

އި އިންޝުއަރ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އޮޑިޓް ލައިސަންސް އިންޝޫރެންސް ކުންފުންޏެއްގަ
އޮޑިޓަރ  ،ގެ ކޮޕީޓުފިކެޓު)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޝޫރެންސް ސެ 1ދޫކުރާތާ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އިންޝުއަރ ކުރުމުގެ ކުރިން މި ގަވާއިދު 
 .ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދީގެންނުވާނެއެވެދޫދުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓްޙުލާޒިމުކުރާ  

 
މެދުނުކެނޑި ޢިލްމާއި ހުނަރު 

 ތަރައްޤީކުރުން
 ،މެދުނުކެނޑި ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް  ،ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރުއައުއޮޑިޓް ލައިސަންސް  .38

ސާޅީސް( ގަޑިއިރު  40) ލައިގެން އަހަރަކު މަދުވެގެންހައިވާ ގޮތަށް ބަމިތިރީގައި 
 .ވެއެވާނެމަކުރަންހަ

 
 ؛)ވިހި( ގަޑިއިރު ފުރިހަމަކުރުން  20ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އޮނިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން  )ހ(  

 އަދި
 

)ދިހައެއް( ގަޑިއިރު ހޭދަކުރަންވާނީ  10)ވިހި( ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  20މި  )ށ(  
 ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ، ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް، ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮޑިޓް

ގެ ދާއިރާއިން ޢިލްމާއި ހުނަރު މުއަދި ޓެކްސް ނިޒާ ،ސުލޫކާއި  ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް
 )ދިހައެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  10ތަރައްޤީކުރުމުގައެވެ. މިދެންނެވި 

)ފަހެއް( ގަޑިއިރު ވާންވާނީ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ނުވަތަ  5
ލާޒިމުކުރާ ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް، އަދި އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސްއާއި  ޤާނޫނަކުން



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ            R-23/2020 : ނަންބަރު ގަވާއިދު                50  އަދަދު:                    49ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

25 

ބެހޭ ދާއިރާއިން ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ހޭދަކުރާ  ޕްރޮނައުންސްމެންޓްއާ
 ވަގުތަށެވެ.

 
ނުވަތަ ކޮންޓިނިއުންގ  މެދުނުކެނޑި ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުން ޓަރީޑެންމޭ )ނ(  

 ނިންމާތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  (CPD ވެލޮޕްމަންޓް )ޕްރޮފެޝަނަލް ޑި
 ޕްރޮގްރާމްތައް،  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. މި ނުވަތަ ވަކި ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ދާއިރާތަކެއް

 އަދި  ވަގުތުތަކުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ. މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
 ތައްޕްރޮގްރާމް އެ ،ތަކުންތްފައިވާ ފަރާކޮށްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫ

 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެވެ.
 

ބު  ނުވަވަނަ ބާ
 އެހެނިހެން ކަންކަން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު 
އޮޑިޓް ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް 

 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

މަލުކުރަން ފެށުމުގެ ޢަދަށް މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، މި ގަވާއިޢަގަވާއިދަށް  މި .39
ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޝާއިޢުކޮށް ނެރެ  2012އެޕްރީލް  15 ،ކުރިން

ފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ށައިޢަމަލުކުރަން ފަ
ތަކަށާއި ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އޮޑިޓް ފާމު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ

ގެ ދަށުން  އޮޑިޓް ކުރުމުގެ  ފަރުދުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ 'އޮޑިޓް ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް"
ގަވާއިދަށް  މި އަދި )ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. 45ހުއްދަ ދެމިއޮންނާނީ 

ގެ އެ ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދު  ،)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަ
 ދަށުން ދޫކުރާ އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ، ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި )ހ( .40 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

  ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 R-24/2012  އެކު، ގަވާއިދު ނަންބަރުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ )ށ(  
"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު" 

ޝާއިޢުކޮށް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ގައި 2012 އެޕްރީލް 15ނަމުގައި، މި 
 އެ ގަވާއިދުގެ އިޞްލާޙުތައް އުވުނީއެވެ. ،އިނެރެފައިވާ ގަވާއިދާ
  

"އޮޑިޓް ފާމް" ނުވަތަ "ފާމް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  .41 ކުރުންމާނަ
ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި  ރަޖިސްޓަރީ 

 ގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.ޓުކޮށްގެން އޮޑި
 

 ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ" ނުވަތަ "އޮޑިޓަރ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، "އޮޑިޓް ލައިސަންސް  
އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އޮޑިޓް ލައިސަންސް 

 ދޫކޮށްފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރުދުންނަށެވެ.
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 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ނެފައި އެވަނީ"އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް" ކަމުގައި ބު  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ. 209
 

ވަނަ  209ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،"އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ  
މަށް ކުރު ހާސިލުމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތަކާއި މަޤްޞަދުތައް 

 ފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށެވެ.ކޮށްޤާއިމް
 

ޤާނޫނު އަސާސީންނާއި ޤާނޫނުން  "ޤާނޫނީ އޮޑިޓް" ނުވަތަ "އޮޑިޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،  
ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ  ބާރު ލިބިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރާ  އޮޑިޓް ފިޔަވައި،

  ލާޒިމުކޮށްގެން ކުރާ އޮޑިޓަށެވެ. ބާރުލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދަކުން
 

)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12"ވަޒަންވެރިވުން" ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ، 
)އެއްސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިނެއް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަދުވަސް އޭނާ  183މުއްދަތެއްގައި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.
 

ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ކޮމެޓީއަކުން  ،ކީ ފިޔަވަޅު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ"ސުލޫ  
 އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅަށެވެ.

 
  ލައިސަންސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޑިޓް ޤާނޫނުގެ އޮޑިޓް"  

 ވެ.ޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށެވަނަ މާއްދާގެ  )މ( ގައި ބަޔާންކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮ 9
 

 ،"ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ   
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނަށެވެ.
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ވަލު  ނޑައަ 1ޖަދު ންތިތައް ކަ ފާރި ގި ތްޅައި : ވިޔަ ފައިވާ ގޮ  

ބޮޑެތި  ،ގިންތިކޮށްފައި ވާނީ، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން، އެންމެ ކުދި، ކުދި، މެދު ފަންތި ވިޔަފާރިތައް ވާއިދުގެ ބޭނުމަށް،ގަ މި

 ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ންމެ ކުދި  .1 ންތީގެ އެ ފާރި ފަ  ވިޔަ

)ދިހައެއް(  10 ރޭގައިއަކަށް އަހަރެއްގެ ތެއެ ވިޔަފާރި ،ންމެ ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީއެ 
ލިބޭ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށެވެ. އާމްދަނީ މަދުން ށްވުރެ މިލިޔަން ރުފިޔާއަ  

ތީގެ ކުދި . 2 ން ފާރި ފަ  ވިޔަ

 އާމްދަނީ  އްގެ ތެރޭގައި ލިބޭއަހަރެއަކަށް އެ ވިޔަފާރި ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 
)ދިހައެއް( މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު  10ރެ ދަށް، އަދި )ފަސްދޮޅަސް( މިލިޔަން ރުފިޔާއަށްވު 60

 އަކަށެވެ. ކޮންމެ ވިޔަފާރި

ފާރި . 3 ންތީގެ ވިޔަ  މެދު ފަ

)ސަތޭކަ( މިލިޔަން  100އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ އަހަރީ އާމްދަނީ  މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  

 އަކަށެވެ. ކޮންމެ ވިޔަފާރި ވާ)ފަސްދޮޅަސް( މިލިޔަން ރުފިޔާ  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު 60ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް، އަދި 

ފާރި  .4  ބޮޑެތި ވިޔަ

)ސަތޭކަ( މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުވަތަ  100އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ އަހަރީ އާމްދަނީ ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ހ(
 އަދިކަށެވެ. މެ ވިޔަފާރިދަނީ ލިބޭ ކޮންމްއެއަށްވުރެ އިތުރަށް އާ

(ށ)  .ކަށެވެސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަ، ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކާއި، މާލީ އިދާރާތަކާއި، ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކާއި 
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