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 އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު   ގެ ންސް ޝޫރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެ 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ނަންަބރު    ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން  އެކައުންޓެންޓުންގެ  13/2020 ޤާނޫނު  ޗާޓަރޑް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓް ކުރުމާއި  ހވަނަ މާއްދާގެ )  15ޤާނޫނު( ގެ  

 އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް
އެ ފަރާތްތަކުން   ،ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައިސަންސް ާބޠިލު ދިނުމާއި، އެ ލައި

ކަނޑައެޅުމަށް މިންގަނޑުތައް  ޗާޓަރޑް  ،  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  
ހަދައިފައިވާ  ދަށުން  ާބރުގެ  ލިިބދޭ  މޯލްޑިވްސްއަށް  ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް 

 ގަވާއިދެކެވެ.

ޚިދުމަތް   ގެންސްކުރުމާއި އެޝޫރެ"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓް  ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީމި   )ށ(   
 .ދިނުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ

އެއްވެސް   )ނ(    ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނެތި  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް  ދޫކުރާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
 މަނާކަމެކެވެ.ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ މުގެ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރު

ބޭނުން )ހ(  .2 މަުގސަދު  ދިނުމަށް   ޚިދުމަތް  އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ޤާނޫނީ  ލައިސަންސް   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވާ 
ބާޠިލު   ހިފެހެއްޓުމާއިދޫކުރުމާއި  މިންގަނޑެއްގައި  އެއް  މަސައްކަތް        ، ކުރުމުގެ 

 މަގުފަހިކުރުން.ވުމަށް ކުރު އޮޑިޓް މަސައްކަތުގެ ފަންނު ތަރައްޤީ
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އޮޑިޓް )ށ(    ބާޠިލު  ކުރުމުގެ  ޤާނޫނީ  ދޫކުރުމާއި         ކަނޑައަޅާ   ،ކުރުމުގައިލައިސަންސް 
 ވަކި އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމާއި، އޮޑިޓިންގ ދާއިރާ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން

 ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިވެހިންނަށް ފަހި އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ   )ނ(     އޮޑިޓްކުރުމުގެ 
 . ފައިހަމަކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރުމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުން

އެހީތެރިވެދިނުމާއި )ރ(    ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  އޮޑިޓުގެ              ،ޤާނޫނީ 
ފަރާތްތަކުގެ   މަސައްކަތްކުރާ  ފެންވަރު މި  މަސައްކަތުގެ  އަޚްލާޤާއި  މަސައްކަތުގެ 

 . ހިފެހެއްޓުން

އޮޑި )ބ(    ޤާނޫނީ  ކުރާ  ފެންވަރާދިވެހިރާއްޖޭގައި  ލިިބގަންނަ  ޓުތަކުގެ  ޚިދުމަތް  މެދު، 
ޔަޤީންކަން  އިތުާބރާއި  ރައްޔިތުންގެ  މުއައްސަސާތަކާއި  ކަމާެބހޭ  ފަރާތްތަކާއި، 

 . ހޯދައިދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ޤާނޫނީ އޮޑިޓުތަކުގެ ޚިދުމަތަކީ  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި  )ޅ(  
 ބެލެހެއްޓިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން. 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނީ އޮޑިޓް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް 

އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް  
އެދޭ ފަރުދުްނެގ  

ކިބައިގައި ހުރުން  
 ލާޒިމުާވ ޝަރުޠުތައް 

ޤާނޫނީ   .3 ލައިސަންސަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކިަބއިގައި  އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ފަރުދެއްގެ  ކޮންމެ  އެދޭ 
 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.

 
 .އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މެންަބރެއް ކަމުގައި ވުން )ހ(  

 
 .ކަމުގައި ވުން ދިވެހި ރައްޔިތެއް )ށ(  

 
)ހަތެއް( އަހަރުގެ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން. އަދި    7މަދުވެގެން   )ނ(  

)ދޭއް( އަހަރުގެ ތަޖުރިާބއަކީ، އެޑްމިޝަންސް އެންޑް   2މީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  
ނުވަތަ  ފާމެއްގައި  އޮޑިޓް  ފެންވަރުގެ  ޤަޫބލުކުރާ  ކޮމެޓީން  ލައިސަންސިންގ 
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މަސައްކަ ކަމަށް     ISAނުވަތަ     ISA ،ތްކޮށްމުއައްސަސާއެއްގައި  އަސާސެއް 
 ކަމުގައި ވުން.  ަބލައިގެން ކުރާ އޮޑިޓުގެ އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިާބ

 
)ދޭއް( އަހަރުގެ ތަޖުރިާބގެ   2މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ   )ރ( 

ސުޕަވައިޒަރީ ލެވެލުގައި  އަކީ  އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ)  1ތެރެއިން މަދުވެގެން  
 ދައިފައިވާ ތަޖުރިާބއަކަށް ވުން.ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޯ، މަސައްކަތްކޮށްގެން

 
ޕްރޮގުރާމެއް   )ބ(   ތަމްރީނު  ޕްރެކްޓިސް  ޕަްބލިކް  ކަނޑައަޅާ  އިންސްޓިޓިއުޓުން 

 . ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުން

 
ނުވަތަ   )ޅ(  ކަނޑައަޅާ  ޕްރޮފެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓުން  ޤަޫބލުކުރާ  އިންސްޓިޓިއުޓުން 

ންސް ނުވަތަ ޑްވާންސްޑް އޮޑިޓް އެންޑް އެޝޫރެއެކައުންޓެންސީ ކޮލިފިކޭޝަނެއްގެ  އެ
 .އެ ފެންވަރުގެ އެހެން އޮޑިޓް އެންޑް އެޝޫރެންސް އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން

 
މެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންނަމަ،  ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭން ގަސްތުކުރަނީ ފާ )ކ(  

ޚުލާޞާއަކާއި ޕްރޮސެސްގެ  އޮޑިޓް  ފަރާތުގެ  ފަރާތުން    ،އެ     ނުވަތަ   ISQC1އެ 
IFAC  ްތަކާ އެއްގޮތަށް އޮޑިޓްތަކާއި  އިން ކަނޑައަޅާ ރިވައިސްޑް ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑ

އޮޑިޓިންގ ޚިދުމަތުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތުގެ ޕްލޭން ހުށަހެޅުން. އަދި  
އިން ނެރޭ ރިވައިސްޑް ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ   IFACނުވަތަ    ISQC1އެ ޕްލޭނަކީ  

ކަމުގައި   ޕްލޭނެއް  ފެތޭ  ލައިސަންސިންގހަމަތަކަށް  އެންޑް  ކޮމިޓީން    އެޑްމިޝަން 
 .ކަނޑައެޅުން

 
ވަހުގެ ތެރޭގައި )ފަހެއް( އަހަރުދު  5ލައިސަންސަށް އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ   )އ(  

ޙުކުމަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ކޯޓު  ޤައުމެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ޙުކުމަކުން  ކޯޓެއްގެ 
 .ކަމުގައި ނުވުން އިފްލާސްކޮށްފައިވާ މީހަކު

 
އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ  އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް   )ވ(  

ކަމުގައި ވާނަމަ،    ކޯޓަކުން އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް
 .)ދޭއް( އަހަރު ވެފައިވުން  2ކުރިތާ މަދުވެގެން  ތަންފީޛުއެ ޙުކުމް 

 
އެކަ )މ(   މީހަކާޕްރޮފެޝަނަލް  އެ  ޮބޑީއަކުން  ފިޔަވަޅެއް  އުންޓެންސީ  ސުލޫކީ  މެދު 

ދުވަސް ވެފައިވާ )ދޭއް( އަހަރު  2  އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފަހުން މަދުވެގެން  ،އަޅައިފައިވާނަމަ
 .ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން
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ގެ   )ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ  )  R-23/2020ގަވާއިދު ނަންަބރު   )ފ(  

ވަނަ   4ވަނަ ނަންަބރާއި    3މި މާއްދާގެ  ،  ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
 .ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެއެވެ

 
 )ދ(  

 
 
 
 
 
 
 ތ( (

 ގެ  ގަވާއިދު(  އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  R-23/2020ގަވާއިދު ނަންަބރު  
ގައި   މާއްދާގެ  މި  ،ތެރެއިން   ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ   ލައިސަންސް  ދަށުން  )ބ( 

 31  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޝަރުޠު  އެ  ،ފަރާތްތަކަށް   ފުރިހަމަނުވާ  ޝަރުޠު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠު   އެ  ،މުއްދަތުގައި  އެ  އަދި.  ދެވޭނެއެވެ  މުހުލަތެއް  އަށް  2022  ޑިސެންަބރު

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލު ލައިސަންސް ފަރާތެއްގެ އެ ،ނުވެއްޖެނަމަ ފުރިހަމަ

 ގެ(  ގަވާއިދު  އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  R-23/2020  ނަންަބރު  ގަވާއިދު
 ގައި(  ޅ)  މާއްދާގެ  މި   ،ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ   ލައިސަންސް  ދަށުން

 31  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޝަރުޠު  އެ  ،ފަރާތްތަކަށް   ފުރިހަމަނުވާ  ޝަރުޠު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ
 ޝަރުޠު  އެ  ،މުއްދަތުގައި  އެ  އަދި.  ދެވޭނެއެވެ  މުހުލަތެއް  އަށް  2023  ޑިސެންަބރު

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލު ލައިސަންސް ފަރާތެއްގެ އެ ،ނުވެއްޖެނަމަ ފުރިހަމަ

އެހެން ޤައުމެއްެގ 

ރައްޔިތަކަށް  
ދޫކޮށްފައިާވ  

 ލައިސަްނސްެގ މުއްދަތު 

4. 

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   R-23/2020ގަވާއިދު ނަންަބރު    ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން
ގަވާއިދު އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ރައްޔިތެއް    )ޤާނޫނީ  ދިވެހި  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ގެ 

އެހެން   އެދި   ،ރައްޔިތަކު ޤައުމެއްގެފިޔަވައި  ލައިސަންސަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
ގެ    2023ޑިސެންަބރު    31ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވެނީ  

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އެހެން ޤައުމެއްގެ ސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާގޮތަށެވެ.  ނިޔަލަށް އެ ލައިސަން
ނުވަތަ އެ އޮޑިޓް ފާމަކުން ވަކިވެއްޖެނަމަ، އެ ފާމަކުން ކަނޑައަޅާ    ،ޖެނަމަރައްޔިތަކު ނިޔާވެއް

ފާ އެ  ޕާޓްނަރަކަށް  ޤައުމެއްގެ  ދެމިއެހެން  ޚިދުމަތްތައް  އޮޑިޓުގެ             އޮތުމަށްޓަކައި މުގެ 
 ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 2023ޑިސެންަބރު  31

ލައިސަންސަށް  އޮޑިޓް 

އެދޭ ފާމުަގއި ހުރުން  
 ލާޒިމުާވ ޝަރުޠުތައް 

އަންނަނިވި  .5 ފާމެއްގައި  ކޮންމެ  އެދޭ  ލައިސަންސަށް  އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

ނަންަބރު   )ހ(    ޤާނޫނު  ފާމަކީ  އެދޭ  ލައިސަންސަށް  )ޕާޓްނަރޝިޕްގެ   13/2011އޮޑިޓް 
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފާމެއް ކަމުގައި 

 .ވުން
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)އެކެއް( ޕާޓްނަރަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   1ފާމުގެ ޕާޓްނަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން   )ށ(   
 .އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރެއް ކަމުގައި ވުން

ފާމަ )ނ(    އެދޭ  ލައިސަންސަށް  އެޝޫރެންސާއި   ،އޮޑިޓްކުރުންކީ  އޮޑިޓް  ނުވަތަ 
ޚިދުމަތްދިނުން ޓެކްސް   ،އެކައުންޓެންސީގެ  ނުވަތަ  ފައިނޭންޝަލް  ނުވަތަ 

ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ފިޔަވައި އެހެން ވިޔަފާރިތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް 
 .ކަމުގައި ނުވުން

 .މަސައްކަތްކުރާނެ އޮފީހަކާއި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފާމެއްކަމުގައި ވުން )ރ(  

)އެކެއް( ޕާޓްނަރަކީ މި ގަވާއިދުގެ   1ޕާޓްނަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  އޮޑިޓް ފާމުގެ    )ބ(   
ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް  އޮޑިޓް  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ   ،ދަށުން        ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 .ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައި ވުން

ކުރިން )ޅ(   ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ނަންަބރު    ،މި   R-23/2020ގަވާއިދު 
ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ   ))ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

މާއްދާގެ   މި  ތެރެއިން،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު    5ފާމުތަކުގެ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ 
ނިޔަލަށް، އެ    2022މާރިޗު    31،  ނުވާ  ފާމުތަކުންމަފުރިހަ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ގެ 

 .ކުރަންވާނެއެވެ

މަދުވެގެން )ކ(    ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފަންނީ  މަސައްކަތްކުރާ  ފާމުގެ           އޮޑިޓް 
  .ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ވުން )ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަކީ 50%

ގައި )އ(    )ކ(  މާއްދާގެ  ނަންަބރު   މި  ގަވާއިދު  ނަމަވެސް،  އޮތް  ަބޔާންކޮށްފައި  އެހެން 
2020/R-23  ުގެ ދަށުން ލައިސަންސް   ))ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދ

ތެރެއިން،   ފާމުތަކުގެ  ފާމުތައްދޫކޮށްފައިވާ  އޮޑިޓް  ނުވާ   ފުރިހަމަ  ޝަރުޠު         ،އެ 
 .ރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެގެ ނިޔަލަށް، އެ ޝަރުޠު ފު 2022މާރިޗު  31

 ISQC1އެ ފަރާތުން    ، ލައިސަންސަށް އެދޭ ފާމުގެ އޮޑިޓް ޕްރޮސެސްގެ ޚުލާޞާއަކާއި )ވ(   
ސްޓޭންޑަޑް  IFACނުވަތަ   ކޮލިޓީ  ރިވައިސްޑް  ކަނޑައަޅާ  އެއްގޮތަށް އިން  ތަކާ 

އޮޑިޓްތަކާއި އޮޑިޓިންގ ޚިދުމަތުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތުގެ ޕްލޭން 
އިން ނެރޭ ރިވައިސްޑް ކޮލިޓީ   IFACނުވަތަ    ISQC1ހުށަހެޅުން. އަދި އެ ޕްލޭނަކީ  
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ކަމުގައި   ޕްލޭނެއް  ފެތޭ  ހަމަތަކަށް  އެންޑް ސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ  އެޑްމިޝަން 
 .ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުން ލައިސަންސިންގ

 

 

 
 ތިންވަނަ ބާބު 

 އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ބާޠިލު ކުރުން 

އަމިއްލަ ފަރުދުން 
އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް  

އެދި ހުށަހަޅަްނޖެހޭ 
ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

 މަޢުލޫމާތު 

ަލިއަސްންސ .6 ޮއޑްިޓ  ެއޭދ ަފާރުތްނ  ުފިރަހަމ   ަލިއަސްނަސްށ  ޯފުމ  ެއޭދ   ، ުކުރަމްށަފހު ޯހުދަމްށ 
 ައްނަނިނިވ ިލެޔިކުއްނަތާކިއ ަމުޢޫލާމުތ ިއްނސިްޓިޓުއުޓެގ ިއާދާރައްށ ުހަށަހަޅްނާވެނެއެވ.    ، ޯފާމެއުކ

ަލިއަސްނަސްށ   )ހ(    ކާޑުޮއޑްިޓ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ފަރާތުގެ  ކޮޕީއެދޭ    ގެ 
 . ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ

ކަމާެބހޭ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވާރކް   ،މަސައްކަތްކުރާ ިބދޭސީއަކު ނަމަރާއްޖޭގައި   )ށ(   
 . ޕާރމިޓުގެ ކޮޕީ

 .އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ޮއޑްިޓ ަލިއަސްނަސްށ )ނ(   

 .ދަރަންޏާއި ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރި ފޯމުއިންސްޓިޓިއުޓުން ކަނޑައަޅާ  )ރ(  

  .ތަޖުރިާބ ފުރިހަމަވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްއޮޑިޓު ކުރުމުގެ ޢަމަލީ  )ބ(   

 ، އެ ފަރާތަކީ ފަރުދީގޮތުން އޮޑިޓްކުރާ ފަރާތެއްނަމަ، އޮޑިޓް ޕްރޮސެސްގެ ޚުލާޞާއަކާއި )ޅ(  
ISQC1     ަނުވަތIFAC   ެއިން ކަނޑައަޅާ ރިވައިސްޑް ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑްތަކުގ

 ކޮލިޓީ މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން. ހަމަތަކަށް ފެތޭ 

ފާމުތަކުން އޮޑިޓް  

ލައިސަްނސަށް އެދި 
ހުށަހަޅަްނޖެހޭ  

 ، އެ ފޯމާއެކު  ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުެއްޕިލޭކަޝްނ ޯފުމ  އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފާމުން   .7
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް
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ލިޔެކިޔުންތަކާއި 
 މަޢުލޫމާތު 

)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ    13/2011ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ހ(   
 .ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ

 .ޕާޓްނަރޝިޕް އެގްރީމެންޓުގެ ކޮޕީ  )ށ(   

ޕްރޮސެސްގެ ޚުލާޞާއަކާއި )ނ(    ފާމުގެ އޮޑިޓް  އިން    IFACނުވަތަ     ISQC1،އޮޑިޓް 
ކޮލިޓީ މެނޭޖްކުރާނެ  ކަނޑައަޅާ ރިވައިސްޑް ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ ހަމަތަކަށް ފެތޭ  

 ގޮތުގެ ޕްލޭން.

 ފާމުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު. )ރ(  

ަގާވިއުދެގ   .8 އެޕްލިކޭޝަން ފީ  ާމްއާދާއިއ    6ިމ  ޯފުމ    7ަވަނ  ެއްޕިލޭކަޝްނ  ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ  ާމްއާދަގިއ  ަވަނ 
 ެއްޕިލޭކަޝްނ ީފ ަދްއަކްނާވެނެއެވ. ،  ަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ  2ުހަށަހާޅިއުރ، ިމ ަގާވިއުދެގ ަޖުދަވުލ  

މުރާޖަޢާ   އެޕްލިކޭޝަން 
 ކުރުމާއި ފާސްކުރުން 

މުރާޖާޢާކޮށްފައި )ހ(  .9 އެޕްލިކޭޝަންތައް  ލައިސަންސްގެ  ލައިސަންސް  ،  އޮޑިޓް  އޮޑިޓް 
 އެޑްމިޝަން އެންޑް ލައިސަންސިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.  ،ދޫކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ

ފޯމު    ،ކޮމެޓީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލިބުމުން  އެޑްމިޝަން އެންޑް ލައިސަންސިންގ )ށ(   
ފަރާތަކީ ޝަރުޠުތައް   ،ހުށަހަޅައިފައިވާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި  ޤާނޫނާއި 

 ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ ަބލަންވާނެއެވެ.

ކޮމެޓީން ަބލާ ެބލުމުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ  )ނ(   
 އެ ފަރާތަށް އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ،ނަމަ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ

، ލަސްވެގެން  ،އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނަކާމެދު  ނިންމި ގޮތެއް )ރ(  

ބަންދުނޫން   ތެރޭގައި   45ސަރުކާރު  ދުވަހުގެ  ފަހެއް(  އެޕްލިކޭޝަން    ،)ސާޅީސް 
 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީން   )ބ(    ދޫނުކުރަން  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް  ވިދިގެން  އެޕްލިކޭޝަނަކާ  ހުށަހަޅާ 
 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.  އެ ފަރާތަށް ،ނިންމައިފިނަމަ، އެ ގޮތަށް ނިންމި ސަަބުބ
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ދައްކަންވާނީ .10 އޮޑިޓް ލައިސަންސް ފީ  ފީ   ޖަދުވަލު    ، ލައިސަންސް  ގަވާއިދުގެ  ގޮތުގެ   2މި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
ކުރިން އެ ފީ ދައްކަން    ގެ  31ން އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ  މަތިންނެވެ. އަދި ޖެހިގެ 

 ވާނެއެވެ.

އޮޑިޓް ލައިސަންސް  

ބާޠިލު  ، ބާޠިލުވުމާއި 

 ކުރުން 

ހާލަތެއް   .11 ކުރެ  ހާލަތްތަކުން  ބާޠިލު   ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމައަންނަނިވި  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް 
 ކުރެވޭނެއެވެ.

 ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން. އޮޑިޓް ލައިސަންސް ބާޠިލު )ހ(   

 އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރުދަކު ނިޔާވުން.  )ށ(   

 އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފާމް އުވައިލުން. )ނ(   

މުގެ  ޕާޓްނަރޝިޕުން ވަކިވު،  ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފާމުގެ ލައިސަންސްޑް ޕާޓްނަރަކު )ރ(  
ން ނުވަތަ ނިޔާވުމުގެ ސަަބުބން ފާމެއްގައި ތިެބންޖެހޭނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި  ސަަބުބ

ނަމަވެސް،  ހަމަނުވުން.  އަދަދު  ޕާޓްނަރުންގެ  ލައިސަންސްޑް          ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
ހާލަތުގައި ނިޔާވިމި  ހޯދުމަށްޓަކައި،  ޕާޓްނަރެއް  ލައިސަންސްޑް  ވަކިވި     ،  ނުވަތަ 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ވަކިވި  ނުވަތަ  ނިޔާވި  ޕާޓްނަރު  )ހައެއް(    6ލައިސަންސްޑް 
 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

 ، ފަރާތެއް ނޫންކަމަށްއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރުދަކީ ުބއްދި ހަމަޔަށް ހުރި   )ބ(   
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ލިޔުމުން ސާިބތުކޮށްދިނުން. 

 ، އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ުބއްދި ހަމަޔަށް ހުރި ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް )ޅ(  
ސަަބުބން ނިންމުމުގެ  މަސައްކަތްތެރިޔަކު  ޞިއްޙީ  ކޮށްފައިވާ             ، ރަޖިސްޓަރީ 

ލައިސަންސްޑް   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ތިބެންޖެހޭނެކަމަށް  ފާމެއްގައި  ގަވާއިދުގައި  މި 
ޕާޓްނަރުންގެ އަދަދު ހަމަނުވުން. ނަމަވެސް، މި ހާލަތުގައި، ވަކިވި ޕާޓްނަރުގެ ަބދަލުގައި 

)ހައެއް(    6ޓްނަރެއް ހޯދުމަށް، އެ ޕާޓްނަރު ވަކިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ލައިސަންސްޑް ޕާ
 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

އޮޑިޓަރެއްގެ ނުވަތަ ފާމެއްގައި އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި )ކ(       ހުންނަންވާނެކަމަށް   ވާ 
 މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠެއް އުނިވުން. 
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ަބޔާންކޮށްފައިވާ  )އ(    ގަވާއިދުގައި  މި  ފަރާތަކުން،  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް 
ކުރަން  ބާޠިލު  ލައިސަންސް  ކޮމެޓީން  ސުލޫކީ  ސަަބުބން  ވުމުގެ  ޚިލާފު  ޝަރުޠަކާ 

 ނިންމުން. 

އަދާކުރުމުގައި  )ވ(    ވާޖިުބ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ފަރާތަކުން،  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް 
 ފަރުވާކުޑަވެގެން ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް އިއްވުން. 

 އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްކުރުން. )މ(   

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ފ(   
 ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް އިއްވުން.  

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ   ތަ އޮޑިޓް ފާމަކުންލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަ )ދ(   
ޝަކުވާ،   ަބއިވެރިވިކަމުގެ  ނުވަތަ  ޢަމަލެއްގައި  ޢަމަލެއް  ލޯންޑަރިންގެ  މަނީ  ނުވަތަ 

 ، އެފަދަ އެހެން ޢަމަލެއްގައި ަބއިވެރިވިކަމުގެ ޝަކުވާ، އިންސްޓިޓިއުޓަށް ހުށަހެޅުމުން
 ން. ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ެބލުމަށްފަހު އޮޑިޓް ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމު

 ، އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކާ ދެކޮޅަށް )ތ(   
 ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންސީ ޮބޑީއަކުން ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ލައިސަްނސްޑް  

އޮޑިޓަރުްނެގ ސުލޫކީ  

 މިންަގނޑު 

އޮޑިއޮޑިޓް   .12 ދޫކޮށްފައިވާ  ފާމުތަކުން،  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް  މާއްދާގައި ޓަރުންނާއި  މި 
 .ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ތަާބވެ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް   ،އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން )ހ(   
 .ވާނެއެވެ ކުރަން ފުރިހަމައަށް ޢަމަލު

ފަރާތްތަކުން )ށ(    ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ފުރިހަމައަށް  ،އޮޑިޓް  ގަވާއިދަށް          މި 
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ޢަމަލު
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ފަރާތްތަކުން )ނ(    ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ޤާނޫނުތަކަށާއި    ،އޮޑިޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލު 

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ނުވަތަ ޕާޓްނަރުންގެ   )ރ(  
ގޮތުގައި    އޮޑިޓަރެއްގެ  އެކްސްޓަރނަލް  ވިޔަފާރިއެއްގެ  އޮތް  މަޞްލަޙަތެއް  އަމިއްލަ 

 ތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މަސައްކަ

އެއްވެސް   )ބ(    ފުށުއަރާ  ވާޖިުބތަކާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އޮޑިޓަރެއްގެ  އެކްސްޓަރނަލް 
 ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ށް އޮޑިޓް ކްލަޔަންޓަކަ ،ޚިދުމަތެއް

ގޮތެއްގައި ސީދާގޮތެއްގައި ނުވަތަ ނުސީދާއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން   )ޅ(  
ހޯދައިގެން  މަސައްކަތް  ފޯރުވައިގެން،  ނުފޫޒު  ނުވަތަ  ިބރުދައްކައިގެން  މީހަކަށް 

 ނުވާނެއެވެ. 

ލައިސަންސްޑް އޮޑިޓަރުންނަށް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ލިޭބ މަޢުލޫމާތަކީ  )ކ(   
ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން  ސިއްރު މަޢުލޫމާތެކެވެ. އޮޑިޓް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް  

ހާމަކޮށްގެން   މަޢުލޫމާތު  މިފަދަ  މެނުވީ  ފަރާތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތު  އެ 
 ނުވާނެއެވެ. 

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓެއް ނުވަތަ   )އ(   
ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓެއް ނުވަތަ  ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓަކަށް ރައުޔެއް ދޭންވާނީ، އެ  

ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓެއް، އެހެން ޕާޓުނަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ަބލައި ޗެކްކުރުމަށް  
 ފަހުގައެވެ.

ޙަޤީޤަތް   ،އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު މާލީ ަބޔާނަކަށް ރަޢުޔު ދޭއިރު )ވ(   
ހުރި މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އޮޑިޓްކުރެވޭ ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާއަށް އެނގިފައި  

ަބޔާނެއް ނުވަތަ ޝަރަޙައެއް ވާނަމަ އޭނާއަށް އެނގިފައިވާ   ފަރާތުން ދީފައިވާ ދޮގު 
 މިންވަރަކަށް ސާފުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

ވާޖިުބ   )މ(    ޕްރޮފެޝަނަލް  އޭނާގެ  ފަރާތަކުން  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް 
އަދި   އެކުގައެވެ.  އަމާނާތްތެރިކަމާ  ފަރުވާތެރިކަމާއި         އަދާކުރަންވާނީ 

                 ގައިވާ "ރެސްޕޮންޑިންގ   360އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓުގެ ސެކްޝަން  
  ވިތު ލޯސް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަންސް" ގައި ުބނާ ފަދައިން، ކޮމްޕްލަޔަންސް  -ޓު ނޮން
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ކަމަށް   ކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި  ތެރޭގައި،  އޮޑިޓުކުރުމުގެ 
ކަންތައްތައް   ހަގަކުރެވޭފާ ފަރާތްތަކުގެ    ،ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ  އެންމެހައި  ކަމާެބހޭ 

ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް   މިފަދަ ކަންކަން  ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.
ރިޢާޔަތް    ،ގެނައުމުގައި ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާއި  ދާއިރާތަކުގެ  ތިރީގައިވާ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތުން ޒާތީ މަންފާއެއް   ،ނުވަތަ ރިޝްވަތުން ،ކަރަޕްޝަނުން (1)   
 ؛ ނުވަތަ މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުން

ރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމާއި، ކުށް ކޮށްގެން  ނުވަތަ ޓެރަ،  މަނީ ލޯންޑްރިންގއަށް (2)   
 ؛ ހޯދާ ފައިސާއާއި މުދާ

 ؛މާކެޓްތަކާއި ވިޔަފާރިސެކިއުރިޓީޒް  (3)   

 ؛ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން މާލީ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް (4)   

 ؛މަޢުލޫމާތު ރައްކައުތެރިކުރުން (5)   

 ؛ ޓެކުހާއި ޕެންޝަނާ ގުޅޭ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ޕޭމަންޓުތައް (6)   

 ؛ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން (7)   

 .އާންމު ޞިއްޙަތާއި ރައްކައުތެރިކަން (8)   

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަށް ލިޭބ އުޖޫރައަކީ އޭނާ އޮޑިޓްކުރި ތަނަކަށް   )ފ(   
އާމްދަނީގެ މައްޗަށް  ލިޭބ  އިންސައްތައެއްގެ  ވަކި  މަންފާގެ  ނުވަތަ  ފައިދާގެ  ނުވަތަ 

ނުވާނެއެވެ ވެގެން  އަގަކަށް  ކަނޑައެޅޭ  ލިބިދާނެ ިބނާކުރެވިގެން  ފަހުން  އަދި   .      
 .ވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ  މާލީ ފައިދާއެއްގެ މައްޗަށް ިބނާކުރެވިގެން ކަނޑައެޅޭ އަގަކަށް

ޤާނޫނީ ވާޖިެބއް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އޮޑިޓަރަކު އެއްވެސް އޮފީހަކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް  )ދ(   
އޭނާއަށް އެނގިހުރެ ނުވަތަ   ،ަބޔާނެއް ދިނުމުގައިނޯޓިހެއް، ނުވަތަ ޝަރަޙައެއް، ނުވަތަ  

 ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަަބުބން ވިޔަސް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 
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އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި   )ތ(   
)ތިނެއް( އަހަރުދުވަސް ނުވަނީސް    3ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ މަދުވެގެން  މުއައްސަސާއެއްގެ  

 އެ ތަނުގެ ހިސާުބތައް އޮޑިޓްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ ފަރުދަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓްނަރަކު   އިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފާމަކާއެކުލަ )ލ(   
ޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް ދާންވާނީ ނުވަތަ ފަންނީ މުވައްޒަފަކު، އެ ފަރާތެއްގެ އޮޑިޓް ކުލައެން

ކުރިތާ   އޮޑިޓް  އެކްސްޓަރނަލް  ކުލައެންޓުގެ  އެ  އަވަސްވެގެން  )ދޭއް(    2އެންމެ 
 އަހަރުދުވަސް ފަހުންނެވެ. 

ކަނޑައެޅިފައިވާ   )ގ(    ކަމަށް  އެ  ކޮށްފައިވަނީ  ޢައްޔަނު  އޭނާ  ގޮތުގައި  އޮޑިޓަރެއްގެ 
ކުރިން  ޔަޤީންކުރުމުގެ  މަތިންކަން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ   ޤާނޫނުތަކާއި 

 އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އޭނާ ރައުޔުދޭ ކަމަކާ    ،އޮޑިޓް މަސައްކަތަކާ ެބހޭގޮތުން އޮޑިޓަރެއްގެ ރައުޔު ދޭންވާނީ )ޏ(  
 ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިިބ ހުރެގެންނެވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 މައްސަލަ ބެލުން 

އޮޑިޓަރުްނނާ ދެކޮޅަށް 
 ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ 

މި ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ކަމާ ގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ  )ހ(  .13
އޮފް   ކަމަކާކޯޑް  ަބޔާންވެގެންވާ  ދޫކޮށްފައިވާ   ،ކޮންޑަކްޓުގައި  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް 

ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ  ހުށަހެޅޭ  ކޮމެޓީއަށް  ސުލޫކީ  ޚިލާފުވެގެން،          ،ފަރާތަކުން 
އެ ކޮމެޓީން އެޑްމިޝަން އެންޑް ލައިސަންސިންގ  ކޮމެޓީގެ ލަފާއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، 

ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ  ކޮމެޓީއަށް   އެ  ސުލޫކީ  ގޮތެއް  ފެންނަ  ކޮމެޓީއަށް 
 އަންގަންވާނެއެވެ.  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސުލޫކީ ކޮމެޓީން އެހީތެރިކަމަށް އެދިގެން،   )ށ(   
މައްސަލަ ަބލާއިރު، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އެޑްމިޝަންސް އެންޑް ލައިސަންސިންގ  
ގަވާއިދުގެ  މި  ލަފާދޭއިރު،  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅެއް  ފެންނަ  އަޅަން          ކޮމެޓީއަށް 

 "ފިޔަވަޅު އެޅުން" އަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. (1)ޖަދުވަލު 

 ހަވަނަ ބާބު 
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 އޮޑިޓަރުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުން 

އޮޑިޓަރުްނެގ  

މަސައްކަތް 
 މުރާޖަޢާކުރުން 

ކަންކަން   )ހ(  .14 އަންނަނިވި  ކޮމެޓީން   ލައިސަންސިންގ  އެންޑް  އެޑްމިޝަން 
މަސައްކަތް ،  ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް 

 .ގަވާއިދުން މުރާޖަޢާ ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

 ؛މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުންދާކަން (1)   

 އާ އެއްގޮތްވާ   (ISAs)އޮޑިޓިންގއިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން   (2)   
  ؛މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ގޮތުގެ މަތިން

ޤާނޫނާއި  (3)    ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިރުޝާދުތަކަށާއި،  އަޚުލާޤާއި  މަސައްކަތުގެ 
ކަންތައްތަކަށް   ލާޒިމްކުރާ  ކުރުން  އޮޑިޓަރުންނަށް  ގަވާއިދުތަކުން 

 ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން. 

 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހިފަހައްޓަމުންދާކަން. އޮޑިޓް  (4)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު، ފާހަގަކުރެވުނު   )ށ(   
އެކުލަވައިލަންވާނެއެ ރިޕޯޓެއް  ެބހޭގޮތުން  މުރާޖަކަންކަމާ  އެ  އަދި  ކުރުމުގައި،   ޢާވެ. 

ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް    އަޅަންޖެހޭފިޔަވަޅު  
 ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުން )ހ(  .15 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ގަވާއިދުގެ    ،އޮޑިޓް  މާއްދާގެ  14މި       ވަނަ 
އެޑްމިޝަން   ،)ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި

އަދި  ލަސްކުރުމެއްނެތި  މަޢުލޫމާތު  ޭބނުންވާ  ކޮމެޓީން  ލައިސަންސިންގ  އެންޑް 
 ވަންހަނާކުރުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ލަސްވެގެން    ،މާލީ އަހަރު ނިމުމާއެކު  ،ފަރާތްތަކުންއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ   )ށ(   
އެޑްމިޝަން އެންޑް ލައިސަންސިންގ ކޮމެޓީން    ،)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2

ރިޕޯޓެއް   ކޮމްޕްލަޔަންސް  އެއްގޮތަށް  ފޯމެޓަކާ  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  ކަނޑައަޅާ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ކޮލެޓީ ރިވިއު ކުރުމުެގ  
 ފީ

ހު،   ކުރުމަށްފަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް މުރާޖަޢާ  14ގަވާއިދުގެ  މި   .16
 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ "ފާމު ލެވަލް އަދި އެސައިންމަންޓް ލެވެލް   2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  
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އެންގުމުން އިންސްޓިޓިއުޓުން  ދެއްކުމަށް  ފީ"  ރިވިއު    )އެކެއް(   1ލަސްވެގެން    ، ކޮލެޓީ 
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފީތައް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 
 
 
 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އާންމު މާއްދާތައް 

އޮޑިޓް ލައިސަންސްެގ 
 މުއްދަތު 

ދެމިއޮންނާނީ )ހ(  .17 މުއްދަތު  ލައިސަންސްގެ  އޮޑިޓް  ދޫކުރާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ             ، މި 
ލައިސަންސް ދޫކުރާ ދުވަހުން   ،ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާނަމަމި ގަވާއިދުގައި  

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. )ތިނެއް( އަހަރު 3ފެށިގެން 

ފަހެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން، )  45ންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  އޮޑިޓް ލައިސަ )ށ(    ސާޅީސް 
މި   އައުކުރުމަށްޓަކައި،  ލައިސަންސް  މަތިން އޮޑިޓް  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ 

ތެރޭގައި   .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މުއްދަތު  މި  އެދި   އައުކުރަން  ލައިސަންސް  އަދި 
ދެން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އައު އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ    ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ

 ގޮތުގައެވެ.

އޮޑިޓަރުްނނާއި އޮޑިޓް 
ފާމުތައް ދަފުތަރުގައި  

 ޝާއިޢުކުރުން 

 ، އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮޑިޓަރުންނާއި .18
އޮޑިޓަރުންގެ  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ.  ޝާއިޢު  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ދަފުތަރު  ފާމުތަކުގެ  އޮޑިޓް 

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.   އަދާހަމަކޮށް  ަބދަލުތައް  އަންނަ  ދަފުތަރުގައިދަފުތަރަށް          ،މި 
ފަރާތްތަކާއި ދޫކުރެވޭ  ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކުގެ   ،އޮޑިޓް  ބާޠިލުކުރާ  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް 

 ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ،މަޢުލޫމާތާއި

މި ނަން  )ހ(  .19 ޚިދުމަތް ދިުނން  އޮޑިޓަރ"  "ލައިސަންސްޑް  ފަރާތްތަކުން  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  އޮޑިޓް 
ނަންަބރު  ލައިސަންސް  ފަރާތުގެ  އެ  ފަހަތަށް  އޭގެ  އަދި   ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. 

ނަމަ ލިޔާނީ    2ބޭނުންކުރަން ވާނެއެވެ. މިސާލު: ފަރުދެއްގެ ލައިސަންސް ނަންަބރަކީ  
 އެވެ. “censed Auditor 0002”Liއަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. އެއީ 
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އަދި   )ށ(    ފަރުދެކެވެ.  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ސޮއިކުރަންވާނީ،  ރިޕޯޓުތަކުގައި  އޮޑިޓް 
ނަންަބރު  ލައިސަންސް  ނަމާއި،  އޮޑިޓަރުގެ  ލައިސަންސްޑް  ސޮއިކުރާއިރު،  މިގޮތަށް 

 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

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

ޯބޑު އިންޓަރނޭޝަނަލް  (IAASB) ސްޓޭންޑަޑްސް  ޝާއިޢުކުރާ  ނެރެ  އިން 
 .އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ  (ISAs) ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ

ފަރާތްތަކުންއޮޑި )ރ(   ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ފިޔަވައި،  ،  ޓް  އޮޑިޓް  އެކްސްޓަރނަލް 
އިންޓަރނޭޝަނަލް    ދިނުމުގައި،ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް    ޝޫރެންސާއި އެކަމާއެހެނިހެން އެ

އިން ނެރެ ޝާއިޢު     (IAASB) އޮޑިޓިންގ އެންޑް އެޝޫރެންސް ސްޓޭންޑަޑްސް ޯބޑު
  ތިރީގައިވާ ސްޑޭންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. ،ކޮށްފައިވާ

އެންގޭޖެމަންޓްސް  (1)    އެޝޫރެންސް  އޮން  ސްޓޭންޑަޑްސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
(ISAE) 

 (ISREއިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން ރިވިއު އެންގޭޖެމަންޓްސް ) (2)   

 (ISRSއިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން ރިލޭޓެޑް ސަރވިސަސް ) (3)   

 (ISQC1އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް އޮން ކޮލެޓީ ކޮންޓްރޯލް ) (4)   

މަތިން،  )ބ(    ގޮތެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތްތަކުން  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް         އޮޑިޓް 
ޤާއިމްކުރެވި ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ  ކޮންޓްރޯލް  އަދާހަމަކޮށް   ، ކޮލިޓީ        ،މެތަޑޮލޮޖީ 

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އޮޑިޓް މެނުއަލު

ކުރާ އޮޑިޓްތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ރެކޯޑު   ،ތްތަކުންއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާ )ޅ(  
މަޢުލޫމާތު މިފަދަ  އަދި  ގެންދަންވާނެއެވެ.  )ފަހެއް(    5މަދުވެގެން    ،ބަލަހައްޓަމުން 
 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްކައުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 
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އޮޑިޓް ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރޝިޕް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ޕާޓްނަރުންނަށް ަބދަލެއް   )ކ(   
ަބދަލެއް އަންނަތާ ލަސްވެގެން    ،އަތުވެއްޖެނަމަ     ، )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14އެ 

 .އެ އައި ަބދަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން އިންސްޓިޓިއުޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

މެނުއަލާއި  )އ(    އޮޑިޓް  މަތިން   ގޮތުގެ  ގައިޑްލައިންތަކުގައިވާ   އިންސްޓިޓިއުޓުން ނެރޭ 
ޕޭޕާރސް   ވޯކިންގ  މިފަދަ  އޮޑިޓް  އަދި  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ތައްޔާރުކޮށް 
އޮޑިޓް ފާމުގައި އެކަށީގެންވާ އޮޑިޓް މެތޮޑޮލޮޖީއާއި ، ގައިޑްލައިންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި 

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާނަމަ،  ސިސްޓަ އިޚްތިޔާރު   މްތައް  ދިނުމުގެ  އިސްތިސްނާއެއް 
 ންވެއެވެ.  އެޑްމިޝަން އެންޑް ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެ

އެ ފަރާތުގައި އެ ކަމުގެ    ،އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން )ވ(   
 ޤާިބލުކަމާއި އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ވަސީލަތް ނެތް ޚިދުމަތެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ޚިދުމަތް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ފަރުދެއްގެ ގޮތުގައި ، ފާމެއްގޮތުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން )މ(   

ޕްރޮފެޝަނަލް  

އިންޑެމްނިޓީ 

 އިންޝޫރެންސް 

 ، އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދިން ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތެއް ފުރިހަމަ ނުވުމުން .20
ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ނުދެވުމުގެ ސަަބުބން އުފުލަންޖެހޭ މަދަނީ މާލީ  

މިންވަރަށްޒިން އަދާކުރެވޭނެ  އިންޝުއަރ   ،މާއެއް  ކުންފުންޏެއްގައި  އިންޝޫރެންސް 
ދޫކުރާތާ   ލައިސަންސް  އޮޑިޓް  އަދި  ތެރޭގައި   1ކުރަންވާނެއެވެ.  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

އިންޝޫރެންސް ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އިންޝުއަރ ކުރުމުގެ ކުރިން 
 .ނުވާނެއެވެ އި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދީގެންއޮޑިޓުގެ ޚިދުމަތާ

ޢިލްމާއި ހުަނރު 
 ތަރައްޤީކުރުން 

ފުރިހަމަ  އިންސްޓިޓިއު )ހ(  .21 ދެމިހުރުމަށްޓަކައި  މެންަބރެއްގެގޮތުގައި  ކުރަންޖެހޭ ޓުގެ 
)ދިހައެއް(   10)ވިހި( ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން    20ސްޓްރަކްޗަރޑް ލަރނިންގެ   
ހޭދަކުރަންވާނީ ނުވަތަ  ،  ގަޑިއިރު  ސްޓޭންޑަޑްސް  ރިޕޯޓިންގ         ފައިނޭންޝަލް 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު  ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ނުވަތަ އޮޑިޓް އެންޑް އެޝޫރޭންސް ނުވަތަ
ޢިލްމާއި  ދާއިރާއިން  ނިޒާމުގެ  ޓެކްސް  ނުވަތަ  ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް  ސުލޫކާއި  ނުވަތަ 

 . ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމުގައެވެ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ    CPDމެންޑޭޓަރީ   )ށ(    އޮޑިޓަރުން  ލައިސަންސްޑް  ގޮތުގައި،        ގެ 
 ވަކި ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމުތަކެއް އިންސްޓިޓިއުޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.    
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ަބޔާންކޮށްފައިވާ   )ނ(    ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ނުކު  CPDމި  ހާލަތެއް  ފުރިހަމަ  ރެވޭނެ 
ކޮމެޓީއަށް  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،   ލައިސަންސިންގ  އެންޑް  އެކަން އެޑްމިޝަން 

ފަރާތަށް   އެ  ހާލަތެއްނަމަ،  ޤަޫބލުކުރެވޭ  ކޮމެޓީއަށް  ހާލަތަކީ  އެ  އެންގުމުން، 
 އިސްތިސްނާއެއް ދެވިދާނެއެވެ.

ފީ ދެއްކުމަށް  

 ލުއިދިުނން 
ކުރުމާއި، މާފު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފީތައް ދެއްކުން ފަސްކުރުމާއި،ގައި    2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   .22

 މިނޫންވެސް ލުއިތައް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކައުންސިލުން ދެވިދާނެއެވެ.

 

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

މި ަގވާއިދަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު  
ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ   

އޮޑިޓް ކުރުމާއި  
އެޝޫރެންސްެގ  

ޚިދުމަތް ދިުނމުެގ  

ލައިސަްނސް  
 ދޫކޮށްފައިާވ ފަރާތްތައް 

ކުރިން .23 ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ދޫކޮށްފައިވާ    ،މި  މުއައްސަސާތަކުން   ދައުލަތުގެ 
އެޝޫރެ ކުރުމާއި،  އޮޑިޓު  ނަންަބރު  ޤާނޫނީ  ޤާނޫނު  ހުއްދަތައް،  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ންސްގެ 

ގެ  )ދިވެހިރާ  13/2020 ޤާނޫނު(  އެކައުންޓެންޓުންގެ  ޗާޓަރޑް  މާއްދާގެ   15އްޖޭގެ      ވަނަ 

ސެޕްޓެންަބރު   8ދީޤު ކުރި ތާރީޚު )  ެއ ާޤޫނުނ ަތޞ  ،  ށްފައިވާ ގޮތަށް)ޅ( ގައި ަބޔާންކޮ
ގެ ނިޔަލަށް(    2021މާރިޗު    7) )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  6( އިން ފެށިގެން  2020

ގެ    2021ފެުބރުވަރީ    1ފަރާތްތަކުން، ލައިސަންސަށް އެދި     އެ ދެމިއޮންނާނެއެވެ. އަދި
 ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   

ަގާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  

 ފެށުން
އިން ފެށިގެންނެވެ. ނަމަވެސް،   2021މާރިޗު    8،  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ )ހ(  .24

ދޫކުރުމަށް ފޯމު  ޓަކައި،    ލައިސަންސް  އިން   2021ޖަނަވަރީ    15އެޕްލިކޭޝަން 
 ފެށިގެން އިންސްޓިޓިއުޓުން ަބލައިގަންނާނެއެވެ. 

ޢަމަލުކުރަން  )ށ(    ގަވާއިދަށް  ނަންަބރު މި  ގަވާއިދު  ފެށުމާއެކު،     2020/R-23 
ނަމުގައި، މި  ގަވާއިދު(  އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ޤާނޫނީ                      )ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޝާއިޢުކޮށް ނެރެފައިވާ ގަވާއިދު  ގައި   2020މާރިޗު    18
 އުވުނީއެވެ.

 ުނާވަހިއ ިހނަދުކ:ިމ ަގާވިއުދަގިއ ަކނަޑެއިޅެގްނ ެއެހްނޮގަތަކްށ ުބެނަފިއ   .25 މާނަކުރުން 



 ދިެވހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓް                   R-3/2021ަގާވއިދު ނަންބަރު:            4 އަދަދު:         50 ލިއުމް: ޮވ

 

18 

 

ިޚުދަމާތިއ  )ހ(    ޮއޑުިޓެގ  ެއަވީނ،  ުބެނަފިއ  ަކުމަގިއ  "ާފްމ"  ުނަވަތ  ާފްމ"  "ޮއޑްިޓ 
ިދުނަމްށްސެއޫޝެރްނ ިޚުދަމްތ  ަންނަބުރ  ،  ެގ      )ޕްާޓަނރިޝްޕ    13/2011ާޤޫނުނ 

 ާޤޫނުނ( ެގ ަދުށްނ ަރިޖްސަޓީރ ޮކްށެގްނ ިޚުދަމްތ ޭދ ަފާރްތަތަކެށެވ.

ދިނުމަށް  )ށ(    ޚިދުމަތް  އޮޑިޓުގެ  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމުގައި  އޮޑިޓަރު"  "ލައިސަންސްޑް 
 އިންސްޓިޓިއުޓުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ، އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށެވެ.

އެވަނީ )ނ(    ުބނެފައި  ކަމުގައި  ނަންަބރު    ،"އިންސްޓިޓިއުޓް"   13/2020ޤާނޫނު 
ގެ   ޤާނޫނު(  އެކައުންޓެންޓުންގެ  ޗާޓަރޑް  މާއްދާގައި   3)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނަ 

ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަރޑް  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
 މޯލްޑިވްސްއަށެވެ.

ޤާނޫނުން  )ރ(   އަސާސީންނާއި  ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމުގައި  އޮޑިޓް"       "ޤާނޫނީ 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރާ  އޮޑިޓް ފިޔަވައި، ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ  ާބރު ލިބިގެން

  އާ އެއްގޮތަށް ކުރާ އޮޑިޓަށެވެ. ISA، ާބރުލިިބގެން ހަދާ ގަވާއިދަކުން ލާޒިމުކޮށްގެން

)ާބރަ( މަސްދުވަހުގެ  12"ވަޒަންވެރިވުން" ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ެބލެވޭނީ،  )ބ(   
)އެއްސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިނެއް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަދުވަސް އޭނާ   183މުއްދަތެއްގައި  

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.

އެވަނީ )ޅ(   ުބނެފައި  ކަމުގައި  ފިޔަވަޅު"  ނުވަތަ   ،"ސުލޫކީ  މުއައްސަސާއަކުން  ކަމާެބހޭ 
 ޅަށެވެ.ކޮމެޓީއަކުން އަދަެބއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަ

ނަންަބރު   )ކ(    ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމުގައި  ލައިސަންސް"   13/2020"އޮޑިޓް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި    15)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށެވެ.

އެވަނީ )އ(    ުބނެފައި  ކަމުގައި  މަސައްކަތްތެރިއެއް"  ޞިއްޙީ  ކޮށްފައިވާ   ، "ރަޖިސްޓަރީ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާެބހޭ ވުޒާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނަށެވެ. 

ޑިސެންަބރުގެ   31ޖަނަވަރީން ފެށިގެން    1"މާލީ އަހަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،   )ވ(   
 ނިޔަލަށެވެ.
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ފާމެއްގައި   )މ(    އެ  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމުގައި  މުވައްޒަފުން"  ކުރުމުގެ    އޮޑިޓް"ފަންނީ 
މުވައްޒަފުންނަށާއި،   ކުރާ  މަސައްކަތްކުރާ  މަސައްކަތް  އެޑްވައިޒަރީގައި 

 މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

ކަމު )ފ(    އޮޑިޓް"  އެވަނީ،"އެކްސްޓަރނަލް  ުބނެފައި  ކުރެވޭ    ISAގައި  އެއްގޮތަށް      އާ 
 މާލީ ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓަށެވެ. 

ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ހިސާުބ ެބލެހެއްޓުމާއި، މާލީ ަބޔާން  "އެކައުންޓިން ދާއިރާ"   )ދ(   
 ، ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓާއި، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓާއި، ޓެކްސް އޮޑިޓާއި

 އަދި މިނޫންވެސް އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

________________ 
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ފިޔަވަޅު އެޅުން :  1ޖަދުވަލު    

 އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ހާލަތްތައް  

 ނަމަ ފާމެއް ނަމަ ފަރުދެއް

ހުށަ .1 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ޅަންޖެހޭ ހަމި 
 . ލޫމާތު ހުށަނޭޅުންޢުމަ

ނަތިޖާއެއްގެ  ކުޑަކުރުމުގެ  ފަރުވާ 
މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން   ގޮތުން 

 ހުށަހެޅުން.  

ނަސޭހަތް  • ފަހަރު  ފުރަތަމަ 
ވަކި   ،ދިނުމާއެކު ކަނޑައެޅޭ 

ތެރޭގައި   ކަން އެ   މުއްދަތެއްގެ 
 އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން.

ފަހަރު   •  -/5,000ދެވަނަ 
 ޖޫރިމަނާ  ރުފިޔާއިން)ފަސްހާސް(  

ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ،ކުރުމާއެކު
އެ ތެރޭގައި  ކަން މުއްދަތެއްގެ 

   އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން.
ފެށިގެން  • ފަހަރުން     ތިންވަނަ 

ހާސް(   -/10,000  )ދިހަ 
ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު     ،ރުފިޔާއިން 

އަހަރު  1 ދުވަހަށް )އެކެއް( 
 ސަސްޕެންޑްކުރުން. 

ނަސޭހަތް  • ފަހަރު  ފުރަތަމަ 
ވަކި      ކަނޑައެޅޭ  ،ދިނުމާއެކު

އެ ތެރޭގައި  ކަން  މުއްދަތެއްގެ 
 އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން.

ފަހަރު   • -/10,000  ދެވަނަ 
ހާސް(  )  ރުފިޔާއިންދިހަ 

 ކަނޑައެޅޭ  ، ކުރުމާއެކު ޖޫރިމަނާ
ތެރޭގައި   މުއްދަތެއްގެ  ވަކި 

އިޞްލާޙުއެ ކުރަން   ކަން 
  އެންގުން.

ފެށި • ފަހަރުން    ގެންތިންވަނަ 
ހާސް(  -/20,000  )ވިހި 

     ، ކުރުމާއެކު  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ
އަހަރުދުވަހަށް  )އެކެއް(    1

 . ސަސްޕެންޑްކުރުން

 ލުމުގެ ނިޔަތުގައިވައިގައި އޮޅުތުގަސް .2
  ހުށަހެޅުން.ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު

ރުފިޔާއިން )ދިހަ ހާސް(    -/10,000
)ތިނެއް(   3  ، ކުރުމާއެކު  ޖޫރިމަނާ

ދިގުނޫން  ވުރެ  އަހަރުދުވަހަށް 
 . ސަސްޕެންޑުކުރުންމުއްދަތަކަށް 

 

ހާސް(   -/20,000 )ވިހި 
 ، ކުރުމާއެކު  ރިމަނާޖޫ  ރުފިޔާއިން

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ    3
މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން 

 ސަސްޕެންޑުކުރުން. 

ދޫކޮށްފައިވާ  .3 ލައިސަންސް  އޮޑިޓް 
މަކަރާއި  ފާމަކުން  ނުވަތަ  އޮޑިޓަރަކު 

ހެދުހީ މައްސަލައެއްގައި   މުގެލަތް 
ކޮމިޓީގެ  ސުލޫކީ  ަބއިވެރިވިކަމަށް 

   ށް ސާިބތުވުން.ޙުޤީޤަތަ

ޮބޑު  • ކުޑަ  ާބވަތާއި  މައްސަލައިގެ 
ރިޢާޔަތްކޮށް،   އޮޑިޓް މިނަށް 

ާބ  ، އިލުކުރުމާޠިލައިސަންސް 
ހާސް(  -/5,000  )ފަސް 
    -/100,000  ރުފިޔާއާއި

ދެމެދުގެ  ލައްކަ()އެއް ރުފިޔާއާ 
ކުރުމާއެކު ޖޫރިމަނާ    ،އަދަދަކުން 

ވުރެ )ތިނެއް(    3 އަހަރުދުވަހަށް 
މުއްދަތަ ނޫން  އޮޑިޓް ކަދިގު  ށް 

 .ލައިސަންސް ދޫނުކުރުން

ާބވަތާއި  • މައްސަލައިގެ 
ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކުޑަޮބޑު މިނަށް 

ލައިސަންސް   އޮޑިޓް 
 -/5,000 ،އިލުކުރުމާޠިާބ

ހާސް( ރުފިޔާއާއި    )ފަސް 
  ލައްކަ()އެއް   -/100,000

އަދަދަކުން   ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ 
ކުރުމާއެކު          ، ޖޫރިމަނާ 

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ )ތިނެއް(    3
ށް އޮޑިޓް  ކަދިގު ނޫން މުއްދަތަ

 .ލައިސަންސް ދޫނުކުރުން
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ދޫކޮށްފައިވާ  .4 ލައިސަންސް  އޮޑިޓް 
މަނީ  ފާމަކުން  ނުވަތަ  އޮޑިޓަރަކު 
ކޮރަޕްޝަން  ނުވަތަ  ލޯންޑަރިންގ 

ނުވަތަ    މަކަރު ހެދުން  ނުވަތަ ޓެކުހަށް
ފަދަ  ފައިނޭންސްކުރުން  ޓެރަރިޒަމަށް 
ަބއިވެރިވިކަމަށް  މައްސަލައެއްގައި 

ތަ ކޮމިޓީގެ  ށް ޙުޤީޤަސުލޫކީ 
 ސާިބތުވުން. 

ހާސް(  -/20,000 •  )ވިހި 
 -/100,000އާއި  ރުފިޔާ
ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ    (ލައްކަ)އެއް

ކުރުމާއެކު ޖޫރިމަނާ    ،އަދަދަކުން 
ވުރެ )ފަހެއް(    5 އަހަރުދުވަހަށް 

މުއްދަތަކަށް  ނޫން  ދިގު 
 ސަސްޕެންޑުކުރުން. 

މައްސަލައަކީ ކަމާެބހޭ އިދާރާއަކުން  •
މައްސަލައަކަށް  އަންނަ  ބަލަމުން 

ފަރާތުގެ   ،ނުވާނަމަ އެ  ނުވަތަ 
މައްސަލަ   ސަމާލުކަމަށް އެ 

ނުވާނަމަ ެބހޭ ކަމާ،  ގޮސްފައި 
މައްސަލަ  އިދާރާއަށް 

 ތަޙުޤީޤުކުރަން ފޮނުވުން. 

  )ފަންސާސް ހާސް(   -/50,000 •
 -/100,000  އިރުފިޔާއާ
ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ   ލައްކަ()އެއް

 ،އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ   5
މުއްދަތަކަށް  ނޫން  ދިގު 

 ސަސްޕެންޑު ކުރުން.
ކަމާެބހޭ  • މައްސަލައަކީ 

އަންނަ  ބަލަމުން  އިދާރާއަކުން 
ނުވާނަމަ  ،މައްސަލައަކަށް 

ފަރާތުގެ  އެ  ނުވަތަ 
އެ މައްސަލަ       ސަމާލުކަމަށް  

ކަމާެބހޭ  ނުވާނަމަ،  ގޮސްފައި 
މައްސަލަ   އިދާރާއަށް 

 ތަޙުޤީޤުކުރަން ފޮނުވުން. 

ދޫކޮށްފައިވާ  .5 ލައިސްންސް  އޮޑިޓް 
ކިަބއިގައިއޮޑިޓަރެއް ނުވަތަ   ގެ 

      ހުންނަންވާނެކަމަށް   ގައިފާމެއް
ަބޔާން ގަވާއިދުގައި   ކޮށްފައިވާމި 

 . ޝަރުޠެއް އުނިވުން

 އޮޑިޓް ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން. އޮޑިޓް ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން.

ދޫކޮށްފައިވާ  .6 ލައިސަންސް  އޮޑިޓް 
ފާމަކުން   ނުވަތަ  އޮޑިޓަރަކު 
އަދާކުރުމުގައި  ވާޖިުބ  ޕްރޮފެޝަނަލް 
ޙުކުމެއް  ކޯޓަކުން  ފަރުވާކުޑަވެގެން 

 . އިއްވުން

ހާސް(   -/5,000 • )ފަސް 
  -/100,000  އާއިރުފިޔާ
ދެމެދުގެ  ލައްކަ()އެއް ރުފިޔާއާ 

 .ޖޫރިމަނާކުރުން އަދަދަކުން

ހާސް(   -/5,000 • )ފަސް 
 -/100,000  އާއިރުފިޔާ
ދެމެދުގެ   ލައްކަ()އެއް ރުފިޔާއާ 

 .ޖޫރިމަނާކުރުން އަދަދަކުން

ލައިސަންސް .7 ދޫކޮށްފައިވާ   އޮޑިޓް 
ފާމަކުން  އޮޑިޓަރަކު އޮޑިޓް   ނުވަތަ 

ކުށެއް  ކޮށްފިކަމަށް  ޖިނާއީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެހެން 

 .އުމެއްގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް އިއްވުންޤަ

 ބާޠިލުކުރުން.އޮޑިޓް ލައިސަންސް  އޮޑިޓް ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން.

ލަ .8 ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް  އިސަންސް 
ދެކޮޅަށްއޮޑިޓަރަ އޮޑިޓް   ކާ  ނުވަތަ 

ޕްރޮފެޝަނަލް  ދެކޮޅަށް،  ފާމަކާ 

  ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންސީ ޮބޑީން 
ރިޢާޔަތްކޮށް ފިޔަވަޅަށް   ،އެޅި 

ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ތިރީގައިވާ 

އެކައުންޓެންސީ   ޕްރޮފެޝަނަލް 
ފިޔަވަޅަށް  އެޅި  ޮބޑީން 

ތިރީގައިވާ   ،ރިޢާޔަތްކޮށް
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ސުލޫކީ  ޮބޑީއަކުން  އެކައުންޓެންސީ 
 ފިޔަވަޅެއް އެޅުން. 

 

ފިޔަވަޅުތަކެއް  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅެއް 
 އެޅުން:

 . ނަސޭހަތް ދިނުން •
ނުވަތަ • މިންގަނޑު  އެ  ސުލޫކީ 

އަސާސަ ކާ މިންގަނޑުގެ 
ފިޔަވަޅެއް އެޅި  ނަމަ، ޚިލާފުވެގެން 

އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑާ  ސުލޫކީ 
 . ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުން

ތެރޭގައި  • މުއްދަތެއްގެ       ވަކި 
 ކަން އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން.އެ
ހާސް(   -/5,000 • )ފަސް 

 -/100,000އި  ރުފިޔާއާ
ދެމެދުގެ  ލައްކަ()އެއް ރުފިޔާއާ 

 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މުއްދަތަކަށް  • ވަކި  ކަނޑައެޅޭ 

 ސަސްޕެންޑުކުރުން. 
 . ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން •
އި އޮޑިޓް ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ •

ދޫނުކުރުމަށް  ލައިސަންސް 
 ނިންމުން. 

ފިޔަވަޅެއް  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 
 ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން:

 ނަސޭހަތް ދިނުން  •
ނުވަތަ   • މިންގަނޑު            ސުލޫކީ 

އަސާސަކާ  އެ   މިންގަނޑުގެ 
ފިޔަވަޅެއް   އެޅި  ޚިލާފުވެގެން 
މިންގަނޑާ   ސުލޫކީ  ނަމަ، 
ޢަމަލުކުރުމަށް   އެއްގޮތަށް 

 އެންގުން. 
މުއްދަތެއްގެ • ތެރޭގައި    ވަކި 

އިޞްލާޙުކުރަން އެ ކަން 
 އެންގުން. 

ހާސް(   -/5,000 • )ފަސް 
-/100,000ރުފިޔާއާއި  

ދެމެދުގެ   ލައްކަ(އެއް) ރުފިޔާއާ 
 ނާކުރުންއަދަދަކުން ޖޫރިމަ

މުއްދަތަކަށް   • ވަކި  ކަނޑައެޅޭ 
 ސަސްޕެންޑުކުރުން. 

 . ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން •
ތެރޭގައި   • މުއްދަތެއްގެ  ވަކި 

ލައިސަންސް   އޮޑިޓް 
 ދޫނުކުރުމަށް ނިންމުން. 

ލައިސަންސް .9 ދޫކޮށްފައިވާ   އޮޑިޓް 
މެދު   ނަޒާހަތްތެރިކަމާއޮޑިޓަރުގެ  

ނުވަތަ   އުފެދޭ  ސުވާލު ސުވާލު 
ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް  ފަދަ  އުފައްދާ 

 .ވިޔަފާރިއެއް ކުރުން

ނުވަތަ  ނަސޭހަތްތެރިވުން
ވަކި  ނަސޭހަތްތެރިވުމާއެކު 
ފުރިހަމަކުރުމަށް  ތަމްރީނެއް 

 އެންގުން. 

 

މެންަބރުކަމުން  .10 އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 
 ވަކިވުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން. 

  ންސް ބާޠިލުކުރުން.އޮޑިޓް ލައިސަ

އެންޑް ޕްރެކްޓިސް   .11 މޮނިޓަރިންގ 
ރިވިއު   އެޝޫރެންސްކޮލިޓީ  

ދަށުން  ޕްރޮގްރާމެއްގެ 
ރިވިއުއަކުން އިންސްޓިޓިއުޓުން   ކުރި 

 .ފާސްނުވުން

ކަންކަމަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  ރިވިއުގައި 
ތިރީގައިވާ   ،ޔަތްކޮށްޢާރި

ފިޔަވަޅެއް   ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 
 ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން:

 . ނަސޭހަތް ދިނުން •

ފާހަގަކުރެވުނު  ރިވިއުގައި 
ތިރީގައިވާ   ،ޔަތްކޮށްޢާކަންކަމަށް ރި

ފިޔަވަޅެއް  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 
 ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން:

 . ނަސޭހަތް ދިނުން •
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 ާބުބގައި  ހަތަރުވަނަ  ގަވާއިދުގެ  މި
 ، މިންގަނޑާއި  ސުލޫކީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ
 ދާއިރާގައި  ޚިދުމަތުގެ  މަސައްކަތާއި

 އުސޫލުތަކާ  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ
 .ޚިލާފުވުން

 

ފުރިހަމަކުރުމަށް  • ތަމްރީނެއް  ވަކި 
 އެންގުން. 

ހާސް(  -/5,000 •  )ފަސް 
 -/10,000  ފެށިގެން  އިންރުފިޔާ

ހާސް(   ދެމެދުގެ )ދިހަ  ރުފިޔާއާ 
 .އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު )ދޭއް(    2 •
މުއްދަތަކަށް   ނޫން 

 ސަސްޕެންޑުކުރުން. 
 

ހާސް(    -/10,000 • )ދިހަ 
ފެށިގެން   ރުފިޔާއިން
ހާސް(  -/20,000  )ވިހި 

އަދަދަކުން  ދެމެދުގެ    ރުފިޔާއާ 
 .ޖޫރިމަނާކުރުން

ވުރެ    2 • އަހަރުދުވަހަށް  )ދޭއް( 
މުއްދަތަކަށް  ނޫން  ދިގު 

 ޕެންޑުކުރުން. ސަސް

އެންގުމަކާ   ންގާއަ  އިންސްޓިޓިއުޓުން   .12
 . ޚިލާފުވުން

ނަސޭހަތް  • ފަހަރު  ފުރަތަމަ 
ވަކި   ،ދިނުމާއެކު ކަނޑައެޅޭ 

އެ ކަން    މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  
 ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެންގުން.

ފަހަރު   •       -/5,000ދެވަނަ 
ފެށިގެން   ރުފިޔާއިން  )ފަސް ހާސް(  

ރުފިޔާއާ   )ދިހަ ހާސް(    -/10,000
ކަން އެ  ،ދެމެދުގެ ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު

 ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެންގުން. 
ފެށިގެން • ފަހަރުން    ތިންވަނަ 

ހާސް(   -/10,000  )ދިހަ 
ފެށިގެން    -/20,000ރުފިޔާއިން 

ހާސް(   ދެމެދުގެ   )ވިހި  ރުފިޔާއާ 
ޖޫރިމަނާ     ،ކުރުމާއެކު   އަދަދަކުން 

އަހަރުދުވަހަށް   1 )އެކެއް( 
 ސަސްޕެންޑްކުރުން. 

ނަސޭހަތް  • ފަހަރު  ފުރަތަމަ 
ވަކި     ކަނޑައެޅޭ    ،ދިނުމާއެކު

އެ ތެރޭގައި  ކަން  މުއްދަތެއްގެ 
 ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެންގުން.

ފަހަރު   •   -/5,000ދެވަނަ 
ހާސް(    ރުފިޔާއިން  )ފަސް 

      -/10,000ފެށިގެން  
ދެމެދުގެ   ރުފިޔާއާ  )ދިހަ ހާސް(  

ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު  ، އަދަދަކުން 
ނުކުރުމަށް އެ ތަކުރާރު  ކަން 

  .އެންގުން
ފެށިގެން  • ފަހަރުން    ތިންވަނަ 

ހާސް(    -/10,000  )ދިހަ 
 -/20,000ފެށިގެން  ރުފިޔާއިން  

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ    )ވިހި ހާސް(  
 ، ކުރުމާއެކު  ޖޫރިމަނާއަދަދަކުން  

އަހަރުދުވަހަށް    1 )އެކެއް( 
 . ޑްކުރުންސަސްޕެން

ހައިސިއްޔަތުން  .13 އޮޑިޓަރެއްގެ 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ގަވާއިދަކާ  ނުވަތަ  ޤާނޫނަކާ  އެއްވެސް
 . ޚިލާފުވުން

ތިރީގައިވާ   ،ޔަތްކޮށްޢާރިމައްސަލައިގެ  
ފިޔަވަޅެއް   ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

 ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން:

 . ނަސޭހަތް ދިނުން •
ފުރިހަމަކުރުމަށް  • ތަމްރީނެއް  ވަކި 

 އެންގުން. 
ހާސް( -/5,000  • )ފަސް 

 -/10,000ފެށިގެން    ރުފިޔާއިން

 ، ޔަތްކޮށްރިޢާ  މައްސަލައަށް
ތިރީގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން 
ފިޔަވަޅުތަކެއް  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅެއް 

 އެޅުން:

 ހަތް ދިނުން. ނަސޭ •
ހާސް  -/5,000  • (  )ފަސް 

ފެށިގެން ރުފިޔާއިން  
ހާސް(   -/20,000 )ވިހި 
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ހާސް( ދެމެދުގެ   )ދިހަ  ރުފިޔާއާ 
 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ވުރެ )ތިނެއް(    3 • އަހަރުދުވަހަށް 
މުއްދަތަކަށް  ނޫން  ދިގު 

 . ސަސްޕެންޑުކުރުން

އަދަދަކުން    ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 
 .ޖޫރިމަނާކުރުން

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ )ތިނެއް(    3 •
މުއްދަތަކަށް  ނޫން  ދިގު 

 . ސަސްޕެންޑުކުރުން

ދައްކަންޖެހޭ  .14 އިންސްޓިޓިއުޓަށް 
 އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދެއްކުން. 

ސަަބުބ  ފައިސާ • ނުދައްކާ 
އުޓަށް ޓިއިންސްޓި  ފައިަބޔާންކޮށް

 . ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން
ސަަބުބގެ  • ނުދައްކާ  ފައިސާ 

ރި ފައިސާ ޢާމައްޗަށް  ޔަތްކޮށް، 
ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ   ،ފުކޮށްދިނުންމާ

)އެކެއް(   1     ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް
ފައިސާ  ތެރޭގައި  އަހަރުދުވަހުގެ 

އެންގުން        ނުވަތަ   ،ދައްކަން 
 މަސްދުވަހަށްވުރެ)ހައެއް(    6

ކަނޑައަޅާ ނުވާ  އިތުރު        ގޮތަށް 
ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ 

 . ދައްކަން އެންގުން
 .ކުރުންޠިލުއޮޑިޓް ލައިސަންސް ާބ •

ސަަބުބ  ފައިސާ • ނުދައްކާ 
އުޓަށް  ޓިއިންސްޓި  ފައިަބޔާންކޮށް

 . ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން
ނުދައްކާ   • ސަަބުބގެ ފައިސާ 

ރި ފައިސާ ޢާމައްޗަށް  ޔަތްކޮށް، 
ނުވަތަ    ،ފުކޮށްދިނުންމާ

އެއްގޮތަށް  ތާވަލަކާ  ކަނޑައަޅާ 
އަހަރުދުވަހުގެ )އެކެއް(    1

ދައްކަން   ފައިސާ  ތެރޭގައި 
)ހައެއް(    6ނުވަތަ    ،އެންގުން

މަސްދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ  
ވަކި   ކަނޑައަޅާ  ގޮތަށް 
ފައިސާ   ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ 

 . ކަން އެންގުންދައް
ލައިސަންސް   • އޮޑިޓް 

 . ކުރުންޠިލުާބ

ގަވާއިދުގެ   .15 މާއްދާގެ  9މި        ވަނަ 
ގައި މަތިން    ވާ)ށ(  ގޮތުގެ 

މާއްދާގެޢަ އެ         މަލުކުރުމަށް، 
ގައި ނަންަބރު  ،)ނ(   ގަވާއިދު 

2020/R-23  ( ެދިވެހިރާއްޖޭގ
ގަވާއިދު އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ގެ    (ޤާނޫނީ 

ދޫކޮށްފައިވާ ދަށުން   ލައިސަންސް 
މުއްދަތުގެ   ،ފާމުތަކަށް ދީފައިވާ 
 .ނުކުރުން މަލުޢަތެރޭގައި 

ހާސް(   -/10,000 •    )ދިހަ 
ފެށިގެން ރުފިޔާއި ން 

ހާސް(  -/30,000  )ތިރީސް 
އަދަދަކުން   ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ 

 ،ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު
 . ލުކުރުންޠިލައިސަންސް ާބ

މާއްދާގެ  ވަނަ  9 ގަވާއިދުގެ މި
ގައި   ޠު ޝަރު  ވާ)ށ( 

އަންގައި،       ފުރިހަމަކުރުމަށް 
ޝަރު ފުރިހަމަވަންދެން    ޠުއެ 

ލައިސަންސް   އޮޑިޓް 
 .ދޫނުކުރުން

ގަވާއިދުގެ   .16 މާއްދާގެ  9މި       ވަނަ 
ގައި މަތިން    ވާ)ރ(  ގޮތުގެ 

ނަންަބރު  މަލުކުރުމަށް،ޢަ  ގަވާއިދު 

ހާސް(   -/10,000  •  )ދިހަ 
ފެށިގެން  ރުފިޔާއިން 

ހާސް(   -/30,000 )ތިރީސް 
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2020/R-23  ( ެދިވެހިރާއްޖޭގ
ގަވާއިދުޤާނޫނީ   ގެ    (އޮޑިޓްކުރުމުގެ 

ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ދަށުން 
ގައި   އެ  ،ފާމުތަކަށް )ބ(  މާއްދާގެ 

ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ       ދީފައިވާ 
 . ނުކުރުން މަލުޢަ

އަދަދަކުން   ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ 
 ، ކުރުމާއެކު  ޖޫރިމަނާ

 . ލުކުރުންޠިލައިސަންސް ާބ
ވަނަ މާއްދާގެ   9 ގަވާއިދުގެ މި

ގައި މިންގަނޑަށް      ވާ)ރ( 
އޮޑިޓް  ވާސިލުވަންދެން 

 .ލައިސަންސް ދޫނުކުރުން

ގަވާއިދުގެ   .17 މާއްދާގެ  9މި        ވަނަ 
ގައި ށް މިންގަޑަ   ވާ)ކ( 
ނަންަބރު  ވާސިލުވުމަށް،  ގަވާއިދު 

2020/R-23  ( ެދިވެހިރާއްޖޭގ
ގެ     (ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ދަށުން 
ގައި  ،ފާމުތަކަށް )އ(  މާއްދާގެ  އެ 

ތެރޭގައި  މުހުލަތުގެ      ދީފައިވާ 
 .ނުވުން ވާސިލު

ހާސް(    -/10,000 •  )ދިހަ 
ފެށިގެން ރުފިޔާއިން  

ހާސް(   -/30,000 )ތިރީސް 
ދެމެދުގެ   އަދަދަކުން  ރުފިޔާއާ 

 ، ކުރުމާއެކު  ޖޫރިމަނާ
 .ކުރުން ލުޠިާބ ލައިސަންސް

ވަނަ މާއްދާގެ   9ގަވާއިދުގެ  މި
ގައި   މިންގަނޑަށް     ވާ)ކ( 

އޮޑިޓް  ވާސިލުވަންދެން 
 .ލައިސަންސް ދޫނުކުރުން

ގަވާއިދުގެ   .18 މާއްދާގެ   10މި    ވަނަ 
 )ށ( އާ ޚިލާފުވުން. 

ފަހަރު   •    -/5,000ފުރަތަމަ 
ހާސް(   ން  އިރުފިޔާ)ފަސް 

     -/10,000  ފެށިގެން
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ    )ދިހަ ހާސް(  

ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު،   އަދަދަކުން
ނުކުރުމަށް އެ ތަކުރާރު  ކަން 

 . ތްތެރިވުންހަނަސޭ
ފަހަރު   •  -/10,000ދެވަނަ 

ހާސް(   ން އިރުފިޔާ )ދިހަ 
    -/30,000  ފެށިގެން

ހާސް(   ރުފިޔާއާ    )ތިރީސް 
ޖޫރިމަނާ އަދަ  ދެމެދުގެ ދަކުން 

އެ ތަކުރާރު  ކުރުމާއެކު،  ކަން 
އޮޑިޓް ލައިސަންސް   ކޮށްފިއްޔާ 

 . ކުރެވޭނެކަން އެންގުން ލުޠިާބ
ފެށިގެން   • ފަހަރުން  ތިންވަނަ 

ހާސް(    -/10,000  )ދިހަ 
ފެށިގެން  ރުފިޔާއިން 

ހާސް(   -/30,000  )ތިރީސް 
އަދަދަކުން   ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ 
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ކުރުމާއެކު އޮޑިޓް    ، ޖޫރިމަނާ 
ާބ    ލުކުރުމާއި،ޠިލައިސަންސް 

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ )ތިނެއް(    3
މުއްދަތަކަށް  ނޫން  ދިގު 

 .ކުރުން ސަސްޕެންޑު
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   2  ޖަދުވަލު: 

 ނެގޭނެއެވެ. ފީ  މަތިން    ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ   ، އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން  ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު

 ގޮތް   ފަރުދުންގެ އަތުން ފީ ނެގޭ  .1

 

 ފާމުތަކުން ފީ ނެގޭގޮތް  .2

 
ބިނާކޮށެވެ. އަދި މި ފީ ނެގުމުގައި،   ގެ މައްޗަށްއާމްދަނީ  ޤާނޫނީ އޮޑިޓުގެ  ފާމުން ކުރި  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  ،* މި ފީ ދައްކާނީ

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ގެ ދަށުން ލައިސަންސް    (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު)  R-23/2020ގަވާއިދު ނަންަބރު   .1

ބިނާކޮށް،   ރު ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކޮށްގެން ލިުބނު އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ފާއިތުވި މާލީ އަހަ
 ދައްކަންވާނެއެވެ. މި ފީ

  ސްސަންލައި( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަލަށް  1މަތީގައި ނަންަބރުގައި ).  2
ގެ    31މަހުގެ    ޑިސެންަބރު  ފަރާތްތަކުން، ލައިސަންސް ލިުބނު ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ އަހަރުގެއެހެން  ދޫކުރާ  

ގެ ފީ  ލައިސަންސް  އަދި އަހަރީ.  ޤާނޫނީ އޮޑިޓުގެ އާމްދަނީއަށް ިބނާކޮށް މި ފީ ދައްކަންވާނެއެވެނިޔަލަށް ލިުބނު  
)އެއްލައްކަ ފަންސާސް   -/150,000  އަދި ގިނަވެގެން  ރުފިޔާ)ފަސްހާސް(     -/5,000މަދުވެގެންނެގޭނީ  ގޮތުގައި  
 ރުފިޔާއާ ހަމައަށެވެ.ހާސް( 

މަސައްކަތ3ް އޮޑިޓަރ  ލައިސަންސްޑް  ފާމުންނެވެ  .  ފީދައްކާނީ  މި  ނަމަ،  ނަމުގައި  ފާމެއްގެ             އަދި  .ކުރަނީ 
 .ނުޖެހޭނެއެވެ ށެއްދައްކާކަ ފީ މި ވަކިން އޮޑިޓަރު ލައިސަންސްޑް އެ

   ** މި ފީ ނެގޭނީ، ކޮލެޓީ ރިވިއުކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތާއި، އެ ރިވިއުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. 
_________________________ 

ރުފިޔާ   ދިވެހި  ލުފުސީތަ   

ރިފަންޑަބަލް( -) ނޮން އެޕްލިކޭޝަން ފީ 3,000  
ހާސް(    -/5,000 އޮޑިޓުގެ  )ފަސް  ޤާނޫނީ  ކުރާ  ފާމުން  ނުވަތަ  ރުފިޔާ 
   )އެކެއް އިންސައްތަ( ގެ ތެރެއިން ޮބޑު އަދަދެއް* %1 އާމްދަނީގެ

 ލައިސަންސް ފީ އަހަރީ 

**ރިވިއު ފީކޮލެޓީ އޮޑިޓް އެސައިންމެންޓް  50,000 - 5,000  

ރުފިޔާ   ދިވެހި  ލުފުސީތަ   

ރިފަންޑަބަލް( -ނޮން) އެޕްލިކޭޝަން ފީ 5,000  
ހާސް(    -/5,000 އޮޑިޓުގެ  )ފަސް  ޤާނޫނީ  ކުރާގެ  ފާމުން  ނުވަތަ  ރުފިޔާ 
   ތެރެއިން ޮބޑު އަދަދެއް*)އެކެއް އިންސައްތަ( ގެ  %1 އާމްދަނީގެ

 އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ 

**ރިވިއު ފީކޮލެޓީ އޮޑިޓް އެސައިންމެންޓް  50,000 - 5,000  
**ފީ ރިވިއު ކޮލެޓީ ފާމު ލެވެލް  100,000 - 5,000  


