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އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2014/R-375 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ވޮލިއުމް: 43    އަދަދު: 432      ތާރީޚު: 20 ޛުލްޙިއްޖާ 1435  -  14 އޮކްޓޫބަރު 2014   އަންގާރަ
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ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

މާލީ )ހ(1.ނަމާއި ޢަމަލުކުރަން ފެށުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  އެކުލަވައިލާފައިވަނީ  ގަވާއިދު  މި 

މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  ދަށުން  )ށ(ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ   60 ޤާނޫނު(ގެ  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 

ދަށުންނެވެ. ބާރުގެ  ލިބިފައިވާ  އޮތޯރިޓީއަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު[އެވެ. މިގަވާއިދަށް )ށ(

ޢަމަލުކުރާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

ލަފާދޭ 2.ގަވާއިދު ހިންގުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ފަރާތްތަކާއި  ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ހިނގާނީ  ގަވާއިދު  މި 

މައްޗަށެވެ.  ފަރާތްތަކުގެ  ތަމްސީލުކުރާ  ފަރާތްތައް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3.މާނަކުރުން ގަވާއިދުގައި  މި  ނުވާނަމަ  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެންގޮތަކަށް  ގަވާއިދުގައި  މި 

ލަފުޒުތަކާއި، ބަސްތަކުގެ މާނަ ތަރުޖަމާ ކުރަންވާނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންނެވެ.

މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ]ޤާނޫނު[ 

އަށެވެ. ޤާނޫނު(  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 

މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ]އޮތޯރިޓީ[ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 

. ވެ ށެ އަ ޓީ ރި ތޯ އޮ

]އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތް[  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުގައި ]އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

ލަފާދޭ ފަރާތް[ ކަމަށް ބުނެފައިވާ މާނައިގައެވެ.

]އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ކުންފުނި[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ 

ލައިސަންސް ދީފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ. 
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އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް[  ތަމްސީލުކުރާ  ފަރާތް  ލަފާދޭ  ]އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

ކުންފުންޏަކުން  ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ލަފާދިނުމަށްޓަކައި  ގޮތުން  ގުޅޭ  އިންވެސްޓްމަންޓާ 

އޮތޯރިޓީއިން  އަދި  ޢައްޔަންކޮށް  އެޖެންޓެއްގެގޮތުގައި  އެފަރާތުގެ  ތަމްސީލުކުރުމަށް  އެކުންފުނި 

ފަރުދަކަށެވެ. ހުއްދަދީފައިވާ  އެކަމަށް 

]މާލީ މުރާސިލުން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުގައި މާލީ މުރާސިލުންކަމުގައި ބުނެފައިވާ 

މާނައިގައެވެ.

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ 

ލައިސަންސަށް އެދޭ 

ކުންފުނިތަކުގެ ޝަރުޠުތައް

އިތުރުން، 4. ޝަރުޠުތަކުގެ  ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   31 މާއްދާއާއި  ވަނަ   30 ޤާނޫނުގެ 

ކިބައިގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  އެދޭ  ލައިސަންސަށް  ލަފާދިނުމުގެ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. ޝަރުޠުތައް  އަންނަނިވި 

މަކަރާއި )1( ނުވަތަ  ފޭރުން،  ޓެކުން،  ވައްކަން،  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ   10 ވޭތުވެދިޔަ 

ނުވުން. ސާބިތުވެފައި  ކުށެއް  ޙީލަތްހެދުމުގެ 

އިފްލާސް ކުރެވިފައި ނުވުން.)2(

ނޑުތަކަށް ފެތުން.)3( ނޑައަޅާފައިވާ ]ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ[ މިންގަ މިއޮތޯރިޓީއިން ކަ

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ނުވަތަ 

ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭ އާންމު 

ފަރުދެއްގައި ހުންނަންވީ 

ޝަރުޠުތައް

އިތުރުން، 5. ޝަރުޠުތަކުގެ  ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   31 މާއްދާއާއި  ވަނަ   30 ޤާނޫނުގެ 

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުދުންގެ ކިބައިގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އިންވެސްޓުކުރުމަށް ލަފާދޭ )1(

ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ކިބައިގާ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ހުރުން.

ކުންފުނިތައް )2( ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ފަރާތްތަކަށާއި،  ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮތޯރިޓީން ބާއްވާ އިމްތިޙާނެއްގައި ބައިވެރިވެ ފާސްވެފައިވުން 

ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ އެފަދަ އިމްތިޙާނެއްގައި ބައިވެރިވެ ފާސްވެފައިވުން.

ލައިސަންސްހޯދުމަށް އެދޭ 

ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި 

ހުންނަންވީ ޝަރުޠުތަކަށް 

ބަދަލުގެނައުން

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި އިތުރަށް 6.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް، މިގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކުން ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ. އަދި 

ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  އިޞްލާޙެއް  އެ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ  އިޞްލާޙުތަކަށް  އެފަދަ 

ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 
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ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި އައުކުރުމާއި، ކެޕިޓަލްއާއި ފީތައް

ލައިސަންސް ހޯދުމަށާއި އައުުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ )ހ(7.ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުން

ފޯމުންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ،އިތުރު )ށ(

މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން އެންގިދާނެއެވެ.

45 )ނ( ގިނަވެގެން  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ބަލައިގަންނަ  ފޯމު  އެޕްލިކޭޝަން  އޮތޯރިޓީން 

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެޕްލިކޭޝަނާބެހޭ ގޮތުން އޮތޯރިޓީން ނިންމިގޮތް 

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅިގެން 

އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެޅުމަށް އޮތޯރިޓީން އަންގާފައިވާނަމަ، 45 )ސާޅީސް ފަހެއް( 

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ ހުށަހަޅަން އަންގާފައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަކުން 

ފެށިގެންނެވެ.  ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން  އޮތޯރިޓީއަށް 

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ އެލައިސަންސެއް ދޫކުރެވޭ ނުވަތަ އައުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން )ރ(

2 )ދޭއް( އަހަރެވެ. 

ކުންފުންޏަކުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ކުންފުނި )ބ(

ފޯމު  )އެކެއް(   1 މަދުވެގެން  ހޯދުމަށްޓަކައި  ލައިސަންސް  ފަރާތުގެ  ތަމްސީލުކުރާ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އެދި )ޅ( އައުކުރުމަށް  ލައިސަންސް  ހުށަހެޅުމުގައްޔާއި  އެދި  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް 

ހުށަހެޅުމުގައި ގަސްތުގައި ނުވަތަ އެނގިހުރެ، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު، ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ 

އެފަރާތަކާމެދު  ހުށަހަޅައިފިނަމަ  އުނިކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ބައެއް  ނުވަތަ  ބަޔާނެއްދީފިނަމަ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 32 ވަނަ 

އެޅޭނެއެވެ. ފިޔަވަޅު  ދަށުން  )ށ(ގެ  މާއްދާގެ 

ލައިސަންސް ބާޠިލުވުމާއި 

ބާޠިލުކުރުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން 

ހިފެހެއްޓުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 34 ވަނަ )ހ(8.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 34 ވަނަ)ށ(

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ބާރު ހިފެހެއްޓުމުގެ  ގޮތުން  ވަގުތީ  ނުވަތަ  ބާޠިލުކުރުން،  ލައިސަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ 
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އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 9.ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް 

ނޑައެޅުމާއި، 31 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިޔުމުން އެންގުމަށްފަހު، އެޝަރުޠުތައް ބަަދަލުކޮށް،  ކަ

ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ނުވަތަ އިތުރު ޝަރުޠުތައް ކަ

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ އެޕްލިކޭޝަން 10.ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ފީ 

ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ފީ އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ފީ 11.ލައިސަންސްގެ އަހަރީ ފީ އަހަރީ  ގައިވާ،   1 ޖަދުވަލު  ފަރާތްތަކުން  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 

ދައްކަންވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް 

ކެޕިޓަލް 12.ކެޕިޓަލް ޕެއިޑްއަޕް  ކުންފުނީގެ  އެދޭ  ލައިސަންސަށް  ލަފާދިނުމުގެ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ދަށްވެގެން  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ހާސް(  ފަންސާސް  ލައްކަ  )ދެ   250,000.00

ނެޓް ކެޕިޓަލް އެއްވެސް އިރެއްގައި، 100,000.00 )އެއް ލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށްވެގެން 

ނުވާނެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީޒްގައި ހިމެނޭ މަޞްލަޙަތުތަކުގެ ދަފްތަރު

މަޞްލަޙަތުތަކުގެ ދަފްތަރު 

ބެލެހެއްޓުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 13.

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތްތަކުންނާއި، އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ 

ސެކިއުރިޓީޒްގެެ  ހިމެނޭ  މަޞްލަޙަތު  އެފަރާތްތަކުގެ  މުރާސިލުން،  މާލީ  ފަރާތްތަކުންނާއި، 

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ދަފްތަރެއް  އެކުލެވޭ  މަޢުލޫމާތުތައް 

މާލީ ކަންކަމާގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް

އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

ލަފާދޭފަރާތްތަކުން 

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފޮތްތަކާއި 

ރިކޯޑުތައް

ލަފާދޭފަރާތުގެ 14. އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ފަރާތަކުންވެސް  ކޮންމެ  ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ތެދު، ސީދާ، އަދި އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ތިރީގައިވާ ފޮތްތަކާއި 

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެކައުންޓުތައް  ރިކޯޑުތަކުގެ 

ލެޖަރއެއްގައި )ހ( އެއްވެސް  އަދި  ރިކޯޑުތަކާއި،  ފައިސާގެ  ދޫކުރެވޭ  އަދި  ފައިސާ  ލިބޭ 

ރިކޯޑުތައް.  ބޭނުންކުރާ  ހެދުމަށް  އެންޓްރީއެއް  އޮރިޖިނަލް 



7

އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކާއި، ރިޒާވް، ކެޕިޓަލް، އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދުތަކުގެ އެކައުންޓުތައް )ށ(

ދައްކުވައިދޭ އާންމު އަދި ޚާއްޞަ ލެޖަރތައް.

ދޭ )ނ( ލަފާދޭފަރާތުން  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ވިއްކުމަށް  ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީޒްގަތުމަށް 

އޯޑަރުތަކުގެ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް، ވިއްކުމަށް، ލިބިގަތުމަށް، ނުވަތަ 

ފޯރުވައިދިނުމާބެހޭ ގޮތުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތުގެ ކްލަޔަންޓަކު ދޭ އޯޑަރުތަކާއި 

އިރުޝާދުތަކާބެހޭ އެންމެހައިލިޔެކިޔުން. މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އެ ބަޔާންކުރެވޭކަމެއްގެ 

ޝަރުޠުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް އެކުލެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އަދި )ރ( ޗެކުތައް،  ކުރެވުނު  ކެންސަލް  ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓްތައް،  ފޮތްތައް،  ޗެކު  ހުރިހާ 

ރިކޮންސިލިއޭޝަންތައް.

އެތަކެތީގެ )ބ( އަދި  ކޮޕީއާއި  އެތަކެތީގެ  ނުވަތަ  ސްޓޭޓްމަންޓުތައް  ބިލުތަކާއި  ވިޔަފާރީގެ 

ތެރެއިން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ތަކެއްޗާއި އަދި ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު.

އޮޑިޓް )ޅ( އިންޓާނަލް  ބެލެންސްތަކާއި  ޓްރަޔަލް  ހަދާފައިވާ  ކުރިއަށް  ހިސާބުތަކުގެ  މާލީ 

ލިޔެކިޔުންތައް. މަސައްކަތްތަކުގެ 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތުން ދީފައިވާ  ލަފާތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ފައިސާ ނުވަތަ )ކ(

ހުރިހާ  ލިބޭ  ގޮތުން  ފޯރުވައިދިނުމާގުޅޭ  ނުވަތަ  ދޫކުރުން،  ލިބިގަތުން،  ސެކިއުރިޓީޒް 

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަޞްލާއި ފޮނުވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. މިކަމުން އިސްތިސްނާވާނީ 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން ދޭ ލަފައެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ 

އާންމުކޮށް  ލިޔުންތަކާއި  ނެރޭ  މާކެޓަށް  ހުށަހެޅުމަކާނުލާ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  އަދި 

ބެހުމަށްނެރޭ ލިޔެކިޔުމެވެ. 

ކްލަޔަންޓުގެ ފައިސާ، ސެކިއުރިޓީޒް ނުވަތަ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް )އ(

އެކައުންޓުތަކުގެ ލިސްޓެއް  ހުރިހާ  ދީފައިވާ  ބާރު  އިޚްތިޔާރާއި  އަމިއްލަ  ލަފާދޭފަރާތަށް 

ނުވަތަ އެއެކައުންޓުތައް އެނގޭނެ ރިކޯޑްތައް. 

ފަރާތަށް )ވ( ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ބާރު  އިޚްތިޔާރާއި  އަމިއްލަ  މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ 

ދިންކަން  އިޚުތިޔާރެއް  މިފަދަ  ނުވަތަ  އެޓާނީ  އޮފް  ޕަވަރ  ހަދާފައިވާ  ދިނުމަށްޓަކައި 

ލިޔެކިޔުންތައް.                          އެހެނިހެން  ސާބިތުކޮށްދޭ 

ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކްލަޔަންޓަކާއި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތާދެމެދު )މ(

ލިޔުމުން ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް.
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މަޤްސަދުގައި )ފ( ހޯދުމުގެ  ކްލަޔަންޓުން  އައު  ނުވަތަ  ފޯރުވައިދިނުމަށް  ކްލަޔަންޓުންނަށް 

ހަދާފައިވާ ނޯޓިސް، ސަރކިއުލަރ، އިޝްތިހާރު، ނޫހުގައި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުން، ސިޓީ 

ކޮޕީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ 

ސެކިއުރިޓީޒްގެ ކޮންމެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެކުރެވުނު މުޢާމަލާތަކުން ސީދާ ނުވަތަ )ދ(

އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ނުވަތަ  ލަފާދޭފަރާތަށް  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ފައިދާއެއް  ނުސީދާ 

ލިޔެކިޔުން. ގުޅޭ  މުޢާމަލާތަކާ  ކޮންމެ  ލިބޭޭ  ފަރާތަށް  ތަމްސީލުކުރާ  ލަފާދޭފަރާތް 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގަބޫލުކުރާ 15.އޮޑިޓަރު އައްޔަންކުރުން

ފެންވަރުގެ އޮޑިޓަރެއް ޢައްޔަންކޮށް، އެކަން އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތް އޭނާ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ އަހަރީ 16.މާލީ ހިސާބުތައް

ރޑްތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރަކު  ހިސާބުތައް؛ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑާ

އެއްފަހަރު ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 31 ޖެނުއަރީގެ ކުރިން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހިސާބުތަކުގައި އަންނަނިވި ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ބެލެންސް ޝީޓް.)ހ(

އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓް.)ށ(

ކޭޝް ފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް.)ނ(

ކްލަޔަންޓުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުމާއި އަދި ކްލަޔަންޓުންގެ ފަންޑުތައް ބެލެހެއްޓުން

ކްލަޔަންޓުންގެ މަޞްލަޙަތުގައި 

މަސައްކަތްކުރުން

ތެރޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް )ހ(17. އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމުގެ 

ޙަޤީޤަތް  ލަފާދޭފަރާތް ނުވަތަ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުން 

އޮޅުވައިލުން ނުވަތަ،  އެނގިހުރެ މަޢުލޫމާތު އުނިކުރުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް މަކަރާއި 

ހީލަތުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ނުވަތަ )ށ( ލަފާދޭފަރާތް  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ފައިޑިއުޝަރީއެއްގެ 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ކްލަޔަންޓުންނާ މެދު 

ލިބިގެން  ރުހުން  އެކްލަޔަންޓުގެ  އަދި  މުޢާމަލާތްކުރަންވާނެއެވެ.  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

މެނުވީ ކްލަޔަންޓެއްގެ މަޞްލަޙަަތު ފުށުއަރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.



9

ކްލަޔަންޓުންނަށް ނުވަތަ 

ކްލަޔަންޓުންނަށް ވުމަށް 

އެދޭފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން 

ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތުގެ ކޮންމެ ކްލަޔަންޓަކަށް ނުވަތަ ކްލަޔަންޓަކަށް ވުމަށް )ހ(18.

ކަންކަމާބެހޭ  އަންނަނިވި  ހާމަކުރުމަށްޓަކައި،  މަޢުލޫމާތުތައް  ފަރާތަކަށް،  ކޮންމެ  އެދޭ 

ނުވަތަ  ސްޓޭޓްމަންޓެއް  ލިޔެފައިވާ  ހިމެނޭ،  މަޢުލޫމާތު  ތެދު  އަދި  ފުރިހަމަ  ގޮތުން 

ދޭންވާނެއެވެ.  ލިޔުމެއް  ފަދަ  ލުއިފޮތެއް 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާ)1(

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތުގެ ލަފާދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ބާވަތް.)2(

ފޯރުވައިދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ ކޮން އުސޫލަކުން ކަމާއި )3(

ރޭޓު

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ކްލަޔަންޓުންގެ ބާވަތް )4(

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ ބާވަތްތައް )5(

އިންވެސްޓްމަންޓުގެ މުއްދަތާގުޅޭ ކަންކަން.)6(

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ތެރޭގައި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނިންގ ހިމެނޭނަމަ )7(

އެކަން.

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުން ފިޔަވައި އެހެން ވިޔަފާރިއެއް އިންވެސްޓްކުރުމަށް )8(

ލަފާދޭފަރާތުން ކުރާނަމަ، އެވިޔަފާރިއެއްގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް.

ކްލަޔަންޓުންގެ އެކައުންޓުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯޓުތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި )9(

އަދި އެ ރިޕޯޓުތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ މުއްދަތުތައް.

ޑިސްކްރީޝަނަރީ ޕޯޓްފޯލިއޯ މެނޭޖްކޮށްދޭނަމަ އެކަން.)ޑިސްކްރީޝަނަރީ ޕޯޓްފޯލިއޯ )10(

މެނޭޖްކޮށްދޭނަމަ، ފާއިތުވި މާލީ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް ކްލަޔަންޓަށް ލިބޭނެ ގޮތް 

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.(

ތައްޔާރުކުރުމުގައި )ށ( ޝީޓް  ބެލެންސް  ފަރުދުންގެ  ލަފާދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

އަމިއްލަ  ލައިބިލިޓީތައް،  އެސެޓްތަކާއި  ވިޔަފާރީގެ  ލަފާދިނުމުގެ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

އެނގޭނޭގޮތަށް  ވަކިން  ލައިބިލިޓީތައް  އެސެޓްތަކާއި  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އެހެނިހެން  ނުވަތަ 

. ވެ އެ ވާނެ ކުރަން ރު ޔާ އް ތަ
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އިޝްތިހާރުކުރުން

އިޝްތިހާރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން، އެ ހާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން )ހ(19.އާންމު އުސޫލުތައް

އެޑްވައިޒަރުން  އިންވެސްޓްމަންޓް  ދޭހަނުވާނަމަ،  ގޮތަކަށް  އެހެން  ނޑައެޅިގެން  ކަ

ހިނގާނެއެވެ. މައްޗަށްވެސް  ރިޕޯޓުތަކުގެ  ލިޔުންތަކާއި  ޝާއިޢުކުރާ 

އިޝްތިހާރުތަކުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.)ށ(

ކޮންމެ އިޝްތިހާރެއް ވާންވާނީ އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޙަޤީޤަތް )1(

އޮޅިގެން ނުދާނެފަދައިން ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރެވޭ އިޝްތިހާރު ތަކަކަށެވެ.   

އެންމެ )2( ވީ  މަޢުލޫމާތު،  ތެދު  ސީދާ  ވާންވާނީ  އިޝްތިހާރެއްވެސް  ކޮންމެ 

އިޝްތިހާރަކަށެވެ. ހިމެނޭ  ފުރިހަމައަކަށް، 

ކޮންމެ އިޝްތިހާރެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރަންވާނީ އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާ )3(

ފަދަ ބަސްބަހާއި ޢިބާރާތްތަކެވެ.

ނުވަތަ )4( އިންވެސްޓްމަންޓް  ކުރެވޭ  އެއިޝްތިހާރު  އިޝްތިހާރަކުން  ކޮންމެ 

ސާފުސީދާ  ކޮބައިކަން  ޚިދުމަތަކީ  ބުނާ  އިޝްތިހާރުގައި  ފޯރުވައިދޭނެކަމަށް 

ވާނެއެވެ. އެނގެން  އޮޅުމެއްނެތި  އެއްވެސް  ބަހުރުވައިން 

އިޝްތިހާރު ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓަކީ ނުވަތަ ފޯރުވައިދޭނެކަމަށް އިޝްތިހާރުގައި )5(

އިޝްތިހާރަކުން  ކޮންމެ  މިންވަރަށް  އެނގޭނެ  ކޮބައިކަން  ޚިދުމަތަކީ  ބުނާ 

ލިބެންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު  އެކަށީގެންވާ 

ފޯކާސްޓެއް ނުވަތަ އެސްޓިމޭޓެއް ހިމަނާފައިވާނަމަ އެ ބިނާކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއި، )6(

ރިސްކުތަކާއި  ދިމާނުވެދާނެކަމުގެ  އެގޮތަށް  އެސްޓިމޭޓް  ނުވަތަ  އެފޯކާސްޓް 

އެފޯކާސްޓް ނުވަތަ އެސްޓިމޭޓް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތެއްގެ ޤާބިލިއްޔަތު އެނގެން 

އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަރާތަކީ އެ ފޯކާސްޓް ނުވަތަ އެސްޓިމޭޓަށް ޒިންމާ 

ވާނެއެވެ.  ފަރާތެއްކަމަށްވާން  އުފުލާ 

އެފަދަ )7( ނުވަތަ  ހިމަނާނަމަ  ހިސާބުތަކެއް  ދައްކުވައިދޭ  ޕާފޯމަންސް  މާޒީގެ 

ހިސާބުތަކަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ ހަވާލާދޭން ވާނީ، އޭގެ ކުރީގެ މުއްދަތުގެ ހިސާބުތަކާއި 

ގޮތަކަށެވެ.  ފަދަ  އަޅައިކިޔޭ 
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އިޝްތިހާރުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގްރާފް، ޓޭބަލް އަދި ޑައިގްރަމްތައް ވާންވާނީ ޙަޤީޤީ )8(

އަދަދުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ތަކެއްޗަށެވެ.

އިޝްތިހާރުގައި އިންވެސްޓްމަންޓަކާ ގުޅިފައިވާ ރިސްކުތަކުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ )9(

އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދީފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން )10( ތިރީގައިވާ  އިޝްތިހާރުގައި  ނެރޭ  ތެރެއަށް  އާންމުންގެ 

އޮންނަންވާނެއެވެ. ސޮއި  ފަރާތެއްގެ 

އެ އިޝްތިހާރު ކުރަނީ ފަރުދެއްނަމަ އޭނާގެ ސޮއި)ހ(

ޑިރެކްޓަރެއް )ށ( އެކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏަކުންނަމަ  ކުރަނީ  އިޝްތިހާރު  އެ 

ސޮއި. އޮފިސަރެއްގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ނުވަތަ 

ކޮންމެ އިޝްތިހާރެއްގައި އެއިޝްތިހާރަކީ ކަމެއް ހާމަކޮށް އަދި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި )ނ(

އަޑުއިވޭނެގޮތަށް  ނުވަތަ  ފެންނާނެ  ބަޔާނެއް  އެނގޭނެ  އިޝްތިހާރެއްކަން  ކުރެވޭ 

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ފަދަ )ރ( އަންނާނެ  ބަދަލު  އަގަށް  މާކެޓް  އޭގެ  އިންވެސްޓްމަންޓަކީ  ކުރާ  އިޝްތިހާރު 

އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ބޭރުފައިސާއިން ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓެއް 

ކަމުގައި ވާނަމަ، އަދި އެ އިޝްތިހާރުގައި އެ އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ފައިދާގެ މިންވަރު ބުނެފައިވާނަމަ، އިޝްތިހާރުގައި ބުނެފައިވާ ރިސްކުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

މާކެޓް ވެލިއުއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ބޭރު ފައިސާގެ އަގަށް އަންނަ 

ސާފުބަހުން  ނުލިބިދާނެކަން  ފައިދާ  ލަފާކޮށްފައިވާފަދައިން  ސަބަބުން،  ބަދަލުތަކެއްގެ 

އޮންނަންވާނެއެވެ. އެނގެން 
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ޖަދުވަލު 1

ފީ

އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ފީ   )1(

-/500 )ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ )ހ( އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކަށް( –      

-/100 )ސަތޭކަ( ރުފިޔާ )ށ( އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް –   

އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ  )2(

-/10,000 )ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާ )ހ( އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތައް –       

-/5000 )ފަސް ހާސް( ރުފިޔާ  )ށ( އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް –   
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ޖަދުވަލު 2

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތްތަކުން/އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރަން 

އެދޭ ފަރާތްތަކުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް/އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

)މިފޯމު ހިމަނާފައިވަނީ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ތަރުތީބުން ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެއެވެ.(

ލައިސަންސްގެ ބާވަތް  .1

⃞ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް  ⃞ އަލަށް  1.1. ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދެނީ:   

⃞ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތުގެ ލައިސަންސް )ކުންފުނި( 1.2. ލައިސަންސް     

⃞ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭފަރާތުގެ ލައިސަންސް )ފަރުދުން(      

⃞ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް      

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އައުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އާންމު މަޢުލޫމާތު  .2

2.1 ލައިސަންސް އައުކުރުމަށްނަމަ، މިހާރުގެ ލައިސަންސް ނަންބަރާއި ތާރީޚު:

2.2 ނަމާއި އެޑްރެސް

2.3 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރާއި އުފަންތާރީޚު؛ ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚު

2.4 ފޯން، ފެކްސް، އީމެއިލް

2.5 ޕްރިންސިޕަލް ބޭންކަރުގެ ނަން، އެޑްރެސް، އަދި އެކައުންޓް ނަންބަރު)ތައް(

2.6 އޮޑިޓަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:

2.7 ފަރުދެއްނަމަ މިހާރު ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނާއި ވަޒީފާ

ހުށަހަޅަނީ  އެދި  އައުކުރުމަށް  ލައިސަންސް  ނުވަތަ  އެދޭ  ލައިސަންސަށް  ފުރަންޖެހޭނީ  ބައިތައް  ވާ  އަށް   6 އިން   3 ނަންބަރު 

ކުންފުންޏަކުންނަމައެވެ. ނަމަވެސް ހުށަހަޅަނީ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށްކަމަށްވެފައި، މި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާނަމަ 

ނުޖެހޭނެއެވެ.( ހުށަހަޅާކަން  އަލުން  މަޢުލޫމާތުތައް  މި 

ހުއްދަކޮށްފައިވާ، ދޫކޮށްފައިވާ، އަގުއަދާކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލް )ހިއްސާގެ އަދަދާއި ވެލިއު(  .3

ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ މައި ހިއްސާދާރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:  .4

ޑިރެކްޓަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ ނަން، އެޑްރެސް، އަދާކުރާ ވަޒީފާތައް، ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރާ އެހެން ކުންފުނިތައް، ތަޢުލީމާއި   .5

ތަޖުރިބާ.

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕޭރަންޓް ކުންފުންޏާއި ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކާއި އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނި ހުރިނަމަ، އެކުންފުނިތަކުގެ ނަމާއި   .6

އެޑްރެސް.

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ނުވަތަ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތް )ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެކުންފުންޏަކާބެހޭ ގޮތުން   .7

އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން(ގެ އިޤްރާރު.

ފަރާތްތައް(  ސޮއިކޮށްފައިވާ  )ތިރީގައި  އަހުރެން/އަހުރެމެން  ޞައްޙަކަމުގައި  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީގައި   .1
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ޔަގީންކޮށްދެމެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ ލަސްނުކޮށް އޮތޯރިޓީއަށްއަންގާނެކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

)އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރުދެއްނަމަ( އެފަރާތުގެ މާލީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެހެނިހެން   .2

ލިޔެކިޔުން އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. 

އަހުރެން/އަހުރުމެން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ.  .3

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތަކީ އިފްލާސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއްގައިވާ ފަރާތެއްނޫންކަން.  .3.1

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދިހުށަހަޅާފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ   .3.2

ދަށުން ރިސީވަރެއް ނުވަތަ މެނޭޖަރެއް ޢައްޔަންކުރެވިފައި ނުވާކަން.

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭރުން، ކްރެޑިޓަރުންނާއެކު   .3.3

އެއްވެސްކަހަލަ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިނުވާކަން.

ޑިރެކްޓަރުންނާއި  ކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏެއްނަމަ،  )އެއީ  އެދޭފަރާތް  އައުކުރުމަށް  ނުވަތަ  އެދޭ  ލައިސަންސަށް   .3.4

އިސްއޮފިސަރުން( ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެފައިނުވާކަން.

އިފްލާސްކުރެވިފައިވުން  )i(

މިފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުގެ ކުރިއަށް ހިނގާފައިވާ 10 )ދިހަ( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ   )ii(

އެހެން ޤައުމެއްގައި ވައްކަން، ޓެކުން، ފޭރުން، ނުވަތަ މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވުން.

ކުންފުންޏެއްނަމަ ސިއްކަ. ތާރީޚު؛   ސޮއި؛   ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން؛ 

)ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.(

ކުރިން  އައުކުރުމަށްކަމަށްވެފައި،  ލައިސަންސް  ހުށަހަޅަނީ  )ނަމަވެސް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔެކިޔުން  އަންނަނިވި  މިފޯމާއެކު   *

ނުޖެހޭނެއެވެ.( ހުށަހަޅާކަށް  އަލުން  ނުވާނަމަ  އައިސްފައި  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  މައުލޫމާތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ފޮޓޯއެއް.  ކުލަ  ސައިޒުގެ  ޕާސްޕޯޓް  ކޮޕީ؛  ސަނަދުތަކުގެ  ލިބިފައިވާ  ކޮޕީ؛  ކާޑުގެ  އައިޑެންޓިޓީ  ފަރުދެއްނަމަ،   .1

)ލައިސަންސްއައުކުރުމަށް ނަމަ ހުށަހަޅާކަން ނުޖެހޭނެއެވެ.(

ކުންފުންޏެއްނަމަ  .2

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް  .i

ކުންފުންޏެއްނަމަ އެންމެ ފަހުގެ 2 އަހަރުދުވަހުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް، )2 އަހަރު ނުވާނަމަ އެންމެ   .ii

ފަހުގެ(

ޑިރެކްޓަރުންނާއި/އެގްޒެކެޓިވުންގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.  .iii

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އަދި އެގްޒެކެޓިވް މުވައްޒަފުންގެ ސީ.ވީ.  .iv

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި، އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ.  .v
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