
` 

 

 

 

   

 

 R-3/2021: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 50 އަދަދު: 4 ތާރީޚު: 1442 ޖުމާދަލްއޫލާ 22  – 2021 ޖަނަވަރީ 6 ބުދަ 

 
 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު  ގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރޭންސް 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި                  R-3/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:            4 އަދަދު:         50 ލިއުމް: ވޮ

 

1 

 

` 
 
 
 

 އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު  ގެންސް ޝޫރެދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެ 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

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

 އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ަމސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް 
އެ ފަރާތްތަކުން  ،ގެ ުއސޫލުތައް ކަނޑަައޅައި ކުުރމުދިނުމާއި، އެ ލައިސަންްސ ބާޠިލު 

އިންސްޓިޓިއުޓް  އޮފް ޗާޓަރްޑ ، ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެުޅމަށް
އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ 

 ގަވާއިދެކެވެ.

ޚިދުމަްތ  ގެންސްކުރުމާއި އެޫޝރެނީ ޮއޑިޓް"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫ ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 .ދިނުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ

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

ވާ ލައިސަންްސ  އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ބޭުނންދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ  )ހ( .2 މަގުސަދު 
      ، ކުުރމުގެ މަސައްކަތް އެްއ މިންގަނޑެއްަގއި ހިފެހެއްޓުމާއިދޫކުރުމާއި ބާޠިލު 

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

 ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިވެހިންނަށް ފަހި އަދި  )ނ(   
 .ރުމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުންފައިހަމަކުރެވޭނެ މަގު ތަނަަވސްކު

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

 .ހިފެހެއްޓުން

މެދު، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ތަކުގެ ފެންވަރާޓުދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ޤާނޫނީ އޮޑި )ބ(  
ފަރާތްތަކާއި، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އިތުާބރާއި ޔަޤީންކަން 

 .ހޯދައިދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ޤާނޫީނ އޮޑިޓުތަކުގެ ޚިދުމަތަކީ  ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި  )ޅ(  
 ން.ބެލެހެއްޓިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ހެދު

 ދެވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނީ އޮޑިޓް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް 

އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް 
އެދޭ ފަރުދުންގެ 
ކިބައިގައި ހުރުން 

 ލާޒިމުވާ ޝަރުޠުތައް

އެދޭ ކޮްނމެ ފަރުދެއްގެ ކިބައިގައި އޮޑިޓްކުރުމުެގ ލައިސަްނސަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ  .3
 ހުންނަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް

 
 .އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން )ހ( 

 
 .ކަމުގައި ވުން ދިވެހި ރައްޔިތެއް )ށ( 

 
)ހަތެއް( އަހަރުގެ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި  7މަދުވެގެން  )ނ( 

ޑްމިޝަންސް އެންްޑ )ދޭއް( އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަކީ، އެ 2މީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 
ލައިސަންސިންގ ކޮމެޓީން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ އޮޑިޓް ފާމެއްގައި ނުވަތަ 
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އަސާސެއް ކަމަްށ   ISAނުވަތަ   ISA ،މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް
 ަކމުގައި ވުން. ބަލައިގެން ކުރާ އޮޑިޓުގެ އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާ

 
)ދޭއް( އަހަރުގެ ތަޖުރިބާެގ  2ފައިވާ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށް )ރ( 

އަކީ ސުަޕވައިޒަރީ ލެވެލުގަިއ އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ) 1ތެރެއިން މަދުވެގެން 
 ދައިފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން.ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޯ، މަސައްކަތްކޮށްގެން

 
ޓިސް ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމެްއ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކަނޑައަޅާ ޕަބްލިކް ޕްރެކް )ބ( 

 .ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުން

 
އިންސްޓިޓިއުޓުން ކަނޑައަޅާ ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޤަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް  )ޅ( 

ންސް ނުވަތަ ޑްވާންސްޑް ޮއޑިޓް އެންްޑ ެއޝޫރެއެކައުންޓެންސީ ކޮލިފިކޭޝަނެއްގެ އެ
 .މްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުންއެ ފެންވަރުގެ އެހެން އޮޑިޓް އެްނޑް އެޝޫރެންްސ އި

 
ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭން ގަސްތުކުރަނީ ފާމެއްެގ ގޮތުގައި ނޫންނަަމ،  )ކ( 

   ނުވަތަ  ISQC1ެއ ފަރާތުން  ،އެ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ޕްރޮސެސްގެ ޚުލާޞާއަކާއި
IFAC ްޓްތަކާއި ތަކާ އެްއގޮތަށް އޮޑިއިން ކަނޑައަޅާ ރިވައިސްްޑ ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑ

އޮޑިޓިންގ ޚިދުމަތުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތުގެ ޕްލޭން ހުށަހެޅުން. އަދި 
ިއން ނެރޭ ރިވައިސްޑް ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑްތަކުެގ  IFACނުވަތަ  ISQC1އެ ޕްލޭނަކީ 

އެޑްމިޝަން އެންޑް ލަިއަސންސިންގ ކޮމިޓީްނ ހަމަތަކަށް ފެތޭ ޕްލޭނެއް ކަމުގައި 
 .ންކަނޑައެޅު

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

ކޯޓެއްގެ ޙުކުމަކުން ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓު ޙުކުމަކުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 .ކަމުގައި ނުުވން އިފްލާސްކޮށްފައިވާ މީހަކު

 
ހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްެގ އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެއޮޑިޓް ލައިސަންސަށް  )ވ( 

ކަމުގަިއ ވާނަމަ،  ކޯޓަކުން އެ މީހެއްެގ މައްޗަްށ ޖިނާީއ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް 
 .)ދޭއް( އަހަރު ވެފައިވުން 2ކުރިތާ މަދުވެގެން  ތަންފީޛުއެ ޙުކުމް 

 
ލޫކީ ފިޔަވަޅެއް މެދު ސުއުންޓެންސީ ބޮޑީއަކުން އެ މީހަކާޕްރޮފެޝަނަލް އެކަ )މ( 

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

ވަަނ  4ވަަނ ނަންބަރާއި  3މާއްދާގެ  މި، ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
 .ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެއެވެ

 
ގެ  ))ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު R-23/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ދ( 

ވަނަ ނަންބަރާިއ  5މި މާއްދާގެ ، ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
          ، ނުވާ ފަރާތްތަކަށްޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވަނަ ނަންބަރުގައި ބަ 6

އަށް މުުހލަތެއް ދެވޭނެއެވެ.  2022ޑިސެންބަރު  31އެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް 
 ،އަދި އެ މުއްދަތުގައި، ެއ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަ ނުވެްއޖެނަމަ

  ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.އެ

އެހެން ޤައުމެއްގެ 
ރައްޔިތަކަށް 
ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  R-23/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން .4
ދޫކޮށްފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ގެ ދަށުން ލައިސަންސް  )ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަްނސަށް އެިދ  ،ރައްޔިތަކު ފިޔަވައި އެހެން ޤައުމެއްގެ 

ެގ  2023ޑިސެންބަރު  31ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކުރެވެނީ 
ށްފައިވާ އެހެން ޤައުމެއްގެ ލައިސަންސް ދޫކޮ ސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާގޮތަށެވެ. ނިޔަލަށް އެ ލައިސަން

ނުވަތަ އެ އޮޑިޓް ފާމަކުން ވަކިވެއްޖެަނަމ، އެ ފާމަކުން ކަނޑައަާޅ  ،ރައްޔިތަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ
          އޮތުމަށްޓަކައި މުގެ އޮޑިޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ދެމިއެހެން ޤައުމެއްގެ ޕާޓްނަރަކަށް އެ ފާ

 ްސ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިްޓ ލައިސަން 2023ޑިސެންބަރު  31

އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް 
އެދޭ ފާމުގައި ހުރުން 
 ލާޒިމުވާ ޝަރުޠުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ލަިއސަންސަށް އެދޭ ކޮްނމެ ފާމެއްގައި އަްނނަނިިވ  .5
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ  13/2011ބަރު އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފާމަީކ ޤާނޫނު ަނން )ހ(  
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފާމެއް ކަމުގަިއ 

 .ވުން

)އެކެއް( ޕާޓްނަރަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  1ފާމުގެ ޕާޓްނަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  )ށ(  
 .ވުންއޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރެއް ކަމުގައި 

ނުވަަތ އެޝޫރެންސާިއ  ،ޮއޑިޓްކުރުންކީ އޮޑިޓް ލައިސަްނސަށް އެދޭ ާފމަ )ނ(  
ނުވަަތ ފައިނޭންޝަލް ނުވަަތ ޓެކްްސ  ،އެކައުންޓެންސީގެ ޚިދުމަތްދިނުން
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ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ފިޔަވައި އެހެން ވިޔަފާރިތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް 
 .ކަމުގައި ނުވުން

 .ސައްކަތްކުރާނެ އޮފީހަކާއި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފާމެއްކަމުގައި ވުންމަ )ރ(  

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

 .އްޔިތަކު ކަމުގައި ވުންދިވެހި ރަ

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

ޝަރުޠު ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  5ފާމުތަކުގެ ތެރެއިން، ިމ މާއްދާެގ 
ެގ ނިޔަލަށް، ެއ ޝަރުޠު ފުރިހަަމ  2022މާރިޗު  31، ނުވާ  ފާމުތަކުންމަފުރިހަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

        އޮޑިޓް ފާމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަންީނ މުވަްއޒަފުންގެ ތެެރއިން މަދުވެގެން  )ކ(  
  .ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގަިއ ވުން )ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަކީ 50%

އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެްސ، ގަވާއިދު ނަންބަުރ  މާއްދާގެ )ކ( ގައި މި  )އ(  
2020/R-23 ުގެ ދަށުން ލައިސަންްސ  ))ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދ

       ،އެ ޝަރުުޠ ފުރިހަަމ ނުވާ  އޮޑިްޓ ފާމުތައްދޫކޮށްފައިވާ ފާމުތަކުގެ ތެރެއިން، 
 .ލަށް، ެއ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ކުރަންވާެނއެވެެގ ނިޔަ 2022މާރިޗު  31

 ISQC1އެ ފަރާތުން  ،ލައިސަންސަށް އެދޭ ފާމުގެ އޮޑިޓް ޕްރޮެސސްގެ ޚުލާޞާއަކާއި )ވ(  
ތަކާ އެއްގޮތަށް އިން ކަނޑައަާޅ ރިވައިސްްޑ ކޮލިޓީ ސްޓޭންަޑޑް IFACނުވަތަ 

ފައިވާ ގޮތުގެ ޕްލޭްނ އޮޑިޓްތަކާއި އޮޑިޓިންގ ޚިދުމަތުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް ރާވައި
އިން ނެރޭ ރިވައިސްޑް ކޮލިީޓ  IFACނުވަތަ  ISQC1ހުށަހެޅުން. އަދި އެ ޕްލޭނަކީ 

އެްޑމިޝަން އެންްޑ ސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ ަހމަތަކަށް ފެތޭ ޕްލޭނެއް ކަމުގަިއ 
 .ލައިސަންސިންގ ޮކމިޓީން ކަނޑަެއޅުން
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 ތިންވަނަ ބާބު 

ކުރުން އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ބާޠިލު   

އަމިއްލަ ފަރުދުން 
އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް 
އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ލިޔެކިޔުންތަކާއި 
 މަޢުލޫމާތު 

 ،ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތުން އޮޑިޓް ލައިސަންސް .6
 އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު އިންސްޓިޓިއުޓުގެ އިދާރާ ،ފޯމާއެކު

 ގެ ކޮޕީ އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުއޮޑިޓް ލައިސަންސަށް  )ހ(  
 .ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ

ަކމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވާރކް  ،ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީއަކު ަނމަ )ށ(  
 .ޕާރމިޓުގެ ކޮޕީ

 .އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ލައިސަންސަށް އޮޑިޓް )ނ(  

 .ދަރަންޏާއި ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރި ފޯމުއިންސްޓިޓިއުޓުން ކަނޑައަޅާ  )ރ(  

  .އޮޑިޓު ކުރުމުގެ ޢަމަީލ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަވާކަން ައންގައިދޭ ލިޔުމެއް )ބ(  

 ،ެސސްގެ ޚުލާޞާއަކާއިއެ ފަރާތަކީ ފަރުދީގޮތުން އޮޑިޓްކުރާ ފަރާތެއްނަމަ، އޮޑިޓް ޕްރޮ )ޅ(  
ISQC1   ަނުވަތIFAC  އިން ކަނޑައަޅާ ރިވައިސްޑް ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑްތަކުެގ

 ކޮލިޓީ މެނޭޖްކުރާެނ ގޮތުގެ ޕްލޭން. ހަމަތަކަށް ފެތޭ 

ފާމުތަކުން އޮޑިޓް 
ލައިސަންސަށް އެދި 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

 މަޢުލޫމާތު 

 ،އެ ފޯމާއެކު ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުއެޕްލިކޭޝަން ފޯމު  އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ ާފމުން .7
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތައް

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

 .ޕާޓްނަރޝިޕް އެގްރީމެންޓުގެ ކޮޕީ ށ()  



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި                  R-3/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:            4 އަދަދު:         50 ލިއުމް: ވޮ

 

7 

 

އިްނ  IFACނުަވތަ   ISQC1،އޮޑިޓް ފާމުގެ ޮއޑިޓް ޕްރޮސެސްެގ ޚުލާޞާއަކާއި )ނ(  
ކޮލިޓީ މެނޭޖްކުރާެނ ކަނޑައަޅާ ރިވައިްސޑް ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ ަހމަތަކަށް ފެތޭ 

 ގޮތުގެ ޕްލޭން.

 ފާމުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު. )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު  7ވަނަ މާއްދާއާއި  6މި ގަވާއިދުގެ  .8 އެޕްލިކޭޝަން ފީ 
 އެޕްލިކޭޝަން ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2ހުށަހަޅާއިރު، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އެޕްލިކޭޝަން މުރާޖަޢާ 
 ކުރުމާއި ފާސްކުރުން 

އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ، ޕްލިކޭޝަންތައް މުރާޖާޢާކޮށްފައިއޮޑިޓް ލައިސަންސްެގ އެ )ހ( .9
 އެޑްމިޝަްނ އެންޑް ލަިއސަންސިންގ ކޮމެޓީންނެވެ. ،ދޫކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ

ފޯުމ  ،ކޮމެޓީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލިބުމުން އެޑްމިޝަން އެންޑް ލައިސަްނސިންގ )ށ(  
ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ޤާނޫނާއި ިމ ގަވާއި ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ

 ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.

ކޮމެޓީން ބަލާ ބެލުމުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ  )ނ(  
 އެ ފަރާތަށް އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ،ނަމަ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ

، ލަސްވެގެން ،ސަްނސަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނަކާމެދު  ިނންމި ޮގތެއްއޮޑިޓް ލައި )ރ(  

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

ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނަކާ ވިދިގެން އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫނުކުރަން ކޮމިޓީްނ  )ބ(  
 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އެ ފަރާތަށް ،ނިންމައިފިނަމަ، އެ ގޮތަށް ނިންިމ ސަބަބު

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ލައިސަންސް ފީ  ދައްކަންވާނީ .10 އޮޑިޓް ލައިސަންސް ފީ 
 ެއ ފީ ދައްކަން ކުރިން ގެ  31ްނ އަންަނ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ މަތިންނެވެ. އަދި ޖެހިގެ

 ވާނެއެވެ.

އޮޑިޓް ލައިސަންސް 
ބާޠިލު  ،ބާޠިލުވުމާއި

 ކުރުން 

އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ބާޠިުލ  ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ .11
 ކުރެވޭނެއެވެ.
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 ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން. އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ބާޠިލު )ހ(  

  ދޫކޮށްފައިވާ ފަރުދަކު ނިޔާވުން. އޮޑިޓް ލައިސަންސް  )ށ(  

 އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ ފާމް އުވައިލުން. )ނ(  

މުެގ ޕާޓްނަރޝިޕުން ވަކިވު، ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފާމުގެ ލައިސަންްސޑް ޕާޓްނަރަކު )ރ(  
އި  ން ނުވަތަ ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން ފާމެއްގައި ތިބެންޖެހޭނެކަަމށް މި ގަވާއިދުގަސަބަބު

        ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްްޑ ޕާޓްނަރުންގެ އަދަދު ަހމަުނވުން. ނަމަވެްސ، 
ނުވަަތ ވަކިިވ   މި ހާލަތުގައި، ލައިސަްނސްްޑ ޕާޓްނަރެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، ނިޔާވި 

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

 ،އޮޑިޓް ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރުދަކީ ބުއްދި ހަމަޔަްށ ހުރި ަފރާތެއް ނޫންކަމަށް )ބ(  
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ލިޔުމުން ސާިބތުކޮށްދިނުން.

 ، ނޫންކަމަށްއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ބުއްދި ހަމަޔަށް ހުރި ފަރާތެއް )ޅ(  
           ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ނިންުމމުގެ ސަބަބުން

މި ގަވާއިދުގައި ފާމެއްގަިއ ތިބެންޖެހޭނެަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންްސްޑ 
ޕާޓްނަރުންގެ އަދަދު ހަމަނުވުން. ނަމަވެސް، މި ހާލަތުގައި، ވަކިވި ާޕޓްނަރުގެ ބަދަލުގައި 

)ހައެއް(  6އިސަންސްޑް ޕާޓްނަރެއް ހޯދުމަށް، އެ ޕާޓްނަރު ވަކިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަ
 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

  ހުންނަންވާނެކަމަްށ  ވާ އޮޑިޓަރެއްގެ ނުވަތަ ފާމެއްގައިއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި )ކ(  
 ން.މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠެއް އުނިވު

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )އ(  
ޝަރުޠަކާ ޚިލާފު ވުމުގެ ސަބަބުން ސުލޫީކ ކޮމެޓީން ލައިަސްނސް ބާޠިލު ކުރަްނ 

 ނިންމުން.

އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން، ޕްރޮފެޝަނަލް ވާޖިބު އަދާކުރުމުގަިއ  )ވ(  
 ފަރުވާކުޑަވެގެން ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް އިއްވުން. 
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 ން.އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްކުރު )މ(  

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ފ(  
 ކުން ޙުުކމް އިއްވުން. ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަ

މަކަާރއި ހީލަތް ހެދުމުެގ  ތަ އޮޑިްޓ ފާމަކުންލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަ )ދ(  
ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑަރިންެގ ޢަމަލެއް ނުވަަތ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ޝަކުވާ، 

 ،ޓަށް ހުށަހެޅުމުންއެފަދަ އެހެން ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ޝަކުވާ، އިންސްޓިޓިއު
 ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ބެުލމަށްފަހު އޮޑިޓް ލައިސަްނސް ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމުން.

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

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ
 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ލައިސަންސްޑް 
އޮޑިޓަރުންގެ ސުލޫކީ 

 މިންގަނޑު 

ިމ މާއްދާގައި ޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ާފމުތަކުން، އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑި .12
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާވެ ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ

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

        މި ގަވާއިދަށް ފުރިހަމައަށް  ،އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން )ށ(  
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ޢަމަލު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކަށާއި  ،އޮޑިޓް ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން )ނ(  
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލު

އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ުނވަތަ ޕާޓްނަރުންގެ  )ރ(  
އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ވިޔަފާރިއެއްގެ އެކްސްޓަރނަލް ޮއިޑޓަރެއްގެ ގޮތުގައި  

 ތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.މަސައްކަ
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އްވެސް އެއެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެޭހ ވާޖިބުތަކާ ފުށުއަރާ  )ބ(  
 ދީގެން ނުވާނެއެވެ.ށް އޮޑިޓް ކްލަޔަންޓަކަ ،ޚިދުމަތެއް

ގޮތެއްގައި ސީދާގޮތެއްގައި ނުވަތަ ނުސީދާއޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން  )ޅ(  
ށް ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން، މަަސއްކަތް ހޯދައިގެން މީހަކަ

 ނުވާނެއެވެ.

ލައިސަންސްްޑ އޮޑިޓަރުންނަށް ެއ މީހުންެގ މަސައްކަތުެގ ތެރޭގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތަީކ  )ކ(  
ސިއްރު މަޢުލޫމާތެކެވެ. އޮޑިޓް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން 

ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތަކަށް މެނުވީ މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެްނ އެ މަޢު
 ނުވާނެއެވެ.

އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ފައިނޭންޝަލް ްސޓޭޓްމެންޓެއް ނުވަތަ  )އ(  
ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓަކަށް ރައުޔެއް ދޭންވާނީ، އެ ފައިނޭންޝަލް ްސޓޭޓްމެންޓެއް ނުވަތަ 

އިނޭންޝަލް ރިޕޯޓެއް، އެހެން ޕާޓުނަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ބަލައި ޗެކްކުރުމަްށ ފަ
 ފަހުގައެވެ.

ޙަޤީޤަތް  ،އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު މާލީ ބަޔާނަކަށް ރަޢުޔު ދޭއިރު )ވ(  
ޓްކުރެވޭ ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާއަށް އެނގިފައި ހުރި ުމހިންމު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އޮޑި

ފަރާތުން ދީފައިވާ ދޮގު ބަޔާނެއް ނުވަތަ ޝަރަޙައެއް ވާނަަމ ޭއނާއަށް އެނގިފައިވާ 
 މިންވަރަކަށް ސާފުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އޭނާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ވާޖިބު  )މ(  
      ކުގައެވެ. އަދި  އަދާކުރަންވާނީ ފަރުވާތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެ

                ގައިވާ "ރެސްޕޮންޑިންގ  360އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓުގެ ސެކްޝަން 
 ކޮމްޕްލަޔަންސް ވިތު ލޯްސ އެންްޑ ރެގިއުލޭޝަންސް" ަގއި ބުނާ ފަދައިން،-ޓު ނޮން

އޮޑިޓުކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް 
ަކމާބެހޭ އެްނމެހައި ފަރާތްތަކުެގ  ،ނުވަަތ ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތައް  ފާހަގަކުރެވޭ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަްށ  ންކަންމިފަދަ ކަ ސަމާލުކަމަށް ގެންަނންވާނެއެވެ.
ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ރިޢާޔަތް  ،ގެނައުމުގައި

 ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ންފާއެއް ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތުން ޒާތީ މަ ،ނުވަތަ ރިޝްވަތުން ،ކަރަޕްޝަނުން (1)   
 ؛ނުވަތަ މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުން

ރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމާއި، ުކށް ކޮށްގެން ނުވަތަ ޓެރަ، ނީ ލޯންޑްރިންގއަށްމަ (2)   
 ؛ހޯދާ ފައިސާއާއި މުދާ

 ؛ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓްތަކާއި ވިޔަފާރި (3)   

 ؛ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން މާީލ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް (4)   

 ؛ންމަޢުލޫމާތު ރައްކައުތެރިކުރު (5)   

 ؛ޓެކުހާއި ޕެންޝަނާ ގުޅޭ މާީލ ޒިްނމާތަކާއި ޕޭމަންޓުތައް (6)   

 ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން؛ (7)   

 .އާންމު ޞިއްޙަތާއި ރައްކައުތެރިކަން (8)   

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަށް ލިބޭ އުޖޫރައަކީ އޭނާ އޮޑިޓްކުރި ތަނަކަށް  )ފ(  
ފައިދާގެ ނުވަަތ ަމންފާގެ ވަިކ އިންަސއްތައެއްގެ މައްޗަްށ  ނުވަތަ ލިބޭ އާމްދަނީގެ 

      ބިނާކުރެވިގެން ކަނޑައެޅޭ އަގަކަށް ވެގެްނ ނުވާނެއެވެ. އަދި ފަހުން ލިބިދާެނ 
 .ވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ މާލީ ފައިދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެން ކަނޑައެޅޭ އަގަކަށް

ން އޮޑިޓަރަކު އެއްވެސް އޮފީހަކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް އަދާކުރުމުގެ ގޮތު )ދ(  
އޭނާއަށް އެނގިހުރެ ނުވަަތ  ،ނޯޓިހެއް، ނުވަތަ ޝަރަޙައެއް، ނުވަތަ ބަޔާނެއް ދިނުމުގައި

 ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަސް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

 އޮޑިޓަރަކު އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ )ތ(  
)ތިނެއް( އަހަުރދުވަސް ނުވަނީްސ  3މުއައްސަސާއެއްގެ ަވޒީފާއިން ވަކިވިތާ މަދުވެގެން 
 އެ ތަނުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުރާ ޕާޓްނަރަކު ނުވަތަ ފަރުދަކާއެކު މަސައްަކތް އިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފާމަކާއެކުލަ )ލ(  
ނުވަތަ ފަންނީ މުވައްޒަފަކު، އެ ފަރާތެއްގެ އޮޑިްޓ ކުލައެންޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް ދާންވާީނ 
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)ދޭއް(  2އެންމެ އަވަސްވެގެން ެއ ކުލައެންޓުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރިތާ 
 އަހަރުދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ކަމަްށ ކަނޑައެޅިފައިާވ  އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭާނ ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ އެ  )ގ(  
 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ ކުރިްނ 

 އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެގެްނ ނުވާނެއެވެ.

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

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 މައްސަލަ ބެލުން 

އޮޑިޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް 
 ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ 

މި ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ަކމާ ގުޭޅ އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ ނުވަތަ ަގވާއިދެއްގައި ނުވަތަ  )ހ( .13
ވާ އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި ،ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަމަކާ

        ،ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެގެން، ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
އެ ކޮމެޓީން އެްޑމިޝަން އެންޑް ލަިއސަންސިންގ  ކޮމެޓީގެ ލަފާައކަށް އެދިއްޖެނަމަ، 
އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމެޓީއަށް ފެންނަ ގޮތެއް ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން، ސުލޫީކ ކޮމެޓީން ެއހީތެރިކަމަށް އެދިގެން،  )ށ(  
މައްސަލަ ބަލާއިރު، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އެޑްމިޝަްނސް އެްނޑް ލައިސަންިސންގ 
        ކޮމެޓީއަށް އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅެްއ އެޅުމަށް ލަފާދޭއިރު، މި ގަވާއިދުެގ 

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

 ހަވަނަ ބާބު 
 އޮޑިޓަރުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުން 

އޮޑިޓަރުންގެ 
މަސައްކަތް 

 މުރާޖަޢާކުރުން 

އެޑްމިޝަން އެންޑް ލައިސަްނސިންގ ކޮމެޓީން  އަްނނަނިވި ކަންކަްނ  )ހ( .14
ޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަްތ އޮ، ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި

 .ގަވާއިދުން މުރާޖަޢާ ކުރަމުްނ ގެންދަންވާނެއެވެ

 ؛މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާިޒމްކުރާ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުންދާކަން (1)   
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 ާއ އެއްގޮތްވާ  (ISAs)އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްްސ އޮްނ އޮޑިޓިންގ (2)   
  ؛ަމސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ގެ މަތިންގޮތު

މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤާއި އިރުޝާދުތަކަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި  (3)   
ގަވާއިދުތަކުން އޮޑިޓަރުންނަށް ކުރުން ލާިޒމްކުރާ ަކންތައްތަކަށް 

 ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން.

 ޓަމުންދާކަން.އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހިފަހައް (4)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު، ފާހަގަކުރެވުނު  )ށ(  
ކުރުމުގައި،  ޢާވެ. އަދި ެއ ުމރާޖަކަންކަމާ ބެހޭގޮތުްނ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެ

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެަނމަ، އެ ފަރާތަކާމެދު  ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ 
 ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަްނ ވާނެއެވެ.

    ވަަނ މާއްދާގެ  14ިމ ގަވާއިދުގެ  ،އޮޑިޓް ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން )ހ( .15 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން 
އެޑްމިޝަްނ  ،)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި

ންޑް ލައިސަންިސންގ ކޮމެޓީން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލަްސކުރުމެއްނެތި އަދި އެ
 ވަންހަނާކުރުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ލަސްވެގެްނ  ،މާލީ އަހަރު ނިމުާމއެކު ،އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން )ށ(  
ަސންސިންގ ކޮމެޓީްނ އެޑްމިޝަން އެްނޑް ލައި  ،)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2

ކަނޑައަޅާ މަޢުޫލމާތު ހިމެނޭ ފޯމެޓަކާ އެއްގޮތަށް ކޮމްޕްަލޔަންސް ރިޕޯޓެއް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކޮލެޓީ ރިވިއު ކުރުމުގެ 
 ފީ

ހު،  ކުރުމަށްފަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް މުރާޖަޢާ 14މި ގަވާއިދުގެ  .16
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ފާމު ލެވަލް އަދި އެސައިންމަންޓް ލެވެލް  2 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

)އެކެއް(  1ލަސްވެގެން  ،ކޮލެޓީ ރިވިއު ފީ" ދެއްކުމަށް އިންސްޓިޓިއުޓުން އެންގުމުން
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފީތައް ދައްކަންވާނެއެވެ. 
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 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އާންމު މާއްދާތައް 

 އޮޑިޓް ލައިސަންސްގެ
 މުއްދަތު

           ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ދޫކުރާ އޮޑިޓް ލަިއސަންސްެގ މުއްަދތު ދެމިއޮންނާނީ )ހ( .17
ލައިސަްނސް ދޫކުރާ ދުވަހުން  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާނަމަ

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. )ތިނެއް( އަހަރު 3ފެށިގެން 

ސާީޅސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން، ) 45ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ންސްއޮޑިޓް ލައިސަ )ށ(  
އޮޑިޓް ލައިސަންްސ އައުކުރުމަށްޓަކައި، މި ގަވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެ މަތިްނ 

އަދި ލައިސަްނސް އައުކުރަްނ އެދި  ިމ މުއްދަތު ތެރޭގައި  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ހޭީނ އައު އެޕްލިކޭޝަނެއްެގ ދެން ލައިސަންސަްށ އެދި ހުށަހަޅަްނޖެ ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ

 ގޮތުގައެވެ.

އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް 
ފާމުތައް ދަފުތަރުގައި 

 ޝާއިޢުކުރުން 

 ،އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ހިެމނޭ ގޮތަށް އޮޑިޓަރުންނާއި .18
އޮޑިޓް ފާމުތަކުގެ ދަފުތަރު އިންސްޓިޓިއުޓުން ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އޮޑިޓަރުންގެ 
        ،ދަފުތަރަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މި ދަފުތަރުގައި

 އޮޑިޓް ލައިސަްންސ ބާޠިލުކުާރ ފަރާތްތަކުގެ  ،އޮޑިޓް ލައިސަްނސް ދޫކުރެޭވ ފަރާތްތަކާއި
 ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ،މަޢުލޫމާތާއި

އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން "ލައިސަންސްްޑ ޮއޑިޓަރ" ިމ ނަްނ  )ހ( .19 ޚިދުމަތް ދިނުން 
ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  އޭގެ ފަހަތަށް ެއ ފަރާތުގެ ލަިއސަންްސ ނަންބަުރ 

ަނމަ ލިޔާީނ  2ވެ. ިމސާލު: ފަރުދެއްގެ ލައިސަްނސް ަނންބަރަކީ ބޭނުންކުރަން ވާނެއެ
 އެެވ. “ 0002Licensed Auditor”އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. އެއީ 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ، ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރުދެކެވެ. އަދި  )ށ(  
ލަިއސަންސް ަނންބަުރ  މިގޮތަށް ސޮއިކުރާއިރު، ލައިސަްނސްްޑ އޮޑިޓަރުގެ ަނމާއި،

 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

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

އިން ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް  (IAASB) ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑު
 .އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ  (ISAs) ޓޭންޑަޑްްސ އޮން އޮޑިޓިންގސް
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އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިްޓ ފިޔަވައި، ، އޮޑިޓް ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން )ރ(  
އިންޓަރނޭޝަނަލް  ދިނުމުގައި،ގުޭޅ ޚިދުމަތްތައް  ޝޫރެންސާިއ އެކަމާ އެހެނިހެން އެ

އިން ނެރެ ޝާއިުޢ   (IAASB) ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑު އޮޑިޓިންގ އެންޑް އެޝޫރެންސް 
  ތިރީގައިވާ ސްޑޭންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާެނއެވެ. ،ކޮށްފައިވާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮްނ އެޝޫރެންސް އެންޭގޖެމަންޓްްސ  (1)   
(ISAE) 

 (ISREސް )އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްްސ އޮން ރިވިއު އެންޭގޖެަމންޓް (2)   

 (ISRSއިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްްސ އޮން ރިލޭޓެޑް ސަރވިސަްސ ) (3)   

 (ISQC1އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް އޮްނ ކޮލެޓީ ކޮންޓްރޯލް ) (4)   

      އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިން،  )ބ(  
      ،މެތަޮޑލޮޖީ އަދާހަމަކޮށް  ،ނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމްކުރެވިކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.އޮޑިޓް މެނުއަލު

ކުރާ އޮޑިޓްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ރެކޯުޑ  ،އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން )ޅ(  
)ފަހެއް(  5މަދުެވގެން  ،ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތު
 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްކައުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އޮޑިޓް ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރޝިޕް އެކުލެވިގެންާވ ގޮތަށް ނުވަތަ ޕާޓްަނރުންނަށް ބަދަލެއް  )ކ(  
    ،)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ެއ ބަދަލެއް އަންނަތާ ލަސްވެގެްނ  ،އަތުވެއްޖެނަމަ

 .އައި ބަދަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަުކން އިންސްޓިޓިއުޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ އެ

އިންސްޓިޓިއުޓުން ނެރޭ ގައިޑްލައިންތަކުގައިވާ  ގޮތުގެ މަތިން  އޮޑިޓް މެނުއަލާިއ  )އ(  
އޮޑިޓް ވޯކިންގ ޕޭޕާރސް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ 

އޮޑިޓް ފާމުގަިއ އެކަށީގެންވާ ޮއޑިޓް މެތޮޑޮޮލޖީއާިއ ، ރުމުގައިގައިޑްލައިންތަކަށް ޢަމަލުކު
ިއސްތިސްނާއެއް ދިުނމުގެ އިޚްތިޔާުރ  މްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާނަމަ، ސިސްޓަ

 އެޑްމިޝަން އެންްޑ ލައިސަްނސިންގ ޮކމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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 އެ ކަމުެގ އެ ފަރާތުގައި ،އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން )ވ(  
 ވާނެއެވެ.ޤާބިލުކަމާއި އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ވަސީލަތް ނެތް ޚިދުމަތެއް ދީގެން ނު

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

ޕްރޮފެޝަނަލް 
އިންޑެމްނިޓީ 
 އިންޝޫރެންސް 

 ،ންްސ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދިން ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތެއް ފުރިހަމަ ނުުވމުންއޮޑިޓް ލައިސަ .20
ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ނުދެވުމުގެ ސަބަބުްނ އުފުލަންޖެހޭ މަދަނީ މާީލ 

އިންޝޫރެންސް ުކންފުންޏެއްގައި އިންޝުއަރ  ،ޒިންމާއެއް އަދާކުރެވޭނެ މިންވަރަށް
)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  1ވެ. އަދި އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރާތާ ކުރަންވާނެއެ

އިންޝޫރެންސް ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ިއންޝުއަރ ކުރުމުގެ ކުރިްނ 
 .ނުވާނެއެވެ އޮޑިޓުގެ ޚިދުމަތާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދީގެން

ޢިލްމާއި ހުނަރު 
 ތަރައްޤީކުރުން 

ކުރަންެޖޭހ ޓުގެ މެންބަރެއްގެގޮތުގައި ދެމިހުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ އިންސްޓިޓިއު )ހ( .21
)ދިހައެއް(  10)ވިހި( ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން މަދުވެެގން  20ސްޓްރަކްޗަރޑް ލަރނިންގެ  
      ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ނުވަަތ  ، ގަޑިއިރު ހޭދަކުރަންވާނީ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިުދ  ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންްސ ނުވަތަ ނުވަތަ އޮޑިޓް އެންޑް އެޝޫރޭންސް 
ނުވަތަ ސުލޫކާިއ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ނުވަަތ ޓެކްސް ނިާޒމުގެ ާދއިރާއިން ޢިލްމާިއ 

 ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމުގައެވެ. 

     ެގ ގޮތުގައި، ލައިސަްނސްޑް ޮއޑިޓަރުން ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ   CPDމެންޑޭޓަރީ  )ށ(  
  ޕްރޮގުރާމުތަކެއް އިންސްޓިޓިއުޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.   ވަކި ތަމްރީނު

ރެވޭނެ ހާލަތެްއ ފުރިހަަމ ުނކު CPDމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
އެކަން އެްޑމިޝަން އެންޑް ލައިސަްނސިންގ ކޮމެޓީއަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 

ލަތެއްނަމަ، އެ ފަރާތަށް އެންގުމުން، އެ ހާލަތަކީ ކޮމެޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާ
 އިސްތިސްނާއެއް ދެވިދާނެއެވެ.

ފީ ދެއްކުމަށް 
 ލުއިދިނުން 

ކުރުމާއި، މާފު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީތައް ދެއްކުން ފަސްކުރުމާއި، 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .22
 މިނޫންވެސް ލުއިތައް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކައުންސިލުން ދެވިދާނެއެވެ.
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 އަށްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

މި ގަވާއިދަށް 
ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ  
އޮޑިޓް ކުރުމާއި 
އެޝޫރެންސްގެ 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 
ލައިސަންސް  

 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް 

 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ   ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން .23
ންސްެގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުްއދަތައް، ޤާނޫނު ނަންބަރު ނޫނީ އޮޑިޓު ކުރުމާއި، އެޝޫރެޤާ

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

ސެޕްޓެންބަރު  8ދީޤު ކުރި ތާރީޚު ) ެއ ާޤޫނުނ ަތޞ  ، ށްފައިވާ ގޮތަށް)ޅ( ގައި ބަޔާންކޮ
ގެ ނިޔަލަށް(  2021މާރިޗު  7) )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 6ފެށިގެން  ( އިނ2020ް

ެގ  2021ފެބުރުވަރީ  1އެ ފަރާތްތަކުން، ލައިސަންސަްށ އެދި   ދެމިއޮންނާނެއެވެ. އަދި
 ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

އިްނ ފެށިގެންނެވެ. ނަމަވެްސ،  2021މާރިޗު  8، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ )ހ( .24
އިްނ  2021ޖަނަަވރީ  15ޓަކައި، އެޕްލިކޭޝަން ފޯުމ  ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް 

 ފެށިގެން އިންސްޓިޓިއުޓުން ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

 R-23/2020  ފެށުމާއެކު، ގަވާއިދު ނަންބަރު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  )ށ(  
                   ނީ އޮޑިޓްކުރުމުެގ ގަވާއިދު( ިމ ަނމުގައި،)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫ

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

 މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާހައި ހިނދަކު: .25 މާނަކުރުން 

މް" ނުވަތަ "ފާމް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޑިޓުގެ ޚިދުމަތާއި "އޮޑިޓް ފާ )ހ(  
    )ޕާޓްނަރޝިޕް  13/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސް އެޝޫރެން

 ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ނީ، އޮޑިޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "ލައިސަންްސޑް ޮއޑިޓަރު" ަކމުގަިއ ބުނެފައި އެވަ )ށ(  
 އިންސްޓިޓިއުޓުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ، އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށެވެ.

 13/2020ޤާނޫނު ަންނބަރު  ،"އިންސްޓިޓިއުޓް" ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގަިއ  3)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އިވާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެްނޓްސް އޮފް ަދ ބަޔާންކޮށްފަ
 މޯލްޑިވްސްއަށެވެ.
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     "ޤާނޫނީ އޮޑިޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު އަސާީސންނާއި ޤާނޫނުްނ  )ރ(  
ބާރު ލިބިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރާ  ޮއޑިޓް ފިޔަވައި، ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤާނޫީނ 

  އާ އެއްގޮތަށް ކުރާ އޮޑިޓަށެވެ. ISA، ގަވާއިދަކުން ލާޒިމުކޮށްގެންބާރުލިބިގެން ހަދާ 

)ބާރަ( މަސްދުވަހުެގ  12"ވަޒަންވެރިވުން" ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމަްށ ބެލެވޭނީ،  )ބ(  
)އެއްސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިނެއް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަދުވަސް އޭާނ  183މުއްދަތެއްގައި 

 ކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަ

ކަމާބެހޭ މުއަްއސަސާއަކުން ނުވަަތ  ،"ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު" ަކމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ )ޅ(  
 ކޮމެޓީއަކުން އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އަާޅ ފިޔަވަޅަށެވެ.

 13/2020"އޮޑިޓް ލައިސަްނސް" ަކމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ކ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  15ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ޤާނޫނު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށެވެ.

 ،"ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއް" ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ )އ(  
  ޑޮކްޓަރުންނަށެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއެއްގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ޑިސެންބަރުެގ  31ޖަނަވަރީްނ ފެށިގެން  1"މާީލ އަހަރު" ަކމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ،  )ވ(  
 ނިޔަލަށެވެ.

ކުރުމުެގ  "ފަންނީ މުވައްޒަފުްނ" ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ، ެއ ފާމެއްގަިއ އޮޑިޓް )މ(  
ސައްކަތްކުާރ އެޑްވައިޒަރީގަިއ މަމަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، 

 މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

   ާއ އެއްގޮތަށް ކުރެޭވ   ISAގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ،"އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިްޓ" ަކމު )ފ(  
 މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓަށެވެ.

"އެކައުންޓިން ދާއިރާ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ިހސާބު ބެލެހެއްުޓމާއި، މާީލ ބަޔާްނ  )ދ(  
 ،ކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓާއި، އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓާއި، ޓެކްސް ޮއޑިޓާއިތައްޔާރުކުރުމާއި، އެ

 އަދި މިނޫންވެސް އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

________________ 
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ފިޔަވަޅު އެޅުން : 1ޖަދުވަލު   

 އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ހާލަތްތައް  

 ނަމަ  ފާމެއް ނަމަ ފަރުދެއް

ޅަންެޖޭހ ހަެގ ދަށުން ހުށަމި ގަވާއިދު .1
 .ލޫމާތު ހުށަނޭޅުންޢުމަ

ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ނަިތޖާއެއްެގ 
 ގޮތުން ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު 

 ހުށަހެޅުން. 

  ްފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސޭހަތ
ކަނޑައެޅޭ ވަިކ  ،ދިނުމާއެކު

ކަން އެ  މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 
 އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން.

  ު5,000ދެވަނަ ފަހަރ/- 
 ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިންސްހާސް( )ފަ

ވަިކ  ކަނޑައެޅޭ ،ކުރުމާއެކު
ކަން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ

   އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން.
  ްތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެނ   

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

ދުވަހަށް )އެކެއް( އަހަރު 1
 ސަސްޕެންޑްކުރުން.

 ަރު ނަސޭހަތް ފުރަތަމަ ފަހ
ވަކި    ކަނޑައެޅޭ  ،ދިނުމާއެކު

ކަން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ
 އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން.

 ު10,000   ދެވަނަ ފަހަރ/-
 ރުފިޔާއިން )ދިހަ ހާސް( 

 ކަނޑައެޅޭ  ،ކުުރމާއެކު ޖޫރިމަނާ
ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

ކުރަން  ކަން އިޞްލާޙުއެ
  އެންގުން.

 ިގެންތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށ  
 )ވިހި ހާސް( -/20,000

     ،ކުރުމާއެކު ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ
)އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށް  1

 .ސަސްޕެންޑްކުރުން

 ލުމުެގ ނިޔަތުގައިވައިގައި އޮޅުތުގަސް .2
  ހުށަހެޅުން.ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު

ރުފިޔާއިން )ދިހަ ހާސް(  -/10,000
)ތިނެއް(  3 ،ކުުރމާއެކު ޖޫރިމަނާ
ވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން އަހަރުދު

 .ސަސްޕެންޑުކުރުންމުއްދަތަކަށް 

 

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

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ  3
ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް 

 ސަސްޕެންޑުކުރުން.

އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ  .3
އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ ފާމަކުްނ މަކަރާިއ 

މައްސަލައެއްގަިއ  މުގެދުލަތް ހެހީ
ބައިވެރިވިކަމަށް ސުލޫކީ ޮކމިޓީެގ 

  ށް ސާބިތުވުން.ޙުޤީޤަ ތަ

  މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ުކޑަ ބޮުޑ
އޮޑިޓް މިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

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

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  ލައްކަ(އް)އެ
  ،ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކުއަދަދަކުން 

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ )ތިނެއް(  3
ށް އޮޑިޓް ކަދިގު ނޫން މުއްދަތަ

 .ލައިސަންސް ދޫނުކުރުން

  ިމައްސަލައިގެ ބާވަތާއ
މިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުޑަބޮޑު

އޮޑިޓް ލައިސަންްސ 
 -/5,000 ،އިލުކުރުމާޠިބާ

ރުފިޔާއާއި  )ފަސް ހާސް(
  ލައްކަ(އް)އެ  -/100,000

 ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ރުފިޔާއާ
         ،ޖޫރިމަނާ ކުުރމާއެކު

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ )ތިނެއް(  3
ށް އޮޑިޓް ކަދިގު ނޫން މުއްދަތަ

 .ލައިސަންސް ދޫނުކުރުން
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އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ  .4
އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ ފާމަކުން ަމީނ 
ލޯންޑަރިންގ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަްނ 

ނުވަަތ   ންނުވަތަ ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދު
ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ފަަދ 
މައްސަލައެއްގައި ބައިވެރިވިކަމަްށ 

ށް ޙުޤީޤަސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ ތަ
 ސާބިތުވުން.

 20,000/- )ްވިހި ހާސ( 
 -/100,000އާއި ރުފިޔާ
ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ  (ލައްކައް)އެ

  ،އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު
ވުރެ  )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހަށް 5

ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް 
 ސަސްޕެންޑުކުރުން.

  ްމައްސަލައަކީ ަކމާބެހޭ އިދާރާއަކުނ
ބަލަމުން އަންަނ މައްަސލައަކަށް 

ނުވަތަ ެއ ފަރާތުގެ  ،ނުވާނަމަ
އެ މައްސަަލ  ސަމާލުކަމަށް 

ބެޭހ ކަމާ، ގޮސްފައި ނުވާނަމަ
އިދާރާއަށް މައްސަލަ 

 ތަޙުޤީޤުކުރަން ފޮނުވުން.

 50,000/- ާސް ހާސް()ފަންސ 
 -/100,000 އިރުފިޔާއާ

ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ  ލައްކަ(އް)އެ
 ،އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުުރމާއެކު

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ  5
ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް 

 ސަސްޕެންޑު ކުރުން.
  ޭމައްސަލައަކީ ަކމާބެހ

އިދާރާއަކުން ބަލަމުން އަންނަ 
 ،މައްސަލައަކަށް ނުވާަނމަ

ތަ އެ ފަރާތުގެ ނުވަ
އެ މައްސަަލ     ސަމާލުކަމަށް 

ގޮސްފައި ނުވާނަަމ، ަކމާބެހޭ 
އިދާރާއަށް މައްސަލަ 

 ތަޙުޤީޤުކުރަން ފޮނުވުން.

އޮޑިޓް ލައިސްންްސ ދޫކޮށްފައިވާ  .5
ނުވަތަ  ގެ ކިބައިގައިއޮޑިޓަރެއް

     ހުންނަންވާނެަކމަްށ  ގައިފާމެއް
 ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން

 .އް އުނިވުންޝަރުޠެ

 އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ބާޠިލުކުރުން. އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ބާޠިލުކުރުން.

އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ  .6
އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ ފާމަކުްނ  
ޕްރޮފެޝަނަލް ވާޖިބު އަދާކުރުމުގަިއ 
ފަރުވާކުޑަވެގެން ކޯޓަކުން ޙުުކމެްއ 

 . އިއްވުން

 5,000/-  )ްފަސް ހާސ(
  -/100,000 އާއިރުފިޔާ
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  ލައްކަ(އް)އެ

 .ޖޫރިމަނާކުރުން އަދަދަކުން

 5,000/-  )ްފަސް ހާސ(
 -/100,000 އާއިރުފިޔާ

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  ލައްކަ(އްއެ)
 .ޖޫރިމަނާކުރުން އަދަދަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ  އޮޑިޓް ލައިސަންސް  .7
 ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަުކން  އޮޑިޓަރަކު

 ށްފިކަމަށް ކޮ ޖިނާއީ ކުށެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެހެން 

 .އުމެއްގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް އިއްވުންޤަ

 އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ބާޠިލުކުރުން. އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ބާޠިލުކުރުން.

އިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ލަ .8
ނުވަތަ އޮޑިްޓ  ކާ ދެކޮޅަށްއޮޑިޓަރަ

ފާމަކާ ދެކޮޅަށް، ޕްރޮފެޝަނަްލ 

  ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީްނ 
 ،އެޅި ފިޔަވަޅަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ތިރީގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން 

ކައުންޓެންސީ އެޕްރޮފެޝަނަލް 
ބޮޑީން އެިޅ ފިޔަވަޅަށް 

ތިރީގައިވާ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް 
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ންޓެންސީ ބޮޑީއަކުން ސުލޫީކ އެކައު
 ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.

 

ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް 
 އެޅުން:

 ްނަސޭހަތް ދިނުނ. 
 ަެއ  ސުލޫކީ މިންގަނޑު ނުވަތ

ާކ މިންގަނޑުެގ އަސާސަ
ނަމަ، ލާފުވެގެން އެިޅ ފިޔަވަޅެއްޚި

ސުލޫކީ މިންގަނާޑ އެއްގޮތަށް 
 .ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުން

  ިވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައ    
 ކަން އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން.އެ

 5,000/-  )ްފަސް ހާސ(
 -/100,000އި ރުފިޔާއާ

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  ލައްކަ(އް)އެ
 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަނޑ
 ސަސްޕެންޑުކުރުން.

 ްލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުނ. 
  ްވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓ

ލައިސަންސް ދޫނުކުރުމަްށ 
 ނިންމުން.

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް 
 ވަޅުތަކެއް އެޅުން:ނުވަތަ ފިޔަ

 ްނަސޭހަތް ދިނުނ 
  ަސުލޫކީ މިންގަނޑު ނުވަތ         

އެ މިންގަނޑުގެ އަާސސަކާ 
ޚިލާފުވެގެން އެޅި ފިޔަވަޅެއް 
ނަމަ، ސުލޫކީ މިންގަނާޑ 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

 އެންގުން.
 ެތެރޭގައި  ވަކި މުއްދަތެއްގ

ކަން އިޞްލާޙުކުރަން އެ
 އެންގުން.

 5,000/- ްފަސް ހާސ( )
-/100,000ރުފިޔާއާއި 

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  ލައްކަ(އް)އެ
 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން 

  ްކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށ
 ސަސްޕެންޑުކުރުން.

 ްލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުނ. 
  ިވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައ

އޮޑިޓް ލައިސަންްސ 
 ދޫނުކުރުމަށް ނިންމުން.

 ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ލައިސަންސް  .9
މެުދ  ނަޒާހަތްތެރިކަމާ އޮޑިޓަރުގެ 

ސުާވުލ ސުވާލު އުފެދޭ ނުވަތަ 
އުފައްދާ ފަދަ މަސައްކަތެއް ނުވަަތ 

 .ވިޔަފާރިއެއް ކުރުން

ނުވަތަ  ނަސޭހަތްތެރިވުން
ނަސޭހަތްތެރިވުމާއެކު ވަިކ 
ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަްށ 

 އެންގުން.

 

އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މެންބަރުކަމުްނ  .10
 ތަ ވަކިކުރުން.ވަކިވުން ނުވަ

  އޮޑިޓް ލައިސަންްސ ބާޠިލުކުރުން.

މޮނިޓަރިންގ އެްންޑ ޕްރެކްޓިސް  .11
ރިވިުއ  އެޝޫރެންސްކޮލިޓީ 

ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން 
ކުރި ރިވިއުއަކުން އިންސްޓިޓިއުޓުން 

 .ފާސްނުވުން

ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް 
ތިރީގައިވާ  ،ޔަތްކޮށް ޢާރި

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް 
 ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން:

 ްނަސޭހަތް ދިނުނ. 

ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރެވުނު 
ތިރީގައިވާ  ،ޔަތްކޮށްޢާކަންކަމަށް ރި

ރެއިން ފިޔަވަޅެއް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެ
 ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން:

 ްނަސޭހަތް ދިނުނ. 
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 ބާބުގައި ހަތަރުވަނަ ގަވާއިދުގެ މި
 ،މިންގަނޑާއި ސުލޫކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ދާއިރާގައި  ޚިދުމަތުގެ ތާއިމަސައްކަ
 އުސޫލުތަކާ  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

 .ޚިލާފުވުން

 

  ވަކި ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަްށ
 އެންގުން.

 5,000/- )ްފަސް ހާސ( 
 -/10,000 ފެށިގެން އިންރުފިޔާ

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ )ދިހަ ހާސް( 
 .އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

 2  )ްއަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު )ދޭއ
 ނޫން މުއްދަތަކަށް

 ސަސްޕެންޑުކުރުން.
 

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

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން 
 .ޖޫރިމަނާކުރުން

 2  ެދޭއް( އަހަރުދުވަހަށް ވުރ(
ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް 

 ސަސްޕެންޑުކުރުން.

އެންގުމަާކ  ންގާއަ ޓިއުޓުން އިންސްޓި .12
 .ޚިލާފުވުން

  ްފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސޭހަތ
ކަނޑައެޅޭ ވަކި  ،ދިނުމާއެކު

ެއ ކަން   މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 
 ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެންގުން.

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

ރުފިޔާއާ  )ދިހަ ހާސް(  -/10,000
ކަން އެ ،ނާކުރުމާއެކުދެމެދުގެ ޖޫރިމަ

 ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެންގުން. 
  ްތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެނ  

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

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  )ވިހި ހާސް( 
    ،ކުރުމާއެކު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށް  1
 ސަސްޕެންޑްކުރުން.

 ޭހަތް ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސ
ވަކި   ކަނޑައެޭޅ  ،ދިނުމާއެކު

ކަން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ
 ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެންގުން.

  ު5,000ދެވަނަ ފަހަރ/-  
 ރުފިޔާއިން )ފަސް ހާސް( 

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

 ،އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު
ކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެ

  .އެންގުން
  ްތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެނ  

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

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  )ވިހި ހާސް( 
 ،ކުުރމާއެކު ޖޫރިމަނާއަދަދަކުން 

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށް  1
 .ސަސްޕެންޑްކުރުން

އޮޑިޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  .13
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ  ޤާނޫނަކާ  އެއްވެސް
 .ޚިލާފުވުން

ތިރީގައިވާ  ،ޔަތްކޮށްޢާރިމައްސަލައިގެ 
ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް 

 ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން:

 ްނަސޭހަތް ދިނުނ. 
  ްވަކި ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށ

 އެންގުން.
  5,000/- )ްފަސް ހާސ(

 -/10,000ފެށިގެން  ރުފިޔާއިން

 ،ޔަތްކޮށްރިޢާ މައްސަލައަށް
ތިރީގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން 
ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް 

 އެޅުން:

 ޭހަތް ދިނުން.ނަސ 
  5,000/-  )ްފަސް ހާސ(

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

 3  )ްއަހަރުދުވަހަށް ވުރެ )ތިނެއ
ދިގު ނޫްނ މުއްދަތަކަށް 

 .ސަސްޕެންޑުކުރުން

ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  ރުފިޔާއާ
 .ޖޫރިމަނާކުރުން

 3  )ްއަހަރުދުވަހަށް ވުރެ )ތިނެއ
ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް 

 .ސަސްޕެންޑުކުރުން

އިންސްޓިޓިއުޓަށް ދައްކަންޖެހޭ  .14
 އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދެއްކުން.

 ާނުދައްކާ ސަބަބު  ފައިސ
އުޓަށް ޓިއިންސްޓި  ފައިބަޔާންކޮށް

 .ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ެއންގުން
  ެފައިސާ ނުދައްކާ ސަބަބުގ

ޔަތްކޮށް، ފައިސާ ޢާމައްޗަށް ރި
ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ  ،ފުކޮށްދިނުންމާ

)އެކެއް(  1   ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ 

      ނުވަތަ ،ދައްކަން އެންގުން
 ަމސްދުވަހަށްވުރެ )ހައެއް(  6

      ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ނުވާ އިތުރު
ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ 

 .ދައްކަން އެންގުން
 ާކުރުންޠިލުއޮޑިޓް ލައިސަންްސ ބ. 

 ާނުދައްކާ ސަބަބު  ފައިސ
އުޓަށް ޓިއިންސްޓި ފައިބަޔާންކޮށް

 .ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ެއންގުން
 ަބުގެ ފައިސާ ނުދައްކާ ސަބ

ޔަތްކޮށް، ފައިސާ ޢާމައްޗަށް ރި
ނުވަތަ  ،ފުކޮށްދިނުންމާ

ކަނޑައަޅާ ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް 
އަހަރުދުވަހުގެ )އެކެއް(  1

ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަން 
)ހައެއް(  6ނުވަތަ  ،އެންގުން

މަސްދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ 
ގޮތަށް ކަނޑައަާޅ ވަކި 
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ 

 .އެންގުން ދައްކަން
  ްއޮޑިޓް ލައިސަްނސ

 .ކުރުންޠިލުބާ

     ވަނަ މާއްދާގެ 9މި ގަވާއިދުގެ  .15
ގޮތުެގ މަތިްނ   ވާ)ށ( ގައި

      މަލުކުރުމަށް، ެއ މާއްދާގެޢަ
 ގަވާއިދު ނަންބަރު ،)ނ( ގައި

2020/R-23 ( ެދިވެހިރާއްޖޭގ
ގެ  (ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އިވާ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަ

ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ  ،ފާމުތަކަށް
 .ނުކުރުން މަލުޢަތެރޭގައި 

  10,000/- )ްދިހަ ހާސ( 
ން ފެށިގެން ރުފިޔާއި

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

 ،ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު
 .ލުކުރުންޠިލައިސަންސް ބާ

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

    ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 
ފުރިހަމަވަންދެން   ޠުއެ ޝަރު

އޮޑިޓް ލައިސަްނސް 
 .ދޫނުކުރުން

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

 ގަވާއިދު ނަންބަރު މަލުކުރުމަށް،ޢަ

   10,000/-  )ްދިހަ ހާސ(
ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

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

 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ދަށުން
މާއްދާގެ )ބ( ގައި  އެ ،ފާމުތަކަށް

    ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
 .ނުކުރުން މަލުޢަ

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން 
 ،ކުުރމާއެކު ޖޫރިމަނާ

 .ލުކުރުންޠިލައިސަންސް ބާ
ވަަނ މާއްދާގެ  9 އިދުގެގަވާ މި

މިންަގނޑަށް    ވާ)ރ( ގައި
ވާސިލުވަންދެން އޮޑިޓް 

 .ލައިސަންސް ދޫނުކުރުން

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

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

ށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ދަ
އެ މާއްދާގެ )އ( ގައި  ،ފާމުތަކަށް

   ދީފައިވާ މުހުލަތުގެ ތެރޭގައި 
 .ނުވުން ވާސިލު

  10,000/-  )ްދިހަ ހާސ(
ފެށިގެން ރުފިޔާއިން 

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

 ،ކުުރމާއެކު ޖޫރިމަނާ
 .ކުރުން ލު ޠިބާ ލައިސަންސް

ވަަނ މާއްދާގެ  9ވާއިދުގެ ގަ މި
 މިންަގނޑަށް   ވާ)ކ( ގައި

ވާސިލުވަންދެން އޮޑިޓް 
 .ލައިސަންސް ދޫނުކުރުން

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

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

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

ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު،  ދަދަކުންއަ
ކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެ

 .ތްތެރިވުންހަނަސޭ
  ު10,000ދެވަނަ ފަހަރ/- 

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

ރުފިޔާއާ  )ތިރީސް ހާސް( 
ދަކުން ޖޫރިމަނާ އަދަ ދެމެދުގެ

ކަްނ ތަކުރާރު ކުރުމާއެކު، އެ
ކޮށްފިއްޔާ އޮޑިޓް ލައިސަންސް 

 .ކުރެވޭނެކަން އެންގުން ލުޠިބާ
  ްތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެނ

 )ދިހަ ހާސް(  -/10,000
ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

 )ތިރީސް ހާސް(  -/30,000
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން 
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އޮޑިޓް  ،ޖޫރިމަނާ ކުުރމާއެކު
   ލުކުރުމާިއ،ޠިލައިސަންސް ބާ

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ )ތިނެއް(  3
 ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް 

 .ކުރުން ސަސްޕެންޑު
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  2 ޖަދުވަލު:

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

 ގޮތް  ފަރުދުންގެ އަތުން ފީ ނެގޭ .1

 

 ފާމުތަކުން ފީ ނެގޭގޮތް  .2

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

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ގެ ދަށުން ލައިަސންްސ  (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫީނ އޮޑިްޓކުރުމުގެ ގަވާއިދު) R-23/2020ވާއިދު ނަންބަރު ގަ .1

ބިނާކޮށް،  ރު ޤާނޫީނ އޮޑިޓްކޮށްގެން ލިބުނު ާއމްދަނީގެ މައްޗަށްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ފާއިތުވި މާލީ އަހަ
 ދައްކަންވާނެއެވެ. މި ފީ

 ސް ލައިސަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަލަށް  (1މަތީގައި ނަންބަރުގައި ). 2
ެގ  31މަހުެގ  ިޑސެންބަރު ފަރާތްތަކުން، ލައިސަންސް ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ އަހަރުގެއެހެން ދޫކުރާ 

ެގ ފީ ލައިަސންސް  އަދި އަހަރީ. ކަންވާނެއެވެޤާނޫނީ ޮއޑިޓުގެ ާއމްދަނީއަށް ބިނާކޮށް މި ފީ ދައްނިޔަލަށް ލިބުނު 
)އެއްލައްކަ ފަންސާްސ  -/150,000 އަދި ގިަނވެގެން ރުފިޔާ)ފަސްހާސް(   -/5,000މަދުވެގެންނެގޭނީ ގޮތުގައި 
 ރުފިޔާއާ ހަމައަށެވެ.ހާސް( 

          އަދި  .މުންނެވެކުރަީނ ފާމެއްގެ ަނުމގައި ނަމަ، ިމ ފީދައްކާނީ ފާ . ލައިސަންސްްޑ އޮޑިޓަރ މަސައްކަތ3ް
 .ނުޖެހޭނެއެވެ ށެއްދައްކާކަ ފީ މި  ވަކިން  އޮޑިޓަރު ލައިސަންްސޑް އެ

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

ރުފިޔާ  ދިވެހި  ލުފުސީތަ   

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

 ހަރީ ލައިސަންްސ ފީއަ

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

ރުފިޔާ  ދިވެހި  ލުފުސީތަ   

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

 ހަރީ ލައިސަންްސ ފީއަ

**ރިވިއު ފީކޮލެީޓ އޮޑިޓް އެސައިންމެންޓް  50,000 - 5,000  
**ފީ ރިވިއު ޮކލެޓީ ފާމު ލެވެލް  100,000 - 5,000  
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