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ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

އޮ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ފު ރަ ތަމ ަ ބާ ބު
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

މަޤުޞަދު

.2

(ހ)

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2007އޮޑިޓް ޤާނޫނު) ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި
 9ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ
ނުވަތަ

ލައި ސަން ސް ދޫކުރުމާއި

ބާޠިލްކުރެވޭނޭ

އު ސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއ ި،

އު ސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކި ފަރާތްތަކަށް އެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި
ބާޠިލްކުރުމާއި ،ޤާނޫނީ އޮޑިޓް ކުރާ ފަރާތް ތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން
ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

(ނ) މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކު ރާ އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވ ެސް
ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ބާޠިލްކުރުމުގެ
މަ ސައްކަތް އެއް މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމާއި ،އޮޑިޓް މަ ސައްކަތުގެ ފަންނު
ތަރައްޤީވުމަށް މަގުފަހިކުރުން؛

(ށ)

ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ބާޠިލްކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާ ވަކި އު ސޫލަކުން
ޢަމަލުކުރުމާއި ،އޮޑިޓިންގ ދާއިރާ ހަރުދަނާ އު ސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ކުރިއެރުވުމަށް
މަގުފަހިކުރުން؛

(ނ) ދިވެހިރާއްޖޭ ގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަ ސައްކަތުގައި ދިވެހިންނަށް ފަހި އަދި
ފައިހަމަކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަ ސްކުރުމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުން؛
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އަދަދު50 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

(ރ) ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް އާ ންމުންނަށް ދޭ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ
ފަރާތްތަކަށްވެ ސް ކަނޑައެޅޭ ގިންތިތަކުން ފުރުޞަތު ދިނުން؛
(ބ)

ޤާނޫނީ

އޮޑިޓްގެ

ޚިދުމަތުގެ

ފެންވަރު

ރަނގަޅުކުރުމަށް

އެހީތެރިވެދިނުމާއ ި،

މި މަ ސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަ ސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި މަ ސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ހިފެހެއްޓުން؛
(ޅ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ޤާނޫނީ އޮޑިޓްތަކުގެ ފެންވަރާ މެދު ،އޮޑިޓުގެ ޚިދުމަތް
ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ،ކަމާބެހޭ މުއައް ސަ ސާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި
ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިނުން؛

(ކ)

ކުރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޤާނޫނީ

އޮޑިޓްތަކަކީ

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދުގެ

ތެރޭގައި

ބެލެހެއްޓިގެން ކުރެވޭ އޮޑިޓްތަކަކަށް ހެދުން.

ދެވަ ނަ ބާ ބު
ޤާނޫނީ އޮޑިޓް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ގިންތިތަކާއި ޝަރުޠުތައް
ލައިސަންސްތަކުގެ ގިންތި ކަނޑައެޅުން

.3

އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ

.4

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓް ފާމްތަކަށާއި ،ފަރުދީގޮތުން ޤާނޫނީ
އޮޑިޓްކުރާ

ފަރާތްތަކަށް ތިން ގިންތިއެއްގެ ލައި ސަން ސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .އޮޑިޓް ކުރާ

ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައި ސަން ސްގެ ގިންތިތަކަކީ:

ފަރުދުންގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ އާ ންމު
ޝަރުޠުތައް

()1

ކެޓަގަރީ "އޭ"

()2

ކެޓަގަރީ "ބީ"

()3

ކެޓަގަރީ " ސީ"

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ކޮންމެ ފަރުދެއްގައި އަންނަނިވި
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
()1

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވުން؛

()2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ،ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛

()3

ހުއްދައަށް އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓު ޙުކުމަކުން އިފްލާ ސްކޮށްފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މީހަކުކަމުގައި ނުވުން؛
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

()4

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ މައް ސަލައެއްގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ،ނުވަތަ އެހެން
ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން ނަމަވެ ސް އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި
ނުވުން؛

()5

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެން ސީ ބޮޑީއަކުން އެ މީހަކާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު
އަޅައިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން؛

()6

އޮޑިޓް ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ފަރާތެއްތޯ
ބެލުމަށްޓަކައި ލައި ސެން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅައ ި،
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ޓެ ސްޓަކުން ނުވަތަ އިންޓަވިއުއަކުން
ފާ ސްވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން؛

()7

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައި ފައިވާ "ބީ" ކެޓެގަރީއާއި " ސީ" ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައަށް
އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން؛

()8

ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދަރަނި
އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން.

ކެޓަގަރީ "އޭ" ގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ
އަމިއްލަ ފަރުދުން ކިބައިގައި ހުރުން

.5

(ހ)

ކެޓަގަރީ "އޭ" ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް
އެކައުންޓެންޓް ސް (އައިފެކް) ގެ މެންބަރުކަން އޮންނަ ފަރާތަކު ން ދޫކޮށްފައިވާ

ލާޒިމުވާ ޝަރުޠު

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެން ސީގެ ސަނަދެއް ހާ ސިލުކޮށްފައިވާ ،އެ ތަނުގެ ފުރިހަމަ
މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން؛
(ށ)

ކެޓަގަރީ "އޭ" ގެ ލައި ސަން ސް ލިބޭ އާންމު ފަރުދަކު އޮޑިޓް މަ ސައްކަތް ކުރަންވާނ ީ،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ފާމެއްގެ ނަމުގައެވެ.

(ނ) ކެޓަގަރީ "އޭ" ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ މަދުވެގެން ( 7ހަތެއް) އަހަރުދުވަހ ުގެ
މުއްދަތަށް އެކެ ސްޓަ ރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކު
ކަމުގައި ވުން؛
(ރ)

ކެޓެގަރީ "އޭ" އަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމ ަ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ،ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭން ބޭނުންވާ
ފެންވަރު ރަނގަޅު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނެޓްވާރކް އޮޑިޓް ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ވުން؛

ކެޓަގަރީ "ބީ" ގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން

.6

(ހ)

ކެޓަގަރީ "ބީ" ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް
އެކައުންޓެންޓް ސް (އައިފެކް) ގެ މެންބަރުކަން އޮންނަ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ

ލާޒިމުވާ ޝަރުޠުތައް

ސަނަދެއް ހާ ސިލުކޮށްފައިވާ ،އެ ތަނުގެ ފުރިހަމަ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން؛
(ށ)

ކެޓަގަރީ "ބީ " ގެ ލައި ސަން ސް ލިބޭ އާންމު ފަރުދަކު އޮޑިޓް މަ ސައްކަތް ކުރަންވާނ ީ،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ފާމެއްގެ ނަމުގައެވެ.
5

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

(ނ) ކެޓަގަރީ "ބީ" ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް އެކް ސްޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކު
ކަމުގައި ވުން.
ކެޓަގަރީ "ސީ" ގެ ލައިސަންސަށް
އެދޭ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ކިބައިގައި

.7

(ހ)

ކެޓަގަރީ " ސީ" ގެ ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް
އެކައުންޓެންޓް ސް

ހުރުން ލާޒިމުވާ ޝަރުޠުތައް

(އައިފެކް) ގެ މެންބަރުކަން އޮންނަ ފަރާތަކުން ސަނަދެއް

ހާ ސިލުކޮށްފައިވާ ،އެ ތަނުގެ ފުރިހަމަ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން؛
(ށ)

ކެޓަގަރީ " ސީ" ގެ އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ މަދުވެގެން ( 3ތިނެއ ް)
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަ ށް އެކް ސްޓާރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ

އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން ،ނުވަތަ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ނުވަތަ އެކައުންޓަނ ްސީ
ދާއިރާގެ މަދުވެގެން ( 7ހަތެއް) އަހަރުދުވަހުގެ އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ
މީހަކު ކަމުގައި ވުން.
އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފާމްގައި

.8

ކެޓަގަރީ "އޭ"ގެ އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް

.9

ހުރުން ލާޒިމުވާ އާ ންމު ޝަރުޠުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ކޮންމެ ފާމެއްގައި އަންނަނިވި
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
()1

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފާމުގެ އެއްވެ ސް ޕާރޓްނަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ
އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި
ނުވުން.

()2

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފާމަކީ މިނި ސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި
ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖި ސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފާމެއް ކަމުގައި ވުން.

()3

އޮޑިޓް

ލައި ސަން ސަށް އެދޭ

އެކައުންޓެން ސީގެ

ފާމަކީ

ޚިދުމަތްދިނުން

އޮޑިޓްކުރުން،

ނުވަތަ

ނުވަތަ

ފައިނޭންޝަލް

އެޝޫރެންސާއި
ނުވަތަ

ޓެކ ްސް

ކޮން ސަލްޓެން ސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ފިޔަވައި އެހެން ވިޔަފާރިތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ
ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.
()4

ހުއްދަދެވޭ

އޮޑިޓް

ފާމުގައި

މަ ސައްކަތްކުރާނެ

އެކަށީގެންވާ

ވަ ސީލަތްތައް

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފާމެއްކަމުގައި ވުން.
(ހ)

ފާމުގެ ޕާރޓްނަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ޕާރޓްނަރަކީ ކެޓަގަރީ "އ ޭ"

އެދޭ ފާމުތަކުގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް އޮންނަ މީހެއް ކަމުގައި ވުން އަދި އެ ފަރާތަކީ ފުލްޓައިމްކޮށް

ޝަރުޠުތައް

އެ ފާމުގައި މަ ސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ކަމުގައި ވުމާއި ،އެ ނޫން ތަނެއްގައި ދާއިމީ
އެއްވެ ސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

6

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

(ށ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެ ފާމުގެ ޕާޓްނަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ޕާޓްނަރަކީ މި ގަވާއިދުގެ
ދަށުން އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ދިވެހި
ރައްޔިތަކު ކަމުގައި ވުމާއި ،އެ ފަރާތަކީ ފުލްޓައިމްކޮށް އެ ފާމުގައި މަ ސައްކަތްކުރާ
ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން.

(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ،

މިހާރު އޮޑިޓް

ލައި ސަން ސް އޮތް އޮޑިޓް ފާމުތަކުން އެ މިންގަނޑަށް ވާޞިލު ވުމަށްޓަކައި މި
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދެވޭނެއެވެ.
(ރ) އެ

ފާމުގެ

މަ ސައްކަތްކުރާ

ދާއިމީ

މުވައްޒަފުންގެ

ތެރެއިން

މަދުވެގެން

( 50%ފަން ސާ ސް އިން ސައްތަ) އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ވުން.
(ބ) މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ އޮޑިޓް ފާމުތަކުން
އެ މިންގަނޑަށް ވާޞިލު ވުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ،މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
.1

( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 30%ތިރީ ސް އިން ސައްތަ(

.2

( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 50%ފަން ސާ ސް އިން ސައްތަ)

(ޅ) މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެވާ ދާއިމީކޮށް މަ ސައްކަތް ކުރުމޭ ބުނެފައި އެވަނ ީ،
މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު  ( 40ސާޅީ ސް) ގަޑިއިރު އެ ފާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމެވެ.
(ކ)

ކެޓަގަރީ "އޭ" ފާމެއްގެ ހިއް ސާގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 25%ފަންސަވ ީސް
އިން ސައްތަ) ހިއް ސާ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ،އެ ފާމުގެ
ދިވެހި ޕާޓްނަރަށް ލިބޭގޮތަށް  2025ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފާމުގެ ހިއް ސާތައް
ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކެޓަގަރީ "އޭ" ގެ ލައިސަންސް އޮންނަ .10

ކެޓަގަރީ "އޭ" ގެ ލައި ސަން ސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަން ނަނިވި ގިންތިތަކުގެ ވިޔަފާރިތ ައް

ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުން

އޮޑިޓްކުރެވިދާނެއެވެ .މި ގިންތިތައް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
()1

ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް؛

()2

މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް؛

()3

ކުދި ވިޔަފާރިތައް؛ އަދި

()4

އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތައް.
7

ވޮލިއުމް49 :

ކެޓަގަރީ "ބީ"ގެ އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް
އެދޭ ފާމުތަކުގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ

އަދަދު50 :

.11

(ހ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ފާމުގެ ޕާރޓްނަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ޕާޓްނަރަކީ ދަށްވެގެން
ކެޓަގަރީ "ބީ" އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް އޮންނަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ

ޝަރުޠުތައް

ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން.
(ށ)

ފާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓްނަރުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ވުން.

(ނ) އެ ފާމުގެ މަ ސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 80%އައްޑިހަ
އިން ސައްތަ) އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ވުން.
ކެޓަގަރީ "ބީ" ގެ ލައިސަންސް އޮންނަ .12

ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުން

ކެޓަގަރީ "ބީ" ގެ ލައި ސަން ސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،އަންނަނިވި ގިންތިތަކުގެ
ވިޔަފާރިތައް އޮޑިޓްކުރުވިދާނެއެވެ .މި ގިންތިތައް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް ،މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާ ންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ކެޓަގަރީ "ސީ"ގެ އޮޑިޓް
ލައިސަންސަށް އެދޭ ފާމުތަކުގައި

.13

()1

މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް؛

()2

ކުދި ވިޔަފާރިތައް؛ އަދި

()3

އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތައް.

(ހ)

ފާމުގެ

ޕާރޓްނަރުންގެ

ތެރެއިން

މަދުވެގެން

1

(އެކެއް)

ޕާރޓްނަރ ަކީ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް އޮންނަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހުރުން ލާޒިމުވާ ޝަރުޠުތައް

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން.
(ށ)

ފާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓްނަރުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ވުން.

(ނ) އެ

ފާމުގެ މަ ސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން

( 80%އައްޑިހަ އިން ސައްތަ) އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ވުން.
ކެޓަގަރީ "ސީ" ގެ ލައިސަންސް
އޮންނަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުން

.14

ކެޓަގަރީ " ސީ" ގެ ލައި ސަން ސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ގިންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް
އޮޑިޓްކުރެވިދާނެއެވެ .މި ގިންތި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
()1

ކުދި ވިޔަފާރިތައް؛ އަދި

()2

އެންމެ ކުދިވިޔަފާރިތައް

8

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތި ންވަ ނަ ބާ ބު
އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ބާޠިލު ކުރުން
އަމިއްލަ ފަރުދުން އޮޑިޓް
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުން

.15

ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފަރާތުން އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ،ފޯމާއެކ ު،
އަންނަނިވި ތަކެތި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަ ސްލުތައް ،އެ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަ ކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު
ވަގުތުން ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
()1

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ
ޕާ ސްޕޯޓުގެ އަ ސްލާއި ކޮޕީ.

()2

ރާއްޖޭގައި މަ ސައްކަތްކުރާ ބިދޭ ސީއަކު ނަމަ ،ކަމާބެ ހޭ ވުޒާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ވާރކް ޕާރމިޓުގެ އަ ސްލާއި އެ ޓެ ސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.

()3

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައި ފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާކަން އަންގައިދޭ ތަޢުލީމީ
ފެންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ނުވަތަ ސަނަދުތަކުގެ އަ ސްލާއި އެޓެ ސްޓްކޮށްފައިވާ
ކޮޕީ.

()4

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.

()5

ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް މީހެއްކަން
ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ މީހަކު ނި ސްބަތްވާ ޤައުމުންނާއި އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ
ޤައުމުން ހޯދައިފައިވާ ޕޮލި ސް ކްލިއަރެން ސް.

()6

ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ މައް ސަލައެއްގައި ޝަރުޢީ
ކޯޓަކުން

އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޙު ކުމެއް ކޮށްފައި

ނެތް

މީހެއްކަން ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ މީހަކު ނި ސްބަތްވާ ޤައުމުންނާއި އެ މީހަކު
ދިރިއުޅޭ ޤައުމުން ހޯދައިފައިވާ ކޯޓު ކްލިއަރެން ސް.
()7

ވޭތުވެދިޔަ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހު އެކް ސްޓަރ ނަލް އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ
ލި ސްޓެއް .މި ގޮތުން ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ
ތަންތަނުގެ ލި ސްޓު ހުށަހަޅާއިރު ،ހުށަހަޅާ ލި ސްޓު ވާންވާނީ އެންމެ ފަހު ( 3ތިނެއ ް)
އަހަރުދުވަހު ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓްތަކުގެ ލި ސްޓަށެވެ.

ފާމުތަކުން އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދި
ހުށަހެޅުން

.16

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފާމުން ލައި ސަން ސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ،ފޯމާއެކ ު،
އަންނަނިވި ތަކެތި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަ ންވާނެއެވެ.
()1

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދޭ ފާމުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޕާޓްނަރުންގެ
އޮޑިޓް ލައި ސަން ސްތައް.
9

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

()2

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

މިނި ސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ޕާރޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި
ރަޖި ސްޓަރީކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖި ސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓު.

()3

ފާމް ހިންގާ އޮފީހުގެ ތަފު ސީލީ މަޢުލޫމާތު.

()4

ފާމުގެ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރާއި އިން ސާނީ ވަ ސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

()5

އޮޑިޓް ޕްރޮ ސެ ސްގެ ޚުލާޞާއަކާއި ،ފާމުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް މެކޭނިޒަމާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު.

އެޕްލިކޭޝަން މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި

.17

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ބާޠިލުވުމާއި،

.18

ފާސްކުރުން

()6

ފާމުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު.

()7

ފާމުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭ އިޖުރާއަތުތައް.

()8

ޕާރޓްނަރޝިޕް އެގްރީމެންޓް.

(ހ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް

ލިބުމުން،

އެޕްލިކޭޝަން

އެ

އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހުން

އެކުލަވައިލައިފައިވާ ،މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ލައި ސަން ސިން އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލިބުމުން ،ފޯމު
ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅައި ،މި ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.

(ނ) ކޮމެޓީން ބަލާ ބެލުމުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ
ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ ފަރާތަށް އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކުރުމަށް އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލަށް ލަފާދޭންވާނެއެވެ.
(ރ) އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނަކާމެދު ނިންމި ގޮތެއް ،ލަ ސްވެގެން
( 5ފަހެއް) ވަނަ ހަފު ތާގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވ ެ.
(ބ)

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ނިންމުމުން ،އެ ފަރާތަށް

ބާޠިލު ކުރުން

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ބާޠ ިލު
ކުރެވޭނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

(ހ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ބާޠިލްކުރުމަށް އެދި އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުން
ހުށަހެޅުން.

(ށ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނިޔާވުން ނުވަތަ އޮޑިޓް ލައިސަނ ްސް
ދޫކޮށްފައިވާ ފާމް އުވައިލުން.

(ނ) ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ފާމުގެ އެންގޭންޖްމަންޓު ޕާޓްނަރު ނުވަތަ ލައިސަނ ްސް
ދޫކޮށްފައިވާ އެހެން ޕާޓްނަރަކު ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން މި ގަވާއިދުގައި ފާމެއްގައި
ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޕާޓްނަރުންގެ އަދަދު ހަމަނުވުން.
(ރ) އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި ފަރާތެއް ނޫންކަމަށ ް،
ރަޖި ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަ ސައްކަތްތެރިއެއްގެ ލިޔުމުން ސާބިތު ކޮށްދިނުން.
(ބ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި ފަރާތެއް ނޫންކަމަށ ް،
ރަޖި ސްޓަރީ

ކޮށްފައިވާ

ޞިއްޙީ

މަ ސައްކަތްތެރިޔަކު

ނިންމުމުގެ

ސަބަބުން

މި ގަވާއިދުގައި ފާމެއްގައި ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޕާޓްނަރުންގެ އަދަދު
ހަމަނުވުން.
(ޅ)

އޮޑިޓް ލައި ސްން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރެއްގެ ނުވަތަ ފާމެއްގެ ހުންނަންވާނެކަމަށް
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠެއް އުނިވުން.

(ކ) މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠަކާ އޮޑިޓަރު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުން
ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް
ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ،ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން
އެކުލަވައިލައިފައިވާ މިފަދަ

އެހެން

ރެގިއުލޭޓަރީ

ބޮޑީއަކުން ނުވަތަ އެހެން

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެން ސީ ބޮޑީއަކުން ނިންމުން.
(އ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަ ކު ނުވަތަ ފާމަކުން ޕްރޮފެޝަނަލް ވާޖިބު
އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަވެގެން ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް އިއްވުން .މީގެ

ތެރޭގައި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓުތައް ވެ ސް ހިމެނެއެވެ.
(ވ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމެއް ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން
އިފްލާ ސްކުރުން.

(މ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް
ކޮށްފިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަ ކުން ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް
އިއްވުން .މީގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓުތައް ވެ ސް ހިމެނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

(ފ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ މައް ސަލައެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ
އެހެން މައް ސަލައެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ
އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.

(ދ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަ ކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކާ ދެކޮޅަށ ް،
ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެން ސީ ބޮޑީއަކުން ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.

ހަ ތަ ރުވަނ ަ ބާ ބު
ސުލޫކީ މިންގަނޑު
ލައިސަންސް އޮޑިޓަރުންގެ ސުލޫކީ
މިންގަނޑު

.19

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަކުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާވެ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަކުން މި ގަވާއިދަށާއި
މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ) އޮޑިޓް

ލައި ސަން ސް

ދޫކޮށްފައިވާ

އޮޑިޓަރުންނާއި

އޮޑިޓް

ފާމްތަކުނ ް،

"އިންޓަރނޭޝަނަލް އެތިކް ސް ސްޓެންޑަރޑް ސް ބޯޑު ފޮރ އެކައުންޓެންސ ް"
) (IESBAގެ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑް އޮފް އެތިކް ސް ފޮރ ޕްރޮފެޝަނަލް
އެކައުންޓެން ސް" އަށް ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ނުވަތަ ޕާޓްނަރުންގެ
އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ވިޔަފާރިއެއްގެ އެކް ސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި
މަ ސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ބ)

ކްލަޔަންޓުގެ އެކް ސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތު ން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާ ފުށުއަރާ
އެއްވެ ސް ޚިދުމަތެއް ،އެ ކްލަޔަންޓަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

(ޅ)

އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުން ސީދާ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ނު ސީދާ ގޮތެއްގައި
މީހަކަށް ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ،މަ ސައްކަތް ހޯދައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

(ކ)

އޮޑިޓަރުން އެ މީހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މަ ސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ
ސިއްރު މަޢުލޫމާތެކެވެ .އޮޑިޓް މަ ސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން
12

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތަކަށް މެނުވީ މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.
(އ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުން ،ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓެއް ނުވަތަ
އެއްވެ ސް ރިޕޯޓެއް އެއީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަމަށް ނިންމައި ސޮއިކުރަންވާނީ ،އެހެން
ޕާޓުނަރަކު ލައްވައި ،ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

(ވ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު މާލީ ބަޔާނަކަށް ރަޢުޔު ދޭއިރު ،ޙަޤީޤަތް
ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާއަށް އެނގިފައި ހުރި މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ
އޮޑިޓްކުރެވޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ ދޮގު ބަޔާނެއް ނުވަތަ ޝަރަޙައެއް ވާނަމަ އޭނާއަށް
އެނގިފައިވާ މި ންވަރަކަށް ސާފުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

(މ)

އޮޑިޓް

ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު

އޭނާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް

ވާޖިބު

އަދާކުރަންވާނީ ފަރުވާތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ .އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް
އެތިކް ސް ސްޓޭންޑަ ސް ބޯޑުން ނެރެފައިވާ ކޯޑް އޮފް އެތިކް ސް ފޮރ ފްރޮފެޝަނަލް
އެކައުންޓެންޓް ސްގެ  360ވަނަ މާއްދާކަމުގައިވާ "ރެ ސްޕޮންޑިންގ ޓު ނޮން-
ކޮމްޕްލަޔަން ސް ވިތު ލޯ ސް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ސް" ގައި ބުނާ ފަދައިނ ް،
އޮޑިޓުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ،ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ،ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ

ފާހަގަކުރެވޭ

ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް
ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި

ގެނައުމުގައި،

ގަވާއިދުތަކަށް ރިޢާޔަތް

ކުރެވިދާނެއެވެ.
.1

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

.2

މަނީ ލޯންޑްރިންގއަށް ،ނުވަތަ ޓެރެރިޒަމަށް ފައި ނޭން ސްކުރުމާއި ،ކުށް
ކޮށްގެން ހޯދާ ފައި ސާއާއި މުދާ.

.3

ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓްތަކާއި ވިޔަފާރި.

.4

ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން މާލީ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް.

.5

މަޢުލޫމާތު ރައްކައުތެރިކުރުން.

.6

ޓެކުހާއި ޕެންޝަނާ ގުޅޭ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ޕޭމެންޓުތައް.

.7

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން.

.8

އާންމު ޞިއްޙަތާއި ރައްކައުތެރިކަން.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

(ފ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަށް ލިބޭ އުޖޫރައަކީ އޭނާ އޮޑިޓްކުރި ތަނަކަށް
ލިބޭ އާމްދަނީގެ ،ނުވަތަ ފައިދާގެ ނުވަތަ މަންފާގެ ވަކި އިން ސައްތައެއްގެ މައްޗަށް
ބިނާކުރެވިގެން ކަނޑައެޅޭ އަގަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ފަހުން ލިބިދާނެ މާލީ
ފައިދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެން ކަނޑައެޅޭ އަގަކަށްވެ ސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ދ)

ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އޮޑިޓަރަކު އެއްވެ ސް އޮފީހަކަށް ނުވަތަ
އިދާރާއަކަށް ނޯޓިހެއް ،ނުވަތަ ޝަރަޙައެއް ،ނުވަތަ ބަޔާނެއް ދިނުމުގައި ،އޭނާއަށް
އެނގިހުރެ ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަ ސް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއް
ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

(ތ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި
މުއައް ސަ ސާއެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވ ަސް
ނުވަނީ ސް އެ ތަނުގެ ހި ސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ލ)

އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ އެ ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޤާނޫނުތަކާއި

ގަވާއިދާ

އެއްގޮތްވާ

މަތިންކަން

ގޮތުގެ

ޔަޤީންކުރުމުގެކުރިން

އެ މަ ސައްކަތާ ހަވާލުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
(ގ)

އޮޑިޓް މަ ސައްކަތަކާ ބެހޭގޮތުން އޮޑިޓަރެއްގެ ރައުޔު ދޭންވާނީ އޭނާ ރައުޔުދޭ ކަމަކާ
ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބި ހުރެގެންނެވެ.

ފަ ސްވަނ ަ ބާ ބު
މައްސަލަ ބެލުމާއި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން
އޮޑިޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ .20

(ހ)

މި ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ކަމާ ގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި
ކަމަކާ

ބަޔާންވެގެންވާ

އޮޑިޓަރަކު

ނުވަތަ

އޮޑިޓް

ފާމަކުން

ޚިލާފުވެގެނ ް،

ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނުވަތަ
ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ކަންކަން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ބަލަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައް ސަލައެއް ހުށަހަޅާ ނަމަ ،މައްސަލަ
ރައްދުވާ އޮޑިޓަރު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުން
ޕްރޮފެޝަނަލް

އެ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ސްޓޭ ންޑަޑް ސްއާއި ،ނުވަތަ ކޯޑް އޮފް އެތިކް ސްއާއި ،ނުވަތަ

މަ ސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނާ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް
ބުނާ މައް ސަލައިގެ ބާވަތާއި އެކަމަށް ވާގިދޭ ލިޔުންތައް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ޝަކުވާ

ހުށަހަޅާނީ

އޮޑިޓަރ

ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ އަށެވެ.

14

ޖެނެރަލަށް

އެޑްރެ ސްކޮށް

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

މައްސަލަ ބެލުން

.21

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް

.22

އޮޑިޓަރުންނާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު

.23

(ހ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ލައި ސަން ސިންގ

އެންޑް

ޑި ސިޕްލިނަރީ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކޮމެޓީއަށް

ހުށަހެޅޭ

މައް ސަލައެއް

އާ ންމުގޮތެއްގައި ،އެ މައް ސަލަ ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަ ސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރާ ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
މައް ސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ފެނުނު ގޮތް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް އަންގަންވާނެއެވ ެ.
އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިންމިގޮތް

އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތަކަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދީފައިވާ އޮޑިޓަރަކާ ނުވަތަ ފާމަކާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައް ސަލައެއް
ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ބަލައި ބެލުމުގައި އެ މީހަކު ނުވަތަ
އެ ފަރާތަކުން އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާ ނުވަތަ އެ ފަރާތަކުން ޢައްޔަނު ކުރާ މީހަކު ކޮމެޓީއަށް
ހާޒިރުވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކު އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
()1

މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހެޅުން.

()2

މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ މީހުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން.

()3

އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ މައް ސަލަ ބަލަންޖެހުނު ސަބަބު ބުނެ ދިނުން.

ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ

ކޮމެޓީއަށް

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ

ގުޅިގެން

މައް ސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު ،އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލަށް ލަފާ ދެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދީފައިވާ އޮޑިޓަރެއްގެ ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމެއްގެ އޮޑިޓްކުރުމުގެ
ހުއްދަ އަތުލުން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމާއެކު އޮޑިޓަރުންގެ ދަފުތަރުން އެ ފަރާތެއްގެ ނަން
އުނިކުރުން.

(ށ)

އޮޑިޓް

ލައި ސަން ސް

ދީފައިވާ

އޮޑިޓަރުގެ

އޮޑިޓުކުރުމުގެ

ޚިދުމަތްދިނުން

( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަށް ސަ ސްޕެންޑްކުރުން.
(ނ) އެ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ

ހުށަހެޅިފައިވާ އޮޑިޓަރަށް ،ނުވަތަ ފާމަށް

ނަ ސޭހަތްތެރިވުން.
(ރ) އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަށް ލިޔުމުން އަންގާ އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ
ފިޔަވަޅު އަޅައި

އިންޒާރު ދިނުން ،ނުވަތަ ލައި ސެން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ

ކޮމެޓީއަށް ފެންނަ އެކަށީގެންވާ އެހެން އަމުރެއް ނެރުން.
15

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

(ބ) ( 2000/-ދެ ހާ ސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން.
(ޅ)
ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ހާލަތްތައް

.24

އޮޑިޓް ލައިސަންސް އައުކޮށް ނުދިނުން

.25

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ކެޓެގަރީ ދަށްކުރުން.

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުންކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި
ބާޔާންކުރާ ފިޔަވަޅެއް އޮޑިޓަރަށް ނުވަތަ ފާމަކަށް އެޅޭނެއެވެ.
(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަނޭޅުން ނުވަތަ ގަ ސްތުގައި
އޮޅުވައި ލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ނަތިޖާއެއްގެ ގޮތުން ނަމަވެސ ް،
ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން.

(ށ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ ފާމަކުން މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން
ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ މައް ސަލައެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މައް ސަލައެއްގައި
ބައިވެރިވިކަމަށް ލައި ސަން ސްގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުން
ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން އެކަން އެންގުން.

(ނ) މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ( )7ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ( )12ވަނަ
ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ކަމެއް މެދުވެރިވެރިވުން.
ތީރީގައިވާ ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާ ލަތެއް އޮޑިޓަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ލައި ސަންސިނ ްގ
އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިނަމަ ،އޭނާގެ އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް އައުކޮށް
ނުދިނުމަށް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލަފާ އެރުވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް
ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުން.

(ށ)

އޮޑިޓް

ލައި ސަން ސް

އައު ކޮށްދިނުމަށް

އެދުނު

ފަރާތަކީ

ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު

އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުން އޭނާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
(ނ) އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ
ނުވަތަ ސުވާލު އުފައްދާ ފަދަ މަ ސައްކަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުން.
(ރ) ދިވެހިރާއްޖެ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އިފްލާ ސްކުރެވިފައި ނުވަތަ ރި ސީވަރޝިޕް
ނުވަތަ "އިންވޮލަންޓްރީ ލިކުއިޑޭޝަން " ގައިވާ

ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި

ވުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވްއެއްގެ
ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުޅެފައިވުން.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

(ބ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ވައްކަން ،ނުވަތަ ޓެކުން ،ނުވަތަ ފޭރުން ،ނުވަތަ ޚިޔާނާތް ،ނުވަތަ އިޚްތިލާޞ ް،
ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަން ފަދަ ކުށެއް ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ބޭރުގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކޮށްފައި
ވުން ނުވަތަ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮވެފައި ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދަރަނި އަދާކުރަމުންދާ
މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

(ޅ)

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެން ސީ ބޮޑީއެއްގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެފައި ވުން ނުވަތަ
އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ލައި ސަން ސް ނުވަތަ ރަޖި ސްޓްރޭޝަން ބާޠިލްވުން
ނުވަތަ ހިފެހެއްޓިފައި ވުން.

(ކ)

މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހުން ކުރި ރިވިއުއަކުން ފާ ސްނުވުން ނުވަތަ ވަކިކަމެއް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް
ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން އެންގި އެންގުމަކާ ޚިލާފުވުން.

(އ) މި

ގަވާއިދުގެ

ހަތަރުވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއ ި،

މަ ސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އު ސޫލުތަކާ ޚިލާފުވުން.
(ވ)

ޢިލްމާއި

ހުނަރު

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި

މެދުނުކެނޑި

ކުރަންޖެހޭނެކަމަށ ް،

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ކުރެވިފައި ނެތުން.
(މ)

ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން އެއަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ
އެއްވެ ސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވުން ،ނުވަތަ އޮޑިޓަރެއްގެ ހައި ސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްވެ ސް ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވުން.

(ފ)

ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ބަޔާންތައް
ހުށަހަޅައިފައި ނުވުން.

(ދ)

އެހެން

އެއްވެ ސް

ސަބަބަކާހުރެ

ލައިން ސަން ސްޑް

އޮޑިޓަރެއްގެ

ގޮތުގައި

މަ ސައްކަތްކުރަން އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
އޮޑިޓް ލައިސަންސް އައުކޮށް
ނުދެވޭނެކަން އެންގުން

.26

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް އައު ނުކުރުމަށް ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައި
އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެލަރަށް ލަފާދިނުމުން ،އެކަން އެގޮތަށް ނިންމުމަށް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަންގައިފިނަމަ ،އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް އައު ނުކުރުމަށް ނިންމިކަމާއި ،އެކަން
އެގޮތަށް ނިންމި ސަބަބު ،އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް އައު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ހަވަ ނަ ބާ ބު
އޮޑިޓަރުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުން
އޮޑިޓަރުންގެ މަސައްކަތް މުރާޖަޢާކު ުރ ްނ .27

(ހ)

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތަކުން
އަންނަނިވި ކަންކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރުންނާއި

އޮޑިޓް

ފާމުތަކުގެ

މަ ސައްކަތް ގަވާއިދުން މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
.1

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުންދާކަން،

.2

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ސް އޮން އޮޑިޓިންގ ) (ISAsނުވަތަ
އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އި ސްލާމިކް
ފައިނޭންޝަލް އިން ސްޓިޓިއުޝަން ސްގެ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ
ބޯޑުން

ސްޓޭންޑަރޑް ސް

ނެރެ

ޝާއިޢުކުރާ

އޮޑިޓިންގ

ސްޓޭންޑަރޑް ) )AAOIFIއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަ ސައްކަތް
ކުރަމުންދާކަން،
.3

މަ ސައްކަތުގެ އަޚުލާޤާއި އިރުޝާދުތަކަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުތަކުން

އޮޑިޓަރުންނަށް

ކުރުން

ލާޒިމްކުރާ

ކަންތައްތަކަށް

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންކަން މުރާޖަޢާކުރާ ފަރާތުން އެ ފަރާތަށް
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައިލައި ،ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް
ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އޮޑިޓަރު ނުވަތަ ފާމަކުން
މަތީގައި

ބަޔާންކުރި ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަށް

ނުވަތަ ޤާނޫނަށް

ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ
އެ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް
ލަފާދެވިދާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން

.28

(ހ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދީފައިވާ އޮޑިޓަރުން ނުވަތަ ފާމުގެ ފަރާތުން 27 ،ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން
ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ލަ ސްކުރުމެއްނެތި ނުވަތަ ވަންހަނާ ކުރުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދީފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުން ،މާލީއަހަރު ނިމުމާއެކ ު،
ލަ ސްވެގެން ( 2ދޭއް) މަ ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އެ ފާމަކުން
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް،
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ކޮމްޕްލަޔަން ސް ރިޕޯޓެއް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.1

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތައް.

.2

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ސް އޮން އޮޑިޓިންގ ) (ISAsނުވަތަ
އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އި ސްލާމިކް
ފައިނޭންޝަލް އިން ސްޓިޓިއުޝަން ސްގެ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ
ބޯޑުން

ސްޓޭންޑަރޑް ސް

ނެރެ

ޝާއިޢުކުރާ

އޮޑިޓިންގ

ސްޓޭންޑަރޑް ) )AAOIFIއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަ ސައްކަތް
ކުރަމުންދާކަމަށް.
.3

މަ ސައްކަތުގެ އަ ޚުލާޤާއި
ގަވާއިދުތަކުން

އިރުޝާދުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި

އޮޑިޓަރުންނަށް

ކުރުން

ލާޒިމްކުރާ

ކަންތައްތަކަށް

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން.
.4

އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވުނު އޮޑިޓް މަ ސައްކަތުގެ އަދަދު ( 10ދިހައެއ ް)
އަށްވުރެ މަދު ނަމަ ،އެ އޮޑިޓްތަކުގެ އަދަދާއި އެ އޮޑިޓްތަކުން ލިބުނު
އާމްދަނީ.

.5

އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވުނު އޮޑިޓް މަ ސައްކަތުގެ އަދަދު ( 10ދިހައެއ ް)
އަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ ،އެންމެ މަތީ އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ( 10ދިހައެއ ް)
އޮޑިޓާއި އެ އޮޑިޓްތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ.

.6

އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތް ނޫން އެހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ލިބުނު އަހަރީ އާމްދަނީ.

.7

އޮޑިޓް ޚިދުމަތަށް ލިބުނު އަހަރީ ޖުމުލަ އާމްދަނީ.

ހަ ތްވަ ނަ ބާ ބު
ސުލޫކީ އިޖްރާއާތު
ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ
ކޮމެޓީ

.29

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި
ހިންގުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ( 9ނުވައެއް) މެންބަރުންގެ
މައްޗަށް އެކުލެވޭ "ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ" އެއް ،އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ .މި ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

.1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ޢައްޔަނުކުރާ ( 6ހައެއް) މުވައްޒަފުން.

.2

މޯލްޑިވް ސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަނު ކުރާ މުވައްޒަފެއް.

.3

ރެޖި ސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ނުވަތަ މިނި ސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމެންޓު ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

ރެޖި ސްޓްރާރ ކަނޑައަޅާ

ފަރާތެއް.
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ( ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ) އިން ޢައްޔަނުކުރާ

.4

މުވައްޒަފެއް.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ
މެންބަރަކީ ،ޤާނޫނީ ރޮނގުން ނުވަތަ އެކައުންޓެން ސީ ،ނުވަތަ އޮޑިޓިންގގެ
ދާއިރާއިން ،ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ،ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓް
ގަވަރނަން ސްގެ ދާއިރާއިން ،ނުވަތަ އި ކޮނޮމިކް ސް ފަދަ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން
މޯލްޑިވް ސް

ކޮލިފިކޭޝަން

އެކްރެޑިޓްކުރާ ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

އޮތޯރިޓީން

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ( 7ހަތެއް) ގެ ސަނަދެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި
ވާންވާނެއެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމެޓީގެ ރިޔާ ސަތު ބަލަހައްޓާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ޢައްޔަނު ކުރާ ފަރާތެކެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމެޓީގެ ދައުރަކީ މީލާދީ ( 2ދޭއް) އަހަރެވެ.
(ބ)
ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ
ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކާއި ބާރުތައް

.30

(ހ)

މި ކޮމެޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ( 5ފަހެއް) އެވެ.
ކޮމެޓީގައި

ބަހު ސްކުރަމުން ނުވަތަ

ބަލަމުންދާ

ކަމަކީ

ސީދާގޮތުން

ނުވަތަ

ނު ސީދާގޮތުން ވިޔަ ސް ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ އޭނާއާ އާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ
ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ އޭނާއާ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ
ކަމެއް

ނަމަ ،އެފަދަ މަޞްލަޙަތެއް އޮތްކަމާއި،

ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ފަހު

އެ

އެ މަޞްލަޙަތުގެ

މައް ސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން

ބާވަތް

ކުރާ ބަހު ސްގައްޔާއި

ވޯޓުދިނުމުގައި އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވުމުން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތަކަކީ ،އެ ނިންމުންތަކާ

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލަށް ދޭ ލަފައެކެވެ .އެ ނިންމުމަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެވެ .ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮމެޓީގެ
20

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ނިންމުމަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމައިފިނަމަ ،އެގޮތަށް
ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކޮމެޓީގައި ލިޔުމުން ރެކޯޑުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށްޓަކައ ި،
އެކަން ލިޔުމަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ނ) އޮޑިޓް

ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކަށް ނުވަތަ ފާމަކަށް އަންނަނިވި

ހާލަތްތަކުންކުރެ

ހާލަތެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ކޮމެޓީގެ

ފަރާތުން

އެކަން

ބަލަންވާނެއެވެ.
.1

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކާ ނުވަތަ ފާމަކާ ގުޅޭގޮތުން
ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުން؛

.2

މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ( )7ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން
( )12ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުންކުރެ
ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން.

(ރ) ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ބަލާ ބެލުމުގައި އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ
އޮޑިޓް ފާމަކުން ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑ ަކާ
ނުވަތަ ސޫލޫކީ މިންގަނޑަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ލައި ސަން ސިންގ އެންޑް ޑި ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތަކާއި ކޮމެޓީގެ ޖަލް ސާތަކުގެ
ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމާއި
ވަކިވުން

.31

(ހ)

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މެން ބަރަކު އި ސްތިޢުފާދޭން
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ސިޓީއަ ކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅައ ި،
އެ ސިޓީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބުމުން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަމުން އޭނާ ވަކިވީއެވެ.

(ށ)

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެހެން މުއައް ސަ ސާއެއްގެ މެން ބަރަކު އި ސްތިޢުފާދޭން
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ މުއައް ސަސާއަކުން
ހުށަހަޅައި ،ސިޓީއަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންގުމުން ވަކިވީއެވެ.

(ނ) ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރަމުން ނުދާކަމުގައި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ ،އެ މީހަކު ކޮމެޓީގެ މެ ންބަރުކަމުން އޮޑިޓ ަރ
ޖެނެރަލަށް ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަ ށްވަ ނަ ބާ ބު
އާންމު މާއްދާތައް
އޮޑިޓް ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު

.32

އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތައް

.33

އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތައް

.34

އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތައް

.35

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ އޮޑިޓް ލައި ސަން ސްގެ މުއްދަތު ދެމިއޮންނާނީ ކޮންމެ މީލާދީ
އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ ( 1އެކެއް) ވަނަ ދުވަހު ން ފެށިގެން ޑި ސެން ބަރުމަހުގެ
( 31އެއްތިރީ ސް) ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .މިގޮތުން މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ
( 1އެކެއް) ވަނަ ދުވަހުގެ

ފަހުން

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ މީލާދީ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީމަހުގެ ( 28އަށާވީ ސް) ވަނަ ދުވަހުގެ
ކުރިން އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ ެ.
އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އޮޑިޓް ލައިސަނ ްސް
ދޫކުރެވޭނީ ޖެހިގެން އަންނަ މީލާދީ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ ( 1އެކެއް) ވަނަ ދުވަހުން
ފެށިގެން ޑި ސެން ބަރުމަހުގެ 31

(އެއްތިރީ ސް) ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .އޮޑިޓް

ލައި ސަން ސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  ( 45ސާޅީ ސް ފަހެއް ފ) ދުވަހުގެ ކުރިން ،އޮޑިޓް
ލައި ސަން ސް އައުކުރުމުށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ލައި ސްން ސް އައުކުރަން އެދި

މި މުއްދަތު ތެރޭގައި

ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ދެން ލައި ސަން ސަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އައު އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ
ގޮތުގައެވެ.

ދަފުތަރުގައި ޝާއިޢުކުރުން

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެ ސް ހިމެނޭ
ގޮތަށް އޮޑިޓަރުންނާއި ،އޮޑިޓް ފާމުތަކުގެ ދަފުތަރު ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އޮޑިޓަރުންގެ
ދަފުތަރަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .މި ދަފުތަރުގައި އޮޑިޓް
ލައި ސަން ސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ބާޠިލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި
ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ދަފުތަރުން އުނިކުރުން

އަންނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،އޮޑިޓަރުންގެ ދަފުތަރުން އެ ފަރާތުގެ
ނަމާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
()1

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެ ސް ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން އޮޑިޓް
ލައި ސަން ސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަޤްބޫލް ޢުޛުރަކާ ނުލައި

އޮޑިޓް

ލައި ސަން ސް އައުނުކުރުން.
()2

މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތަކުން ކުރެ ހާލަތެއް
މެދުވެރިވެގެން އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ބާޠިލުވުން.

ދަފުތަރުގައި އަލުން ހިމެނުން.

(ހ)

އޮޑިޓަރުންގެ ދަފުތަރުން އުނިކޮށް ފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ ފާމަކުން ދަފުތަރުގައި އަލުން
ހިމެނެން ބޭނުންނަމަ ،އެ އޮޑިޓަރު ނުވަތަ ފާމް ދަފުތަރުން އުނިކުރެވުނުތާ
( 1އެކެއް) މަ ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އޮޑިޓަރު ނުވަތަ
22

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ފާމުން އޮޑިޓަރުންގެ ދަފުތަރުގައި އެ ފަރާތް ހިމެނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުނ ް،
މި ގަވާއިދުގައި އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކުރެވޭ އޮޑިޓަރުން ނުވަތަ ފާމުގައި ހުނ ްނަން
ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެ އޮޑިޓަރެއް ނުވަތަ
އެ ފާމެއް ،އޮޑިޓަރުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އޮޑިޓަރު ނުވަތަ ފާމް ދަފުތަރުން އުނިކުރެވުނުތާ ( 1އެކެއް) މަ ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެއްވެ ސް ސަބަބަކާހުރެ އެކަމަށް އެދި ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ދެން އޮޑިޓް ލައިސަނ ްސް
ދޫކުރެވޭނީ އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކުރުމަށް އެދި އަލުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ .އަދި މިގޮތުން
އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކުރެވޭނީ އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދެވޭ ފަރާތުގައި ހު ންނަންޖެހޭ
ހުރިހާ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ޚިދުމަތް ދިނުން

.36

(ހ)

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށ ް،
އެ

ފަރާތްތަކަށް

"ލައި ސަން ސްޑް

ދޫކޮށްފައިވާ
އޮޑިޓަރ

އޮޑިޓް

"އޭ "

ލައި ސަން ސްގެ

ނުވަތަ

"ބީ "

ގިންތިއަށް

ބިނާކޮށް

" ސީ"

މިގޮތަށް

ނުވަތަ

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ގިންތި ހިމަނައިގެން ލިޔާނީ " ލައި ސަންސްޑް
އޮޑިޓަރ" ލިޔެފައި އޭގެ ފަހަތަށް ގިންތި ނި ސްބަތްވާ އަކުރު ،ދެން އެ ފަރާތެއްގެ
ދަފުތަރު ނަންބަރެވެ .މި ސާލު :ގިންތި "އޭ" އަށް ނި ސްބަތްވާ ފަރުދެއްގެ ދަފުތަރު
ނަންބަރަކީ  2ނަމަ ލިޔާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ .އެއީ “Licensed Auditor
” A0002އެވެ.
(ށ)

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ،ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރެކެވެ .އަދި
މިގޮތަށް ސޮއިކުރާއިރު ،ލައި ސަން ސްޑް އޮޑިޓަރުގެ ނަމާއި ،ދަފުތަރު ނަންބަރާއ ި،
ގިންތި އެނގެން އޮން ނަންވާނެއެވެ.

(ނ) އޮޑިޓް

ކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް

އެކައުންޓެންޓް ސް ) (IFACގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ އެންޑް އެޝޫރެނ ްސް
ސްޓޭންޑަރޑް ސް ބޯޑު ) (IAASBއިން ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސްޓޭންޑަރޑް ސް އޮން އޮޑިޓިންގ ) (ISAsނުވަތަ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިނ ްގ
އޮގަނައިޒޭޝަން

ފޮރ

އި ސްލާމިކް

ފައިނޭންޝަލް

އިން ސްޓިޓިއުޝަންސްގެ

އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ
އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ ފޮރ އި ސްލާމިކް
ފައިނޭ ން ސް އިން ސްޓިޓިއުޝަންގެ ) (AAOIFIސްޓޭންޑަރޑް ސް ބޯޑުން ނެރެ
ޝާއިޢުކުރާ އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ރ) އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދީފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނުވަތަ ފާމެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ
މަތިން ،ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވި ،މެތަޑޮލޮޖީ އަދާހަމަކޮށ ް،
އޮޑިޓް މެނުއަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

(ބ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކުނ ް،
އެ ފަރުދަކު ،ނުވަތަ އެ ފާމުން ކުރާ އޮޑިޓްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދަންވާނެއެވެ.އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ،މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް ރައްކައުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

އޮޑިޓް ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރޝިޕް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ޕާޓްނަރުންނަށް ބަދަލެއް
އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ބަދަލެއް އަންނަތާ ލަ ސްވެގެން  ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައ ި،
އެ

އައި

ބަދަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު

ލިޔުމަކުން

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
(ކ)

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރޭ ގައިޑްލައިންތަކުގައިވާ

ގޮތުގެ މަތިން

އޮޑިޓް

މެނުއަލްއާއި އޮޑިޓް ވޯކިންގ ޕޭޕާރ ސް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ
ގައިޑްލައިންތަކަށް

ޢަމަލުކުރުމުގައި

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ނެޓްވޯކް

ފާމްތަކަށް

އި ސްތި ސްނާއެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑެމްނިޓީ

.37

މެދުނުކެނޑި ޢިލްމާއި ހުނަރު

.38

އިންޝޫރެންސް

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރު ނުވަތަ ފާމުން އެ މީހަކު ނުވަތަ އެ ބަޔަކު ދިން
ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތެއް ފުރިހަމަ ނުވުމުން ،ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި
ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އުފުލަންޖެހޭ މަދަނީ މާލީ ޒިންމާއެއް އަދާކުރެވޭނެ މިންވަރަށ ް،
އިންޝޫރެން ސް ކުންފުންޏެއްގަ އި އިންޝުއަރ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އޮޑިޓް ލައިސަނ ްސް
ދޫކުރާތާ ( 1އެކެއް) މަ ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޝޫރެން ސް ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ ،އޮޑިޓ ަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް އިންޝުއަރ ކުރުމުގެ ކުރިން މި ގަވާއިދު
ލާޒިމުކުރާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދީގެންނުވާނެއެވެ.

ތަރައްޤީކުރުން

އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް އައު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ،މެދުނުކެނޑި ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމަށ ް،
ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް ބަހައިލައިގެން އަހަރަކު މަދުވެގެން ( 40ސާޅީ ސް) ގަޑިއިރު
ހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އޮނިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ( 20ވިހި) ގަޑިއިރު ފުރިހަމަކުރުނ ް؛
އަދި

(ށ) މި ( 20ވިހި) ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 10ދިހައެއް) ގަޑިއިރު ހޭދަކުރަންވާނީ
ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮޑިޓް ،ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަން ސް ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދ ު،
ސުލޫކާއި

ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ،އަދި ޓެކް ސް ނިޒާމުގެ ދާއިރާއިން ޢިލްމާއި ހުނަރު

ތަރައްޤީކުރުމުގައެވެ .މިދެންނެވި ( 10ދިހައެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން
( 5ފަހެއް) ގަޑިއިރު ވާންވާނީ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ސް ނުވަތަ
ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ސް ،އަދި އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސްއާއި
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ޕްރޮނައުން ސްމެންޓްއާ ބެހޭ ދާއިރާއިން ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ހޭދަކުރާ
ވަގުތަށެވެ.
(ނ) މޭންޑެޓަރީ މެދުނުކެނޑި ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުން ނުވަތަ ކޮންޓިނިއުނ ްގ
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (  )CPDތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމާ
ދާއިރާތަކެއް ނުވަތަ ވަކި ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްތައ ް،
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ .އަދި
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،އެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެވެ.

ނުވަވަ ނަ ބާ ބު
އެހެނިހެން ކަންކަން
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު
އޮޑިޓް ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް

.39

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ
ކުރިން 15 ،އެޕްރީލް  2012ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޝާއިޢުކޮށް ނެރެ

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

ޢަމަލުކުރަން

ފަށައި ފައިވާ

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ

އޮޑިޓްކުރުމާއި

އެޝޫރެންސްގެ

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އޮޑިޓް ފާމުތަކަށާއި
ފަރުދުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ 'އޮޑިޓް ޕްރެކްޓި ސިންގ ސެޓްފިކެޓް" ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރުމުގެ
ހުއްދަ ދެމިއޮންނާނީ  ( 45ސާޅީ ސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .އަދި މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 1އެކެއް) މަ ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ފަރާތްތަކުން ،މި ގަވާއިދ ުގެ
ދަށުން ދޫކުރާ އޮޑިޓް ލައި ސަން ސަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.40

މާނަކުރުން

.41

(ހ) މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،ގަވާއިދު ނަންބަރު

2012/R-24

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެން ސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދ ު"
މި ނަމުގައި 15 ،އެޕްރީލް  2012ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޝާއިޢުކޮށް
ނެރެފައިވާ ގަވާއިދާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ އިޞްލާޙުތައް އުވުނީއެވެ.

"އޮޑިޓް ފާމް" ނުވަތަ "ފާމް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖި ސްޓަރީ
ކޮށްގެން އޮޑިޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
"އޮޑިޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ" ނުވަތަ "އޮޑިޓަރ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނ ީ،
އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އޮޑިޓް ލައިސަނ ްސް
ދޫކޮށްފައިވާ ،އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރުދުންނަށެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު50 :

"އޮޑިޓަރ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ޖެނެރަލް"

ކަމުގައި

ބު ނެފައި

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

އެވަނީ،

 209ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ.
"އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ ސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނުއަ ސާ ސީގެ  209ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތަކާއި މަޤްޞަދުތައް ހާ ސިލުކުރ ުމަށް
ޤާއިމްކޮށް ފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށެވެ.
"ޤާނޫނީ އޮޑިޓް" ނުވަތަ "އޮޑިޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު އަ ސާ ސީންނާއި ޤާނޫނުން
ބާރު ލިބިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރާ

އޮޑިޓް ފިޔަވައި ،ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ

ބާރުލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދަކުން ލާޒިމުކޮށްގެން ކުރާ އޮޑިޓަށެވެ.
"ވަޒަންވެރިވުން" ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ( 12 ،ބާރަ) މަ ސްދުވަހުގެ
މުއްދަތެއްގައި ( 183އެއް ސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިނެއް) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަދުވަ ސް އޭނާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.
" ސުލޫ ކީ ފިޔަވަޅު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ކަމާބެހޭ މުއައް ސަ ސާއަކުން ނުވަތަ ކޮމެޓީއަކުން
އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅަށެވެ.
"އޮޑިޓް

ލައި ސަން ސް"

ކަމުގައި

ބުނެފައި

އެވަނީ،

އޮޑިޓް

ޤާނޫނުގެ

 9ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގައި ބަޔާންކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށެވެ.
"ރަޖި ސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަ ސައްކަތްތެރިއެއް" ކަމުގައި

ބުނެފައި އެވަނ ީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާގައި ރަޖި ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނަށެވެ.

___________________________ ___________
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އަދަދު50 :

ވޮލިއުމް49 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަ ދު ވަލ ު  : 1ވި ޔަ ފާރ ި ގި ންތިތައ ް ކަނ ޑައ ަޅައ ިފައިވ ާ ގޮ ތް
މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ،ވިޔަފާރިތައް ގިންތިކޮށްފައި ވާނީ ،އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ،އެންމެ ކުދި ،ކުދި ،މެދު ފަންތި ،ބޮޑެތި
ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
 . 1އެ ން މެ ކު ދި ފަ ންތީގ ެ ވި ޔަ ފާރ ި
އެ ންމެ ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ވިޔަފާރިއަކަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ( 10ދިހައެއް)
މިލިޔަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށެވެ.
 . 2ކު ދި ފަ ން ތީގ ެ ވި ޔަ ފާރ ި
ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ވިޔަފާރިއަކަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
( 60ފަ ސްދޮޅަ ސް) މިލިޔަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް ،އަދި ( 10ދިހައެއް) މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު
ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށެވެ.
 . 3މެ ދު ފަ ންތީގ ެ ވި ޔަ ފާރ ި
މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ އަހަރީ އާމްދަނީ

 ( 100ސަތޭކަ) މިލިޔަން

ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް ،އަދި ( 60ފަ ސްދޮޅަ ސް) މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށެވ ެ.
 . 4ބޮ ޑެތ ި ވި ޔަ ފާރ ި
(ހ)

ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ އަހަރީ އާމްދަނީ  ( 100ސަތޭކަ) މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ކޮންމެ ވިޔަފާރިކަށެވެ .އަދި

(ށ)

ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކާއި ،މާލީ އިދާރާތަކާއި ،ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަށެވެ.
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