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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 މާލެ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  

 
      ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުން އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ 
ސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ހި

 ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލު 

ވިޔަފާރީގެ  މިއީ، މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ިހސާބުތަކާއި
 ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ުހށަހެޅުމަށް ،މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި

ފައިވާ ލާިޒމުކޮށް ތަކުންޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭެގ ނުވަތަ  ންސާސީޤާނޫނުއަ
   ތައްޔާރުކޮށް  ކްލަރޭޝަންއެސެޓް ޑިއެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތްތަކުން 

    ގެ ިއޖުރާއަތުތައް ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތު މަކުުރމުގައިހާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް 
  ބަޔާން ކުރުމުގެ އުސޫލެވެ.

 ތަޢާރުފާއި ނަން  .1 )ހ(

ވަަނ  25ގެ  (އޮޑިޓް ޤާނޫނު) 4/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އުސޫލަކީ މި
ހިންާގ  ެގންއެކުލަވައިލައިގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މާއްދާއިން 

 ކެވެ.އުސޫލެ

   )ށ(

ތަކުން ޤާނޫނުއަސާސީްނ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާޤނޫނު" ،ކިޔާނީ ލަށް ސޫއު މި
 ޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް އޮޑި

ގެ ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ
ލޫމާުތ ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ މަޢު ހިސާބުތަކާއި

 " އެވެ.ޖެނެރަލަށް ާހމަކުރުމުގެ ުއސޫލު އޮޑިޓަރ

   )ނ(
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         އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ  ،ކީމި އުސޫލު އެކުލަވައިުލމުގެ މަޤްޞަދަ
އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާން ޖެހޭ ގޮްތ 

 ބަޔާންކުރުމެވެ. 

 މަޤްޞަދު  .2 )ހ(

        ބެެލހެއްޓުމުގައި  އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ބައިލައިގަތުމުގައްޔާއި 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމެވެ.

   )ށ(

  އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެޭހ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތާމެދު 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަްނ 

 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބާޔާންކުރުމެވެ.

   )ނ(

ށް ޤީ އިދާރާތަކަހުށަހަޅާ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ތަޙުޤީ
 ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމެވެ.

   )ރ(

ތައް ޤައުމީ އަރުޝީފަށް ލިޔުން ،އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތ ބަޔާންކުރުމެވެ. ހަވާލުކުރުމުގައި

   )ބ(

 ބަދަލު ގެނައުން އުސޫލަށް  .3 )ހ( . ލްގެ އޮފީހަށެވެއޮޑިޓަރ ެޖނެރަ ،މި އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ

ތުގެ ދިވެހި ދައުލަ ،ގެންނަ ބަދަލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީއުސޫލަށް  މި
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ގެޒެޓުގައި އެ ބަދަލެއް 

   )ށ(

އެ މީހެއްެގ  ،ތަކުންޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ  ން ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީ
 ދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެމުމިލްކިއްޔާތުގައިވާ 

ހާމަކުރަްނ ތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަށް ލަޙަތުޞްމަ
 ވާނެއެވެ. ޢަމަލުކުރަން   އުސޫލަށްފަރާތްތަކުން މިއެންމެހަިއ  ލާޒިމްކޮށްފައިވާ

 .4 )ހ(
 

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
 ފަރާތްތައް

ފީހުން ންކުރާ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ
 ވާނެއެވެ.ޢަމަލުކުރަްނ އުސޫލަށް  ތަކުން މިތްފަރާހޯދަން ބޭނުންވާ 

   )ށ(

 ޔަފާރީގެމުދަލާިއ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިއެ މީހެއްެގ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ 
ހާމަކުރަްނ ތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަށް ލަޙަތުޞްމަ

ޅާ ގޮާތ ށަހަހު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތްތަކުން  ލާޒިމްކޮށްފައިވާ
 ކުވާޝައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަަލށް  ،ގުޅިގެން

 .ވެޢަމަލުކުރަން ާވނެއެ މި ުއސޫލަށްބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  ހުށަހަޅާން

   )ނ(

ލަްށ ޖެހޭ ކޮްނމެ ފަރާތަކުން ިމ އުސޫމި އުސޫލުެގ ދަށުން ޒިްނމާ އުފަލަން 
 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

   )ރ(

ށަހަޅަްނ ތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ހުތްއެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާ
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.  ،ޖެހޭނީ

  ؛މުންމަޤާމާ ނުވަތަ މެންބަރުކަމާ ހަވާލުވު  (1)

އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން  .5 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހާލަތު 
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 އް ންބަރުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ކޮންެމ އަހަރެމަޤާމުގައި ނުވަަތ މެ  (2)
  ؛ފާއިތުވުމުން

 ؛މުންބަރުކަމުްނ ވަކިވުންމަޤާމުން ނުވަތަ މެ (3)

  ؛މުންވުއަހަރު ަހމަ ،މަޤާމުން ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމަށްފަހު (4)

މީހުންެގ  އެ  މެންބަރުކަން އަދާކުރާ މީހުން މަޤާމުތައް ނުވަތަތިރީގައި ބަޔާންކުރާ 
މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާއާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި އަދި ވިޔަފާރީގެ 

  ގޮުތގެ މަތިްނ ބަޔާންކުރާ  ގައިއުސޫލު މި  ،މަޢުލޫމާތު މަޞްލަޙަތުތަކުގެ
 ލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަްނ ވާނެއެވެ.އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

 ؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ (1)

 ؛ބަރުންންމެ ލީހުގެވަޒީރުންގެ ަމޖި (2)

 ؛ބަރުންންގެ މެނުޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަ (3)

 ؛ބަރުންންގެ މެނުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ (4)

 ؛ބަރުންންރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެކޮ -އެންޓި (5)

 ؛ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް (6)

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަްލ އޮފް ޓެކްސޭޝަން؛  (7)

 ޝަނަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ޓެކްސޭޝަން؛ ޑެޕިއުޓީ ކަމި (8)

 ؛ މޯލްޑިވްްސ އިންލޭންްޑ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު މެންބަރުން (9)

ލަތަްއ ( މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަ 10)
 ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން؛ 

އެސެްޓ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް ( 11)
 ؛ރިކަވަރީ ގެ މެންބަރުން

       ލަށް އޮޑިޓަރ ެޖެނރަޤާނޫނަކުން ނުވަަތ ގަވާއިދަކުން ( 12)
 އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމްކުާރ ކޮންެމ ފަރާތެއް.

އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން  .6 
 ހުށަހަޅަން ލާޒިމުވާ މަޤާމުތަކާއި

 މެންބަރުން 
 

         ޚުގައި ހުށަހަޅަންޖެޭހ މަޤާމާ ނުވަތަ މެންބަރުަކމާ ހަވާލުވި ތާރީ
މަޤާމަށް ނުވަތަ މެންަބރު ކަމަށް  ،އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާނީ

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 30ޢައްޔަނުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން  .7 )ހ(
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި 

ހަރަުކ އަ ހަރެއްގައި ކޮްނމެ އަ ހޭދަކުރާ މެންބަރުކަމުގައި  ނުވަތަ  މަޤާމުގައި
ރުެގ އެއްފަހަރު ހުށަހަޅަންޖެޭހ އެސެްޓ ޑިކްލަރޭޝަްނ ހުށަހަޅާނީ، ެއ އަހަ

 ޖަނަވަރީ ަމސް ިނމުމުެގ ކުރިންނެވެ. 

   )ށ(



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި  133އަދަދު:  49ވޮލިއުމް 
 

4 
 
 

 މަޤާމުން ނުވަތަ މެންބަރުކަުމން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރާ ތާރީޚުގައި
ކުރި ަތ ވަކިވަކިވި ނުވަ ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާނީ

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 30ތާރީޚުން ފެށިގެން 

   )ނ(

ށިގެން މަޤާމުން ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރާ ތާރީޚުން ފެ
ހަޅާނީ، އަހަރު ހަމަވާ ތާރީޚުގައި ހުށަހަޅަންޖެޭހ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަ

ށިގެން ފެހަރު ަހމަވި ތާރީުޚން ވަކިވި ނުވަތަ ވަކިކުިރ ތާރީޚުން ފެށިގެން އަ
 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  30

   )ރ(

ކްލަރޭަޝން ހުށަހެިޅ އެސެްޓ ޑި ،މަޤާމާ ނުވަަތ ެމންބަރުކަމާ ހަާވލުވުމަށްފަހު
)ތިނެއް(  3ދެމެދު  ވަނަ ދުވަހާ 31 މަހުގެބަރުންތާރީޚާއި އެ އަހަރެއްގެ ޑިސެ

    ރެއްގެ ނިޔަަލށް އަލުން  އަހަމަސްދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތު ކުރުނަމަ، އެ
     މުއްދަތު ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަެވސް އެ  ޅާކަށެއްކްލަރޭޝަން ހުށަހައެސެޓް ޑި

 ،އޮތް މުއްދަތަށް އަހަރުގެ ބާކީ ،މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުވާނަމަ)ތިނެއް(  3
       ހާލަތު ބަޔާންކުރާ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން،  31 ގެމަހުބަރުންޑިސެ

 ޅަން ާވނެއެވެ.އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަ

 )ބ(

 

  

ޝަން ން އެސެޓް ޑިްކލަރޭތަކުޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ 
އިވާ މި އުސޫލުގައި ަކނަޑއަޅައިފަ ،ހުށަހެޅުމަށް ލާިޒމްކުރާ ފަރާތްތަކުން

 ތު ހާމަނުކޮށް ަލސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.މާމުއްދަތުތަކަށް އެ މަޢުލޫ

   )ޅ(

 ތު މަޢުލޫމާ އެ  ،މަޢުލޫމާތަކީ ހުށަހަޅާ  ގޮތުގައި  ޑިކްލަރޭޝަންގެ އެސެޓް
 ހުރި  އްެއސެޓުތަ ީމހާގެ ހުށަހަޅާ  ،ތާރީޚުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހުށަހަޅަން
 .ވާންޖެޭހނެއެވެ މަޢުލޫމާތަށް ބަޔާންކޮށްދޭ ހާލަތު މިންވަރާއި

އެސެޓް ޑިކްލެއަރ ކުރުމަށް  .8 )ހ(
 ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

     ،ންބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު ާނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަ 6އުސޫލުެގ މި 
ވިޔަފާރީގެ  ،މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއިގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ ތްތަކުއެ ފަރާ

ބަޔާްނ   އަދި ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުގެއަރަންޏާއި ދަރަނި، މަޞްލަޙަތުތަކާއި
  ތެވެ.ޢުލޫމާހުށަހެޅުމުގައި ާހމަކުރަންޖެހޭީނ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މަ

 ؛އާމްދަނީ (1)

 ސްޓޭޓް )ބިންބިމާއި އިމާރާތްތައް(ރިއަލް އެ (2)

ގައި ފުރާދުއްވާ ތަކެއްޗާއި، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެއްޗާއި، ވައި (3)
 ؛ދުއްވާ ތަކެތި

 ؛ގަަހނާ ،ރަން، ރިހި، ޖަވާހިރު (4)

ްނަނ ހު ފައިދައިއަގު ބޮޑު ފަންނީ އުފެއްދުންތައް )ކުރެހުންތަކާއި، ހަ (5)
 ސޫރަތައް ފަދަ ތަކެތި(

 ؛އެހެނިހެން ހަރުމުދާ (6)

   )ށ(
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 ލައިވްސްޓޮކް( އާއިގާއި ދިރޭމާލު )ކޮމާޝަލް ކްރޮޕްސްނދަނޑުފަ (7)

ނުވަަތ  ފައިސާ)ޖަމާކުރި ފައިސާއާއި، ޚަރަދުކުރި މާލީ މުޢާމަލާތްތައް  (8)
 ؛ނެގި ފައިސާ(

 ؛ދިން ހަދިޔާ ،ލިބުނު ހަދިޔާއާއި (9)

ޓްސް )ކުރި ޚަރަދެއް ަހމަޖެއްުސމަށް އަނބުާރ ރީއިމްބާރސްމަން (10)
 ފައިސާ؛ ލިބުނު ފައިސާ( އާއި ދަތުރު ޚަރަދަށް ލިބުނު

ސްހާސް( )ފަ -/5,000ކޮމްޕެންސޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއް ފަރާތަކުން  (11)
ސާގެ ފައިވާ ފައިކައިރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް ދައް

 ؛އަދަދުތައް

 ؛ތައްންވާ އެގްީރމެންޓުތައް ނުވަތަ އެރޭންްޖމެންޓުފައިސާ ހިމެނިގެ( 12)

  ؛މާލީ ދަރަނިތަކާއި އަރަނިތައް (13)

 ފިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސްއާއި ޕާޓްނަރޝިޕްސް )ވިޔަފާރި  (14)
ރޝިޕް އްސާ ޕާޓްނަހިކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގައި މިލްކުވެގެންވާ 
 ންގޮތަކަށް ނަމަވެސް އަދި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެހެ

 ؛ރީ ކޮށްފައިނުވާ ވިޔަފާރި(ޓަރަޖިސް

 ؛ގެ މަޞްލަޙަތުތައްނުޕެންޝަ (15)

   ޓްރަސްޓީއެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ބެނިފިޝަރީއެއް ކަމުގައި ނުވަަތ  (16)
އޮންަނ ފަރާތެއް ކަމުގައިާވ ޓްރަސްޓުތަކުގައި ހުިރ  ގާތް ގުޅުމެްއ 
 ؛މަޞްލަޙަތުތައް

 ކައި ނުވަަތ އިންވެސްޓްެމންޓުގެ ގޮތުގައި އަލުން ވިއްކުމަށްޓަ (17)
އެއްކޮށްފައި ހުންނަ )ހޮބީއެއްގެ ގޮތުގައި މީހުން އެއްކުާރ 

 ؛ބާވަތްބާވަތުގެ( ތަކެތި

)ބާރަ(  12ކްލަރޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށް ނިމޭ ސެޓް ޑިއެ ( 18)
        މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިލްކުިވ ނުވަތަ މިލްުކން ބޭރުވި 

އިމާރާތާއި،  ،ތަށް ނުވަތަ ހިލޭ ަނމަވެސް( ބިންބިމާއި)އަގު ލިބޭ ގޮ
 .އެހެނިހެން ހަރުމުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާުތ  އެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު
ދަލެްއ ހާމަކުރާ ފަރާތުގެ ަނމުގައި އެހެްނ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް މު

 ން ހާމަކުރަން ާވނެއެވެ.އެކަ ،ހުރިނަމަ

   )ނ(
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 ހާމަކުރާއިރު ޓްރަސްޓްމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު  މި
އިން ލިބޭ ފައިވާ ހުރިހާ މިލްކަކާއި އެ ޓައިންޓެއްގެ ދަށުގައި ބަހައްއެރޭންޖްމަ

ޢާމަލާތެްއ އެއްޗެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި، ޓްރަސްޓުެގ މިލްކިއްޔާތުތަކުގެ ހުރިހާ މު
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ހާމަކޮށް 

   )ރ(

ތެއްގެ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަްނ ހުށަހަާޅ ފަރާތުގެ މުދަލާިއ ފައިސާ ެއހެްނ ފަރާ
 ވާނެއެވެ. އެފަދަ މުދަލާއި ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން  ،ހުރިަނމަ ނަމުގައި

    )ބ(

ޝަން ން އެސެޓް ޑިްކލަރޭތަކުޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ 
އިވާ މި އުސޫލުގައި ަކނަޑއަޅައިފަ ،ށަހެޅުމަށް ލާިޒމްކުރާ ފަރާތްތަކުންހު

  މުއްދަތުތަކަށް އެ މަޢުލޫމަތު ހާމަނުކޮށް ަލސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން  .9 
ލަސްކުރުމާއި ޞައްޙަ ނޫން 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

 ،ފައިވާ ފޯމަކުންޅައިށް ކަނޑައައެކަމަ ،ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާނީ އެސެޓް
ގަިއ  1ޖަދުވަުލ  އުސޫލުގެ  މި  މު،ފޯ މި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށެވެ.

ލްެގ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ،ފޯމު މިއަދި ނެއެވެ. ވާ
www.audit.gov.mv .ެއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވ 

 )ހ(
 

 ށަހެޅުން މަޢުލޫމާތު ހު .10

 ،ގޮތަށްނޭިހމެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބާޔާންކުރާ ފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު މި
 ންެއސެޓް ޑިްކލަރޭޝަ މުންޔުލިއެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަާޅ ފަރާތުން 

 މަނައެއް ނުކުރެއެވެ.ިމ އުސޫލު ހުށަހެޅުން 

   )ށ(

ރަލަްށ ޑިޓަރ ޖެނެއޮ  ،ނީހުށަހަޅާލިޔުމުން ހުށަހަޅާަނމަ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށެވެ. ،އެޑްރެސްކޮށް

 ހުށަހެޅުންތައްލިޔުމުން ހުށަހަޅާ  .11 )ހ(
 އެޑްރެސްކުރުން 

އޮފީހުގެ  ހުށަހަާޅ ފަރާތް މަސައްކަތްުކރާ ،އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު
 އެނގޭެނ ން އަދި ސިއްރު މަޢުލޫމާތުކަނަމާއި  ީމހާގެށަހަޅާ ހު ،ނަމުގެ އިތުރުން

ފަިއ ލިޔެއެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަްނ ލައިފައިވާ ސިޓީއުރައިެގ ބޭރުގައި  ،ގޮތަށް
 އޮންނަން ވާނެއެވެ.

   )ށ(

ހެްނ އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެ ،އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާނީ
 ފަރާތަކުން ހުޅުވައިފިނަމަ އެކަން އެނޭގ ގޮތަށެވެ.

   )ނ(

އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްެގ އޮފީހުގެ  ،ވާލުވާނީއެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަނާ ހަ
 ރިސެޕްޝަނުންނެވެ. 

އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން  .12 )ހ( 
 ބަލައިގަތުން 

އި ބަޔާންކުރާ އެސެޓު ޑިކްލަރޭޝަްނ ލިބުމުން، މާއްދާގެ )ހ( ގަ މި
 ވެ.ލިބުނުކަމުގެ ލިުޔމެއް، ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެޑިކްލަރޭޝަން 

 އިގަތްކަމުެގ ލިޔުމެއް ނޫނެވެ.ބަލަ ނަމަވެސް، މިއީ ލިޔުންތައް

   )ށ(

ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަްސމީ ބަންދުނޫން  ލިޔުންތައް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން
 ،ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް ޗެކް ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ތިނެއް(  3

   )ނ(

http://www.audit.gov.mv/
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 ،ފައިވާނަމަޅައި ހުށަހަ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކޮށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ހުރިހާ 
 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. ،ލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުންބަ

މަވާންޖެޭހ ލިޔުން ދޫކުރި ހުށަހެުޅމުގައި ފުރި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މި
 ވެހުރި ނުފުރިހަަމ  ،ލިޔުންތައް ބަލައިނުގަނެ އެ ،ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ

ލިޔުންތައް  އެ ،ުޅމަށް ސިޓީއަކާއެކުހުށަހެއަލުން ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ކަން ކަން
 އެވެ.ވާލުކުރަން ވާނެހަދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ތިނެއް(  3ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

   )ރ(

ރާތުގެ ކަމުެގ ލިޔުމެްއ ހޯދުމަީކ ހުށަހަާޅ ފަވިހަާވލު ނާކްލަރޭޝައެސެޓް ޑި
 ޒިންމާއެކެވެ.

   )ބ(

އިތައް ބަކުރަްނެޖހޭ  ހަމަ ގައި ފުރިނުެއ ބަޔާ ،ޝަން ލިުބމުންކްލަރޭއެސެޓް ޑި
 މަޢުލޫމާތެްއ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ހުށަހެުޅމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ހުރިހާ

 ެނއެވެ. ފަރާތުން ބަލަންވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެފައިވޭތޯ ޅައިހުށަހަ

 )ހ(
 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  .13
 ފައިވޭތޯ ބެލުން ޅައިހުށަހަ

ޔާްނ ކުިރން ބަ ،ބެލުންތައް ބެުލމުގައިލައި ށުން ބަމާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަ މި
ންކަްނ ކަބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ ޅައިކުރީގެ ބަޔާނާ އަ ،ފައިވާނަމަޅައިހުށަހަ

ފައިވޭތޯ ހަމަވެ އި ކަންކަން ފުރި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތާތިރީގައި ،ބެލުމުގެ އިތުރުން
 ބަލަންވާނެއެވެ. 

 ިމ ގަވާއިދުގައި  ށް ހުށަހެޅުމަ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި  އެސެޓް (1)
 ؛ބެލުން ހުށަަހޅައިފައިވޭތޯ މަޢުލޫމާތު ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ތެދު  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތަކީ ހުށަހަޅައިފައިވާ  ޑިކްލަރޭޝަނުގައި އެސެޓް (2)
 ލުން؛ ބެމާތުކަމަށް ބަޔާންކުރާ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށްފައިވޭތޯ މަޢުލޫ

 ތިރީގައި  ގަނޑެއްގެ ހުރިހާ ޑިކްލަރޭޝަނުގެ އެސެޓް (3)
 ބެލުން؛ ސޮއިކޮށްފައިވޭތޯ

މާިއ އެ ހުށަހެޅު  ،ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން އެސެޓް (4)
 ބެލުން؛ ތަފާތުތައް ހުށަހެޅުމާ ހުރި  ފަހުގެ

އަކުރުތައް ފަވައި ކަނޑަިއ ހުިރ ިއ ލިޔުމުގަ ވާފޯމުގައި (5)
 ން؛ތަންތަނުގައި ސޮއިކޮށްފައިވޭތޯ ބެލު ނަމަ، އެފައިވާދައިހަ

 ފައިސާ މުދަލާއި އަދަދަކަށް ނުބައްދަލު އާމްދަނީއާ ލިބޭ (6)
 ؛ބެލުން އިތުރުވެފައިވޭތޯ

   )ށ(

ގަވާ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ބެުލމުަގއި ފާހަ އާއި މާއްދާގެ )ހ(  މި
ށް ލިޔުމުްނ ކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަޅުކުރުމަށް އެސެޓް ޑިނގައްތައް ރަކަންތަ

 . އަންގަންވާނެއެވެ

   )ނ(
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 ،މަކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފިނަޙުއިޞްލާއެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން 
އަލުްނ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30 ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށްފަހު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   )ރ(

 ޔާންކުރާިމ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ބައިޞްލާޙު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމަްށ 
ތު މުއްދަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ  ،ކަން ކުރަން ދަތިވާނަމަމުއްދަތުގައި އެ

 އިތުރުކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. 

   )ބ(

 ،ޢާޔަތްކޮށްއެކަމަށް އެދުނު ސަބަބުތަކަށް ރި  ،މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދުމުން
 ދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.)ސާދަ(  14ގިނަވެގެން 

   )ޅ(

 އްޙަކަން ބެލުން މަޢުލޫމާތުގެ ޞަ .14 )ހ( .މާތެވެމަޢުލޫ ތެދު ޞައްޙަ ހުށަހަޅަންވާނީ  ހުށަހަޅާއިރު ންޑިކްލަރޭޝަ އެސެޓް

ވަުރ ކަން ކަށަޙައްޞަފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޅައިސެޓް ހާމަކުރުމަްށ ހުށަހައެ
ލުވުމަށް ކަމެއް އޮުޅންފިއެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ފަރާތްތަކުން ކުރުމުގައި 
ލަސްވެގެްނ  އެފަދަ ފަރާތްތަކުންއި އެފަދަ ަކމަކަށް އެދުމުްނ ލަތުގަހާބޭނުންވާ 

. ނުވަތަ ދޭންވާނެއެވެ ސާފުކޮށް މަޢުލޫމާތެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ)ހަތެއް(  7
އްބަސްވާން އެތަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭނެ މުއްދަތު ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި މުއްދަ އެ

 ޖެހޭނެއެވެ.

 )ށ(
 

  

މަށާިއ މުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ސިރިައސްކަމަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރު
ނުވަތަ  ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލަން ފޮނުވުމަށް ،ލަތަށް ބަލައިހާ އިބޮޑުކުޑަމިނަށާ
މަްށ ހުށަހެޅު އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަންގަޅުކުރުމަށްފަހު އަލުން ނމަޢުލޫމާތު ރަ

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެވެ. އަންގަން ނިންާމނީ

   )ނ(

އެކަމުގަިއ  ،ލަތެއް މެދުވެރިވުމުންހާ ބަޔާންކުރާފަދަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މި
       ،މުން ިނންމި ސަބަބާއެކުނިން އެ ،ގޮތް ލް ނިންމިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

 ޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ކްލަރޭޝަން ހުށަހެއެސެޓް ޑި

   )ރ(

        ލަތެއް މެުދވެރިވެގެން ހާމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ  މި
ެއ އެންގުްނ  ، އަލުން ހުށަހެުޅމަށް އަންގައިފިނަމަކްލަރޭޝަންއެސެޓް ޑި

 ފައި ކޮށްޙުލާޞް އި އެކަންކަން )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 15    އަންގާތާ
 ލަރޭޝަން ހުށަަހޅަން ވާނެއެވެ. ކްސެޓް ޑިއެއަލުން 

   )ބ(

  ގެން މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ހުށަހެުޅމަށް ދަތިވެ މި
 ޢާޔަތްކޮށް،ރި ލަތަށް ހާވަގުތާއި  ސަބަބަށާއި ،ކޮށް ހުށަހަޅައިފިނަމަސަބަބު ބަޔާން

 ލަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ( ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު،ދިހައެއް) 10
 ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ޅ(

ޗެކްކުރިއިރު ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު  ކްލަރޭޝަން ނުވަތަ ލިބުނު މަޢުލޫމާތުއެސެޓް ޑި
    އެަކން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  ،ވާކަން ފާހަގަވެއްޖެަނމަމަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފައި

 )ހ(
 

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު  .15
 ހުށަހަޅައިފައިވާކަން ފާހަގަވުން 
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އެ މައްސަލަ ދައުލަތުގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ުތ ފު މަޢުލޫމާއެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަާޅ ފަރާތަކުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާ
ކަމަްށ ހުށަހަޅާކަން އެނޭގ ފަރާތްތަކުން އެކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ސަމާލު

 .ގެނައުމަށް ލިޔުމުްނ އެކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަްނ ވާނެއެވެ 

   )ށ(

    ކުރަންޖެހޭ ކަމަްށ  މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤު މި
ދުވަހުގެ )ފަނަރަ(  15ޤީޤުކުރުމަށް ޙުތަ ،ލަށް ފެންނަނަމައޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ތެރޭގައި 

   )ނ(

ން ފަރާތް ބުުނ މަޢުލޫމާތު ދިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލި( ގެ ދަށުން ށމާއްދާގެ ) މި
ތަކަށެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ާހމަކުރަންވާީނ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓު

 ރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.އެނޫން ފަ

   )ރ(

         ،ތަްއޔާރުކުރާނީއަހަރަކު އެއްފަހަރު ހުށަހަޅާ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން 
 ގެ ތާރީޚުގައެވެ. 31އެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަުރ 

 )ހ(
 

އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން  . 16
)ކަޓް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު

 އޯފް(

            ހުށަހަާޅ  ކުރުމުން އްޔަނުމަށް ޢަމަށް ނުވަތަ މެންބަރުކަމަޤާ
 މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރި ތާރީޚުގައެވެ. ،ނީތައްޔާރުކުރާއެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން 

   )ށ(

ންޖެޭހ ށަހަޅަނުވަތަ މެންބަރުކަުމން ވަކިވުމުން ނުވަތަ ވަކިކުރުުމން ހު ންމަޤާމު
ވަކިިވ ން ނުވަތަ މެންބަރުަކމުމަޤާމުން  ،އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ތައްޔާރުކުރާނީ

 ވަކިކުރި ތާރީޚުގައެވެ.ނުވަތަ 

   )ނ(

ގައި ހަމަވާ ތާރީޚު ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިުވމަށްފަހު އަހަރު ންމަޤާމު
     ވަކިވުމަށްފަހު ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ތައްޔާރުކުރާނީ

 ހަމަވާ ތާރީޚުގައެވެ. އަހަރު

   )ރ(

     ،ންނުވަތަ ވަކިކުރުމު ،ފަހުބަރުކަމުން ވަކިުވމަށްންމަޤާމުން ނުވަތަ މެ
       ތާރީޚުގައި މާީލ ހާލަތު ހުިރ ގޮްތ ހާމަކުރާ  ވަކިކުރި ވަކިވި ނުވަތަ 

 އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަން ާވނެއެވެ.  

ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން މަޤާމުން  .17 )ހ(
ވަކިވުމަށްފަހު އެސެޓް 
 ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން 

ބަރުކަމުްނ ވާ މީހުން މަޤާމުްނ ނުވަތަ މެން މަޤާމުން ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކި
ްކލަރޭޝަން ވަކިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ައހަރުދުވަސް ަހމަވާ ތާރީޚުގައި އެސެޓް ޑި

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

   )ށ(

ފައިވާ ތާރީޚަކަށް ޅައިގައި ކަނޑައަުއސޫލު މިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އެސެޓް ޑި
           ، ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުންތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ،ބަދަލުގެނެވޭނީ
         ކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަްނޖެޭހ ފަރާތުން އެކަަމށް އެދި އެސެޓް ޑި

         ޅުމުގަިއ ށަހެހު  އެ ،ޅުމުންލަށް ލިޔުމުން ހުށަހެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

 )ހ(
 
 
 
 

އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން  .18
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ބަދަލު 

 ގެނައުން 
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އޮތް  ެޖހޭ ާހލަތެއްންކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަންެޖހޭ ތާރީޚަށް ބަދަލުގެންނައެސެޓް ޑި
 ލަތުގައެވެ.ހާލަށް ފެންަނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަކަމަށް 

އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަންެޖހޭ ތާރީޚަށް ހުށަހެޅުމަްށ  (1)
 ދަތިވާގޮތަށް ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި އުޅެންޖެހުން.

     އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ދަތިވާގޮތަށް ރަސްމީ  (2)
 ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއްގައި ބުރަކޮށް އުޅެންޖެހުން.

ންެޖހޭ ތާރީޚަށް ހުށަހެޅުމަްށ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަ (3)
 އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން  ،ދަތިވާގޮތަށް ޞިއްޙީ ބަލިމަޑުކަމެއްގައި

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތުން އުޅެްނޖެހުން.

އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތާރީޚަށް ހުށަހެޅުމަްށ  (4)
ެގ  3 ފެށިގެން ަނންބަރު ންއި 1ަނންބަރު މި މާއްދާގެ  ،ދަތިވާފަދަ

 .ހާލަތު ނޫން ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން ކޮށްފައިވާބަޔާން ލަށްނިޔަ

 
 
 
 
 
 
 

     ގިނަވެގެްނ  ،މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ މި
 ދުވަހަށެވެ.)ތިރީސް(  30ސްމީ ބަންދު ނޫްނ ރަ

   )ށ(

ކުރާކަްނ  ތިރީގަިއ ބަޔާންކުރާ ކަންކަން  ،ހުށަހެުޅމުގައި  ޑިކްލަރޭޝަންއެސެޓް
ދާރާއަކަށް އި  ކުރުމަށް ތަޙުޤީޤީތަޙުޤީޤުކުގެ މައްސަަލ ކުރެވޭ ފަރާތްތަތުހުމަތު

 ނެއެވެ.ވާހުށަހަޅަން 

މަސައްކަްތ  ސަާލމަތްވާންން މުހުށަހެޅު އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން (1)
 ރާތްތައް؛ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަކުރާ

 ގޮތުން  ހެދުމުގެ  ލަތްހީކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމުގައި މަކަރާއި އެސެޓް ޑި (2)

 ކުރެވޭ ލުމުެގ ގޮތުން ކަމެްއ ކުރާކަމަށް ޝައްކުވައިނުވަތަ އޮޅު
 ފަރާތްތައް؛

 ()ހ
 
 
 

ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް އެސެޓް  .19
 ޑިކްލަރޭޝަންތައް ފޮނުވުން 

         ވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ކުގެ އެ ަބޔާންތަ ،ތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބުމުންކްލަރޭޝަންޑިއެސެޓް 

 ފެންނަ ލަށްއޮޑިޓަރ ޖެނެރައިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން  ތަޙުޤީޤު ރިސްކަށް ބަލައި
 ،ޚްތިޔާރުޅުމުެގ އިތަޙުޤީޤުކުރަން ހުށަހެ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަންތަކުގެ މައްސަލަ 

 ލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

   )ށ(

    ވާ ފައިޅައިބަރަކު ހުަށހަންއެއްވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ނުވަތަ މެ
ކަށް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަޤުކުރުމަށް ތަޙުޤީ ގެ މައްސަލައެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން

ލިޔުމުްނ ބަޔާން ހުށަެހޅި ފަރާތައް އެކަްނ  އެ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ
 ންގަންވާނެއެވެ. އަ

   )ނ(
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ށް މައްސަަލ ހުށަހެިޅ ފަރާތަ ،ތަޙުޤީޤު ނިމުނުކަން ،ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ތަޙުޤީޤުގެ ނިންމުން ހާމަކުރުން  .20 )ހ(

އަށް ންގި އިދާރާތަޙުޤީޤު ހި ،މުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުއާންޤީޤު ރިޕޯޓް ޙުތަ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ށ(

    ކަމާނުބެޭހ  ،ޅާ ލިޔުންތައްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަނުކްލަރޭޝައެސެޓް ޑި
އިގެން ތަޅުލެޭވ ތަނެއްގައި ބަަހއްޓަ ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުފެންނަ ގޮތަށް

 ކަމާއެކު ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.ތެރިކައުރައް

 )ހ(
 

 ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  .21
 

ޔުންތައް ލިތަނަށް ވަދެ   މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ބަހައްޓާ މި
ފުންގެ މުަވއްޒަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ ،ލުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަންާވނީބެ

 މުވައްޒަފަކަށެވެ.)ދޭއް(  2ތެރެއިން ގިނަވެގެން 

   )ށ(

ކަާތ ސައްމަ އެ ،ތަނުގެ ތަޅުދަނިޑ ބާއްވަންވާނީ ލިޔުންތައް ބަހައްޓާ
 ވައްޒަފުގެ ބެުލމުގެ ދަށުގައެވެ.ވާލުވެހުންނަ އިްސ މުހަ

   )ނ(

             ، އޮފިހަށް ލިބުމުންއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ   ޑިކްލަރޭޝަންއެސެޓް

ސްކޭންކޮށް  ލިޔުންތައް އެ  ،ހާޑުކޮޕީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން އެ ޑިކްލަރޭޝަނުގެ
 ސޮފްޓްކޮޕީ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

 )ހ(
 

 ލިޔުންތައް ސްކޭންކުރުން  .22

އެއްގޮްތ  ލާރިޖިނަ ކޮޕީގައި އޮ ،ަނމައްޖެައސްލު ގެްއލިއެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަނެއްގެ 
ފައި ށްސޮއިކޮއޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން ލިޔުމެއްކަން އެނގޭ ގޮތަށް ލިެޔ 

 ނެއެވެ.އްވަން ވާބާ

   )ށ(

ންވާނީ ބަލަަހއްޓަ އްލިޔުންތަ ގެމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުާރ ސޮފްޓްކޮޕީ މި
ލުްނ ސޫ އުވާ ފައިޅައިދުގައި ކަނޑައައިގަވާ މެނުއަލްކޮށް ލިޔުން ބެލެހެއްޓުމަށް މި

ގެ ދަށުގައި މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމު ވުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ދެލުލިޔުންތަކަށް ވާޞި
 ލުންވެ.ސޫލިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ އު

   )ނ(

ހަުކ އެ މީފައިވާ ލިޔުންތައް ޅައިއެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހާމަކުރުމަށް ހުށަހަ
ވުމަށްފަހު އަދި ވަކިހިނދަކު  ހައިބަރުކަމުގައި ދެމިހުރިންނުވަތަ މެ ގައިމަޤާމު

 ގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. ދުވަހުއަހަރު)ފަހެއް(  5

 ހ()
 

ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  .23
 މުއްދަތު

ގުޅޭ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ލިޔުްނތަކާ
ޙުޤީޤު އެ ތަ ،މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤެއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތެއް ހިނގަުމންދާނަމަ

 ނެއެވެ.ނިމެންދެން އަދި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އެ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަްނ ވާ

   )ށ(

ފައިވާ ޅައިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވާ މީހުން ހުށަހަ މި
ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ  ،ކާއިުގޅޭ ލިޔުންތަ ނާއެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަ

 )ހ(
 
 
 

ރުޝީފަށް ލިޔުން އަޤައުމީ  .24
 ހަވާލުކުރުން 
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            ، ނިމިފައިވާ މަްއސަލަތަކުގެ ލިޔުންތައްތަޙުޤީޤާއި ޝަރީޢަތް
 ވާލުކުރަްނ ާވނެއެވެ.ލްގެ އޮފީހުން ހައޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ،ޝީފަށްއަރުޤައުމީ 

ރާތަކުން ފޮނުވި ނުވަތަ ކޮން ފަ ކާކު ،ނީރާވާލުކުހަރުޝީފަށް ލިޔުން އަޤައުމީ 
      ،ފަހުލުކޮށް ލިޔުމަށްފުސީއްކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ތަފޮނުވި ކޮން ލިޔުންތަކެ

އޮފީްސ  ވާލުކުާރ ފަރާތުން ސޮއިޮކށްހަވާލުާވ ފަރާތުންނާއި ހަލިޔުމުގަިއ  އެ
 ސްލެވެ. އަލިޔުންތަކުގެ ،ތައްގަނޑު ޖެުހމަށްފަހު

   )ށ(

        ން ވާލުކުރި ފަރާތުއެ ލިޔުންތައް ހަވާލުވި ފަރާތުންނާއި ހަ ތަކާލިޔުން
 ފައިލުކޮށް ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.އެ ލިޔުންތައް 

 މީޑިޔާއަށް އެކަން  ،މަށްފަހުވާލުކުރުހަރުޝީފަށް އަޤައުމީ  ލިޔުންތައް
 ވެ.މުގެ އިޚުތިޔާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިގެން ވެއެ ހާމަކުރު

 )ނ(
 
 )ރ(

  

  ފު ރުޝީއަޤައުމީ  ،ލުސްހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ އަރޭޝަނަށް ކްލައެސެޓް ޑި
 ލައިގެން ނުާވނެއެވެ.ތައިތަކުން ނައްން ފަރާނޫން އެހެ

 )ހ(
 

ލިޔުންތައް ނައްތައިލެވޭނެ  .25
 ހާލަތު 

      ލު ލިޔުން ސްއަ ،މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީތައް މި
         ،ެގ އިޚުތިޔާރުމުލުތައިވާލުކުރުމުްނ ނައްހަރުޝީފަށް އަޤައުމީ 

 ލިބގެންވެއެވެ. ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށްއޮ

   ()ށ

 ،ލަންވާނީއިތަނައް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީތައްމާއްދާގެ )ށ(  މި
ންނުާދ  ހިނގަމުނުވަތަ ޝަރީޢަތް ތަޙުޤީޤުކާ ގުޭޅ މަްއސަލައެއްގެ ލިޔުންތަ އެ

 އެވެ.ނަމަ

   )ނ(

ގެ ހަާޅ ފަރާތްތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުހުށަ ޑިކްލަރޭޝަންއެސެޓް 
 އާންމުކުރަން ވާނެއެވެ. ވެބްސައިޓުގައި 

އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާ  .26 )ހ(
 ފަރާތްތައް ހާމަކުރުން 

ނެރަލްެގ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެމާއްދާ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  މި
 ،މާތުތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫ ،އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާމަކުރާއިރު

 ާހމަކުރަން ވާނެއެވެ. ލަސްވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު

 ފުރިހަމަ ނަމާއި ެއޑްރެސް؛ (1)

 މެންބަރު؛ ނުވަތަ މަޤާމު (2)

          ފައިވަނީ ކޮން އަހަރަކަށް ހުށަހަޅަްނޖެޭހ ޅައިހަހުށަ (3)
 ؛ކްލަރޭޝަނެއްކަންއެސެޓް ޑި

 ؛ކަންލާޒިމްާވނީ ކޮންގޮތަކަށް ކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްޑެ އެސެޓް (4)

 ؛ހެޅި ތާރީޚުޑެކްލަރޭޝަން ހުށަ އެސެޓް (5)

   )ށ(
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ނެރަލްެގ އޮޑިޓަރ ޖެ ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން
ކޮށްދޭ އޮފީހުން ގުޅައި އެކަން ހަނދާންކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހަނދާން
ރާތުގެ ދިނުން އޮފީހުން ބަލަހައްޓާ އެސެޓް ޑެކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަްނޖެޭހ ފަ

 ކޯޑްކޮށްފައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.ފައިލުގައި ލިޔެ ރެ

 )ހ(
 
 

އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން  .27
 ހުށަނޭޅުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ވެްސ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހަނދާންކޮށްދިނުމުން
 ދެވަނަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީުހން ،އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަނާޅައިފިނަމަ

 ނދާން ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.ފަހަރަށް ލިޔުމުން ހަ

   )ށ(

        ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ހަނދާންކޮށްދިނުމުން
      ،މައެ އަހަރުގެ ޭމމަހުގެ ނިޔަލަށް ެއސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަާނޅައިފިނަ

 ދައުލަތުގެ އެންެމ އިސްވެރިޔާއަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ،އެ މައްސަލަ
 ވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަން

   )ނ(

 ،އިފިނަމައެ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަާނޅަ
 އެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ހުށަހަޅަްނ ވާނެ  ،އެކަން

   )ރ(

ަލ މި މާއްދާެގ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތު މެދުވެރިވާ މީހުންެގ މައްސަ
ތެއް އެަކަމށް ގޮ ،ރަލް ހުށަހެުޅމުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮއޑިޓަރ ެޖނެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނނެވެ. ،ނިންމާނީ

   )ބ(

ކުރާ  ަތކުރާރުޢަމަލު އުޫސލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަީކ ކުށެކެވެ. އެފަދަ މި
 އަކަށް ދައުލަތުގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މައްސަލަ ފަރާތްތަކުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ ،ހުށަހެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު

 ކުށަށް ދެވޭ އަދަބު .28 

ހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީ ހުށަހެޅުާމ ގުޅޭގޮތުން ކްލަރޭޝަންއެސެޓް ޑި
ންމާީނ ކާމެދު ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތެއް ނިއެަކމަ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަޝަކުވާއެއް 

އިދާރާތަކަށް  ޤީތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ތަޙުޤީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެވެ. އެފަދަ މައްސަލައެއް 
ސަަލ ަލސްނުކޮށް ެއ މައް ،ހުށަހެޅުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ިނންމައިފިނަމަ

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ދައުލަތުގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރައަކަށް 

 )ހ(
 
 
 

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން  .29
 އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ެއސެޓް ޑިކްލަރޭޝަާނ ގުޭޅ ަމއްސަލައެއް 
  އެްއ ަލސްނުކޮށް އެ ަމއްސަލަ ޅަން ޖެހިއްެޖނަމަ،ހުށަހަތަޙުޤީޤުކުރުމަށް 

 އެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަން ވާނެ 

   )ށ(

 ލިޔުންތަކުގެ ބާވަތް  .30   .ވެކެކެ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަ ކްލަރޭޝަނުގައިއެސެޓް ޑި

 ލިޔުންތަްއ ހުށަހެޅި  އެ ،ންތަކާއި މަޢުޫލމާތު ހާމަކުރާނީސިއްރު ލިޔު
          ،ސިއްރު ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދެންވާނީ ފަރާތުންނެވެ.

 މަޢުލޫމާތުގެ ވެރިފަރާތުގައެވެ.ލިޔުންތަކާއި  އެ

 )ހ(
 

ސިއްރު ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު  .31
 ހާމަކުރުން 
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މި މާއްދާެގ  ،ލޫމާތާއި ލިޔުންތައް ދިނުންތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށާއި ކޯޓުތަކަށް މަޢު
 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.)ހ( އިން 

   )ށ(

ޤީޤީ ޙުއި، ތަޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށްޓަކަ ،ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއް ާހމަކޮށްފިނަމަ
 ވެ.ވާެނއެ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން

   )ނ(

ޔުންތައް އެފަދަ ލި ،ންކުރާ ފަރާތް ނިޔާވެފައިވާނަމަމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ މި
 ދެންވާނީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށެވެ.ހޯދުމަށް އެ

   )ރ(

   އަންގަންވާނެއެވެ. އާންމުކޮށްކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް އެސެޓް ޑި
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެިރކޮށެވެ. ،މިކަން އަންގާނީ

ވޭނެ  ހާމަކުރެ ޢުލޫމާތު މަ .32 )ހ(
 މިންވަރު 

އެކަްނ  މަފިޔަވަޅެއް އެިޅނަ  ،ނިމުުނ ގޮތާއިއެ ތަޙުޤީޤު  ،ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން
 ގެން ވެއެވެ. ތަޙުޤީޤު ހިންގި ފަރާތަށް ލިބި ،ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުހާމަ އާންމުކޮށް

   )ށ(

 ވެބްސައިޓް އޮފީހުގެ ،ާހމަކުރާނީ ާއންމުކޮށްލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު 
 ރިކޮށެވެ.މެދުވެ

   )ނ(

ސާެގ މާބެޭހ މުައއްސަމަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާީނ ކަޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް 
 ދޭ ބަޔާނުންނެވެ. ލިޔުމަކުން

   )ރ(

ތުރާ ޚަބަރުފަ ،އޮތުމަކުން( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ބމާއްދާގެ ) މި
ތްތަކުން ރާމުއައްސަސާތަްއ ނޫްނ އެހެްނ ފަކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ  ،ފަރާތްތަކަށް

 ށް ހުރަހެއް ޯނންނާނެއެވެ. ކަރުމަލިބޭ މަޢުލޫމާތު ާހމަކު

   )ބ(

ުތ ( އިން ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާޅމާއްދާގެ ) މި
 ދީގެންނެވެ.ވާލާހަރާތަކަށް ފަމަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް ލިބުނު  އެ ،ހާމަކުރަންވާނީ

   )ޅ(

ޢުލޫމާުތ ންތަކާއި މަފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔު އެ ،ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި
  އެކަން މާތު ހުށަހަޅާިއރުލޫމަޢު ،ބޭނުންވާނަމަ ން ދޫކޮށްލަންސިއްރުކަ

 ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

 )ހ(
 

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރި ފަރާތުގެ  .33
 ހުއްދައާއެކު ހާމަކުރުން 

 މަޢުލޫމާތުެގ ފައިވާޅައިމަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް ހުށަެހޅުމަށްފަހުގައި ވެސް ހުށަހަ
ކަްނ އެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަަލށްލިޔުމަކުްނ  ،ސިއްރުކަން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނަމަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ތުެގ މާލޫފައިވާ މަޢުޅައިންތަކުގައި ހުށަހަލިޔުންތައް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލިޔު
ްސ ތަށް އެއްވެއްޓާ ފަރާތަށް ދަތިވާގޮ ހަލިޔުންތައް ބަލަ އެ ،ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް

 ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 )ހ( 
 
 

ލިޔުންތަކުގެ ސިއްރު  .34
ހިފެހެއްޓުމަށް ދަތިވާ ކަންކަން 

 ނުކުރުން 

ޢުލޫމާތުެގ މަލިޔުންތަކުގައި ހިެމނޭ  ، ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުްނ ވެސް
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އް ސިއްރުކަން ގެއްލޭގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެ

   )ށ(
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އުސޫުލ  އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ގެޒެޓުގައި މި މި
 ވެ. ނެޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު  .35 

ޤާނޫނުއަާސީސން ނުވަތަ  " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން"
       ތައްޔާރުކޮށް ން އެސެްޓ ޑިކްލަރޭޝަން ތަކުޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެުޅމަށް ލާިޒމުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ 
މުދަލާއި ފައިސާެގ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީެގ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި 

 ގޮތުްނ ހުށަހަޅާ ރ ޖެނަރަލަށް ހާމަކުުރމުގެ ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަ
 ނަށެވެ.ބަޔާ

 މާނަކުރުން  .36 )ހ( 

         " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތައް"
ދޭ ކޮންެމ ބިގަތުމަށް އެހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ލި އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަންގެ ގޮތުގައި

 ތަކަށެވެ.ފަރާ

   )ށ(

ނޫނުްނ "ހުށަހަޅާ މީާހ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީްނ ނުވަތަ ޤާ
 ހާއަށެވެ.މީއެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެުޅމަށް ލާިޒމްކުރާ  ،ށްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

   )ނ(

ށަހަާޅ "މާލީ މަޢުޫލމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހު
ދި އަމީހާގެ ިމލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާއާއި އަރަންޏާއި ަދރަނި 

 ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުގެ މަޢުލޫމާތަށެވެ.

   )ރ(

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ ،ވެބްސައިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"
 ވެބްސައިޓަށެވެ.

   )ބ(

ީމޑިއާގަިއ  "ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

   )ޅ(

 

____________________________
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 ފިހުރިސްތު  ސަފުހާ 
ރު:މަޢުލޫމާތާއި އިޤްރާ އާންމު ހ.  2  

:ތުތަކާއި، އަރަންޏާއި، ދަރަނި ޙަ ލަ ޞް ގެ  މަ އި،  ވިޔަފާރީ ތަކާ މުދަލާއި، ފައިސާގެ ހިސާބު  އިވާ ގަ އަމިއްލަ ނަމު ށ.    
މުދާ ،އެހީއާއި ހަދިޔާއާއި،، އާއިދަނީއާމް 4  1.   
ބޭންކް އެކައުންޓްތަކާއި ބަންދުކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތައް  ޓާއި،ޓާރމްޑިޕޮޒި 5  2.   
ނު އަދާނުކޮށް ހުރި ލޯ  6  3.   
   .4   ކޮށްފައިވާ ކާޑުތައްލުކްރެޑިޓް ކާޑާއި، ބާޠި  7
ލް ގެރެންޓީ ފައިސާއާއި ޕާރސަނަ ދޫކޮށްފައިވާ  ލޯނުގެ ގޮތުގައި 8  5.   
އަމުރެއްގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ ލިބެމުންދާ ފައިސާ  ކޯޓު 9  6.   

އަމުރެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ ދައްކަމުންދާ ފައިސާ  ކޯޓު 10  7.   
ފައިވާ މުދާ ކައިލައިއަދި ވިއް، މުދަލާއި ފަދަ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ފަޅުރަށް ، ގެދޮރު، ފްލެޓް ،މާރާތްއި 11  8.   
ކުންފުނީގެ ހިއްސާ  ޕާއި ޕާރޓްނަރޝި 12  9.   
ފައިވާ މިފަދަ ތަކެތި ކައިލައިއޮޑިދޯނިފަހަރާއި، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ވިއް  13  10.   
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މުދަލާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި،  އަދި/ނުވަތަ އޭގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވޭ   ،އަދި/ނުވަތަ އެއިން ފައިދާ ލިބޭ ،ފައިހުރިޓައި ބަހައް  ނަމުގައި  އަދި/ނުވަތަ  ،ފައިވާ ކޮށް ފަރާތްތަކުގެ ނަމަށް ބަދަލު  އެހެން  ނ. 
 އަރަންޏާއި ދަރަނި: ،ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި 

ބަންދުކޮށްފައިވާ  އެކައުންޓްތައް އަދި  ،ބޭންކް އެކައުންޓްތަކާއި ޓާއި،ޑިޕޮޒި ޓާރމް 16  12.   
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ލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި ހާމަޮކށް ަތއްާޔރުކުރާ ބަާޔން ޞްަފއިާސގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިަޔފާީރގެ މަ  މުދަލާއި،        2   

   ރު އާންމު މަޢުލޫމާތާއި އިޤްރާ ހ. 

 
  އާންމު މަޢުލޫމާތު

 ނަން:  ______________________________________  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ______________________________________  

 :                             މުމަޤާ ______________________________________   

  ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ އަހަރު:   ______________________________________  

 
  : އިޤްރާރު 

މި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގަިއ އެއްވެސް ފޮރުވުމެއް ވަންަހނާކުރުެމއް ނުވަތަ އުިނ  ، ފުރިހަމަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމާއި މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅައިފައިމިވަނީ 
 އިތުރުކުރުމެއް އެކުލެވިގެންނުވާނެ ކަމުގަިއ އިޤްރާރުވަމެވެ. 

    
  

   

  
  
  

 :ސޮއި  ______________________________________  

 :ނަން  ______________________________________  

 :ތާރީޚު  ______________________________________  
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ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   3    

 

 ތު ލޫމާނީގެ މަޢު އި، އަރަންޏާއި، ދަރަރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާޔަފާ ތަކާއި، ވިސާބުގެ ހި ސާއި އި، ފަ ލާއިވާ މުދަ ގަމުށ. އަމިއްލަ ނަ 
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ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   4    

  

 މުދަލުގެ ތަފުސީލު  ،އާއި، އެހީއާއިހަދިޔާ، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި މި އަހަރު  ،ތާރީޚާ ހަމައަށްބަޔާން ތައްޔާރުކުރި  .1

 ތަފުސީލު 
 ދަދު އަ 

 (ލިބުނު ފައިސާއިން )
 # ތް އާމްދަނީ ލިބުނު ގޮ 

 .1 ވަޒީފާއިން ލިބޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން     

 .2 ވިޔަފާރި ނަފާ     

 .3 ކުލި     

 .4 އިންޓްރަސްޓް     

 .5 އްސާގެ ފައިދާ ނުވަތަ ޑިވިޑެންޑް ހި ކުންފުންޏާއި، ޕާރޓްނަރޝިޕް     

    
ން ލިބިފައިވާ ހެޔޮއެދޭ މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި، މުދަލާއި، ބޭނުންކުރަ

 ވަސީލަތްތައް  ތަކެއްޗާއި
6. 

 .7  ތަފުސީލު ދޭނަމަ އޭގެ ވައިހެޔޮއެދޭ މީހުންގެ ޚަރަދުގައި އަނބިދަރިންނަށް ކިޔަ    

 .8  ތަފުސީލު ގެދޮރުގައި އަނބިދަރިން ތިބޭ ނަމަ އޭގެ  ހެޔޮއެދޭ މީހުންގެ    
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ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   5    

  

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ  އަދި މި  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓާއި، ބޭންކް އެކައުންޓްތަކާއިއަހަރު ފެށުނުއިރު އަމިއްލަ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި  މި  .2
 ސީލު އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފު 

ގެ ޓުއެކައުން ބޭންކް އުމާއި ރަށް ބޭންކު ހުރި ޤަ ،ބޭންކުގެ ނަމާއި  #
 ނަން 

 ،ހިސާބަށް ރުކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް ނުވަތަ އެކައުންޓް ބަންދުކުރިބަޔާން ތައްޔާ ނަންބަރު   ޓުގެއެކައުން ބޭންކް
 (އެކައުންޓް ހިންގާ ފައިސާއިން)ގައި ހުރި ބާކީ ޓުއެކައުން

 ރާއްޖޭގައި: 

     

     

     

     

     

 ރާއްޖެއިން ބޭރުން:
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ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   6    

  

ޚާ ހަމައަށް ނުދެއްކި މި ބަޔާނުގެ ތާރީ  ،ލޯނު އަދާކުރުމުގެގޮތުން ދައްކަމުންދާ މިންވަރާއި ،އި ނަގައި އަދާނުކޮށް ހުރި ލޯނުގެ ތަފުސީލާއިއަހަރު ފެށުނުއިރު އަމިއްލަ ނަމުގަ  މި .3
 ހުރި ބާކީ 

 ދަދު އަލޯނުގެ ޖުމުލަ  ލޯނު ލިބުނު ތާރީޚު    ލޯނު ދިން މުއައްސަސާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  #

 (ލޯނު ނެގި ފައިސާއިން)

ފައިވާ ކައިދައް ރުއަހަ މި
 ފައިސާ ޖުމުލަ

މުއްދަތު  ގެލޯނު
 ހަމަވާ ތާރީޚު

އޮތް  ކައިނުދައް
 ބާކީ 

 ރާއްޖޭގައި: 

       

       

       

       

       

       

       

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި:

       

       

       

       

       

       



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި  133އަދަދު:  49ވޮލިއުމް 
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  ތަފުސީލުކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ލު އަހަރު ބާޠި  ލަ ނަމުގައި ގެންގުޅުނު ކްރެޑިޓް ކާޑާއި، މި ށުނުއިރު އަމިއް އަހަރު ފެ  . މ4ި

 ކާޑުގެ ބާވަތް  #

 (ވިސާ، މާސްޓަރ، އެމެކްސް ފަދަ)

  ،ބޭންކް ކާޑު ދޫކުރި

 ޤައުމު ،ބޭންކް ބްރާންޗް، ރަށް

 ރާއި،ނަންބަ ގެކާޑު
 ފައިވާ ނަން ކޮށްދޫކާޑު

 ކްރެޑިޓް ލިމިޓް 
ފައިވާ ކޮށްޓް ދޫކްރެޑި)

 (ފައިސާއިން 

ކާޑުގެ މުއްދަތު 
 ޚުހަމަވާ ތާރީ

 އެންމެ ފަހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުން
ދައްކާ ކްރެޑިޓް ކާޑު 

 ފައިވާ މިންވަރުކޮށްބޭނުން

 ރާއްޖޭގައި: 

       

       

       

       

       

       

       

 ރާއްޖެއިން ބޭރުން:
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ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   8    

  

 ނުލިބި ހުރި ބާކީ  ،މި ބަޔާނުގެ ތާރީޚާ ހަމައަށް އަނބުރާ ލިބުނު ފައިސާއާއި ،ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީއާއި ،ފެށުނުއިރު އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނާއި ހަރު އަ  . މ5ި

ލޯނު / ޕާރސަލް ގެރެންޓީގެ  #
 ފައިވާ ފަރާތްކޮށްދޫ ،ބާވަތާއި

 ދަދު އަލޯނުގެ 

  (ލޯނު ދިން ފައިސާއިން)

ބަޔާނުގެ ތާރީޚާ ހަމައަށް  މި
 އަދި

 ދަދުއައަނބުރާ ނުލިބި ބާކީ އޮތް 

 ލޯނު / ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ
 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު 

 ފަރާތުން އަނބުރާ ދައްކާ ލޯނު

 ދަދު އައަހަރު އަނބުރާ ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ  މި
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  ތަފުސީލު ފައިސާގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ ލިބެމުންދާ  ޓު ކޯ ފެށުނުއިރު  ހަރު އަ  މި. 6

 މިހާރު ނުލިބި އޮތް ދަދު އަލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ  ޚު ކޯޓު އަމުރުގެ ތާރީ ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތް #
 ކީ ބާ

 ފައިސާ ލިބި ހަމަވާންޖެހޭ
 ޚުތާރީ

  އަނބުރާއަހަރު މި
 ޖުމުލަ ފައިސާ  ލިބިފައިވާ
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 ތަފުސީލު  ފައިސާގެ  ދާ އަމުރެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ ދައްކަމުން  ޓު ކޯ ފެށުނުއިރު  ހަރު އަ  މި. 7

ޖުމުލަ ދައްކަންޖެހޭ  ޚު ކޯޓު އަމުރުގެ ތާރީ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް #
 ފައިސާ 

ބަޔާނުގެ ތާރީޚަށް  މި
 އޮތް ބާކީ  ކައިނުދައް

ނިންމަންޖެހޭ  ފައިސާ ދައްކައި
 ތާރީޚު

 ބަޔާނުގެ ތާރީޚާ ހަމައަށް  މި

 ފައިވާ ކައިދައް އަނބުރާ އަހަރު މި

 ޖުމުލަ ފައިސާ 
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ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   11    

  

އަދި މި އަހަރު  ،ލާއިޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ފަޅުރަށް ފަދަ މުދަ   ،ފްލެޓް ،ގެދޮރު ،އިމާރާތް ،މި އަހަރު ފެށުނުއިރު އަމިއްލަ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ބިން .8
  ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްފައިވާ މިފަދަ މުދަލުގެ ތަފުސީލު/ވިއްކައިލައިފައިވާ، އަދި

 ގަތް / ވިއްކާލި އަގު  ފުރިހަމަ އެޑްރެސް މާރާތް، ފްލެޓް(އިމުދަލުގެ ބާވަތް )ބިން،  #

 ފައިސާއިން( ކުރި މަލާތު ޢާ)މު

ރަޖިސްޓަރީ 
 ނަންބަރު

ނަން ފައިސާ ހޯދިގޮތް/ ގަން  ގަތް / ވިއްކާލި އަހަރު 
 ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނުންކުރި ގޮތް

 ރާއްޖޭގައި:

       

       

       

       

       

       

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި:
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ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   12    

  

 އްސާ ހި ކުންފުނީގެ  ޕާއިޖެއިން ބޭރުގައިވާ ޕާރޓްނަރޝި އި އަދި/ނުވަތަ ރާއް ލަ ނަމުގައި ރާއްޖޭގަ އަމިއް  ފެށުނުއިރު  ހަރު އަ  މި  .9

 ދާއި،ދައަ ،އްސާގެ ބާވަތާއިހި #
 %  މާލްލްރައުސު

 ،ނަމާއި ޕާރޓްނަރޝިޕް / ކުންފުނީގެ

 މަސައްކަތް  ތަންތަނުން ކުރާ މި ހާއި،އެޑްރެ

 ގަތް / ވިއްކާލި އަގު 

 ކުރި މުޢާމަލާތު )
  (ފައިސާއިން

އްސާގެ ހި
 ނަންބަރު ޓުގެފިކެޓުސެ

 ގަތް / ވިއްކާލި
 އަހަރު

ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް / ވިއްކާލި 
 ބޭނުންކުރި ގޮތް ފައިސާ

 :ރާއްޖޭގައި 

       

       

       

       

       

       

       

 :ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 
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ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   13    

  

 ލައިފައިވާ މިފަދަ ތަކެތި ކައިމި އަހަރު ވިއް  ،އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،އްލަ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި އޮޑިދޯނިފަހަރާއިއަހަރު ފެށުނުއިރު އަމި މި  .10

އަދި ކުރު  ބޭނުންކުރާ ފަރާތް ،އުޅަނދުގެ ބާވަތް #
 ތަޢާރަފެއް 

 ތަކެތި ހުރި ރާއި،މޮޑެލް ނަންބަ
 ރަށާއި ޤައުމު 

  އަގު ގަތް

 (ގަތް ފައިސާއިން)

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން
 ނަންބަރު

ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް / ވިއްކާލި  ގަތް އަހަރު
 ބޭނުންކުރި ގޮތް ފައިސާ

 ރާއްޖޭގައި: 

       

       

       

       

       

       

       

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި:
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ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   14    

އަދި އަމިއްލަ ބޭނުމަށްވުރެ އިތުރަށް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ހުރި ރަން،  ،މި އަހަރު ފެށުނުއިރު އަމިއްލަ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ބޮންޑް، ޑިބެންޗަރ .11
  ގައިވާ ފަންތިއަކަށް ނުފެތޭ އަމިއްލަ ބޭނުމަށްވުރެ އިތުރަށް ހުރި އެހެން މުދަލާއި ފައިސާ އާއި، ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑް އަދި މަތީ  ،އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ،ގަހަނާއާއި،  ރިހި
 ލެވިފައިވާ މުދާ ކައިއަހަރު ވިއް  މި 

/   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ފައިސާގެ ބާވަތް   މުދަލާއި #
 ސީރިއަލް ނަންބަރު 

 ގަތް/ވިއްކާލި އަގު 
 (ގަތް/ވިއްކާލި ފައިސާއިން)

 ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް / ވިއްކާލި ފައިސާ ހަރުގަތް އަ
 ބޭނުންކުރި ގޮތް

 ރާއްޖޭގައި: 

      

      

      

      

      

      

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި:

      

      

      

      

      

      



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި  133އަދަދު:  49ވޮލިއުމް 
 

ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   15    

ން ފަރާތްތަކުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ، އަދި/ނުވަތަ އެ ފަރާތްތަކުގެ މި ފޯމު ފުރާ ފަރާތުގެ މިލްކުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ތެރެއިން އެހެ  ނ.
ތަކާއި، ނަމުގައި ބަހައްޓައިފައި ހުރި، އަދި/ނުވަތަ އެއިން ފައިދާ ލިބޭ، އަދި/ނުވަތަ އޭގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވޭ މުދަލާއި، ފައިސާގެ ހިސާބު 

 ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނި 
 

 
  



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި  133އަދަދު:  49ވޮލިއުމް 
 

ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   16    

  

ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓްތަކާއި ބޭންކް އެކައުންޓްތަކާއި،  ،އިވާމި އަހަރު ފެށުނުއިރު އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައިވާ އަދި/ނުވަތަ އެހެން ނަމަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ .12
  އަހަރު ބަންދުކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތައް  އަދި މި ،ޖޮއިންޓް އެކައުންޓްތަކާއި

އުމާއި ބޭންކު ހުރި ޤަ ،ބޭންކުގެ ނަމާއި  #
 ރަށް 

 ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް ނުވަތަ އެކައުންޓް ބަންދުކުރި ނަންބަރު  ޓުގެއެކައުން ބޭންކް ގެ ނަން ޓުއެކައުން ބޭންކް
 (އެކައުންޓް ހިންގާ ފައިސާއިން)ގައި ހުރި ބާކީ ޓު އެކައުން ،ހިސާބަށް

 ރާއްޖޭގައި: 

     

     

     

     

     

     

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި:

     

     

     

     

     

     



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި  133އަދަދު:  49ވޮލިއުމް 
 

ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   17    

  

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުން ނަގައި އަދާކޮށް ނުނިމިހުރި ލޯނު  ،އަދި/ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިހުރި ،މި އަހަރު ފެށުނުއިރު އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ނަގައި .13

 ދަދު އަލޯނުގެ ޖުމުލަ  ލޯނު ލިބުނު ތާރީޚު ން މުއައްސަސާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ލޯނު ދި #

 (ލޯނު ނެގި ފައިސާއިން)

ފައިވާ ކައިދައް އަހަރު މި
 ފައިސާ ޖުމުލަ

މުއްދަތު ހަމަވާ  ގެލޯނު
 ތާރީޚު

 އޮތް ބާކީ  ކައިނުދައް

 ރާއްޖޭގައި: 

       

       

       

       

       

       

       

 ރާއްޖެއިން ބޭރުން:

       

       

       

       

       

       



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި  133އަދަދު:  49ވޮލިއުމް 
 

ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   18    

  

 ޖޮއިންޓް ކާޑުތައް   ،މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ގެންގުޅުނު ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ޢާއިލާ އަދި/ނުވަތަ ،މި އަހަރު ފެށުނުއިރު އަމިއްލަ އަދި/ނުވަތަ ރަސްމީ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށް .14

 ތް ކާޑުގެ ބާވަ #

 (ވިސާ، މާސްޓަރ، އެމެކްސް ފަދަ)

  ،ބޭންކް ކާޑު ދޫކުރި

 ޤައުމު ،ބޭންކް ބްރާންޗް، ރަށް

ކާޑު  ރާއިކާޑު ނަންބަ
 ފައިވާ ނަން ކޮށްދޫ

 ކްރެޑިޓް ލިމިޓް 
ފައިވާ ކޮށްކްރެޑިޓް ދޫ)

 (ފައިސާއިން 

ކާޑުގެ މުއްދަތު 
 ޚުހަމަވާ ތާރީ

 އެންމެ ފަހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުން
 ދައްކާ ކްރެޑިޓް ކާޑު

 ފައިވާ މިންވަރުކޮށްބޭނުން

 ރާއްޖޭގައި: 

       

       

       

       

       

       

       

 ރާއްޖެއިން ބޭރުން:

       

       

       

       

       

       



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި  133އަދަދު:  49ވޮލިއުމް 
 

ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   19    

  

ޓޫރިސްޓް   ،ގެދޮރު، ފްލެޓް ،އިމާރާތް ،ފައި ހުރި، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ބިންއަދި/ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް  ،މި އަހަރު ފެށުނުއިރު އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ހުރި .15
 ލައިފައިވާ އަދި/ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މުދާ ކައި ފަޅުރަށް ފަދަ މުދަލާއި އަދި މި އަހަރު ވިއް ،ރިޒޯޓް

މަލާތު ޢާގަތް / ވިއްކާލި އަގު )މު މަ އެޑްރެސްފުރިހަ މާރާތް، ފްލެޓް(އިމުދަލުގެ ބާވަތް )ބިން،  #
 ފައިސާއިން( ކުރި

ރަޖިސްޓަރީ 
 ނަންބަރު

ގަންނަން ފައިސާ ހޯދިގޮތް/ ވިއްކާލި ފައިސާ  ގަތް / ވިއްކާލި އަހަރު 
 ބޭނުންކުރި ގޮތް

 ރާއްޖޭގައި:

       

       

       

       

       

       

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި:

       

       

       

       

       

       



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި  133އަދަދު:  49ވޮލިއުމް 
 

ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   20    

  

ށް ބަދަލުކޮށްފައިާވ އަދި/ނުވަަތ ކައަަހރު ެއހެން ނަމަ އަދި/ނުވަތަ މި ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފަިއވާ ނަމުގަިއ ުހރި އަދި/ނުވަތަ ފަރާތްތަުކގެ އެހެން  އަހަުރ ފެށުނުއިރު  މި .16

 އްސާ ހިކުންފުނީގެ  ާޕއިރޝިރާއްޖެއިްނ ބޭރު ާޕރޓްނަ ފައިާވ ރާއްެޖއާއިކަިއލައިވިއް
 ދާއިދައައްސާގެ ބާވަތާއި ހި #

 %  މާލްލްރައުސު
 ،ނަމާއި ޕާރޓްނަރޝިޕް / ކުންފުނީގެ

 ތަންތަނުން ކުރާ މި އެޑްރެސް އަދި
 މަސައްކަތް 

 ގަތް / ވިއްކާލި އަގު 

  (ފައިސާއިން ކުރި މުޢާމަލާތު )

އްސާގެ ހި
 ނަންބަރު ޓުގެފިކެޓުސެ

 ގަތް / ވިއްކާލި
 އަހަރު

ންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް / ވިއްކާލި ގަ
 ބޭނުންކުރި ގޮތް ފައިސާ

 ރާއްޖޭގައި:

       

       

       

       

       

       

       

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި:
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ން ބަޔާ  ހާމަޮކށް ަތްއޔާރުކުރާ މުދަލާއި، ަފއިާސ ގެ ހިސާބުތަާކއި، ވިޔަާފީރގެ މަސްލަޙަތުތަާކއި، ައރަންާޏއި ަދރަނި   21    

 

އަމިއްލަ ބޭނުމަށްވުރެ ޑިބެންޗަރ، އަދި  ،އަދި/ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ބޮންޑް ،ހުރި ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން  އާއި ރާއްޖެ  ނަމުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އެހެން ފެށުނުއިރު އަހަރު  މި  .17
ފެތޭ އަމިއްލަ ބޭނުމަށްވުރެ އަދި މަތީގައިވާ ފަންތިއަކަށް ނު  ،ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑް ،އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ،އިތުރަށް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައިހުރި ރަން، ރިހި، ގަހަނާއާއި

 އިތުރަށް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ހުރި އެހެން މުދަލާއި ފައިސާ 

/   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ފައިސާގެ ބާވަތް   މުދަލާއި #
 ސީރިއަލް ނަންބަރު 

 ގަތް/ވިއްކާލި އަގު 

 (ގަތް/ވިއްކާލި ފައިސާއިން)

އްކާލި ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް / ވި ގަތް އަހަރު
 ބޭނުންކުރި ގޮތް ފައިސާ

 ރާއްޖޭގައި: 

      

      

      

      

      

      

      

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި:
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