
` 

 

 

 

   

 R-133/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު

 
  

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211 ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

50ލިއުމް: ވޮ 277އަދަދު:  2021 އޮކްޓޫބަރު 19 – 1443 ރަބީޢުލްއައްވަލް 13ތާރީޚު:  އަންގާރަ  

 

ޑިކައިވިއް ނާއިލުމުގެ ކުރިން ކައިވިއް  އް ލުތަސޫގެ އުޓުލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އޮ

ދު  ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއި



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް              R-133/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު            277 އަދަދު:            50ލިއުމް: ވޮ

 

3 

` 

 

ޑު ޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯ  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯ

  މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

އް ި ވި ރިން ކައ ި ލުމުގެ ކު އް ނާއ ޑިކައި ވި މަލުކުރަންޖެހޭ އޮ ު  އް ލުތަ ސޫގެ އުޓު ލުމަށްފަހު ޢަ ވާއިދ  ބަޔާންކުރުމުގެ ގަ

 

މިއީ، ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ވިއްކައިލުމުގެ ކުރިންނާއި  (ހ) .1 ފުތަޢާރު

 ވިއްކައިލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓްގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

(ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން  2013/3މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ 

ދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް   (ވ) ގެވަނަ މާއްދާގެ 62ޤާނޫނު) ގެ 

ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

 ގަވާއިދެކެވެ.

"ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ވިއްކައިލުމުގެ  ،ކިޔާނީމި ގަވާއިދަށް  (ނ)  

ކުރިންނާއި ވިއްކައިލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ 

 ގަވާއިދު" އެވެ.

ދަކީ، ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ޞަޤުމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ދުޞަޤުމަ

ލާއިރު ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކައިދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ވިއް އިޢުލާނުކޮށްގެން

ގެ ޓު ލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އޮޑިކައިވިއް އި،ލުތައް ބަޔާންކުރުމާސޫގެ އުއޮޑިޓު

 ލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.ސޫއު

ވިއްކައިލެވޭ ކުންފުނި އޮޑިޓް 

 ކުރުން

(ހައެއް)  6ލެވޭ ތާރީޚުގެ ކުރިން ގިނަވެގެން ކައިލުމުގެ ކުރިން، ވިއްކައިކުންފުންޏެއް ވިއް .3

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓެއް  އޮޑިޓަކާއިތެރޭގައި، ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް  ހުގެމަސްދުވަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޯޑިޓް ކުރަންވާނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޮޑިޓަރ  .4 އޮޑިޓަރ

 ތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.ފަރާ ޅާޖެނެރަލް ކަނޑައަ
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އޮޑިޓް  ނާއިގެ ބަޔާއޮޑިޓަރު

 ރިޕޯޓު

އަންނަނިވި ކަންކަން  ،އޮޑިޓްކުރާ އޮޑިޓަރުގެ ބަޔާނުގައި ،ލާއިރުކައިކުންފުންޏެއް ވިއް .5

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. ގެންހިމަނައި

 .އޮޑިޓް ކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު (ހ)  

 .އޮޑިޓް ކުރެވޭ ދާއިރާ ނުވަތަ ސްކޯޕް (ށ)  

 .ށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާއެއްޔައިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރި (ނ)  

 .ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ނުވަތަ މައްސަލަތައް (ރ)  

ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ  (ބ)  

 .ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް

 ރާއި،ލަތަށް ކޮށްފައިވާ އަސަހާގެ ނަޒަރުގައި ކުންފުނީގެ މާލީ އޮޑިޓަރު (ޅ)  

 .އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަންކަން

ގެ ނަޒަރުގައި، ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ އޮޑިޓަރު (ކ)  

 .ތައްނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަންތައްޢަމަލެއް ލަތުގެ ހީ އިމަކަރާ

ވެސް  ކުންފުނި އޮޑިޓްކުރުމުގައި، ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ޓްރާންސެކްޝަންތައް (އ)  

 ،ފައިވަނީ ގައިއޮޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ޓްރާންސެކްޝަން ހިނ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޓްރާންސެކްޝަންތައް ކުރުމަށް އޮތް 

 .ވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ވަގުތުގައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ޓަކައި އޮޑިޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ އޮޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް (ވ)  

ލު އޮޑިޓަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް ލިބުނުކަން ނުވަތަ ފުސީއެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ތަ

 .ނޫންކަން

ކުންފުންޏެއްގެ  އެ ،ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ (މ)  

 ކަންތައްތައް ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ދައްކައިދޭ ގޮތަށް ކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި، 

ނީ، ކުންފުނީގެ ލިޔުންތަކުގައި އެކުލެވޭ ވައެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި

ލަތު ރަނގަޅަށް ހާން އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ތީމަ އެންމެހައި ހިސާބުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ

  . ނުވަތަ ނޫންކަންބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

ގައި ޓުއޮޑިޓް ރިޕޯ ،ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާ ދުވަހު އޮޑިޓް ރިޕޯޓު (ފ)  

ރިޕޯޓުގައި  ތަނާއި ވަގުތު އެ ތާރީޚާއި ރިސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސޮއިކު

 .ފައި އޮންނަންވާނެއެވެމަނައިހި
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ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް 

 އޮޑިޓްކުރުން

   މެއް، ޔުއޮޑިޓް ކުރުމުގައި، އޮޑިޓްކުރި އެންމެހައި ލިޔެކިމާލީ ހިސާބުތައް  (ހ) .6

ލުކޮށް ފުސީމާލީ ހިސާބު އޮޑިޓްކުރުމުގައި ބެލުނު ހެކިތައް ތަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 ގމާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ކުންފުނިން ގެންގުޅެފައިވާ އެކައުންޓިން  (ށ)  

 މިންގަނޑުތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ. 

ކުންފުންޏަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ  (ނ)  

 .ލުފުސީތަ

 .ލުފުސީކުންފުނީގެ މުދަލާއި، ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާ ބެހޭ ތަ (ރ)  

ކުންފުނީގެ އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި  (ބ)  

 .ފައިވާ ގޮތްގައިކަންތައްތައް ހިނއެހެނިހެން 

ވީ  އެ ފައިދާއެއްގެ މިންވަރާއި، އެ ،ވެފައިވާނަމަ ކުންފުންޏަށް ފައިދާއެއް (ޅ)  

އްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށާއި، ރިޒާވެއްގެ ހިފައިދާއެއްގެ ތެރެއިން 

 ފައިވާ މިންވަރު.ޓައިގޮތުގައި ބަހައް

ސްޓޭޓްމަންޓް  ،ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ބަޔާނާއިއި ޓާކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީ (ކ)  

ގައި ކުންފުނީގެ ސީ.އީ.އޯ. ނުވަތަ ޓުއިކުއިޓީ ސްޓޭޓްމަން އާއިއޮފް ކޭޝް ފްލޯ

ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް  ތާއިވާލުވެހުރި ފަރާހަވަގުތު  ކުންފުނީގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އެ

 ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

ންޏެއް ކުންފު

ވިއްކައިލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނެ 

 އޮޑިޓުގެ އުސޫލު

 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު ލުން، ސޫންމު އުއާވެސް، ގައި ކުންފުންޏެއް ގަތުމަށްފަހު .7

    ން، އަދި ތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި

ން ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރަމުން ތީކުންފުނީގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ އެ

 ގެންދަންވާނެއެވެ.

ގައި އޮޑިޓަރ ޓުކުންފުންޏެއް ގަތުމަށްފަހު، ގަތް ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯ (ހ)  

      ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ވަކި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރަން 

 އިޞްލާޙު ކުރަންވާނެއެވެ.

 އެ ކުންފުނި ފެށިއިރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް ،ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ބަލާނީ (ށ)  

ގެ ގައި އޮޑިޓަރުޓުފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯހަދައިނަމަވެސް، ކުންފުނި ގަތްއިރު 

ގައި ޓުކަންކަން އޮޑިޓް ރިޕޯ ނުވާނަމަ، އެ ރެކޮމެންޑޭޝަންސް ފުރިހަމަކޮށްފައި

 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.
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 ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވެ. ،ހިންގާނީ ދައިމި ގަވާއިދު ހަ .8 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

 ރާޝާއިޢުކު މި ގަވާއިދު ގައި ޓުސަރުކާރުގެ ގެޒެފަށާނީ، ދިވެހި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން .9

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 

____________________________ 

 


