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އަދަދު277 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-133 :

`

ޕް ރަ އިވަޓައ ިޒޭޝަނ ް އެނ ްޑ ް ކޯ ޕަރ ަޓައ ިޒ ޭޝަނ ް ބޯ ޑު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ވި އްކ ައ ިލުމ ުގ ެ ކު ރިނ ްނ ާއ ި ވި އްކައ ިލުމ ަށްފ ަހު ޢަ މަލުކުރ ަންޖެހ ޭ އޮ ޑިޓ ުގ ެ އު ސޫލުތ ައ ް ބަ ޔާންކުރުމ ުގ ެ ގަ ވާއ ިދ ު

ތަޢާރުފު

.1

މަޤުޞަދު

.2

ވިއްކައިލެވޭ ކުންފުނި އޮޑިޓް

.3

)ހ(

މިއީ،

ދައުލަތުގެ

ވިޔަފާރި

ކުންފުންޏެއް

ވިއްކައިލުމުގެ

ކުރިންނާއި

ވިއްކައިލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓްގެ އު ސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2013ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން
ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނު( ގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގެ ދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް
ބޯޑަށް

ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން

ލިބިގެންވާ

ބާރުގެ ދަށުން

އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ގަވާއިދެކެވެ.
)ނ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ވިއްކައިލުމުގެ
ކުރިންނާއި ވިއްކައިލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓުގެ އު ސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ
ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ،ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން
އިޢުލާނުކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ވިއްކައިލާއިރު ފުރިހަމަވާންޖެހޭ
އޮޑިޓުގެ އު ސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި ،ވިއްކައިލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓ ުގެ
އު ސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

ކުރުން

ކުންފުންޏެއް ވިއްކައިލުމުގެ ކުރިން ،ވިއްކައިލެވޭ ތާރީޚުގެ ކުރިން ގިނަވެގެން ) 6ހައެއ ް(
މަ ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަކާއި އެކް ސްޓަރނަލް އޮޑިޓެއް
ކުރަންވާނެއެވެ.

އޮޑިޓަރ

.4

ކުންފުނީގެ މާލީ ހި ސާބުތައް އޯޑިޓް ކުރަންވާނީ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޮޑިޓ ަރ
ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :
އޮޑިޓަރުގެ ބަޔާނާއި އޮޑިޓް
ރިޕޯޓު

އަދަދު277 :

.5

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-133 :

ކުންފުންޏެއް ވިއްކައިލާއިރު ،އޮޑިޓްކުރާ އޮޑިޓަރުގެ ބަޔާނުގައި ،އަންނަނިވި ކަންކަން
ހިމަނައިގެން އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.
)ހ(

އޮޑިޓް ކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު.

)ށ(

އޮޑިޓް ކުރެވޭ ދާއިރާ ނުވަތަ ސްކޯޕް.

)ނ(

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮ ސްފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާއެއް.

)ރ(

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ނުވަތަ މައް ސަލަތައް.

)ބ(

ފާހަގަކުރެވުނު މައް ސަލަތަކާ

ގުޅިގެން

އަޅަންޖެހޭ

ފިޔަވަޅުތައް

ނުވަތަ

ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް.
)ޅ(

އޮޑިޓަރުގެ ނަޒަރުގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތަށް ކޮށްފައިވާ އަ ސަރާއ ި،
އަ ސަރުކޮށްފައިވާ ކަންކަން.

)ކ(

އޮޑިޓަރުގެ ނަޒަރުގައި ،ރާއްޖޭގެ އެއްވެ ސް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ
މަކަރާއި ހީލަތުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަންތައްތައް.

)އ(

ކުންފުނި އޮޑިޓްކުރުމުގައި ،ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ޓްރާން ސެކްޝަންތައް ވ ެސް
އޮޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ،އެ ޓްރާން ސެކްޝަން ހިނގައިފައިވަނ ީ،
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޓްރާން ސެކްޝަންތައް ކުރުމަށް އޮތް
ވަގުތުގައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވެ ސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

)ވ(

އޮޑިޓަރުންގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ
އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ތަފު ސީލު އޮޑިޓަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް ލިބުނުކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން.

)މ(

ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހި ސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ،އެ ކުންފުންޏެއްގެ
ކަންތައްތައް ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ދައްކައިދޭ ގޮތަށް ކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއ ި،
އެ ހި ސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ،ކުންފުނީގެ ލިޔުންތަކުގައި އެކުލެވޭ
އެންމެހައި ހި ސާބުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

)ފ(

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓު

ތައްޔާރުކޮށް

ނިންމާ

ދުވަހު،

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓުގައި

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ސޮއިކުރި ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތު އެ ރިޕޯޓުގައި
ހިމަނައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
4

ވޮލިއުމް50 :
ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް

އަދަދު277 :

.6

)ހ(

އޮޑިޓްކުރުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-133 :

މާލީ ހި ސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ،އޮޑިޓްކުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމެއް،
މާލީ

އޮޑިޓްކުރުމުގައި

ހި ސާބު

ބެލުނު

ހެކިތައް

ތަފު ސީލުކޮށް

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މާލީ ހި ސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ކުންފުނިން ގެންގުޅެފައިވާ އެކައުންޓިނ ްގ
މިންގަނޑުތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ކުންފުންޏަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ
ތަފު ސީލު.

)ރ(

ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ،ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާ ބެހޭ ތަފު ސީލު.

)ބ(

ކުންފުނީގެ އަހަރީ މާލީ ހި ސާބުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިނގައިފައިވާ ގޮތް.

)ޅ(

ކުންފުންޏަށް ފައިދާއެއް ވެފައިވާނަމަ ،އެ ފައިދާއެއްގެ މިންވަރާއި ،އެ ވީ
ފައިދާއެއްގެ ތެރެއިން ހިއް ސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށާއި ،ރިޒާވެއްގެ
ގޮތުގައި ބަހައްޓައިފައިވާ މިންވަރު.

)ކ(

ކުންފުނީގެ ބެލެން ސް ޝީޓާއި ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ބަޔާނާއި ،ސްޓޭޓްމަންޓް
އޮފް ކޭޝް ފްލޯއާއި އިކުއިޓީ ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ކުންފުނީގެ ސީ.އީ.އޯ .ނުވަތަ
ކުންފުނީގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އެ ވަގުތު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތާއި ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

ކުންފުންޏެއް
ވިއްކައިލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނެ
އޮޑިޓުގެ އުސޫލު

.7

ކުންފުންޏެއް ގަތުމަށްފަހުގައި ވެ ސް ،އާންމު އު ސޫލުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އަދި
އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރަމުން
ގެންދަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ކުންފުންޏެއް ގަތުމަށްފަހު ،ގަތް ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓަރ
އެންމެހައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ކަންކަން

ފުރިހަމަ

ކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި،

ވަކި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން
އިޞްލާޙު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ބަލާނީ ،އެ ކުންފުނި ފެށިއިރުގެ މާލީ ހި ސާބުތަކަށް
ނަމަވެ ސް ،ކުންފުނި ގަތްއިރު ހަދައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓަރުގެ
ރެކޮމެންޑޭޝަން ސް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ ކަންކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި
ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

5

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު277 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-133 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން

.8

މި ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ ،ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވ ެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.9

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކ ުރާ

ފެށުން

ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

____________________________
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