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   2ޖަދުވަލު 

  
ނޑެއްގެ ނަކަލެވެ • ކޯޕަޭރޓިވް  .މިއީ، ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީ ގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުަގއި ބަލާނެ މިންގަ

  .އެއްގޮތަށެވެ ދުވަލާޖަ  މިސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަެކއް ހުންނަންވާނީ 

  
  ޮސަސއިޓީގެ ނަން 

 
  

 )އަހަރު/ ތާރީޚް ( ސާބުހިފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ 
  
 XXXXX        ލިބުނު  ދުމަތުގެ އަގަށް ޚިފާރި ނުވަތަ ދިން ޔަވިރެވުނު ކު
 
ނޑަން (  އަގު  ޚިދުމަތުގެ  ނުވަތަ  މުދާ ވިކުނު ) ކަ

    
  xxx        ދަދުފައިސާގެ ޢަހުރި ކް ނުވަތަ ތިޖޫރީގައި ފެށުނުއިރު ސްޓޮ އަހަރު) އެއްކުރަން(
   xxx  ޚަރަދުހިނގި މުދަލުގެ ޚަރަދު ނުވަތަ ސަރވިސް ދިނުމަށްގަތް ސޮސައިޓީއަށް ) އެއްކުރަން(
ނޑަން (       (xxx)           އަހަރު ނިމުނު އިރު ސްޓޮކްގައި ހުރި ) ކަ

                    xxxx  
  
 XXXX          ފައިދާ ގްރޮސް ޖުމްލަ = 
  

  :އާމްދަނީ އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ލިބުނު :އެއްކުރަން
 xxx         ން ލިބުނު  އިމާރާތުގެ ކުލި .1
 xxx        ޑިސްކައުންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ .2
 xxx      )މީގެ ތެރޭގައި ޑޮނޭޝަންސް(ލިބުނު އެހެން ފައިސާ  .3
 xxx      )ލޯނު ސާރވިސް ޗާރޖް(ށް ލިބުނު ސާރވިސް ޗާރޖަ .4
        ޓް ފައިދާއަށް ލިބުނުސިބޭންކް ޑިޕޮ .5

 xxx     )ކަށް ލިބުނު މިންވަރާއެކުގައި ުހރިއެއްޗަވްރޒާމީގެ ތެރޭގައި ރި(
 xxx         ޖޫރިމަނާއަށް ލިބުނު  .6
 xxx         ނީލަންކިޔައިގެން ލިބުނު .7
 xxx          ފީއަށް ލިބުނު  ޕްބަރޝިންމެ .8
  xxx     ލިބުނު  ނުލިބޭކަމަށް ކުރިންނިންމާފައިވާ ބައިންދަރަނީގެތެރެއިން  .9
 XXXX                 :ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

  
  
  
 
  
  
 
  



  
ނޑަ (   :ރަދުތައްޚަ ން ހިންގި ސޮސައިޓީ ):ން ކަ

 xxx         ރަދު ޚަ ސޮސައިޓީގެ އޮފީސް ހިންގުމަށުްކރެވުނު .1
 )މީގެ ތެރޭގައި ފެން، ފޯން އަދި ކަރަންޓް(
 xxx           ކުވި މުދާލާއެކިގޮތްގޮތުން ހަ .2
ނޑާބައި ކޮންމެ އަަހރަކު ށްބަލަ( ޑިޕްރިސިއޭޝަން  .3  xxx          )ކަ
   xxx        މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  .4
     xxx      ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހުނު .5
 ރަދުތައް ޚައެހެނިހެން  .6
  xxx       ....)މީގެ ތެރޭގައި ބޯނަސް، އެލަވަންސް( 

 (XXXX)                 ރަދު ޚަ ޖުމްލަ  
  
  
  
     XXXX        )ގެއްލުން (  ސާފު ފައިދާ އަހަރުގެ = 
  
ނޑަން ( ރވް ޒާމާއްދާގެ ދަށުން ރި ވަނަ 48ރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ އަކީ ކޯޕަ  ރވްޒާމިރި( ރވްސްޒާރި :)ކަ

 (xxx)                  ).ދަދެވެޢަފަންޑަށް ކަނޑާ 
 

            XXXX  
 
ނޑަން (   xxx)(        ނުވަތަ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަހައްޓާ ފައިސާ ކުރެިއރުުވމަށް ރިވިޔަފާ :)ކަ

  
 xxxx         މިންވަރު އްސި ފައިދާގެ ހަމަޖެ ބަހަންބަރުންނަށް ންސޮސައިޓީގެ މެ

  xxx             :ދަދުޢައަށްޖެހޭ ފައިސާގެ ޞާ ބަރެއްގެ ޙިއް ންމެ
     

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  

 
 
 



 
 

  ަސއިޓީގެ ނަން ސޮ 
  

   )އަހަރު / ޚް ތާރީ : (ބެލެންސް ޝީޓް 
  
  ނެޓްބުކް ވެލިއު   ޑިޕްރިސިއޭޝަން        އަގު /ރަދުޚ     ):ފިކްސްޓް އެސެޓްސް (ކަރަކްޓް އެސެޓްސް  ނޮން 
   xxx      xxx             xxx     މާރާތްތައް ޢި

  xxx      xxx  xxx      މެޝިނަރީ 
  xxx      xxx  xxx     އިކުއިޕްމަންޓްސް

  xxx      xxx  xxx     ފަރުނީޗަރު
      xxx        xxx         xxx         ދުއްވާ ތަކެތި އެއްގަމުގައި

            ޓްސް އެސެ  ޑް ޖުމްލަ ފިކްސް 
  

  :ކަރަންޓް އެސެޓްސް
     xxx               ބެންކްގައި ހުރި ފައިސާ 

  xxx          ސޮސައިޓީގައި ހުރި ފައިސާ
  xxx         ސޮސައިޓީއަށް އަންނަން ހުރިފައިސާ
      ރި މުދާއަހަރުނިމުނުއިރު ސޮސައިޓީގައިހު

                     ޖުމްލަ ކަރަންޓް އެސެޓްސް 
 

  :ސްކަރަންޓް ލައިބިލިޓީ 
      xxx          ފައިސާ ހޭސޮސައިޓީން ދައްކަން ޖެ

 އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ސޮސައިޓީއަށް ލިބިފައިހުރި، 
   xxxx      މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނަމަވެސް ކުރު

       
  ޓް ލައިބިލިޓީސް ޖުމްލަ ކަރަން 

 
  

  :ރވްސްޒާ މާލާއި ރި ރައުސު 
  xxx        މާލު ސޮސައިޓީގެ ރައުސު

  xxx       ރވްގައި ހުރި ފައިސާ ޒާސޮސައިޓީގެ ރި
  

      :ސޮސައިޓީގެ ފައިދާ
                xxxx                ގެއްލުން /ސާފު ފައިދާ
  

XXXXX 

XXXXX 

xxx  

XXXX 

XXXX

(XXXX) 

XXXX XXXX


