
 

 

 އަސާސީ ޤަވާޢިދ  އައި.ޔޫ.އެމް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
 

   1 ކ ންފ ނީގެ ނަން 

 

 މިކ ންފ ނީގެ ނަމަކީ އައި.ޔޫ.އެމް ހޯލްޑިންގްސް ފްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 
 އެޑްރެސް 

 

ކ ންފ ނީގެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީ،    2
ދިވެހިރާއްޖެ ނ ވަތަ ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ  20002ހެންވޭރ  މާލެ ، ވައިލެޓްމަގ 

ނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ އެހެން އެޑްރެހެކެވެ.   ބޯޑ ގެ ޤަރާރަކ ން ކަ

ޢާންމ  މަޤްޞަދ ތަކާއި 
 ބާރ ތައް 

 

ކ ންފ ނި އ ފައްދާފައިވާ މަޤްޞަދ ތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ    0
ޤާނޫނާއި، ޤަާވޢިދ ތަކާއި، އ ޞޫލ ތަކާއި، ޔ ނިވަރސިޓީެގ މަޤްޞަދ ތަކާއި، 

އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ، ފަލްސަފާއާއި، ވެލިއ ޒްތަކާ ތަާއރަޒ  ނ ވާނެގޮތ ގެ މަތިން
އެވަގ ތަކ  ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާ އެއްވެސް ޤާނޫނަކ ން މަނާނ ކ ރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއެއް 

ގެ ެތރޭގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. އަިދ ހިންގ މެވެ. އެ މަޤްޞަދ ތަކ 
ނޑައަޅާފައިވާ ބާރ ތަކާއި އަދި  އެ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި ތިރީގައި ކަ

 އެނޫނަސް ޤާނޫނ ންނާއި ޤާާވޢިދ ން ހ އްދަ ކޮންމެ ބާރެއް ލިބިގެްނވެއެވެ.

ކިޔަވައިދިނ މ ގެ ވިޔަފާރިކ ރ މާއި އެދާއިރާގެ ތަޢ ލީމީ ތަފާތ  މަރ ޙަލާތަކ ގައި  )ހ(  
 ވިޔަފާރިއާއި ގ ޅ ންހ ރި މަސައްކަތްތައް:

، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގ މާއި، ޕްރީސްކޫލް ހިންގ މާއި .1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި 
ޕްރޮގްރާމްތައް  ކ ރ މ އްދަތ ގެ ތަމްރީނ ، ކަންކޮޅ ތަކ ގައި ހިންގ މާއި

، ސެމިނަރ އަދި ަމސައްކަތ  ބައްދަލ ވ ންތައް ބޭްއވ މާއި، ހިންގ މާއި

 އެނޫންވެސް ކަމާ ގ ޅޭގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރ ން.



 

 

ވިޔަފާރިއާއި ސިނާއަތްތަކަށް ބޭނ ންވާ ޢިލްމީ ދިރާސާކ ރ މާއި، ރިޕޯޓް  .2
ކަމާ ގ ޅޭގޮތ ްނ  އެކ ލަވާލ މާއި، ފޮތް ޝާޢިރ ކ ރ މާއި، އެނޫންވެސް

 ކ ރަންޖެހޭ ވިޔަފާރީގެ މ ޢާމަލާތްަތއް ކ ރ ން.

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް އަދި ގަނެ ވިއްކ މ ގެ ވިޔަފާރިކ ރ މާއި އެވިޔަފާރިއާއި ގ ޅ ންހ ރި  )ށ(  
 މަސައްކަތްތައް:

އިމްޕޯޓްކ ރ މާއި، އެކްސްޕޯޓްކ ރ މާއި، ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެިއލްކޮށް  .1
ވިޔަފާރި، ސިނާއީ، މާލީ އަދި ޖެނެރަލް ވިޔަފާރީ ކ ރ މާއި، 

އޭޖެންޓްކަންކ ރ މާއި، ކޮމިޝަން އޭޖެންޓ ންނާއި، ކޮންޓްރެކްޓަރ ްނނާއި، 
ޑިސްޓްރިބިއ ޓަރ ންނާއި، އެޑްވައިޒަރ ންނާއި، ރެޕްރެޒެންޓިޓިވ ންގެ 
ގޮތ ގައި  މަސައްކަތްކ ރ މާއި، މިކަން ބެލެހެއްޓ މާއި ކ ރިއަށްގެންިދއ މާއި، 

 ކަމާ ގ ޅޭގޮތ ން  ކ ރަންޖެހޭ މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރ ން.އެނޫންވެސް 

ވިޔަފާރިކ ރެވިދާނެ މ ދަލާއި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކ ގެ ސާމާނ  އިމްޕޯޓްކޮށް،  .2
ގަނެ، ވިއްކާ، ބަދަލ ކޮށް، އެތަކެތިން ވިޔަފާރި ކ ރ މާއި،  ،އެކްސްޕޯޓްކޮށް

ސާއެއް މ ޢާމަލާތްކ ރ މާއި، މީގެ އިތ ރ ން މިކަންކަމާއި ގ ޅިގެން ފައި
ދައްކަންވާނަމަ ދައްކައި، ކަާމގ ޅޭގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ އެނޫްނވެސް 

 ވިޔަފާރީގެ މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރ ން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީއާއި، ކ ންފ ނީގެ ވިޔަާފރިއާއި  .0
ގ ޅޭގޮތ ން ބޭނ ންވެާދނެ މ ދަާލއި، ތަކެއްޗާއި، ދ އްވާ އެއްޗެއްސާއި، 

އެޕްލަޔަންސްތަކާއި، މިނޫންވެސް އެހެނިހެްނ ، އާލާތާއި، މެޝިނަރީއާއި
 ތަކެތި އިމްޕޯޓްކ ރާ މީހ ންގެ ގޮތ ގައި ވިޔަފާރިކ ރ ން.

ވިޔަފާރިކ ރ މަށާއި ވިޔަފާރި ހިންގ މަށްޓަކައި އޮފީސް، ފިހާރަ، ވެއާރހައ ސް ފަދަ  )ނ(  
 ތަންތަން އޮޕްރޭޓްކ ރ ން:



 

 

ގ ދަނާއި، ގޭެގއާއި، ހޮޓެލާއި، އޮފީހާއި، ފިހާރައާއި، ވެއާރހައ ސްއާއި، 
ގެސްޓަހައ ސްއާއި، ރެސްރޯރަންޓާއި، ޢިމާރާތާއި، މިޫނންެވސް ކ ންފ ނީގެ 
މަސްލަހަތ ތައް ކ ރިއެރ ވ މަށާއި، ކ ންފ ނީގެ މަޤްޞަދ ތައް ާހޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި، 
ސީދާ ގޮތ ންނާއި ނ ސީދާ ގޮތ ން ގ ޅ ންހ ރި އެންމެހައި ބާަވތްތަކ ގެ ތަންަތްނ 

އި، ބިނާކ ރ މާއި، ނައްާތލ މާއި، އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަްށ ބަދަލ ކ ރ މާއި، ހެދ މާ
އަލ ން ޢިމާރާތްކ ރ މާއި، ފަރ ނީޗަރާއި އެހެނިހެން ސާމާނ ލ މާއި، 
ފެންވަރ މަތިކ ރ މާއި، ދެމެހެްއޓ މާއި، ތަރައްޤީކ ރ މާއި، ކޮންޓްރޯލްކ ރ މާއި، 

 ހިންގ މާއި، މާރާމާތ ކ ރ މާއި، ެބލެހެއްޓ ން.

 ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި: )ރ(  

ކ ންފ ނީގެ ނ އ ފ ލޭ މ ދާތަކ ގެ ެތރެއިން، ކ ންފ ނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޭނ ންކ ރެވިާދެނ 
ދަދަ މ ދާ ވަކިކޮށް، އެ ތަންތާގައި، އޮފީހާއި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައް ހިންގޭ ފަދަ 

ލ ެގ ތެރެއިން، އެިކ އިމާރާތްތައް ހަދައި ކ އްޔައްދިނ މާއި، ކ ންފ ނީގެ ނ އ ފ ލޭ މ ދަ
 އެކި ބޭނ ންތަކަށް ފަސޭހައިން ޭބނ ންކ ރެވިދާނެ ފަދަ ތަްނތަން ކ އްޔަށް ދިނ ން. 

 ބައިނަލް އަގްވާމީ ގޮތ ން ވިޔަފާިރ ކ ރ ން: )ބ(  

ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖޭއިން ބޭރ ގައި، ކ ންފ ނީގެ ވިޔަފާރިތައް ކ ރިއަށް 
ގެންދިއ މަށްޓަކައި، ކ ންފ ނީެގ ގޮފިތަކާއި، އޭޖެންސީތަކާއި ސަބްސިޑިއަރީތައް 
ހ ޅ ވައި ހިންގ ން، އަދި ކ ންފ ނިން ކ ރ މަށް ހ އްދަކ ރެވިފައިވާ ހ ރިހާ 

ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ ހޯދ ން، އަދި ެއ މަސައްކަތްތައް، ނ ވަތަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް 
 ތަންތަނ ގައި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއާ ގ ޅޭގޮތ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން. 

 ޚިދ މަތް ދިނ މ ގެ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް: )ޅ(   
ހިންގައި ބެލެހެއްޓ މ ގެ، އަދި ޓެްކނިކަލް އަދި އިދާރީ މީހ ނާއި ލަފާދިނ މ ގެ  .1

 ޚިދ މަތް ދިނ މާއި އެފަދަ ޚިދ މަތް ލިބިގަތ ން. 
އަމިއްލަ ފަރ ދ ންނަށާިއ، ފަރްމތަކަށާއި ކ ންފ ިނތަކަށް އޭޖެްނސީ ގެ  .2

އާއި ގޮތ ގައާއި، އޮފީސް އަދި ވިޔަފާީރގެ ޚިދ މަތް ދިނ މާއި، ނޮމިނީގެ ޮގތ ގަ



 

 

ކަސްޓޯޑިއަންގެ ގޮތ ގައި މަސައްކަތްކ ރ މާއި، އަމާނާތ ގެ އެއްބަސްވ މ ގެ 
ދަށ ން އަމާނާތް ހިަފހައްޓާ ފަރާެތއްގެ ގޮތ ގައާއި، ވަސިއްޔަތް ތަންފީޒ ކ ރާ 
ފަރާތެއްގެ ގޮތ ގައި މަސައްކަތްކ ރ މާއި، ކ ލައިންޓ ންގެ ފަރާތ ްނ 

ބެހޭގޮތ ންވާ އަމާނާތ ެގ  އެސެޓްއާއި ހަވާލ ވެ އެއެސެޓް ބެލެހެއްޓ މާއި
އެއްބަސްވ ން، ވަސިއްޔަތް ނ ވަތަ އެހެންވެސް ލިޔ މެއްގައިވާ ގޮތަްށ 

 އެއެސެޓްސް ހިންގައި ބަލަހައްޓަިއ، އިންވެސްޓްކ ރ ން. 

އިތ ރ  މަޤްޞަދ ތަކާއި 
 ބާރ ތައް 

 ވިޔަފާރިކ ރ މަށްޓަކައި އެހެން ޝަޚްސ ތަކާއި އެކ  މ ޢާމާލާތްކ ރ ން:  )ހ( 4

ބާވަތެއްެގ މާލީ އަދި އެހެންވެސް ވިޔަފާރީގެ މ ޢާމަާލތްތަކާއި ހ ރިހާ  .1
 އޮޕްރޭޝަންތަކ ގައި ބައިވެރިވެ، ހިންގ ން.

ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ކ ންފ ިނތަކާއި، ސަރ ކާރ ގެ ފަރާތްތަކާއި އެހެްނވެސް  .2
ފަރާތްތަކާއިއެކ  ވިޔަފާރީގެ ނ ވަތަ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ނ ވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް 

ސް ގޮތަކ ން ގ ޅ ން ހިންގ މާއި، އެކަމާ ބެހޭ ޤާޫނނާއި، ނ ވަތަ އެހެންވެ
އަމ ރާއި، ޗާރޓަރާއި، ކޮންޓްރެކްޓާއި، ޤަރާރާއި، ޙަްއޤ ތަކާއި 
ލައިސަންސްއާއި، ފެރެންޗައިސްއާއި، ހ އްދައާއި ކޮންސެޝަްނތަކ ގައި 
ބައިވެރިވ މާއި، ކ ންފ ނީެގ މަްނފާއަށްޓަކައި މ ހިންމ  ކޮންމެ ިފޔަވަޅެއް 

ޮކްންޓެރްކެޓްއ ުނަވަތ ެއްއަބްސުވެމްއ، ިނޯގިޝޭއަޝެންއ، ، އެޅ މާއި

ައިދ ެއެހްނެވްސ ާޤޫނީނ ޮގުތްނ ައާޅ ިފަޔަވުޅަތާކިއ، 

ެއޭރްންޖަމްންޓަތާކިއ  ްސީކްމަތާކިއ، ެއެހްނެވްސ ޮކްނެމ ަކެމްއ 

 ފެށ މާއި، ކ ރިއަށް ގެންދިއ މާއި، ދަޢ ވާކ ރ ން. ، ުކުރާމއި 

ޕްރީމް، މ ނިސިޕަލް، ލޯކަލް ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ގެ ނ ވަތަ އެހެންވެސް ސް .0
އެހެންވެސް ފަރާތްތަކާއިއެކ  އެރޭންޖްމަންޓްތަކަށްދިއ މާިއ، ކ ްނފ ނީގެ 
މަޤްޞަދ ތަކާއި ގ ޅޭގޮތ ން އެފަދަ ފަރާތްތަކ ން ޙައްޤ ތަކާއި، 

 ކޮންސެޝަންތަކާއި، ލައިސަންސްއާއި އިމްތިޔާޒްތައް ހޯދ ން.

 ކ ންފ ނީގެ އެސެޓް އިތ ރ ކ ރ ން:އެކ އިޒިޝަންސް، ރިލީސް އަދި  )ށ(  



 

 

ކ ންފ ނީގެ ނ ވަތަ ކ ްނފ ނީގެ ބ ރާންޗްތަކ ގެ ނ ވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކ ެގ  .1
ވިޔަފާރިއާއި ގ ޅޭގޮތ ން ބޭނ ންެތރި އެސްޓޭޓާއި، ބިމާއި، އިމާާރތާއި، 
އީޒްމަންޓާއި، ޙައްޤ ތަކާއި، އިމްތިޔާޒްތަކާއި، ކޮންސެޝަންތަކާއި، 

ވިޔަފާރީގެ ނަމާއި، ލައިސަންސްއާއި، ސިއްރ   ޕޭޓެންޓް ރައިޓްސްއާއި،
ޕްރޮސެސްތަކާއި، މެޝިނަރީއާއި، ޕްލާންޓާއި، ސްޓޮކް އިންޓްރޭޑްއާއި، 
ހ ރިހާ ބާވަތެއްގެ އ ފ ލޭ އަދި ނ އ ފ ލޭމ ދާ، ކ ންފ ނިން މ ޤާބިލަކަށް އަިދ 
ޝަރ ތ ތަކެއްގެ މަތިން ގަތ ާމއި، ކ އްޔަށްހިފ މާއި، ބަދަލ ކ ރ މާއި، 

 ގޮތަކ ން ލިބިގަތ މާިއ ބެލެހެއްޓ ން.  އެހެންވެސް

ނޑައަޅާ ޝަރ ތ ތަކަކާ އެއްގޮތަށް  .2 އެހެން މ ޤާބިލަކަށް އަދި ކ ްނފ ިނން ކަ
ކ ންފ ނީގެ މ ދަލާއި އެސެޓްސް ާއއި ޙައްޤ ތައް، )ކ އްޔަށް ދީގެން، ނ ވަތަ 
ރޯޔަލްޓީ ލިބޭގޮަތށް ނ ަވތަ ަފއިދާ ހިއްސާކ ރާގޮތަށް ނ ވަަތ އެނޫން 

ޔަސް( ފެންވަރ މަތިކ ރ މާއި، ހިންގައި ބެލެހެްއޓ މާއި، ގޮތަކަށް ވި
ތަރައްޤީކ ރ މާއި، ބަދަލ ކ ރ މާއި، ރަހ ނ ކ ރ މާއި، ވިއްކ މާއި، 
ދޫކޮށްލ މާއި، އެކައ ންަޓށް ބަދަލ ކ ރ މާއި، ކ އްޔަށްދިނ މާއި، އެއްޗެއްސާއި 
ގ ޅޭ ލައިސަންސްއާއި، އީޒްމަންޓްސްއާއި އެހެން ޙައްޤ ތައް ދިނ މާއި،  

އެސެޓްއާއި ޒިންމާއާއި، ، ކ ންފ ނީގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ މ ދަލާއި
މ ޢާމަލާތްތައް )މީގެ ތެރޭގައި ހިއްސާއާއި، ސްޓޮކްސްއާއި، ބޮންޑާއި، 
ޑިބެންޗަރާއި، ރަހ ނާއި އެހެންވެސް އިލްޒާމްތައް ނ ވަތަ އެއިން އެއްވެސް 

 އެއްޗެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް( ވިއްކ މާއި ދޫކ ރ ން. 

ނ ވަތަ ފާރމެއްގެ ނ ވަތަ ކ ންފ ންޏެއްގެ ވިޔަފާރީގެ ނ ވަތަ  ފަރ ދެއްގެ .0
ގ ޑްވިލްގެ ނ ވަތަ އެސެޓްސްގެ ނ ވަތަ ޒިންމާގެ ބައެއް ގަތ މާއި 

 އެހެންވެސް ގޮތަކ ން ލިބިގަތ މާިއ ކ ރިއަށް ގެންދިއ ން. 

ކ ންފ ނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޭނ ްނތެރިކަމަށް ފެންނަ ނ އ ފ ލޭމ ަދލާއި،  .4
ސަންސްއާއި، ޙައްޤ ތަކާއި، އިމްތިޔާޒްތައް ގަތ މާއި، ޕޭޓެންޓާއި، ލައި



 

 

ކ ންފ ންޏަށް ފެންނަ ރަނގަޅ  ގޮތަކަށް ކ އްޔަށް ނ ވަތަ އެހެން އެއްޗެއްގެ 
 ބަދަލ ގައި ލިބިަގތ މާއި، އެހެން ގޮތަކަށްވެސް ލިބިގަތ ން.

ކ ންފ ނީގެ މ ދަލާއި އެސެޓްސް ނ ވަތަ އެއިން ބައެއް، ކ ންފ ނިްނ  .5
ނޑައަޅާ  ކ ންފ ނީގެ މަްޤޞަދ ތަކާއި، މ ޅިން ، މ ޤާބިލަކަށް، ޚާއްޞަކޮށްކަ

، ނ ވަތަ ބައެއް އެއްގޮތް އެހެން ކ ންފ ންޏެއްގެ ހިއްސާއަށް، ޑިބެންޗަރަށް

ޑިބެންޗަރ ސްޓޮކްސްއަށް، ނ ވަތަ ސެކިއ ރިޓީސް އަށް ވިއްކ މާއި، 
 ދޫކޮށްލ ން.

 އިންވެސްޓްކ ރ ން: )ނ(  

ތެރެިއން އެވަގ ތަކަށް ބޭނ ންނ ވާ ބައި، އެހެްނ ކ ންފ ނީގެ ރައ ސ ލްމާލ ގެ  .1
ކ ންފ ންޏަކ ން، ކޯޕްރޭޝަނަކ ން، ސަރ ކާރ ން، މ ނިސިޕަލް އޮތޯރިޓީއަކ ްނ 
ނޑައަޅާ އެހެންވެސް ފަރާތަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ނ ވަަތ  ނ ވަތަ ކ ންފ ނިން ކަ
ގަރަންޓީކޮށްދީފައިވާ ހިއްސާއާިއ، ސްޓޮކްސްއާއި، ޑިބެންޗަރސްއާއި، 

ޗަރ ސްޓޮކްސްއާއި، ބޮންޑާއި، ރަހ ނާއި އޮބްލިގޭޝަްނސްއާއި، ޑިބެން
 ސެކިއ ރިޓީސް ގަތ މަށް އިންވެސްޓްކ ރ ން.

ކޯޕަރޭޝަންތަކާއި، ކ ންފ ނިތަާކއި، ސިންޑިކޭޓްތަކާއި، ފަންޑްތަކާއި،  .2
ޓްރަސްޓްތަކާއި، ވިޔަފާރިއާއި އިދާރާތައް ޕްރޮމޯޓްކ ރ މާއި، 

އޭގައި ބައިވެރިވ މާއި، ސްޕޮންސަރކ ރ މާއި، ޤާއިމ ކ ރ މާއި، 
އިންތިޒާމްކ ރ މާއި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓ މާއި، ސްޕަވައިޒްކ ރ މާއި 

 ކޮންޓްރޯލްކ ރ ން. 

އެކި ގޮތްގޮތައް އަދި އެކި ޝަރ ތ ތަކ ގެ މަތިން ހިްއސާއާއި،  .0
ސްޓޮކްސްއާއި، ޑިބެންޗަރާއި، ޑިބެންޗަރ ސްޓޮކްސްއާއި، އެނ އިޓީސްއާއި، 

ސާގެ ޑިޕޮސިޓްސްއާއި، މ ދާ ގަތ މާއި، އެހެން ބޭރ ފައިސާއާއި، ބޭރ ފައި
ގޮތަކ ންވިޔަސް ހޯދައި ބެެހއްޓ މާއި، ކ ންފ ނީގެ މަްސލަހަތަްށ 
ރަނގަޅ ވާގޮތަށް އެތަކެތި ަބދަލ ކ ރ މާއި، ޙައްޤ ތަކާއި ބާރ ތަްއ 



 

 

ތަންފީޒ ކ ރ މާއި، އިންވެސްޓްމަންޓް ޓްރަސްޓްގެ ގޮތ ގައި ވިޔަފާރި 
ޝަންސްތަކަށް އެވަގ ތަކަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ކ ރ މާއި، ކ ންފ ނީގެ އޮޕަރޭ

 އިންވެސްޓްކ ރ މާއި މ ޢާމަލާތް ކ ރ ން.

ފިކ ރީ އަދި ސިނާއީ މ ދާލާއި ހ ރިހާ ބާވަތެއްގެ ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި  .4
އެކަންކަމާބެހޭ ހ އްަދތަކާއި، ރަްއކާރެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތައް ދ ނިޔޭގެ ކޮންމެ 

ޖިސްޓްރީ ކ ރ މާއި، ގަތ މާއި އެހެން ތަނެއްގައި ވިޔަސް ހޯދ މާށްއެދ މާއި، ރަ
ގޮތަކ ން ވިޔަސް ލިބިގަތ މާއި، ރައްކާތެރިކ ރ މާއި، ދެމެހެއްޓ މާިއ 
އާކ ރ މާއި، އެފަދަ ކަންކަމ ގެ ބޭނ ން ކ ރ މާއި، ތަރައްީޤކ ރ މާއި، 
އ ފެއްދ މާއި، ތަޖ ރ ބާކ ރ މާއި، ޓެސްޓްކ ރ މާއި، ފެންވަރ  މަތިކ ރ މާއި، 

 ދިނ ން.އެކަންކަމ ގެ ހ އްދަ 

ބިމާއި، ގ ދ ރަތީ ވަސީލަތްތަާކއި، ފްރަންޗައިޒްތަކާއި، ހައްޤ ތަކާއި،  .5
ހ އްދަތަކާއި އިމްތިޔާޒްތައް، ކޮްނމެ ތަނެއްގައިވިޔަސް ގަތ މާއި، އެހެްނ 
ގޮތަކ ންވިޔަސް ހޯދ މާއި، ބެހެއްޓ މާއި، މިލްކ ކ ރ މާއި، 
 ލައިސަންސްދިނ މާއި، ދެމެެހއްޓ މާއި، މަސައްކަތް ކ ރ މާއި،
ބޭނ ންކ ރ މާއި، ތަރައްޤީކ ރ މާއި، ފެންވަރ  މަތިކ ރ މާއި، ވިއްކ މާއި، 

ކ އްޔަށް ިހފ މާއި،  ،ކ އްޔަށް ދިނ މާއި، ދޫކޮށްލ މާިއ، ބަދަލ ކ ރ މާއި
ދިނ މާއި، އެހެން ގޮތްގޮތ ންވެްސ މ ޢާމަލާތްކ ރ މާއި، އެކަންކަމ ން ލިޭބ 

ންވެސްޓްކ ރ މާއި، އާމްދަނީއާއި ފައިދާ ނެގ މާއި، މެނޭޖްކ ރ މާއި، އި
އެޖަސްޓްކ ރ މާއި، އެހެންގޮތަކ ްނވިޔަސް ކ ންފ ނީގެ އާމްދަނީއާއި ފައިދާއާއި 

 އެއިން ލިބޭ މަސްލަޙަތާމެދ  ޢަމަލ ކ ރ ން.

ކ ންފ ނީގެ ޭބނ މަށްޓަކައި ނ ވަތަ އެހެްނ ބޭނ ަމށްޓަކަިއވިޔަސް،  .6
އި، ފެކްޓްރީއާއި، އޮފީހާއި، ޯގިތގެދޮރާއި، އެހެންވެސް އިމާރާތްތަކާ

ޕްލާންޓާއި މެޝިނަރީއާއި، އިކްއިޕްމަންޓް، ހެދ މާއި، އިމާރާތްކ ރ މާއި، 
 އިކްއިޕްކ ރ މާއި، ދެމެހެއްޓ މާއި، މެނޭޖްކ ރ މާއި، ލިބިގަތ ން.



 

 

ކ ންފ ންޏަށް ނ ވަތަ ކ ންފ ނީެގ ވިޔަފާރިއާއި ޙަރަކާތްތަކާ ގ ޅޭ ގޮތ ން  .2
ވާއެއްޗެއްސާއި، ބޭނ ންވާ މ ދަލާއި، އާރޓިކަްލސްއާއި، ތަކެއްޗާއި، ދ އް

އާލާތާއި، މެޝިނަރީއާއި، އިކްިއޕްމަންޓާއި ބޭނ ންވާ އެހެިނހެްނ ތަކެތި 
 ކ އްޔަށް ހިފ މާއި، ގަތ މާއި، އެެހންގޮތަކ ންވިޔަސް ހޯދ ން.

ކ ންފ ނި ނ ވަތަ އެހެންވެސް ކ ންފ ންޏެއް ނ ވަތަ މީހަކަށް އަސަރ ކޮށްފާޭނ  .8
ކާ ގ ޅޭ ގޮތ ން ކަންކަމާބެހޭ ގޮތ ން އިންޝ އަރކ ރެވޭ ރިސްކ ތަ
 އިންޝޫރަންސް ނެގ މާއި، އިްނޝޫރަންސް ކ ރ ވ ން.

ދިވެހިރާއްޖޭގައާއި، ރާއްޖޭން ބޭރ ގައި ކ ންފ ނީގެ ގޮފިތައް ކ ންފ ިންނ  .9
އަމިއްކައަށް ނ ވަތަ އެހެން ފަރާަތކާ ގ ޅިގެން ނ ވަތަ އޭޖެންޓ ން، ނ ވަަތ 

އްދައި ެއކަމާގ ޅޭ ޓްރަސްޓީސް މެދ ވެރިކޮށް ނ ވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކ ން އ ފަ
 ގޮތ ންކ ރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ކ ރ ން.

 ފަންޑް މެނޭޖްކ ރ ން: )ރ(  

ކ ންފ ނީގެ މ ދާ ރަނގަޅ  ހާލަތަކަށް ރ ޖޫޢަކ ރ މަށްޓަކައި، ނ ވަތަ ފެންވަރ  ރަނގަޅ  
ކ ރ މަށްޓަކައި، ނ ވަަތ ފ ޅާކ ރ މަށްޓަކައި ނ ވަތަ ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި ނ ވަަތ 

އ ޅޭ ނ ވަތަ ކ ރިން އ ޅެފައިވާ މ ވައްޒަފ ންނަށް މަންފާއެްއ ކ ންފ ނީގައި 
ކ ރ ވ މަށްޓަކައި ނ ވަތަ ކ ންފ ނީގެ މަސްލަހަތައްޓަކައި ބޭނ ްނތެރި އެހެންވެސް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑާއި، ވެލްފެއަރ ފަންޑާއި، ޑިޕްރިސިއޭޝަން ، މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި
އިންޝިއ ރެންސް ަފންޑާއި، ރިހެބިލިޭޓޝަްނ ފަންޑާއި، ސިންކިންގް ަފންޑާއި، 

 ފަންޑާއި އެހެންވެސް ޚާއްޞަ ފަންޑްތައް އ ފެއްދ ން.

 ކ ންފ ނީގެ ވިޔަފާރި އާއި މަސައްކަތް އިސްތިހާރ  ކ ރ މާއި ޕްރޮމޯޓްކ ރ ން: )ބ(  

ކ ންފ ންޏާއި އެހެންވެސް ފަރާތްތަކ ގެ ވިޔަފާރިއާއި ޕްރޮޑަކްޓްތައް އެނގޭނޭ ގޮްތ 
ހެދ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައް ކ ރ މާއި، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ނޫހާއި ރޭޑިއޯ އާއި 
ޓެލެވިޛަންއާއި ސަރކިއ ލަރ އިންނާއި ފޮތްޮފތާއި މަޖައްލާތަކ ގައާިއ 



 

 

ވޯޑާއި، ޚައިރާތާއި، މަޢ ލޫމާތ  ފެތ ރ މ ެގ އިސްތިހާރ ކ ރ މާއި، އިނާމާއި، ރި
 އެހެންވެސް ގޮތްތައް ބޭނ ންކ ރ ްނ.

 ކ ންފ ނީގެ މ ވައްޒަފ ންނާއި މެްނބަރ ންނަށް އެހީވ ން: )ޅ(  

އެއްވެސް މީހަކަށް މަންފާ ކ ރަނިވި ގޮތަކަށް ނ ވަތަ ކ ންފ ީނގެ މެންބަރ ންެގ 
މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ސީާދ ނ ވަތަ ނ ސީާދ މަސްލަހަތ ތައް ކ ރިއެރ ވ މަށާއި އެފަދަ 

ގޮތަކ ން ވިޔަސް، ކ ންފ ނީެގ ނ ވަތަ ކ ްނފ ނީގެ މެްމބަރ ންގެ މަސްލަަހތ  
ކ ރިއެރ ވ މަށް ނ ވަތަ ޤައ މީ، ނ ަވތަ ޚައިރާތަކަށް ނ ވަތަ ތަޢ ލީމަށް ނ ވަތަ އިޖްތިމާީޢ 

ބްސްކްރައިބް ކަމަކަށް، ނ ވަތަ ާޢންމ  ނ ވަަތ ބޭނ ންތެރި މަޤްސަދަކަްށޓަކަިއ ސަ
ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ގެރެންޓީ ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރ މަށްޓަކައި ޕެންޝަނާއި، 

 އެލަވަންސާއި، ގްރެޓ އިޓީސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ދިނ ން.

 ކ ންފ ނީގެ ފަރާތ ން މީހ ން އައްޔަންކ ރ ން: )ކ(  

ކ ްނފ ނީގެ ފަރާތ ްނ ކ ންފ ނީގެ މަޤްޞަދ ތައް ަޢމަލީގޮތ ން ކ ރ މަގައާއި 
އޭޖެންޓްކަންކ ރާ ކަންކަމ ގައި ނ ވަތަ ކ ންފ ނީގެ މަްޞލަޙަތ  ިހމެނޭ ކަންކަމާގ ޅޭ 

 ގޮތ ން އޭޖެންޓ ްނނާއި، ޚަބީރ ްނނާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލ ން ޢައްޔަން ކ ރ ން.

 ޢާންމ  މާއްދާތައް: )އ(  

މަތީގައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ދ ނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް، ޕްރިންސިޕަލް  .1
ނ ވަތަ އޭޖެންްޓ، ކޮްނޓްރެކްޓަރ ނ ވަތަ ޓްރަސްޓީ ނ ވަތަ އެެހންވެްސ 
ޙައްޞިއްޔަތަކ ން ނ ވަތަ ްޓރަސްޓީއިންނާއި، އޭޖެންޓ ްނ ނ ވަަތ 

ރާތަކާއި އެހެންވެސް ފަރާތެއް މެދ ވެރިކޮށް އަމިއްލައަށް ނ ވަތަ އެހެން ފަ 
ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް އަދި މ ާޤބިލަކަށް ކ ރ ން. މީެގ  ގ ޅިގެން، ކ ންފ ިނން ކަ
ތެރޭގައި ކ ންފ ނިން ހޯދާ މ ދާ ނ ވަތަ ދޭ ޚިދ މަތަކާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން ނ ވަތަ 
އަދާކ ރަންޖެހޭ ވާޖިބަކާއި ގ ޅޭޮގތ ން ޙިއްޞާ ދޫކ ރ މާއި އެަކށައެޅ ން 

 ހިމެނެއެވެ. 

ންކަމާއި ގ ޅޭގޮތ ން ސީދާ ނ ވަތަ ނ ސީދާ ގޮތަކ ްނ މަތީގައި ބ ނެފައިވާ ކަ .2
ކ ންފ ންޏަށް ފައިދާ ކ ރާނެ އަދި ކ ންފ ނީގެ މ ދަލާއި އެސެޓްސްގެ އަގ  



 

 

މައްޗަށްދާނެ އަދި ކ ންފ ނީެގ ނ ވަތަ ކ ންފ ނީގެ މެްމަބރ ންގެ 
މަޞްލަޙަތ ތައް ކ ރިއެރ ވޭނެ ގޮަތށް ކ ންފ ންޏަށް ކ ރެވިާދނެކަމަށް ފެންަނ 

ހަރަކާތްތައް ހިންގ ން. އަދި މި މާއްދާގެ ކޮންމެ ޕެރެގްރާފެއްގައި  ވިޔަފާރި
ބ ނެފައިވާ ކޮންމެ މަޤްޞަަދކީ، އެޕެރެގްރާފެއްގައި އެހެންގޮތަކަްށ 
ބ ނެފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ، ވަކި އަދި ޢާންމ  މަޤްޞަދެކެވެ. އަދި އެއިން 

ނ ވަަތ  އެއްވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބ ން ނ ވަތަ އެއިން މާނަކ ރެވޭ ގޮތަކ ން 
ކ ންފ ނީގެ ނަމ ގެ ސަބަބ ން، އެިއން އެއްވެސް ޕްރެގްރާފެއްގައި ބ ނެފައިވާ 

 މަޤްޞަދެއްގެ ދާއިރާ ކ ޑަވެގެން ނ ދާނެއެވެ. 

ދަރަންޏަށް 
ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރ  

ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 ޕްރައިވެޓް ކ ންފ ނި 

ގެ )އެއިރަށް  1996މި ކ ންފ ންޏަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ންފ ންޏާއި ބެހޭ ޤާޫނނ    5
ވަނަ މާއްދާގައި ބ ނެފައިވާފަދަ، ދަރަންޏަށް  0އިޞްލާހ ގެނެވިފައިވާ ގޮތަށް( 

ނޑައެޅިފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކ ންފ ންޏެކެވެ. އެހެންކަމ ން،  ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރ  ކަ
 ކ ންފ ނީގެ ޙިއްޞާއެއް ޢާންމ ކޮްށ ނ ވިއްކޭނެއެވެ.

ދަރަންޏަށް ޒިންމާ 
ރ  ވާންޖެހޭ މިންވަ 

 ކަނޑައެޅިފައިވ ން 

ކ ންފ ނީގެ ހިއްސާދާރ ން ކ ންފ ީނގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާނީ އެފަރާތަކ ން ގަނެފަިއާވ   6
ނ ވަތަ ގަންނާނެ ކަމަށް އެްއަބސްވެފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަގ ގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 
މިންވަރެއް ޙިއްޞާދާރަކ  ކ ންފ ންޏަށް ނ ދީ އޮތް ކަމ ގައިވާނަމަ، އެ ޙިއްޞާދާރަކ  

 އެ މިންވަރަކަށެވެ. 

ކ ންފ ނީގައި މަދ ވެގެްނ ދެ ޙިއްޞާދާރ ން ތިެބންވާނެއެވެ. ކ ންފ ނީގައި އެްނެމ  )ހ( 2 އްޞާދާރ ން ޙި 
ނޑައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.  ގިނަވެގެން ތިބެޭވނެ ޙިއްޞާދާރ ންގެ ޢަދަދ  ކަ

 )ށ(  
ކ ންފ ނީގައި މިހާރ  ިތބި ޙިއްޞާދާރ ން ބެހިފައިވާޮގތް ތިރީަގއި ތާވާލްކ ރެވިފަިއ 

 އެވަނީއެވެ. 
 

 

 

 



 

 

 ޙިއްޞާގެ % ޙިއްޞާގެ ޢަދަދ   ޙިއްޞާދާރ ން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީ 

 )އައި.ޔޫ.އެމް( 
4،950،000 %99 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ 
 ދަރިވަރ ންގެ ގ ޅ ން

50،000 %1 

 100% 5،000،000 ޖ މްލަ
 

ހ އްދަކ ރެވިފައިވާ 
ރައ ސ ލްމާލ  އަދި 

ޙިއްޞާގެ ބާވަތާއި ޢަދަދާއި 
 މޫނ މަތީ އަގ  

 

ކ ންފ ނީގެ ހ އްދަކ ރެވިފައިވާ ރައ ސ ލްމާލަކީ، ކ ންފ ނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ ގައިާވ  )ހ( 8
ނޑަައޅާފައިވާ ޚާއްޞަ ޝަރ ތ ތަކަކާއި މާއްދާތަކ ގެ  ގޮތ ގެ މަތީން އެއިރަކަށް ކަ

ރ ފިޔާގެ  50/-ޙައްޤ ތަކާއި އިމްތިޔާޒްތަކެއް ލިބިގެންވާ އަދި ދަށ ން ލިބިޭދ 
)އެއް ލައްލަ( ޙިއްޞާގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިފައިާވ   100،000މޫނ މަތީ އަގ ގެ 
 )ފަސް މިލިއަން( ރ ފިޔާގެ ޙިއްޞާގެ މައްޗަށެވެ. 5،000،000

ކ ންފ ނީގެ ހ އްދަ ކ ރެވިފައިވާ ރައ ސ ލްމާލ  އެކ ލެވިގެންވަނީ، އެއްބާވަތެއްެގ  )ށ(  
)ފަްސ މިލިއަން(  5،000،000ޙިއްޞާއިންނެވެ. ޙިއްޞާ ބެިހގެންވަނީ 

 ރ ފިޔާގެ ޙިއްޞާގެ މައްޗަށެވެ. 

ޙިއްޞާގެ ސަބަބ ން ލިބޭ 
މަޤާމ ތަކާއި، ބާރ ތަކާއި، 

 އިމްތިޔާޒްތައް 

 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1ކަށް ދެވޭނީ ކޮންމެ ޙިއްޞާއަ )ހ( 9

ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކީވެސް، ކ ންފ ނީގެ ފައިދާ ބެހ މ ގައާއި، ކ ންފ ނި އ ވާލ މ ްނ  )ށ( 
 ލިބޭ އެއްޗެއް ލިބ މ ގައި ހަމަހަަމ ޙައްޤ ތަކެއް ލިބިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. 

އަސާސީ ޤަވާޢިދ  
 ބަދަލ ކ ރ ން 

 

ކ ންފ ންޏާއި ބެހޭ ާޤނޫނ ގެ މަތިން، ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑ ެގ  )ހ( 10
ޖަލްސާއަކ ން ފާސްކ ރާ ޤަރާރަކ ން ކ ންފ ނީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދައް ބަދަލެއް 

 ގެނެވިދާނެއެވެ. 

މި އަސާސީ ޤަވާޢިދ ގައިވާ އެންމެހައި ސ ރ ޚީތަކަކީ މި އަސާސީ ޤަވާޢިދ ގެބައެްއ  )ށ(  
ނޫނެވެ. އެ ސ ރ ޚީތަކ ގެ ހަމައެކަނި ބޭނ މަކީ ވަކި ކަމަކާގ ޭޅ މާއްދާއެއް 

 ފަސޭހައިން ހޯދައި ބެލ މަށް ފަޭސހަ ކޮށް ދިނ މެވެ. 



 

 

 
 ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން 

 
މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ މި ޤަވާޢިދ  ސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓްގައި ނ ވަތަ  11

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެްނނެވެ.
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