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2013/R-55 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 42     އަދަދު: 109       ތާރީޚު:  13 ރަމަޟާން 1434  -  21 ޖުލައި 2013   އާދީއްތަ
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ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ ގަވާއިދު

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި، އަލަށް ލިސްޓުކުރަން އެދޭ  )ޕްރި-1.ތަޢާރުފު

އައި-ޕީއޯ( ކުންފުނިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީޒް އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒްކަމަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި 

އެޑްވައިޒަރީ  ޝަރީޢާ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ބަޔާންކޮށް،  ހަމަތައް  ގޮތުގެ  ސްކްރީންކުރާނެ 

ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން އެކުލަވާލައިފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ 

މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  ދަށުން،  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   60 ގެ  ޤާނޫނު(  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނެރޭ ގަވާއިދެކެވެ. މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް 

އެވެ. ގަވާއިދު[  ސްކްރީންކުރުމުގެ 

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްސަދަކީ އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގައި އޮތޯރިޓީއިން ބަލާނެ 2.މަޤުޞަދު

ނޑުތައް ހާމަކުރުމެވެ.  ނޑުތަކެއް ކަޑައަޅައި، އެމިންގަ މިންގަ

ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ 

މާނަތައް

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް މާނަކުރެވިފައި ނުވާހައި ހިނދަކު މި ގަވާއިދުގެ ލަފުޒުތަކާއި 3.

ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.

މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ]އޮތޯރިޓީ[ 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ  ]ސްކްރީންކުރުން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުންފުނީގެ ހިއްސާ، މި ގަވާއިދުގައި ކަ

ނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަށެވެ. މިންގަ

ނޑުތަކަށްފެތޭ  ]ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނި[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ މިންގަ

އަންނަ  ހިސާބުތަކަށް  ވިޔަފާރިއާއި  ކުންފުނީގެ  ގިންތިކުރުމަށްފަހު،  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ 

ކުންފުންޏެއްކަމުގައި  ނުފެތޭ  ނޑުތަކަށް  މިންގަ ގަވާއިދުގެ  މި  އެއީ  ބަދަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން، 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ. އޮތޯރިޓީ އިން ކަ

ސްކްރީންކުރުމުގެ 

ނޑުތައް މިންގަ

އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ކަޑައެޅުމަށް ސްކްރީންކުރުމުގައި އޮތޯރިޓީން ބަލާނީ ތިރީގައިވާ )ހ(4.

ނޑުތައް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ  ނޑުތަކަށެވެ. މި މިންގަ މިންގަ
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އަށް  ބެސްޓްޕްރެކްޓިސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މަތިން،  ލަފާގެ  ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

ނޑު ނުވަތަ ބޮޑު ބައެއް ކަމުގައި ތިރީގައިވާ 1. ކުންފުނިން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ މައިގަ

އެއްވެސް ކަމެއް ނުވުން؛

)ހ( ރިބާ )އިންޓަރެސްޓް( އެކުލެވޭ މާލީ ޚިދުމަތްތައް؛

)ށ( ޖުވާ؛

)ނ( ޙަލާލު ނޫން ތަކެއްޗާއި އެއާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި އުފެއްދުމާއި ވިއްކުން؛ އަދި

)ރ( މީގެ އިތުރުން އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަންތައް ކަމުގައި ކަމާބެހޭ 

ކަންތައްތައް. ހާމަކޮށްފައިވާ  އިދާރާތަކުން 

ނޑު ނުވަތަ ބޮޑު ބަޔަކީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ 1 ވަނަ )ށ( ކުންފުނިން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ މައިގަ

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސްކުންފުނީން 

ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެބާވަތުގެ ކަމެއް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހިމެނޭކަމަށްވާނަމަ، 

އެ ކުންފުންޏެއް އިތުރަށް ސްކްރީންކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 

މަތިންނެވެ.

ނޑު ނުވަތަ ބޮޑު ބައެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންނުވާނެ )ހ(5. ކުންފުނިން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ މައިގަ

މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ކުންފުނީގެ  ބުނެފައިވާކަމެއް،  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  ކަމަށް 4 

ނޑުތަކަށް  މިންގަ ތިރީގައިމިވާ  އެކުންފުންޏެއް  ހިމެނޭނަމަ  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް 

ފެތެންވާނެއެވެ.

އެކަމަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ )ސޭލްސް( ކުންފުނީގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ %5 )ފަހެއް 1.

އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުނުވުން.

ކުންފުނީގެ އިންޓަރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ކުންފުނީގެ އެސެޓްސްގެ )ޓެންޖިބަލް 2.

އެސެޓްސްގެ( %33 )ތެއްތިރީސް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުނުވުން.

ދަރަނީގެ ނިސްބަތް ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ އިންނެވެ.

އިންޓަރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމުލަ ދަރަނި

100*                             

ޖުމުލަ ޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް

)ތެއްތިރީސް 3.  33% ރޭޝިއޯ  ރިސީވަބަލް  ލިބޭ  އިންޓަރެސްޓް  ކުންފުނީގެ 

ނުވުން. އިތުރު  އަށްވުރެން  އިންސައްތަ( 
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ރިސީވަބަލް ރޭޝިއޯ ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ އިންނެވެ.

އިންޓަރެސްޓް ލިބޭ އެކައުންޓް ރިސީވަބަލް + އިންޓަރެސްޓް 

              ލިބޭ ސެކިޔުރިޓީޒް

100*                                
              ޖުމުލަ އެސެޓްސް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ހަމަތަކަށް ކުންފުންޏެއް ފެތުނު ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏަކީ މި )ށ(

ނޑައެޅޭނީ، މި ގަވާއިދަށް ނުފެތޭ  ނޑުތަކަށް ފެތޭ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ކަ ގަވާއިދުގެ މިންގަ

މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އާންމު މަޞްލަޙަތު ހުރި ކަންކަމަށްޓަކައި ހޭދަކުރުމަށް 

މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި  އާންމު  މިކުންފުނިން  މިގޮތުން  އިޤްރާރުވާނަމައެވެ.  އެކުންފުނިން 

މިޕްލޭނަކީ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ޕްލޭނެއް  އެކަށީގެންވާ  ގޮތުގެ  ހޭދަކުރާނެ 

އޮތޯރިޓީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޕްލޭނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާނަމަ، 6.ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ކުންފުންޏަކުން  އަލަށް  ބެލުމަށްޓަކައި  ފެތޭތޯ  ނޑުތަކަށް  މިންގަ ގަވާއިދުގެ  މި 

ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން  ލިޔެކިޔުންތައް  ތިރީގައިވާ 

އަހަރީ ރިޕޯޓު )އެންމެ ފަހުގެ އޯޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ހިމެނޭގޮތަށް( 1.

ޝަރީޢާއޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ހަދާފައިވާނަމަ އެރިޕޯޓެއް )މި ގަވާއިދުގެ އުސޫލުތަކާ ކޮމްޕްލައިކުރާ 2.

މިންވަރު ގެ ތަފްސީލް ހާމަކޮށްދޭ ރިޕޯޓެއް(

ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ކްރޮސް ވެރިފައި ކުރުމުގެ 3.

ބޭނުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް

އިތުރަށް )ހ(7.މޮނިޓަރ ކުރުން ކުންފުނިތައް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ފެތޭކަމަށް  ނޑުތަކަށް  މިންގަ ގަވާއިދުގެ  މި 

އަދި  ގެންދެވޭނެއެވެ.  ކުރިއަށް  ދެފަހަރު  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ސްކްރީންކުރުން، 

ނޑުތަކަށް ނުފެތޭނަމަ އެ  ސްކްރީންކުރުމުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު މި ގަވާއިދުގެ މިންގަ

ކުންފުންޏެއް ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭ ސަބަބުތައް 

އެންގޭނެއެވެ.  އެކުންފުންޏަށް  ލިޔުމަކުން 

އޮތޯރިޓީއަށް )ށ( ލިޔެކިޔުންތައް  އަންނަނިވި  ކަންކަމަށްޓަކައި  ގައިވާ  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

. ވެ ހުށަހަޅަންވާނެއެ

ބެހޭ 1. އާ  ޒިންމާ  ހާމަކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  އާ  ސެކިއުރިޓީޒް  މިއޮތޯރިޓިގެ 

ތިން  ކޮންމެ  ކުންފުންޏަކުންވެސް  ކޮންމެ  ލިސްޓުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ 

ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓް އެއް މަހު ނެރެންޖެހޭ  މަހުން 

ވެރިފައި 2. ކްރޮސް  ނުވަތަ  ހޯދުމަށް  އިތުރަށް  މަޢުލޫމާތު  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙާލަތައް 

ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް
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ނޑުތަކަށް ނުފެތޭ  މިންގަ

ކަންކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ 

އެކައުންޓް

ނޑަށް ނުފެތޭ އާމްދަނީގެ އެކައުންޓްތައް ކުންފުނިން 8. މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މި އާމްދަނީ ބޭނުންކުރެވެންޖެހޭނީ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ އިޖްތިމާޢީ 

މި  އެއްވެސްކަމަކަށް  ހިނގާ  ޚަރަދު  އޮޕަރޭޝަނަލް  ކުންފުނީގެ  ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ.  ޒިންމާ 

އާމްދަނީ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިއެކައުންޓުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު 

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސްކްރީންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނިތަކުން، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، 9.ފީ

ނޑައަޅާ ފީ އެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.   ޖަދުވަލުގައި އޮތޯރިޓީއިން ކަ

އޮތޯރިޓީން 10.މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން ކުންފުނިތައް  ހުށަހަޅާ  ސްކްރީންކުރުމަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މި 

ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް  ނިންމާގޮތް  ސްކްރީންކުރުމަށްފަހު، 

މި ގަވާއިދު ވުޖޫދަށް އަންނަ ތާރީޚުންފެށިގެން، މި އޮތޯރިޓީއިން ކުރިން ނެރެފައިވާ ]ޝަރީޢާ 11.ގަވާއިދުގެ ނަތީޖާ

ހުއްދަކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރަން އެދޭ ކުންފުނިތައް ޕްރީ-އައި.ޕީ.އޯ ސްޓޭޖުގައި ސްކްރީންކުރުމަށް 

ނޑުތައް[ ބާޠިލުވާނެއެވެ. ބަލާ މިންގަ

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.12.ޢަމަލުކުރުން
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ޖަދުވަލު

)9 ވަނަ މާއްދާއާއި ހަވާލާދީ(

ފީ

އަލަށް ލިސްޓު ކުރަން އެދޭ 

ކުންފުނިތައް

-/35,000 )ތިރީސްފަސް ހާސް( ރުފިޔާ އަދި، ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 0.05 އިންސައްތަ 
ރުފިޔާ. މިގޮތުން ފީ ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ ޖުމުލަ އަދަދަކީ -/50,000 )ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ އެވެ. 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


