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 ޓީ ރި އޮތޯޓްވެލޮޕްމަންޑި ޓްކެލް މާޓަޕިކެ

 އްޖެ ދިވެހިރާ ލެ،މާ

                 އަށް ) ގަވާއިދު  ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ( R/1320-54  ނަންބަރު  ގަވާއިދު

 ގަވާއިދު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  ވަނަ 2

އަށް އަންނަނިިވ އިޞްލާުޙ  )ގަވާއިދު ކުރުމާބެހޭ  ރަިޖސްޓަރީ އެޑްވައިޒަރުން  ޝަރީޢާ( R-54/2013ނަންބަރު  ގަވާއިދު

 .ގެނައުން

 އިޞްލާޙުކުރުން. އަންނަނިިވ ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާ 4ގެ ގަވާއިދުބުނެވިދިޔަ  .1

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ  

ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން 

 ޠުމަސައްކަތްކުރުމަށް ޝަރު 

 ހަމަވާ ފަރާތްތައް 

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަިޖްސޓަރީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ގޮތުން  .4

 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގައި އަންނަނިވި

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރަކަށް ވުމަށް ހުށަހަާޅ ފަރާތަކީ މޯްލިޑވްސް  )ހ(  

ގަބޫލުކުރާ މަރުކަޒަކުން ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން  އޮތޯރިޓީންކޮލިފިކޭޝަން 

އުޞޫލުލް ފިޤްހު ނުވަތަ  ފިޤްހުލް މުޢާމަލާތު، ،ޚާއްޞަކޮށް(ޑިގްރީއެއް 

 ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ރޮނގުން ޑިގްރީ ހާިސލުކޮށްފައިވާ

 ވުން، ނުވަަތ މޯްލޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ގަބޫުލކުރާ

  މަރުކަޒަކުްނ ބެޗްލާރސް އޮްފ ޯލ ޑިގްރީއެްއ ހާސިލުކޮށްފައިވުާމއެކު، 

 .ގުޅޭ މާއްދާތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ބޫލުކުރާ ޝަރީޢާއާގަ އޮތޯރިޓީން މި

(އެކެއް)  1 މަދުވެގެން ދާއިރާއަކުން ގުޅޭ އެޑްވައިޒަރީއާ ޝަރީޢާ (ށ)   

 ގަބޫުލކުރާ އޮތޯރިޓީން. ހުުރން ތަޖުރިބާ މަސައްކަތު  އަހަރުދުވަހުގެ

 މާއި ކިޔަވައިދިނު  ދާއިރާއިން ޝަރީޢާގެ ތެރޭގައި ދާއިރާތަކުގެ

 ފޯރުޮކށްދޭ  ދުމަތެއްޚި ގުޅޭ  އާޝަރީޢާ ނުވަތަ ދިރާސާކުރުން

 ުނވަތަ ގައިސެކްޝަނެއް ގުޅޭ ކަމާ  އެ ސަސާއެއްގެއައްމު

 ނުވަތަ  .ިހމެނެއެވެ މަސައްކަތްކުރުން ޑިޕާޓްމެންޓެއްގައި

 ަޝރީޢާ  އިދާރާއަކުން ކޮމްޕިޓެންޓް ބޭރުގެ ބޫލުކުރާގަ އޮތޯރިޓީން (ނ)   

 ،ން. މިފަދަ ލައިސަންސެްއ އޮްތ ަނމައޮތު ލައިސަންސެއް  އެޑްވައިޒަރީ
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ޝަރުޠުތައް  ކޮށްފައިވާ(ޅ) ގަިއ ބަޔާން އާއިމި މާއްދާގެ (ހ) 

 ފުރިހަމަވުން ލާިޒމެއް ނޫނެވެ. 

ޝަރުޠުތައް ގެ  "ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ"ފައިވާ ޅައިއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ (ރ)   

 .ވުން ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް

 .ވުން މުސްލިމަުކ ކަމުގައި  )ބ(   

(މުއްދަތު ަހމަުނވާ) އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ  (ޅ)   

 އޮތުން.

 .ދެ މާއްދާ އިތުރުކުރުން ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިންވަނަ މާއްދާ 4ގެ ގަވާއިދުބުނެވިދިޔަ  .2

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ  

ޤާނޫނީ ގޮތުގައި 

ހައިސިއްޔަތުން  ޝަޚްޞެއްގެ

 ޠުމަސައްކަތްކުރުމަށް ޝަރު 

 ހަމަވާ ފަރާތްތައް 

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނީ ޟަޚްޞެއްގެ ގޮތުން  .4-1

ޝަރުޠުތައް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކުގައި އަންނަނިވި

 .ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

 ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ-ރީ ނުވަތަ  ކޮށްފައިވާ ޓަރީ ރަޖިސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ހ)  

 .ވުން ޝިޕަކަށްރޕާޓްނަ ނުވަތަ ވުން ކުންފުންޏަކަށް

ޝަރީޢާ  ދީފައިވާ ލައިސަންސް އެޑްވައިޒަރ ޝަރީޢާ އޮތޯރިޓީން (ށ)   

 އެޑްވައިޒަރެއް ހުރުން.

ސީނިއަރ ެމނޭްޖމަްނޓުގެ  ނާއި ހުރިާހ ޑިރެކްޓަރުން ،ނަމަ ކުންފުންޏެއް (ނ)   

 "ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ"ފައިވާ ޅައިއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ  ،ހުރިހާ މެންބަރުން

 .މިންގަނޑުތަކަށް ފެތުން

ފައިވާ ޅައިއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ ،ހުރިހާ ޕާޓްނަރުން ،ނަމަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް (ރ)   

 .މިންގަނޑުތަކަށް ފެތުން "ޕްރޮޕަރފިޓް އެންޑް "

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  

ލައިސަންސް ނެގުމުން 

 އިސްތިސްނާވުން 

 ހިންގާ ރާްއޭޖގައި ލިބިގެން ލަިއސަންސް  މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން .4-2

 ވިންޑޯއެއް، ގބޭންކެއްގެ އިސްލާމިްކ ބޭންކިން ނުވަތަ ،ބޭންކެއް އިސްލާމިކް

 އިނޭންޝަލް ފަ  ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް، ފައިނޭންޝަލް އިސްލާމިކްނުވަތަ 

 އޮތޯރިޓީން  ގައި،ވިންޑޯއެއްފައިނޭންޝަލް އިސްލާމިކް  އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ

 ،ހުރުމާއެކު އެޑްވައިޒަރެއް  ޝަރީޢާ ފުލްޓައިމް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 ދަށުން  ގަވާިއދުގެ މި ،ކޮށްފައިވާނަމައިމުޤާ ކައުންސިލެއް ޝަރީޢާ އިންހައުސް

 ވެ.އެނެިއސްތިސްނާވާ ނެުގމުން ލައިސަންސް
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 އުނިކުރުްނ. (ޅ) އާއި ގެ (ރ)ވަނަ މާއްދާ 5ގެ ގަވާއިދުބުނެވިދިޔަ  .3

 ތިން އަކުރު އިތުރުކުރުން.އަންނަިނވި ގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް ވަނަ މާއްދާ 6ގެ ގަވާއިދުބުނެވިދިޔަ  .4

    ޮކންމެ  ،ޕްރޮގްރާމެއް ފައިނޭންސް އިސްލާމިކް ބޫލުކުރާގަ އޮތޯރިޓީން (ބ) .6  

 ންވާނެއެވެ.ފުރިހަމަކުރަ ފަހަރު އެއް ހަރަކުންތިން އަ

 އަހަރީ  ތައްޔާރުކުރާ  އެއްގޮތަށް ނަޫމނާއަކާ ވަކި  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން (ޅ)   

  ގައި،ތެރޭ ހުގެ މަސްދުވަ(ހަތަރެއް)  4 ިނމޭތާ އަހަރު  މާލީ ،ރިޕޯޓެއް

 ޅަންވާނެެއވެ.ހުށަހަ އޮތޯރިޓީއަށް ެވސް އެޑްވައިޒަރަކު ޝަރީޢާ ކޮންމެ

 ނު ތަްމރީ ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ އެއްފަހަރު އަހަރަކުން ނެއް)ތި( 3 ކޮންމެ (ކ)   

 ލަސްެވގެން  އެންމެ ކުރާތާ ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމް ،ޓުފިކެޓުސެ ގެމުޕްރޮގްރާ

 ޅަންވާނެއެވެ.ހުށަހަ އޮތޯރިޓީއަށް ގައިތެރޭހުގެ މަސްދުވަ(އެކެއް)  1

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ގަވާއިދުސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގައި މި  ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ގަވާއިދަށްމި  .5
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