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ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ 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: 108       ތާރީޚު:  13 ރަމަޟާން 1434  -  21 ޖުލައި 2013   އާދީއްތަ
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ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގ1ެ.ތަޢާރުފު

9 ވަނަ މާއްދާ އަދި 60 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ، ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އެކަމާއި ބެހޭ އެންމެހައި 2.މަޤުޞަދު

ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ޚިދުމަތް 

މާކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް  ސްޓްރަކްޗަރކުރުމާއި  ޞުކޫކު  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  ދެވޭނެ 

ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ 

މާނަތައް

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

ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.

]ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ލިސްޓު[ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ، އަދި 

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ލިސްޓެވެ.

]ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ[ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަދީފައިވާ 

ފަރާތަކަށެވެ.

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

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  ގެދަށުން  ޤާނޫނު(  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 

. ވެ އެ ޓީ ރި ތޯ އޮ

ނުވަތަ  ދޫކުރުމަށްޓަކައި  ސެކިއުރިޓީޒް  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ޕްރޮޕޯޒަލް[  ]ކޯޕަރޭޓް 

ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީގެ  ދަޢުވަތުދިނުމަށްޓަކައި  ގަތުމަށް  ސެކިއުރިޓީޒް  ނުވަތަ  ވިއްކުމަށްޓަކައި، 

މެމޮރެންޑަމްއާއި  އިންފޮމޭޝަން  ތެރޭގައި  )މީގެ  ހުށަހެޅުމެކެވެ.  ކޮންމެ  ހުށަހަޅާ  ހޯދުމަށް 

ހިމެނޭނެއެވެ.( ލިޔެކިޔުންތައް  އެހެނިހެން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީއަށް 
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ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް 

ކުރުމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ 

ފަރާތްތައް

އަންނަނިވި 4. ފަރާތްތަކުގައި  ބޭނުންވާ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ގޮތުގައި  އެޑްވައިޒަރެއްގެ  ޝަރީޢާ 

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. ޝަރުޠުތައް 

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރަކަށް ވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން )ހ(

ފިޤްހުލް  ޚާއްޞަކޮށް،  ޑިގްރީއެއް،  ރޮނގުން  ޝަރީޢާގެ  މަރުކަޒަކުން  ގަބޫލުކުރާ 

މުޢާމަލާތު ނުވަތަ އުޞޫލުލް ފިޤްހު ނުވަތަ ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ރޮނގުން ޑިގްރީ 

ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން؛ އަދި

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން އެންމެ މަދުވެގެން 1 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ )ށ(

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛ އަދި

ފަރާތަކަށްވުން )ނ( ފާސްވެފައިވާ  އިމްތިޙާނަކުން  މިކަމާގުޅޭ  ގެންދާ،  ކުރިއަށް  އޮތޯރިޓީން 

މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނެއްގައި  ސެކިއުރިޓީޒް  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ 

ވެފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ގޮތުގައި  އެޑްވައިޒަރެއްގެ  ފަރާތެއްގައި ޝަރީޢާ  ރެގިއުލޭޓްކުރާ 

އަދި ފަރާތެއްކަމުގައިވުން، 

ފުރިހަމަވާ )ރ( ޝަރުޠުތައް  ޕްރޮޕަރ'  އެންޑް  'ފިޓް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އޮތޯރިޓީއިން 

. ން ވު ށް ކަ ތަ ރާ ފަ

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، 

ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމާއި، 

ފީތައް

ގަވާއިދުގެ )ހ(5. މި  އެދިހުށަހަޅާނީ،  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ލިސްޓުގައި  ހުއްދަކޮށްފައިވާ 

މިއޮތޯރިޓީއަށެވެ. ފޯމުން  ޖަދުވަލުގައިވާ 

ޝަރުޠުހަމަވާ )ށ( އެފަރާތަކީ  ހުށަހެޅުމުން،  އެޕްލިކޭޝަން  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މި 

ފަރާތެއްކަމުގައި އޮތޯރިޓީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް 

އޮތޯރިޓީއިން އެ ފަރާތަށް ދޫކުރުމާއެކު އެފަރާތުގެ ނަން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި 

ހިމަނާނެއެވެ.

ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލިސްޓު ބަލަހައްޓާނީ އޮތޯރިޓީއިންނެވެ. އަދި އެ ލިސްޓަށް އެއްވެސް )ނ(

ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

ޖަދުވަލުގައިވާ )ރ( ގަވާއިދުގެ  މި  އަހަރަކުން  )ދޭއް(   2 ކޮންމެ  އެޑްވައިޒަރުން  ޝަރީޢާ 

އެދެންވާނެއެވެ. އައުކުރުމަށް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ފޯމުން 

އަހަރަކުވެސް )ބ( ކޮންމެ  ރުފިޔާ  ސަތޭކަ(  )ބާރަ   1200 ގޮތުގައި  އެއްގެ  ފީ  އަހަރީ 

ކޮންނެވެ(. ޕްރޯ-ރާޓާ  ދައްކާނީ  ފީ  އަހަރު  )ފުރަތަމަ  ދައްކަންވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް 

ފަރާތްތަކުން،)ޅ( ބޭނުންވާ  ހަރަކާތްތެރިވާން  ގޮތުގައި  އެޑްވައިޒަރުންގެ  ޝަރީޢާ 

މި އޮތޯރިޓީއިން ބާއްވާ، މިކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ 

ގޮތުގައި -/250 )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.  
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ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ 

ގޮތުގައި ދެމިހުންނަހާ ހިނދަކު 

އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ

ކްލައެންޓުން )ހ(6. ވަގުތެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  އެޑަވައިޒަރުން  ޝަރީޢާ  ދީފައިވާ  ހުއްދަ 

ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ. ގޮތުގައި  ސިއްރުގެ  މަޢުލޫމާތުތައް  ހާމަކޮށްފައިވާ 

އަދި )ށ( ހަވާލުވުމުގައި  މަސައްކަތާއި  އެފަރާތުގެ  އެޑްވައިޒަރު  ޝަރީޢާ  ދީފައިވާ  ހުއްދަ 

ތައާރަޒުވުމެއް  މަސްލަހަތު  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިޔަށް  އެމަސައްކަތް 

ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. ނެތްކަމަށް 

ކްލައެންޓެއްގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވުމަށްފަހު، ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ އެކަން އޮތޯރިޓީއަށް )ނ(

ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢާ )ރ( ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ދިރާސާކުރުމުގައި،  އޮތޯރިޓީއިން  ޕްރޮޕޯސަލްތައް  ކޯޕަރޭޓް 

ދޭންވާނެއެވެ. އެއްބާރުލުން  އޮތޯރިޓީއަށް  އެޑްވައިޒަރު 

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން 

ރިވިއުކުރުން

އެއްގޮތަށް 7. ޝަރުޠުތަކާ  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި  މި  އެޑްވައިޒަރު  ޝަރީޢާ  ހުއްދަދީފައިވާ 

ރިވިއުކުރެވިދާނެއެވެ. އެފަރާތް  އޮތޯރިޓީއިން  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ޢަމަލުކުރޭތޯ 

ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލިސްޓުން 

އުނިކުރުން

ހުއްދަ ދީފައިވާ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަބަދުވެސް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ )ހ(8.

ހުއްދަކޮށްފައިވާ  އެފަރާތް  ނުދެމެހެއްޓޭނަމަ،  ފުރިހަމަކޮށް  ކަންކަން  ޝަރުޠުތަކާއި 

އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. ލިސްޓުންް 

އޮތުމަށް )ށ( ހިމަނާފައި  ލިސްޓުގައި  ކޮށްފައިވާ  ހުއްދަ  އެޑްވައިޒަރަކީ  ޝަރީޢާ  އެ 

ހުއްދަކޮށްފައިވާ  ހިނދެއްގައި،  ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާތެއްކަމަށް  އެކަށީގެންނުވާ 

ލިސްޓުން އެފަރާތް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް އުނިކުރަންވާނީ، ޝަރީޢާ 

ދިނުމަށްފަހު،  ފުރުޞަތު  އެކަށީގެންވާ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އޮތޯރިޓީއަށް  އެޑްވައިޒަރަށް 

އެންގުމަށްފަހުގައެވެ. ސަބަބު  ލިޔުމަކުން 

ޑައިރެކްޝަން ދިނުމަށް 

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރު

އޮތޯރިޓީއަށް އެއީ ބޭނުންތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އާންމުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 9.

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރަށް ލިޔުމުން އަންގައި ޑައިރެކްޝަން ދެވިދާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ 

ބާރު

މި ގަވާއިދަށް ގެނައުމަށް އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 10.

މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ އެ އިޞްލާޙުތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ 11.ޢަމަލުކުރުން މި  ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 
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ޖަދުވަލު

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ/ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

)ހ(  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު- 

1. ފުރިހަމަ ނަން:

2. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

3. ދާއިމީ އެޑްރެސް:

4. މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

5. ގުޅޭނެ ނަންބަރު )ނުވަތަ ނަންބަރުތައް(:

6. އީމެއިލް:

7. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

8. އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

)ށ( އިޤުރާރު

އެޕްލިކޭޝަންއާއެކު  މި  ނަންބަރު.................(  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ނޑު.................................،  އަޅުގަ

އަދި  މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި  އެއްގޮތް  ޙަޤީޤަތާ  އަދި  ތެދު  ލިބިފައިވާ މިންވަރުން  މަޢުލޫމާތު  ނޑަށް  އަޅުގަ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އިޤުރާރުވަމެވެ. ޢަމަލުކުރާނެކަމަށް  ގަވާއިދަށް  އެޑްވައިޒަރުންނާބެހޭ  ޝަރީޢާ 

އަދި ޤާނޫނު(  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މިހުށަހަޅަނީ  އެޕްލިކޭޝަން  މި  ނޑު  އަޅުގަ

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތައް ކިޔައި އަދި، އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި، ގަސްތުގައި ނުވަތަ އެނގިހުރެ 

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު، ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު އުނިކުރުމަކީ ކުށެއްކަން އެނގިހުރެއެވެ. 

ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

މި އެޕްލިކޭޝަނާއެކު އަންނަވި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އެދެމެވެ:

1. ވަނަވަރު

2. ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 2 )ދޭއް( ފޮޓޯ

3. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް/ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް

4. ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަދި ލިބިފައިވާ ޓްރެއިނިންގތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކްރެޑިޓް/އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީތައް

5. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރިކޯޑު ބަލާ ފޯމު )ފޯމު އޮތޯރިޓީއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.(



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.


