
 ށަހެޅުން ހުއަށް އިސްލާހު  ( ގަވާއިދު   ކުރުމާބެހ    ރަޖިސްޓަރީ   އެޑްވައިޒަރުން   ޝަރީޢާ ) R/3201-54ގަވާއިދު ނަންބަރު:   

 ތަޢާރަފް 

 R-54/2013މުކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު:  އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި، ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒްދ  ފަރާތްތައް އިތުރު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިން
 ޅުމަށް އޮތޯރިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  ތައް ހުށަހެހު ލާއަށް އަންނަނިވި އިސް( ގަވާއިދު   ކުރުމާބެހ  ރަޖިސްޓަރީ  އެޑްވައިޒަރުން ޝަރީޢާ)

 މައިގަނޑު އިސްލާހުތައް: ގަވާއިދަށް ހުށަހަޅާ  

 ބަދަލުގެނައުން، އަދި ކަށްތަ ޠުއޮތޯރިޓީން ބާއްވާ އިމްތިހާނުން ފާސްވުމަށް އޮންނަ ޝަރު  •
 ޤާނޫނީ ސަޙްސައް ލައިސަންސް ދޫކުރުން  •

 އިސްލާހުތަކުގެ ތަފްސީލް: ގަވާއިދަށް ހުށަހަޅާ  

 ޤާނޫނީ ސަޙްސުން  އަމިއްލަފަރުދުން  ޚީ އަރިމަތީ ސުރު 

 ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮތުން. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި   .1 ތައް ޠު ޝަރު 
 މުސްލިމެއް ކަމުގައިވުން.  .2
މޯލްޑިވްސް  .3 ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ  ވުމަށް  އެޑްވައިޒަރަކަށް  ޝަރީޢާ 

އޮތޯރިޓީން ރޮނގުން  ކޮލިފިކ ޝަން  ޝަރީޢާގެ  މަރުކަޒަކުން  ގަބޫލުކުރާ 
ފިޤްހުލް މުޢާމަލާތު،  ޚާއްޞަކޮށް  ފިޤްހު ނުވަތަ   ޑިގްރީއެއް،  އުޞޫލުލް 

ފަރާތަކަށްވުން،  ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ރޮނގުން ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ
ގަބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކ ޝަން  މޯލްޑިވްސް  މަރުކަޒަކުން  ނުވަތަ، 

އޮފް މިއޮތޯރިޓީންބެޗްލާރސް  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  ޑިގްރީއެއް  ލޯ    
 ؛ޤަބޫލުކުރާ ޝަރީޢާއާގުޅ  މާއްދާތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

ޤަބޫލުކުރާ   .4 އިދާރާއަކުން  އޮތޯރިޓީން  ކޮމްިޕޓެންޓް  ޝަރީޢާ ބ ރުގެ 
 ؛އަދި  އޮތުންއެޑްވައިޒަރީ ލައިސަންސެއް 

އަހަރު ދުވަހުގެ    1ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ އާގުޅ  ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން   .5
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހުރުން. އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ދާއިރާ ތަކުގެ ތެރ ގައި 

ކޮށްފައިވާ   ރެޖިސްޓްރީ-ދިވެހިރާއްޖ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ރީ .1
 ން.ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ޕާޓްނާޝިޕަކަށް ވު

 .ހުރުން އްޝަރީޢާ އޮފިސަރެ .2
އޮފިސަރަ .3 އެޑްވައިޒަރ  ޝަރީޢާ  ޝަރީޢާ  އޮތޯރިޓީން  ކީ 

 ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން.
ސީނިއަރ   .4 އަދި  ޑިރެކްޓަރުން  ހުރިހާ  ކުންފުންޏެއްނަމަ 

މެނ ޖްމަންޓުގެ ހުރިހާ މެންަބރުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ  
 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތުން، 'ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ' 

އޮތޯރިޓީން  .5 ޕާޓްނަރުން  ހުރިހާ  ޕާޓްނާޝިޕެއްނަމަ 
މިންގަނޑުތަކަށް  ޕްރޮޕަރ'  އެންޑް  'ފިޓް  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 . ފެތުން



ޝަރީޢާގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައި ދިނުން، ދިރާސާކުރުން ނުވަތަ ޝަރީޢާ 
ގު އެކަމާ  މުއްސަސާއެއްގެ  ފޯރުކޮށްދ   ޙިދުމަތެއް  ސެކްޝަނެއް ގުޅ   ޅ  
 ނުވަތަ ޑިޕާޓްމެންޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.  

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ 'ފިޓް އެންޑް ްޕރޮަޕރ' މިންގަނޑުތަކަށް ފެތ   .6
 ފަރާތަކަށްވުން. 

އިސްތިސްނާވާ   ނެގުމުން  ލައިސަންސް 
 ފަރާތްތައް 

 MMA    ްއިން ލައިސަންސް ލިބިގެން ރާއްޖ ގައި ހިންގާ އިސްލާމިކް ބ ންކެއ
ނުވަތަ   އިންސްޓިޓިއުޓެއް  ފައިނ ންޝަލް  އިސްލާމިކް  އަދި  ވިންގެއް  ނުވަތަ 
ޝަރީޢާ   ފުލްޓައިމް  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން  ވިންގެއްގައި 

ގާ  ޑްވައިޒަރެއްއެ ކައުންސިލެއް  ޝަރީޢާ  އިންހައުސް  އިމްކޮށްފައި  ހުރުމާއެކު 
 ވާނަމަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާވުން. 

  ކުން ފަސްއަހަރަކޮންމެ  އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ އިސްލާމިކް ފައިނ ންސް ްޕރޮގްރާމެއް   ތަމްރީން 
 ފުރިހަމަކުރުން.  ފަހަރު އެއް

ކޮންމެ  ްޕރޮގްރާމެއް  ފައިނ ންސް  އިސްލާމިކް  ޤަބޫލުކުރާ    އޮތޯރިޓީން 
 ފަސްއަހަރަކުން އެއް ފަހަރު ޝަރީޢާ އޮފިސަރ ފުރިހަމަކުރުން. 

އަހަރީ  .1 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން  ތައްޔާރުކުރާ  އެއްގޮތަށް  ނަމޫނާއަކާ  ވަކި  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 
ނިމ ތާ   އަހަރު  މާލީ  ޝަރީޢާ   1ރިޯޕޓެއް  ކޮންމެ  ތެރ   މަސްދުވަސް 

 އެޑްވައިޒަރަކުވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން.
އަހަރަކުން   .2 ފަސް  ތަމްރީން ކޮންމެ  ކުރަންޖެހ   ފުރިހަމަ  އެއްފަހަރު 

އެންމެ ލަސްވެގެން ްޕރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރާތާ    ، ްޕރޮގްރާމްގެ ސެޓްފިކެޓް
 . ށަހެޅުންމަސް ދުވަސްތެރ  އޮތޯރިޓީއަށް ހު  1

 

 


