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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ "ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ  15އެޕްރީލް  2012
 ވަނަ އިޞްލާޙެވެ.  2އޮންނާނެގޮތް، ިތރީގައި މިވަނީއެވެ. މިއީ، މި ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގެނައުމަށްފަހު މިހާރު " އަށް ގަވާއިދު

 މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ގަވާއިދު  މާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރު 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 ވަނަ މާއްދާެގ   3)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ 2007/4މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ  5)ނ( އާއި 

އެޝޫރެންްސެގ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ޕްރެކްޓިސިންގ އޮޑިޓްކުރުާމއި 
ނޑައެޅުާމއި، ޞޫސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމާއި ބާޠިލްކުރެވޭނޭ އު  ލުތަްއ ކަ

ލުަތކާ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން ެއކިފަރާތްތަކަށް ެއ ހުއްދަ ދޫކުރުމާިއ ޞޫއު އެ
ފަރާތްތަކުން  ބާޠިލްކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ޮއޑިްޓ އަދި އެޝޫރެންްސގެ ޚިދުަމތްދޭ

ނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއ ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް  ނޑުތައް ކަ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަ
 ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދަުށން ހަދާފައިވާ ަގވާއިެދވެ.

މި ގަާވއިދަށް ިކޔާނީ "ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ޮއޑިޓް ކުރުާމއި އެޝޫރެންްސެގ  )ށ(  
 .ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު" ެއވެ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންްސެގ ޚިދުމަތްދިނުމަށް  )ހ( .2 މަޤްޞަދު 
ނޑެްއަގިއ  ބޭނުންވާ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ބާޠިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެްއ މިންގަ

 ޮއޑިާޓއި އެަކުއންޓެންސީ ފަންނު ތަރައްޤީވުމަށް މަގުފަހިކުރުން؛، ހިފެހެއްޓުމާއި
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އޮޑިޓްކުރުމާއި ެއޫޝރެންސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ޤާނޫނީ  )ށ(  
ނޑަައޅާ ަވކި އު ލަކުން ޢަމަލުކުރުމާއި، އޮޑިޓިންގ ާއއި ޞޫބާޠިލްކުރުމުގައި ކަ

ލުތަކެްއގެ މަތިން ކުރިއެުރވުމަށް ޞޫއެަކއުންޓެންސީ ދާއިރާ ހަުރދަނާ އު
 މަގުފަހިކުރުން؛

ޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްެގ ިޚދުމަތް ދިނުމުގައާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ޮއޑި  )ނ(  
އެަކއުންޓެންސީގެ މަަސއްަކތުގައި ިދވެހިންނަށް ފަިއހަމަކުރެވޭނެ މަގު 

 ؛ތަނަވަސްކުރުމުގެ މާަޙއުލެއް ާޤއިމްކުރުން

ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޫޝރެންސްގެ ޚިދުމަތާއި އެަކއުްނޓެންސީގެ ޚިދުމަތް  )ރ(  
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކާއި ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަްށ އެއްހަމަެއްއގަިއ ޢާންމުންނަށް ދޭ 

 ؛ވާދަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން

ޤާނޫނީ އޮޑިޓާިއ އެޝޫރެްނސާއި ެއކައުންޓެންީސ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަުރ  )ބ(  
ރަގަޅުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި މި މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަަސއްކަުތެގ 

 ؛ްއކަތުގެ ފެްނަވރު ހިފެހެއްޓުންއަޚްލާޤާއި މަސަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދެޭވ ޤާނޫނީ އޮޑިްޓކުރުމާއި އެޝޫެރންސްގެ ޚިދުމަތަށް  )ޅ(  
 ؛ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދެވޭ ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫެރންސްގެ ޚިދުމަތަކީ  )ކ(  
 ތެރޭަގއި ބެލެހެއްޓިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތަކަްށ ހެދުން.ޤާނޫނާއި ގަާވއިުދގެ 

ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި 
އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް 

 ދިނުން 

މި ގަވާއިުދގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެެޓއް ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  .3
އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ ޤާނޫނީ އޮޑިްޓކުރުމާއި އެޝޫރެްނސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަީކ 

 މަނާކަމެކެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 ފަރުދުންނަށް ދޫކުރުން  ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް  އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ 

 ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަށް 
އެދޭ ފަރުދުންގައި ހުރުން 
 ލާޒިމުވާ ޢާންމު ޝަރުޠުތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުާމއި އެޝޫރެންްސގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ  .4
ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކޓަްށ އެދޭ ކޮންމެ ފަރުދެއްގަިއ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ 

 ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
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 ؛)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވުން 18ޢުމުރުން  )ހ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެްއގެ ކޯޓަކުން އެމީހެްއެގ މައްޗަށް ޖިނާއީ  )ށ(  
 ؛މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން ކުށެްއގެ ޙުކުމެްއކޮށްފަިއވާ

)ފަހެްއ( އަހަރު ދުވަހުގެ  5ހުއްދައަށް އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭުތވެދިޔަ  )ނ(  
ތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ުނވަތަ އެހެން ަޤއުމެްއގެ ކޯޓު ޙުކުމަކުން 

 ؛އިފްލާސްކޮށްފަިއވާ މީހަކުކަމުަގއި ނުވުން

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ނުވަތަ އެހެން  ،މައްސަލައެްއގައި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ  )ރ(  
ޤައުމެްއގެ ކޯޓަކުން ނަަމވެސް އެމީެހއްގެ ަމއްޗަްށ ޙުކުމްކޮށްފަިއވާ 

 ؛މީހަކުކަމުގައި ުނވުން

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންީސ ބޮޑީއަކުން އެމީހަކާއިމެދު ސުލޫކީ ފިޔަަވޅު  )ބ(  
 ؛އަޅާފަިއވާ ފަރާތެއް ކަުމގައި ުނވުން

އޮޑިޓް ދާއިާރއާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާ ގަާވއިދުތަކަށް އަުހލުވެރި ފަރާތެއްތޯ  )ޅ(  
ނޑައަާޅ،  ބެލުމަށްޓަކައި ލަިއސެންސިން އެންްޑ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ކަ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީުހން އެޕްރޫްވކޮށްފަިއވާ، ެޓސްޓަކުން ނުވަަތ 

 ؛ން އިންޓަރިވއުައކުން ފާސްވާ ަފރާތެއް ކަމުަގއިވު

ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމުަގިއވާނަމަ ޙުކުމާ އެްއގޮތަށް ދަރަނި  )ކ(  
 އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުަގއިވުން.

މި ގަާވއިދުެގ ދަށުން ދޫކުާރ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެަޓށް އެދޭ ފަރާތަކީ  )އ(  
ދާއިރާއިން، ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނަމަ، އެަކއުންޓިންގ ނުވަތަ ޮއޑިިޓންގ 

ދަށްވެގެން މޯލްިޑވްސް ކޮލިިފކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫުލުކރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
)ހަތެއް( ގެ ސަނަދެްއ  7 ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮިނގަުޑގެ ލެވެލް

)އެެކއް(  1ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މީހަކަްށވުން؛ ނުވަތަ މި ގަާވއިދުގެ ޖަުދވަލު 
އޮްފ އެަކއުންޓެންޓްސް  ގައި ަބޔާންކުރާ، އިންޓަރޭނޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން

)އައިފެކް( ގެ މެންބަރުކަން ޮއތް ފަރާތަކުން، އެަކއުންޓިންގ ނުވަތަ ޮއޑިޓިންގ 
ނުޑގެ ލެވެލް   ދާއިރާއިން ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޤައުމީ ސަނަދުގެ ޮއނިގަ

 )ހަތެއް( ގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފަިއވުން؛ ނުވަތަ، 7
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 )ވ(  

 

 

 

މި ގަާވއިދުެގ ދަށުން ދޫކުާރ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެަޓށް އެދޭ ފަރާތަކީ 
 )އެކެްއ( ގަިއ  1ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނުވާނަަމ، މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލު 

އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހުން ޤަބޫލު ކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް  ،ބަޔާން ކުރާ
 އި ވުާމއެުކ އެަކއުންޓެންސީ ބޮޑީެއއްެގ ފުރިހަމަ މެމްބަރެއްކަމުގަ

އެ ެއކައުންޓެންސީ ޮބޑީން ދޫކޮށްފައިވާ ޕްެރކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް އޮންނަ 
 ފަރާތެއް ކަމުަގއިވުން.

 މި މާއްދާގެ )އ( ގަިއ  އެހެން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތްނަމަވެްސ، )މ(  
މި ގަާވއިދުެގ ދަށުން ދޫކުރެވޭ  އިްނ ފެށިގެން  2019ޖެނުއަރީ  1

 ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްިފކެޓަްށ އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނަމަ، 
)އެެކއް( ަގއި ބަޔާން ކުާރ  1އެ ފަރާތަކީ މި ގަާވއިދުެގ ޖަދުވަލު 

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންީސ ބޮޑީެއއްެގ މެންބަރެއް ުނވަތަ އެފިިލއޭޓެްއ 
ންެޓންސީ ބޮޑީއެްއގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އިމްތިޙާނުތަކުގެ ކަމުގައި ވުމާއެކު އެ އެަކއު

ބައެްއގެ ގޮތުން "އެްޑވާންްސްޑ އޮޑިޓިްނގ އެންޑް އެޝޫރެްނސް" ނުވަތަ ެއއާ 
އެއް ފެންވަެރްއގެ ޮއޑިޓިންގ އެންޑް ެއޝޫރެންސް ޕޭޕަރަކުން ފާސްވެފަިއާވ 

 ފަރާތެއްކަމުަގއި ވާްނވާނެެއވެ.  

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިާވ   މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން މި )ފ(  
ވަނަ ުދވަހު  2018ިޑސެމްބަރ  31 ފަރާތްތަކުގެ ޕްރެކްޓިސިްނގ ސެޓްފިކެޓް

)ސާޅީސް ފަހެއް(  45ބާޠިލްވާނެެއވެ. ޕްރެކްޓިސިްނގ ސެޓްފިކެޓް ބާޠިލްވުުމގެ 
ދުވަހުގެ ކުރިން ޕްރެކްޓިސިްނގ ސެޓްފިކްޓް ހޯދުމަށް އެދި މި ގަވާއިދުަގއިާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 ފިކެޓަށް ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓް 
 އެދި ހުށަހެޅުން 

ހޯދުމްަށ އެދޭ ފޯމު  ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓްަށ އެދޭފަރާތުން ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް .5
ފުރުމަށްފުަހ ފޯމާއުެކ އަންނަނިިވ ތަކިެތ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެްގ އޮފީހްަށ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ގެ ޞައްޙަކަން މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލުތައް، މަޢުލޫމާތު 
 ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ވަގުތުން ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަްށ އެދޭފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓްގެ  )ހ(  
 ؛އަސްލާއި ކޮޕީ

ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަްތކުރާ ިބދޭސީއަކުނަމަ ކަމާބެހޭ ުވޒާާރއަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ  )ށ(  
 ؛އަސްލާއި ެއޓެސްޓްކޮށްފަިއވާ ކޮޕީ ވާރކް ޕާރމިޓްގެ 
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ނޑައަޅާަފިއވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަާވކަން ައންގައިދޭ ތަޢުލީމު  )ނ(   މި ގަާވއިދުަގއި ކަ
 ؛ނުވަތަ ސަނަދު ތަކުގެ އަސްާލއި އެޓެސްްޓކޮށްފަިއވާ ކޮޕީ 

)އެކެއް( ގައި ބަޔާން ުކރާ ޕްރޮފެޝަނަލް  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުލަވު  )ރ(  
ބޮީޑައކުން ދޫޮކށްފައިވާ ޕްރެްކޓިސިންގ ސެްޓފިކެޓެއް އޮތްނަަމ، އެކައުންޓެްނސީ 

 އެ ސެޓްިފކެްޓގެ އަސްާލއި އެެޓސްޓްކޮށްަފއިވާ ޮކޕީ؛

 ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކޓަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަަނވަރު؛ )ބ(  

)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ކުށުގެ ރެކޯޑެްއ  5ވޭތުވެިދޔަ  )ޅ(  
ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެމީހަކު ިނސްބަތްވާ ޤައުމުންނާިއ ނެތްމީހެއްކަން 

 ؛އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ޤައުމުން ހޯދާފައިވާ ޕޮލިސް ކްިލއަރެންސް

)ފަހެއް( އަަހރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޖިނާީއ މައްސަލައެްއަގއި  5ވޭތުވެިދޔަ  )ކ(  
ޙުކުމެއް ކޮށްފައި  ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  އެމީހެއްެގ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަްށ 

ނެތްމީހެއްކަން ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެމީހަކު ިނސްބަތްވާ ޤައުމުންނާިއ 
 އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ޤައުމުން ހޯދާފައިވާ ކޯޓު ކްލިއަރެންސް.

އެޕްލިކޭޝަން މުރާޖަޢާ 
 ކުރުމާއި ފާސްކުރުން 

ޕްރެކްޓިސިން ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމަށް އެދޭ މީހާގެ އެޕްލިކޭޝަން އޮޑިޓަރ  )ހ( .6
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބުމުން އެ އެޕްިލކޭޝަން ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  28އެކުަލވާލާފައިވާ މި ަގވާއިުދެގ 
 ފޮނުވަންާވނެއެވެ. ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިިސޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް

ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިިސޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް އެޕްލިޭކޝަން ފޯމު ލިބުމުން  )ށ(  
ނަޑއަަޅއި މި  ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުްނ ކަ
 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލަންވާނެެއވެ.

ކޮމެޓީން ބަލާ ބެލުމުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ޝަރުޠު  )ނ(  
ސެޓްފިކެޓް  ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަމުގަިއާވނަމަ އެ މީހަކަށް ޕްރެކްޓިސިންގ

 ދޫކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މަޝްވަރާދޭންވާނެެއވެ.

އެޕްލިކޭޝަނަކާމެދު  ނިންމިގޮތެއް ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ  )ރ(  
)ފަހެއް( ަވނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި  5ލަސްވެގެން 

 ފަރާތަށް އަންގަންވާެނއެވެ.
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އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް  )ބ(  
ދެއްކުމަށް އެފަރާތަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމުމުން އެކަމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ 

އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ފީ ދެއްކުުމން ޕްރެކްޓިސިންގ 
 ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭެނއެެވ.

އޮޑިޓަރުންގެ ދަފްތަރުގައި ނަން 
 ލިސްޓުކުރުން 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުްނ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްަތކުެގ  .7
ރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. މި ދަފްތަރުަގިއ ދަފްތަރެއް އޮޑިޓަ

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ޫދކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަމާއި ެއްޑރެހާއި އަިއޑީކާޑު ުނވަތަ 
ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރާއި ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަާރއި އެހެނިހެން މުހިންމު 

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީުހން ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިާވ  )ހ( .8 ޚިދުމަތް ދިނުން 
އެ ފަރާތްތަކުެގ ލިޔެކިޔުންތަުކގަިއ، "ސަރޓިފައިޑް ޮއޑިޓަރ"  ފަރާތްތަކަށް،
ބޭނުންކުރެވިދާނެެއވެ. މިގޮތަށް ިލޔާނީ "ސަރޓިފައިޑް އޮޑިޓަރ"  މިގޮތަށް 

ލިޔެފައި ޭއގެ ފަހަތަށް އެފަާރތެއްގެ ދަފްތަރު ނަންބަރެވެ. މިސާލު: ފަރުދެއްގެ 
 ނަމަ ލިޔާނީ އަންނަނިވި ގޮތަެށވެ.  2ދަފްތަރު ނަންބަރަކީ 

“Certified Auditor 0002” 

ދޫކޮށްފައިވާ އޮިޑޓަެރއްގެ އަިމއްލަ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ  )ށ(  
މަޞްލަޙަތެއްއޮތް ިވޔަފާރިެއއްގެ އެކްްސޓަރނަލް އޮިޑޓަރެއްގެ ގޮުތގަިއ 

 އޭނާއަކަށް މަަސއްކަެތއް ނުކުެރވޭނެެއވެ.

ކްލަޔަންޓުެގ ޤާނޫނީ އޮޑިޓަެރްއގެ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާިޖބުތަކާއި ފުށުއަާރ  )ނ(  
 އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ޕްރެްކޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދީަފއިވާ އޮޑިޓަަރކު 

 ކްލަޔަންޓަށް  ދީގެން ުނާވނެއެވެ. އެ

އޮޑިޓްކުރަްނވާނީ އަދި އެޝޫެރންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް  )ރ(  
ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެކައުްނޓެންޓްސް )އައިފެކް( ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރޑްސް ބޯޑު )ައއިޭއއޭއެސްބީ( އިން  އޮޑިޓިްނގ އެންޑް އެޝޫރެްނސް ސްޓޭންޑަ

ރޑްްސ އޮން އޮޑި ޓިންގ ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަ
)އަިއއޭެއސް( ނުވަތަ އެަކއުްނޓިންގ އެންޑް އޮިޑޓިންގ ޮއަގނައިޒޭޝަން ފޮރ 
 އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަްނސްގެ އެަކއުންޓިންގ އެންޑް 
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ރޑްްސ ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ އޮޑިޓިްނގ  އޮޑިޓިްނގ ސްޓޭންޑަ
ރޑްަތކާ ެއްއގޮތްާވޮގތުގެ މަތިންނެވެ.  ސްޓޭންޑަ

 

 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ ދީފައިވާ އޮޑިޓް ފާމުގައި ެއކަށީގެްނވާ  )ބ( 
  ،ގޮތެްއގެމަތިން، ފާމުގެ ކޮލިީޓ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމްކުރެވި 

ފާމުގެ މެތަޑޮލޮޖީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ޮއޑިޓް މެނުއަލުަގއި 
 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެެއެވ.

 

 

 )ޅ( 

 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ފާމަކުްނ އެފާމުން ކުރާ 
އޮޑިާޓއި ެއޝޫރެންސްގެ ިޚދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ރެޯކޑު ބަލަހައްޓަމުން 

)ފަހެއް( އަހަރު  5ގެންދަންވާނެެއވެ. އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން 
 ވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރަްއކާކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެ 

ޕްރެކްޓިސިން ސެޓްފިކެޓް 
 ބާޠިލް ކުރުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޮއޑިޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިާވ  .9
 ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކޓް ބާޠިލްކުރެވޭނެެއވެ.

 ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ ބާޠިލްކުރުމަށް އެދި އޮޑިޓަރަކު ހުށަހެޅުން؛  )ހ(  
ގޮތުގެމަތިން ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ބާޠިލްކުރުމަށް ޮއޑިޓަރަކު އެދޭނަމަ މި 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ާބޠިލް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ނިާޔވުން؛ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަަރކު  )ށ(  

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ބުއްިދ ހަމައަށް ހުރި  )ނ(  
ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިެއްއގެ 

 ލިޔުމުން ސާބިތުކޮށް ދިނުން.

 ، ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށްމި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޝަރުަޠކާ ޮއޑިޓަރު  )ރ(  
މި ގަވާއިުދގެ ދަށުން އެކުލަާވލާފައިވާ ލައިސަންސިްނގ ެއންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ 
ކޮމެޓީން، ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކުން ނުަވތަ ގަާވއިދަކުން 
އެކުަލވާލާފައިާވ މިފަދަ އެެހން ރެގިއުލޭޓަީރ ބޮޑީައކުްނ ނުވަތަ އެހެން 

 ؛އަކުން ނިންމުންޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީ

ގަވާއިުދގައި ަބާޔންކުރާ ޝަރުޠެއް  އޮޑިޓަެރއްަގއި ހުންނަންވާނެަކމަށް މި )ބ(  
 ؛އުނިވުން
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ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ޮއޑިޓަރަކު އޭާނގެ ޕްރޮފެޝަނަލް  )ޅ(  
ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ފަރުާވކުޑަެވގެން ކޯަޓކުން އޭާނެގ މައްޗަށް ޙުކުމެްއ 

 ؛އިްއވުން

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ ދޫކޮށްފަިއވާ އޮޑިޓަރަުކ ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން  )ކ(  
 ؛އިފްލާސްކުރުން

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ޫދކޮށްފައިާވ ޮއޑިޓަރަުކ ޖިނާއީ ކުށެއްކޮށްފިކަމަްށ  )އ(  
 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަކުްނ ނުވަަތ އެހެން ޤައުެމއްެގ ކޯަޓކުން ޙުކުމް ިއްއވުން؛

 ؛މީގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނޭޝަަނލް ކޯޓުތައް ެވސް ހިމެނެއެވެ 

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ މަްއސަލައެްއގައި ުނވަތަ  )ވ(  
އެފަދަ އެހެން މައްސަލައެްއގައި ބަިއވެިރވުމުގެ ސަބަބުން ޕްރެކްޓިސިންގ 

 ؛ޤާނޫނީ ފިޔަަވެޅއް އެޅުން ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފަިއވާ ޮއޑިަޓރަކާ ދެކޮޅަށް، 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ޮއޑިޓަރަކާ ދެކޮަޅށް، ޕްރޮފެޝަނަލް  )މ(  
 އެަކއުންޓެންސީ ބޮޑީައކުން ުސލޫކީ ފިޔަވަެޅއް ެއޅުން.

 ނަ ބާބު ތިންވަ 

 ފާމްތަކަށް ދޫކުރުން ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް  އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ 

 ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަށް 
ގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ އެދޭ ފާމް 

 ޢާންމު ޝަރުޠުތައް 

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުާމއި އެޝޫރެންްސގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ  .10

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކޓަށް އެދޭ ކޮންމެ ފާމެއްަގއި އަންަނނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ 
 ވާންވާެނއެވެ.

އެދޭ ފާމުގެ އެއްެވސް ޕާރޓްނަރަކީ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަްށ  )ހ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުނވަތަ އެެހން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ކުށެްއގެ 

 ؛ޙުކުމެއްކޮށްފަިއވާ މީހަކު ކަުމަގއި ނުވުން

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަްށ އެދޭ ފާމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  )ށ(  
ޑިވެލޮޕްމަންޓްަގއި ޕާޓްަނޝިޕެއްގެ ގޮުތގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ 

 ؛ފަރމެއްކަމުގަިއވުން 
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ޕްރެކްޓިސިންގ ެސޓްފިކެޓަށް އެދޭ ފަރމަކީ ލިމިޑެޓް ލައިިބލިޓީ ކުންފުންޏެއް  )ނ(  
 ؛ކަމުގައި ުނވުން

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެަޓށް އެދޭ ފާމަކީ އޮޑިޓްކުރުން، ނުވަަތ  )ރ(  
އެޝޫރެންސާއި ެއކައުންޓެންީސގެ ޚިދުމަތްދިނުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް ނުވަތަ 
ޓެކްސް ކޮންސަލްޓެންީސގެ ިޚދުމަތް ދިނުން ފިޔަވައި އެހެން ވިޔަފާރިތަުކގެ 

 ؛ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ުނވުން

ހުއްދަދެވޭ ޮއޑިޓް ފާމުގަިއ މަސައްކަތްކުރާނެ ެއކަީށެގންވާ ވަސީލަތްަތއް  )ބ(  
 ޤާއިމްކުރެވިަފއިވާ ފާމެްއކަމުަގއިވުން.

ޕްރެކްޓިސިންގ ެސޓްފިކެޓަށް އެދޭ ފާމުގެ ޕާރޓްނަރުންގެ ެތރެއިން މަދުވެގެްނ  )ޅ(  
)އެެކއް( ޕާރޓްނަރަކީ މި ގަާވއިދުެގ ދަށުން ދޫކުރެވިފަިއވާ ޕްރެކްޓިސިްނގ  1

 ؛ސެޓްފިކެޓް އޮންނަ މީހެއްކަމުަގއިވުން 

 ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ ފާމުގެ ޕާޓްނަރުްނގެ ެތރެއިން މަދުެވގެން  )ކ(  
)ެއކެއް( ޕާރޓްނަަރީކ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވރިވެފަިއވާ މީހަކު  1

 ކަމުގަިއވުން.

)ސަތޭކަ  183މި ގަވާއިުދގެ ބޭނުމަށް،  މާލީ އަހަރެއްގެ ތެޭރގައި މަދުެވެގން  )އ(  
ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅެަފއިވާ މީަހކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި  އަށްޑިހަ ތިނެއް( ުދވަހު

 ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ މީހެްއކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަށް 
 އެދި ހުށަހެޅުން 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ ފާމުން ޕްރެކްޓިސިން ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމަށް އެދޭ  .11
އަންނަނިވި ތަކެތި ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ފޯމާއެކު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަްށ އެދޭ ފާމުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާިއ  )ހ(  
އެޝޫރެންސްެގ ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުެގ ޕްރެކްޓިސިންގ 

 ؛ސެޓްފިކެޓްތައް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓުަގއި ޕާރޓްނަރޝިޕެއްެގ ގޮުތގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއކޮނޮމިކް  )ށ(  
 ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ަރޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް؛

 ؛ފާމް ހިންގާ އޮފީހުގެ ތަފުސީލީ މަޢުލޫމާތު )ނ(  
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 ؛ފާމުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަާރއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަުކގެ މަޢުލޫމާތު )ރ(  

ޚުލާޞާައކާއި ފާމުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްޯރލް މެކޭނިޒަމާބެހޭ އޮޑިޓް ޕްރޮސެްސގެ  )ބ(  
 ؛މަޢުލޫމާތު

 ؛ފާމުގެ އިދާރީ އޮނިަގނޑު  )ޅ(  

 ؛ފާމުގެ އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭ ިއޖްރާއާތުތައް )ކ(  

 ޕާރޓްނަރޝިޕް އެގްރީމެންޓް. )އ(  

އެޕްލިކޭޝަން މުރާޖަޢާ 
 ކުރުމާއި ފާސްކުރުން 

ހޯދުމަށް އެދޭ ފާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން އޮޑިޓަރ ޕްރެކްޓިސިން ސެޓްފިކެޓް  )ހ( .12
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބުމުން އެ އެޕްިލކޭޝަން ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  28އެކުަލވާލާފައިވާ މި ަގވާއިުދެގ 
 ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިިސޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.

ލައިސަންސިން އެންޑް ޑިސިްޕލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް އެޕްލިކޭަޝން ފޯމު ލިބުމުން  )ށ(  
ނޑަައޅައި މި  ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފާމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކަ
 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފާމެއްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިާވ ފާމަކީ ޝަރުޠު ކޮމެޓީން ބަލާ ބެލުމުގައި  )ނ(  
ފުރިހަމަވާ ފާމެއް ކަުމގަިއާވނަމަ އެ ފާމަށް ޕްރެކްޓިިސންގ ސެޓްފިކެްޓ 

 ދޫކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މަޝްވަރާދޭންވާނެެއވެ.

އޮޑިޓްކުރުުމގެ ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނަކާމެުދ  ނިންމިގޮތެްއ  )ރ(  
)ފަހެއް( ވަނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭަޝން ހުށަހެޅި ފާމަށް  5ލަސްވެގެން 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނަެރލްގެ އޮފީހުން ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ފާމަުތކުގެ  )ހ( .13 ޚިދުމަތް ދިނުން 
ލިޔެކިޔުނަްތކުގައި، އެ ފާރމްތަކަކީ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ 
ފަރާތަްތކެއްކަން ައންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން، "ސަރޓިފައިޑް އޮޑިޓަރސް" މި ލަފުްޒ 
، ބޭނުނުްކރެވިދާނެއެވެ. މިގަޮތްށ ލިޔާއިރު ފުރަތަަމ "ސަރޓިފައިޑް އޮޑިޓަރްސ"

 މިހެން ލިޔެފައި އޭގެ ފަހަތުގިައ ފާމުގެ ދަފްތަރު ނަންބަރު ލިޔާނީއެެވ. 
                                     ނަމަ ލިޔާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 2 މިސާލު: ފާމެއްގެ ދަފްތަރު ނަންބަރަކީ 
“Certified Auditors 0002” 
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ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ޮއޑިޓް ފާމެއްގެ ޕާޓްނަރެއް ނުވަތަ  )ށ(  
ޕާޓްނަރުންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ވިޔަފާރިެއއްެގ އެކްސްޓަރނަލް 

 އޮޑިޓަެރއްގެ ގޮުތގައި  އެ ފާަމކަށް މަސައްކަެތއް ނުކުރެވޭެނެއވެ.

ކްލަޔަންޓުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަެރއްގެ ގޮތުން އަދާކުަރންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި  )ނ(  
 ފުށުއަރާ އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ފާމުން އެ ކްލަޔަންޓަށް  ދީެގން ނުވާނެއެވެ.

ދީފައިވާ ޮއޑިޓް ފާމަކުން ޮއޑިޓްކުރަންވާނީ އަދި ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް  )ރ(  
އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް 
އެަކއުންޓެންޓްސް )އައިެފކް( ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓިްނގ އެންޑް 
ރޑްްސ ބޯޑު )އައިޭއޭއއެސްބީ( އިން ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ  އެޝޫރެންސް ސްޓޭންޑަ

ރޑްސް އޮން ޮއޑިޓިންގ )އަިއއޭއެްސ( ނުވަތަ އިންޓަރނޭޝަނަ ލް ސްޓޭންޑަ
އެަކއުންޓިންގ އެންޑް ޮއިޑޓިންގ އޮގަަނއިޒޭޝަން ޮފރ އިސްލާމިކް 
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަންސްގެ ެއކައުންޓިްނގ އެންޑް ޮއޑިޓިންގ 
ރޑްތަކާ  ރްޑސް ބޯޑުން ެނރެ ޝާއިޢުކުރާ އޮޑިޓިްނގ ސްޓޭންޑަ ސްޓޭންޑަ

 މަތިންނެވެ. އެްއގޮތްާވގޮުތގެ

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ ދީފައިވާ އޮޑިޓް ފާމުގައި ެއކަށީގެްނވާ  )ބ(  
  ،ގޮތެްއގެމަތިން، ފާމުގެ ކޮލިީޓ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމްކުރެވި 

ފާމުގެ މެތަޑޮލޮޖީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ޮއޑިޓް މެނުއަލުަގއި 
 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެެއެވ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ފާމަކުްނ އެފާމުން ކުރާ  )ޅ(  
އޮޑިާޓއި ެއޝޫރެންސްގެ ިޚދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ރެޯކޑު ބަލަހައްޓަމުން 

)ފަހެއް( އަހަރު  5ގެންދަންވާނެެއވެ. އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން 
 ވެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރަްއކާކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެ 

އޮޑިޓް ފާމެްއގެ ޕާޓްނަރޝިްޕ އެކުލެިވގެްނވާ ގޮތަށް ުނަވތަ ޕާޓްނަރުންނަށް  )ކ(  
)ސާދަ( ދުވަހުެގ  14ބަދަލެއް އަތުެވއްޖެނަމަ އެބަަދލެއް އަންނަތާ ލަްސވެގެން 

ތެރޭގަިއ، އެައއި ބަދަލެްއގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 
 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓެކެއް 
 ބާޠިލް ކުރުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ާޙލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ އެާޙލަތެއް މެދުވެރިވި އޮޑިްޓ  .14
 ފާމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރެކްިޓސިންގ ސެޓްފިކެޓް ބާޠިލްކުެރވޭނެެއވެ.
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އޮޑިޓް ފާމަކުން ހުށަހެޅުން؛ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ާބޠިލްކުރުމަށް އެދި  )ހ(  
މި ގޮތުގެމަތިން ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ބާޠިލްކުރުމަށް އޮޑިޓް ފާމަކުން 
އެދޭނަމަ ޕްރެކްޓިސިންގ ެސޓްފިކެޓް ބާޠިލް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރައި 

 ސޮއިކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރަކު ނިޔާވުމުެގ ފާމުގެ ނަމުގައި  )ށ(  
ގަވާއިދުަގިއ ފާމެއްގައި ތިބެންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ  ސަބަބުން މި

 ؛ޕާރޓްނަރުންގެ އަދަދު ހަމަނުވުން

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ބުއްިދ ހަމައަށް ހުރި  )ނ(  
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފަިއވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިެއްއ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް 
ގަާވއިދުަގއި ފާމެްއގައި ތިބެންޖެޭހނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ  ނިންމުމުގެ ސަބަބުން މި

 ؛ޕާރޓްނަރުންގެ އަދަދު ހަމަނުވުން

 ؛ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކޓް ދީފައިވާ ފާމު ުއވާލުން )ރ(  

ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ފާމު ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްިފކެޓް  )ބ(  
 ؛އިފްލާސްކުރުން

ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ ޝަރުޠެްއ  އޮޑިޓް ފާމެްއގައި ހުންނަންާވނެކަމަށް މި )ޅ(  
 ؛އުނިވުން

އޮޑިޓް ފާމަކުން ޖިނާއީ ކުށެއްކޮށްފިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަކުން ނުވަތަ  )ކ(  
ޙުކުމް އިްއވުން. ީމގެ ތެރޭަގއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެހެން ގައުެމއްެގ ކޯަޓކުން 
 ؛ކޯޓުތައް ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ 

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ މަްއސަލައެްއގައި ުނވަތަ  )އ(  
އެފަދަ އެހެން މައްސަލަެއއްަގއި ބަިއވެރިވުުމގެ ސަބަބުން ކަމާބެހޭ އެްއވެްސ 

ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފަިއވާ އޮިޑޓް ފާމަކާ ދެކޮޅަށް، ފަރާތަކުން ޕްރެކްޓިސިންގ 
 ؛ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ޫދކޮށްފައިާވ ޮއޑިޓް ފާމަކާ ދެޮކޅަށް ޕްރޮފެޝަނަލް  )ވ(  
 ؛އެަކއުންޓެންސީ ބޮޑީައކުން ުސލޫކީ ފިޔަވަެޅއް ެއޅުން
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ޮއޑިޓް ފާމުން އެފާމުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ  )މ(  
ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ފަރުވާުކޑަެވގެން ކޯޓަކުން އެފާމުގެ މައްޗަށް ޙުކުމެްއ 

 ؛އިްއވުން

 މި ގަާވއިދުަގއި ފާމަކުްނ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ފ(  
އެކުަލވާލާފަިއވާ ަގާވއިދުެގ ދަށުން  މި، ކަމަކާ ފާމުން ޚިލާފުވެއްެޖަކމަށް

ލައިސަންސިންގ އެންްޑ ިޑސިޕްލިނަރީ  ކޮމެޓީން، ުނވަތަ ދިވެހިާރއްޖޭެގ 
ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިަދުކން އެކުލަވާލާފަިއވާ މިފަދަ އެހެން ރެގިއުލޭޓަރީ 

 ބޮޑީއަކުން ނިންމުން.

 ބާބު  ވަނަހަތަރު 

 ޢާންމު ބައިތައް 

ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑެމްނިޓީ 
 އިންޝޫރެންސް 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ޮއޑިޓަރު  ނުވަތަ ފާމުން އެމީހެއް ނުވަތަ  .15
އެބަޔެްއ ދިން ނުވަަތ ދޭ ޚިދުމަތެއް ފުރިހަމަ ނުވުމުން ނުަވތަ ޚިދުމަތެއް ެއކަށީގެްނާވ 
ފެންވަރެްއގައި ނުެދވުމުގެ ަސބަބުން އުފުލަންޖެހޭ މަދަނީ މާލީ ޒިންމާއެއް އަދާކުެރވޭެނ 

އިންޝޫރެންސް ކުންފުންޏެއްގަިއ އިންުޝއަރ ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ، މިންވަރަށް
)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  1ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ ދޫކުރާތާ 

އިންޝޫރެންސް ސެޓްފިކެްޓެގ ކޮޕީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. 

ލާޒިުމކުރާ  ހުދޫދުގެ ތެރޭަގިއ  މިގޮތަށް އިންޝުއަރ ކުރުމުެގ ކުރިން މި ގަާވއިދު
 އޮޑިޓްކުރުާމއި އެޝޫރެންްސގެ ނުވަތަ އެއާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތް ދީގެންނުވާނެެއވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ 
 މުއްދަތު 

މި ގަވާއިުދގެ ދަށުން ދޫކުރެޭވ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓެގ މުއްދަތު ދެމިއޮންނާނީ  .16
)އެެކއް( ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެްނ  1ަޖނަވަރީ މަހުގެ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ 

)އެްއތިރީސް( ވަނަ ދުވަހުގެ ނިަޔލަށެވެ. މިގޮތުން މީލާދީ  31ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 
)އެކެއް( ވަނަ ދުވަހުގެ  ފަހުން  ޕްރެކްޓިސިންގ  1އަހަރެްއގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 

އެ މީލާދީ އަހަރުގެ  ،ސެޓްފިކެޓަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
)އެެކއް( ވަނަ ުދވަހުގެ ކުރިން ޕްރެކްޓިސިންގ ެސޓްފިކެޓަްށ  1ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 

އެދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން 
ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް 

)ެއކެއް( ވަނަ  1ރެވޭނީ ޖެހިގެން އަންނަ މީލާދީ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ަމހުގެ ދޫކު
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)އެއްތިރީސް( ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.  31ދުވަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 
ޕްރެްކޓިސިްނގ ސެޓްފިކެްޓގެ ުމއްދަތު  ،ޕްރެކްޓިސިންގ ެސޓްފިކެޓް ާއކުރުމުގެ ގޮތުން

( ދުވަހުގެ ކުރިން މި ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން )ސާޅީސްފަހެއް 45ހަމަވުމުގެ 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ގަާވއިުދގެ ދަށުން ޕްރެކްިޓސިންގ ސެޓްިފކެޓް ދޫކުާރ ޮއޑިޓް ފާމުތަކުަގިއ  )ހ( .17 ވަޒީފާގައި މީހުން ގެންގުޅުން 
)ފަންސާސް( އިންސައްތަ އަކީ  50 ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުަވއްޒަފުްނެގ މަދުވެގެން

 ދިވެހިންކަމުގައި ވާްނވާނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރެވުނު ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ  އޮޑިޓް  )ށ(  
ނޑަްށ ވާޞިލު ވުމަށްޓަަކއި  ގަާވއިދު ނަންބަރު  ،ފާމުތަކުން އެ މިންގަ

24-R/2012  ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޤާނޫނީ ޮއޑިޓްކުރުމާިއ އެޝޫރެންސްެގ(
ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ަގވާއިދަށް  2ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ަގވާއިދު( އަށް 

)ހަތެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ  7ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ދެވޭނެެއވެ.

އޮޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް 
 ދަފްތަރު ފާމުތަކުގެ 

 ޝާއިޢުކުރުން 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވިފަިއވާ އޮިޑޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަކުގެ ނަމާިއ  .18
އެޑްރެސް ހިމެނޭ ޮއޑިޓަރުްނނާއި ޮއޑިޓް ފާމުތަކުގެ ދަްފތަރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

އަންނަ  އޮފީހުގެ ވެބްަސއިްޓގައި ާޝިއޢު ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އޮޑިަޓރުންގެ ދަފްތަރަށް
ބަދަލުތައް ގަާވއިދުން ައޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާެނެއވެ. މި ދަފްތަރުގައި 
ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްިފކެްޓ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަާކއި ްޕރެކްޓިސިންގ ެސޓްފިކެޓް 

 ބާޠިލްކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުޫލމާތާއި ތާރީޚުތައް ލިޔެ ބަލަހަްއޓަންވާނެެއވެ.

ލައިސަންސިންގ އެންޑް 
ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއިން 
 ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓުފިކެޓް 
އާކޮށް ނުދިނުމަށް އޮޑިޓަރ 

 ޖެނެރަލަށް ލަފާދިނުން 

ތީރީގަިއވާ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ާޙލަތެއް އޮޑިޓަަރކަށް މެދުވެިރެވއްޖެކަމަށް ލައިސަންސިްނގ  .19
ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ  އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެީޓން ނިންމައިފިނަމަ އޭނާގެ

 އާކޮށް ނުދިނުމަށް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަށް ލަފާ އެރުވިދާނެއެވެ.

ގަާވއިދުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން މި )ހ( 
 ؛ކަމަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުން

ތެދުވެރިކަާމއި  ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްިފކެޓް އާކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ފަރާތަކީ )ށ( 
އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އޮިޑޓަރެްއގެ ގޮތުން އޭާނގެ ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރަމުންދާ 

 ؛މީހެއްކަމުގައި ުނވުން
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ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްިފކެޓް ޫދކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަުރގެ ތެުދވެިރކަމާ މެދު ސުވާލު  )ނ( 
 ؛ކުރުންއުފެދޭ ނުވަތަ އުފައްދާ ފަދަ މަސައްކަެތއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިެއްއ 

ދިވެހިރާއްޖެ ނުވަތަ ރާއްެޖއިން ބޭރުގައި އިފްލާސްުކރެވިފައި ނުވަަތ  )ރ( 
ރިސީވަރޝިޕް ނުވަތަ އިްނޮވލަންޓްރީ ލިކުއިޑޭޝަން ގަިއވާ ކުންފުންޏެްއގެ 
ވެރިފަރާތް ކަމުގަިއވުން ނުވަަތ އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮުތަގއި 

)ތިނެއް( އަހަރު ތެރޭގައި  3ޮގތުގައި ވޭުތވެދިޔަ ނުވަތަ އެްގޒެކެިޓވް ެއއްގެ 
 ؛އުޅެފަިއވުން

ވަްއކަން،  ޓެކުން، ފޭރުން، ޚިޔާނާތް، އިޚްތިލާޞް، ކޮރަްޕޝަން ފަދަ މާލީ  )ބ( 
)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ުކރުމުގެ ސަބަބުން  3ކުށެއް ވޭުތވެދިޔަ 

ޙުކުމް ކޮށްފައިވުން ުނވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ުނަވތަ ބޭރުގެ ކޯަޓކުން
ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮވެަފއި ޙުކުމާ އެްއގޮތަށް ދަރަނި އަާދކުރަމުންދާ މީހަކު 

 ؛ކަމުގައި ުނވުން

އެހެން އެްއވެްސ ސަބަބަާކހުރެ ސަރޓިފައިޑް އޮޑިަޓރެއްގެ ގޮުތގަިއ  )ޅ( 
 ؛މަސައްކަތްކުރަން އެކަީށގެންނުވާ ފަރާތެއްކަުމގަިއވުން

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންީސ ބޮޑީެއްއގެ މެންބަރުކަމުން ަވކިވެފަިއވުން ުނވަަތ  )ކ( 
އޮޑިޓް ކުރުުމގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ލައިސަންސް ނުވަަތ ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

 ؛ބާޠިލްވުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓިފައިވުން 

މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ކޮލިީޓ ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމެއްެގ ދަށުން އޮޑިޓަރ  )އ( 
ޖެނެރަލްގެ  އޮފީހުން ކުރި ރިވިއު އަކުން ފާސްނުވުން ނުވަތަ ވަިކކަމެއް 
އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ަލއިސަްނސިންގ އެންޑް ިޑސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން އެްނގި 

 ؛އެންގުމަާކއި ޚިލާފުވުން

މި ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ސުޫލކީ މިންަގނާޑއި، މަަސއްކަާތއި  )ވ(  
 ؛ހިފަހައްަޓންޖެހޭ އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފުވުން ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާަގއި

ނޑި ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  )މ(    ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މެދުނުކެ
ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުާރ ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ މިންވަރަށް  މި

 ؛ކުރެވިފައިނެތުން 
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ޢަމަލުކުރަންވާެނކަމަށް މި ގަވާއިުދަގއި ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން އެއަށް  )ފ(  
ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ، ބަޔާންކުރާ  އެްއވެސް ާމއްދާއަާކ ޚިލާފުވުން

 ؛ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ޤާޫނނަކާ ނުވަތަ ަގވާއިަދކާ ޚިލާފުުވން

ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން  )ދ(  
 ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.

މެދުނުކެނޑި ޢިލްމާއި ހުނަރު 
 ތަރައްޤީކުރުން 

ނޑި ޢިލްމާއި ހުނަރު  .20 ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް އާކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މެދުނުކެ
 ތިީރގަިއ އެާވ ގޮތަށް ބަހާލަިއެގން އަހަރަކު މަދުެވގެްނ  ،ތަރައްޤީކުރުމަށް

 ހަމަކޮށްފައި ވާންވާެނއެެވ.)ސާޅީސް( ގަިޑއިރު  40

ނެޑްއގެ ތެރެއިްނ  )ހ(   ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަިކ އޮިނގަ )ވިހި( ގަިޑއިރު  20ކަ
 އަދި ؛ފުރިހަމަކުރުން

)ދިހައެއް( ގަިޑއިރު  10)ވިހި( ަގޑިއިުރގެ ތެރެއިން މަދުެވގެން  20މި  )ށ(  
 ،ގަާވއިދުާޤނޫނާއި ، ކޯޕަރޭޓް ަގވަރނަންސް، ހޭދަކުރަންވާނީ އެޝޫރެންސް
އަދި ޓެކްސް ނިޒާމްގެ ދާއިރާއިން ޢިލްމާއި  ،ސުލޫކާއި  ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް

)ދިހަެއއް( ަގޑިއިުރގެ ތެރެއިން  10ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމުަގއެވެ. މިދެންނެވި 
)ފަހެއް( ގަިޑއިރު ވާްނވާނީ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ  5 މަދުވެގެން

ރިޕޯޓިްނގ ސްޓޭންޑަޑްްސ، އަދި  ސްޓޭންޑަޑްސް ުނވަތަ ޤާނޫަނކުން ލާޒިމުކުރާ
އޮޑިޓިްނގ ސްޓޭންޑަްޑސްާއިއ ޕްރޮނައުންސްމެންޓް އާިއބެހޭ ދާއިރާއިން 

 ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތަެށވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް 
 އާނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ 

ނުވަތަ ފާމަކުން  ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކްޓ ދޫކޮށްފައިވާ ެއްއވެސް ފަރުދަކު .21
ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓެގ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިްނ މަޤްބޫލް ޢުޛުރަކާ ނުލާ  
ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް އާނުކޮށްފިނަމަ، އޮޑިޓަރުްނެގ ދަފްތަރުން އެފަރާތުގެ 

 ނަމާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު އުނިކުރެވޭެނެއވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް 
 ކަން އެންގުން އާނުކުރެވޭނެ 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް އާނުކުރުމަށް ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ  .22
ކޮމިޓީން ނިންމައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެލަރަށް ލަފާ އަރުވައިފިނަމަ، 
ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް އާނުކުރުމަށް ނިންމި ކަމާއި އެކަން ެއގޮތަށް ނިންމި 

ރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ާއކުރުމަށް ެއދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ސަބަބު ޕް
 އަންގަްނވާނެެއވެ.
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އޮޑިޓަރުންގެ ދަފްތަރުގައި 
 އަލުން ހިމެނުން 

 

އޮޑިޓަރުްނގެ ދަފްތަރުން ުއނިކުރެވިފަިއވާ އޮޑިޓަަރކު ނުވަތަ ފާމަކުން  )ހ( .23
ފާމް ދަފްތަރުން އެ އޮޑިޓަރު ނުވަަތ ، ދަފްތަރުގައި އަލުން ހިމެނެން ބޭނުންނަމަ

)އެާކވީސް( ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ އެކަމަށް އެިދ  21އުނިކުރެވުނުތާ 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އޮޑިޓަރު ނުވަތަ ފާމުން އޮޑިޓަރުންގެ ދަފްތަރުގައި އެފަރާތް 
ހިމެނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، މި ގަވާއިުދގައި ޕްެރކްޓިިސންގ ސެޓްފިކެޓް 

ގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ދޫކުރެވޭ ޮއޑިޓަރުން ނުވަަތ ފާމު
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމަ، އެ އޮޑިޓަެރއް ނުވަތަ އެ ފާމެއް އޮޑިޓަރުންެގ 

 ދަފްތަރުގައި ހިމަނަންވާނެެއވެ.

)އެާކވީސް( ދުވަހުެގ  21އޮޑިޓަރު ނުވަތަ ފާމް ދަފްތަރުން އުނިކުރެވުނުތާ  )ށ(  
ށް އެދި ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ދެން ތެރޭގައި އެްއވެސް ސަބަަބާކހުރެ އެކަމަ

ޕްރެކްޓިސިންގ ެސޓްފިކެޓް ޫދކުރެވޭނީ ޕްރެކްިޓސިންގ ެސްޓފިކެޓް ދޫކުރުމަށް 
އެދި އަލުން ހުށަހެޅުމުންނެެވ. އަދި މިގޮތުްނ ޕްރެކްޓިިސންގ ސެޓްފިކެްޓ 
ދޫކުރެވޭނީ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދެވޭ ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ 

 ރިހަމަވާނަމައެވެ.ޝަރުޠެއް ފު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން 
ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް 
ދޫކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން 

 ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންތައްތައް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުްނ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ ދޫކޮށްފައި ުނވާ ފަރުދަުކ  .24
ކަމެއް ކޮށްެގން ނުވާނެއެެވ. ެއއްެވްސ ނުވަތަ ފާމަކުން ތިރީގަިއވާ ކަންކަމުންކުރެ 

ފަރުދަކު ނުވަތަ ފާމަކުންވެސް ތިރީގައި މިވާ ކަންކަމުންކުރެ އެއްެވސް ކަމެްއ 
 ކޮށްފިނަމަ، އެކަންކުރި ފަރާތަާކއިމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަުޅ އެޅޭނެެއވެ.

ެއޝޫރެންސްެގ ޤާނޫނަކުން ލާޒިމްކުރާ އޮޑިަޓކާއި ގުޭޅގޮތުން އޮޑިޓްކުރުާމއި  )ހ(  
 ؛ޚިދުމަތް ދިނުން

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކޓް ދީފައިވާ ފަރާތެްއގެ  )ށ(  
 ؛ގޮތުަގއި ތަޢާރަފްވުން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އޮޑިްޓތަކާއި ގުޭޅގޮތުން  )ނ(  
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އޮޑިޓްކުރުާމއި އެޝޫރެންްސގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށް އެ އޮފީހުގައި ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 
ފަރާތެއްކަން ދޭހަވާފަދަ ގޮަތކަށް ިވޔަފާރީގެ ނަމާއި ިވޔަފާރިއާއި ބެޭހ 

 މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމާއި ޢާންމުކުރުން ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ކުރުން.
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 ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ ދޫކޮށްފައިާވ ޮއޑިޓަރުްނނާއި ޮއޑިޓް ފާމުތަކުން  .25 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 
ނޑަށް ތަބާވެ ަޢމަލުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ުސލޫކީ މިންގަ
މިގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު ނުކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ ޕްެރކްޓިސިންގ ެސޓްފިކެްޓ 

 ބާޠިލްކުރެވޭނެެއވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިާވ ޮއޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަކުްނ  )ހ(  
މިގަާވއިދަށާއި ިމގަާވއިދަްށ ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަަކށް ފުރިހަމައަށް 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިާވ ޮއޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމުތަކުްނ  )ށ(  
 ކަާށއި ގަާވއިދުތަކަށް ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަ

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ޮއޑިޓަރުންނާއި އޮޑިޓް ފާމްތަކުން،  )ނ(  
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭަޝން އޮފް ެއކައުންޓެންޓްްސ )އައިފެކް( އިންނެރެ 

ކޯޑް އޮފް އެތިކްްސއަށް ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުްނގެ 
 ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ ޮއޑިޓް ފާމަކުން ސީދާ ގޮތެއްަގއި ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތެއްަގއި  )ރ(  
މީހަކަށް ބިރުދައްކައިގެން ނުަވތަ ހިތްވަރު ދީގެން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެްނ، 

 މަސައްކަތް ހޯދަިއގެންނުވާނެެއވެ.

އޮޑިޓަރުން އެމީހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގއި ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ  )ބ(  
ސިއްރު މަޢުލޫމާތެކެވެ. ޮއިޑޓް މަސައްކަތް ޙަވާުލކުިރ ފަރާތަށް ނުވަތަ 
ޤާނޫނީގޮތުން އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތަކަށް މެނުވީ މިފަދަ 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކްޓ ދޫކޮށްފައިވާ ޮއޑިޓަރުން، ފައިނޭންޝަލް  )ޅ(  
ސްޓޭޓްމެންޓެއް ނުވަތަ އެްއެވސް ރިޕޯޓެއް އެއީ ރަގަޅު ެއއްެޗއްކަމަށް ނިންމާ 
ސޮއިކުރަްނވާނީ އެހެން ޕާުޓނަރަކު ނުވަތަ މުަވއްޒަަފުކ ލައްަވއި ބަލައި 

 ޗެކްކުރުމަށް ފަހުަގއެވެ.

ސެޓްިފކެްޓ ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަަރުކ މާލީ ބަޔާނަކަށް ޕްރެކްޓިސިންގ  )ކ(  
ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާއަށް އެނގިފައި ހުރި މުހިންމު  ،ރަޢުޔުދޭއިރު

މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އޮިޑޓްުކރެވޭ ފަރާތުން ދީފައިާވ ދޮުގ ބަޔާނެއް ުނވަތަ 
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ސާފުކޮށް ޝަރަޙައެއް ވާނަމަ އޭާނއަށް އެނގިަފއިވާ މިްނަވރަކަށް 
 ހާމަކުރަންވާނެއެެވ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ޮއޑިޓަރަކު އޭާނގެ ޕްރޮފެޝަނަލް  )އ(  
ވާޖިބު އަދާކުރަްނވާނީ ފަރުވާތެރިކަމާ އަމާނާތްތެރިކަާމއެުކގަެއވެ. އަދި 
އޮޑިޓްކުރުުމގަިއ އޭާނއަށް ފާހަގަކުެރވޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ބޮެޑތި ކަންތައްތަާކއި 
ޢާންމުކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަުއންޓިންގ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ކަންތައްތައް 

 ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުެގ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެެއވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ޮއޑިޓަރަށް ލިބޭ އުޖޫރައަކީ އޭާނ  )ވ(  
މަންފާގެ ވަކި އިންސައްތަެއއްެގ އޮޑިޓްކުރި ތަނަކަށް ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ 

ނޑައެޅޭ އަަގކަށް ެވގެންނުވާެނއެވެ. އަދި ފަހުން  މައްޗަށް ބިނާކުރެިވގެން ކަ
ނަޑއެޅޭ އަަގކަށްވެްސ  ލިބިދާނެ މާލީ ފައިދާއެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކުެރިވގެން ކަ

 ވެގެންުނވާނެެއވެ.

ެއްއވެްސ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް އަދާކުރުުމެގ ގޮތުން އޮިޑޓަރަކު  )މ(  
އިދާރާއަކަށް ނޯޓިހެްއ، ޝަރަޙައެްއ، ނުވަތަ ބަޔާނެއް ދިނުމުގައި އޭނާ އަްށ 
އެނގިހުރެ ނުވަތަ ފަރުވާުކަޑ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަްސ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު 

 މަޢުލޫމާތެއް ދީގެންނުވާނެެއވެ.

ގްެޒެކޓިވް މަޤާމެްއގަިއ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ޫދކޮށްފައިާވ ޮއޑިޓަރަުކ އެ  )ފ(  
)ފަހެއް(  5ވަޒީފާ އަާދކުރި މުއައްަސސާެއއްގެ ވަޒީާފއިން ވަިކވިތާ މަދުވެގެން 
 އަހަރު ނުވަނީސް އެތަުނގެ ހިސާބުތައް ޮއޑިޓްކޮްށގެން ނުވާެނއެވެ.

ނޑަެއޅިފަިއވާ  )ދ(   އޮޑިޓަެރއްގެ ގޮތުަގއި އޭާނ ޢައްޔަންކޮށްފަިއވަނީ އެކަަމށް ކަ
 ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދާ ެއްއޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ ކުރިްނ 

 އެ މަސައްކަތާ ަޙވާލުެވގެން ުނވާނެެއވެ.

ރަުއޔުދޭ  އޮޑިޓް މަަސއްކަތަކާ ބެހޭގޮުތން އޮޑިޓަރެްއގެ ަރއުޔު ދޭްނވާނީ އޭނާ )ތ(  
 ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބި ހުރެގެންނެވެ.
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 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ދެމެހެއްޓުން  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އޮޑިޓަރުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި 

އޮޑިޓަރުންގެ މަސައްކަތް 
 މުރާޖަޢާކުރުން 

ނަޑއަޅާ އެހެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުްނ ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  )ހ( .26 ކަ
ފަރާތަކުން އަންނަނިވި ކަްނަކން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި އޮިޑޓަރުންނާއި އޮިޑޓް 

 .ފާމުތަކުގެ މަސައްކަތް ަގވާއިުދން މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ 

 ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ަގވާއިދުަތކާިއ ލާއިޙާތަކަށާިއ؛ (1)   

   (2) ރްޑސް   އޮން އޮޑިޓިްނގ ައިދ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަ
އެަކއުންޓިންގ އެންޑް ޮއޑިިޓންގ ޮއގަނަިއޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިްކ 
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިިޓުއޝަންސްގެ އެަކއުންޓިންގ އެންްޑ 
އޮޑިޓިްނގ ސްޓޭންަޑރްޑްސ ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިުޢކުާރ އޮޑިޓިްނގ 

ރޑްަތކަށާއި   ؛ސްޓޭންޑަ

 އިުރޝާދުތަކަށާއި؛ އަދި މަސައްކަުތގެ އަޚުލާޤާއި  (3)   

 ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުތަަކށް ޢަމަލުކުރަމުން ދޭތޯ. (4)   

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން މުރާޖަޢާކުރާ ފަރާތުން  )ށ(  
އެ ފަރާތަށް ފާހަގަކުރެވުުނ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް އެކުަލވާލަިއ، 

ފެނިއްޖެނަމަ މި ރިޕޯޓް ލައިަސންސިންގ އެްނޑް ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމަށް 

ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި އޮޑިޓަުރ ނުވަތަ ފާމަކުން 
ރޑްަތކަށް ނުވަތަ ގަާވއިަދށް ނުވަތަ ޤާނޫނަށް  މަތީގައި ބަޔާންކުެރވުނު ސްޓޭންޑަ

ގެ ހުއްދަ ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކު
 ބާޠިލްކުރުމަށް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލަފާދެވިދާނެެއވެ.

  ،ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދީފައިވާ އޮޑިޓަރުްނ ނުވަތަ ފާމުގެ ފަރާތުން )ނ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ 
ނަޑއަާޅ އެހެން ފަރާތަކުން  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނުވަަތ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލަސްކުރުމެއް ނުވަތަ ވަްނހަނާ ކުރުމެއްނެތި 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
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ގަާވއިދުގެ ދަށުން ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްިފކެޓަްށ އެދި ހުށަހަޅާ  މި )ހ( .27 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން 
ހުށަހެޅުމެއްގައި ނުވަތަ ޕްރެްކޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ާއކުރުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ 

ގަސްުދގައި އޮުޅވާލުމުެގ  ،ހުށަހެޅުމެއްގައި ުނވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް 
ޖާއެްއގެ ޮގތުން ނަމަވެސް، ނިޔަތުގައި ުނވަތަ ފަރުވާ ކުޑަކުރުުމގެ ނަތި

ސައްޚަނޫން މަޢުލޫމާތެއް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ނުވަތަ 
ދިނުމަކީ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކާއި މެދު ފިަޔަވޅު އެޅޭެނކަމެކެވެ. 
މިގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ނުވަތަ ދިން ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިާވ 

ޓްފިކެްޓ ަވގުތުން ބާޠިލްކުރުމުެގ ބާރު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެ 
ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެެޓއް ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް 

 ލިބިގެން ވެެއވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ ދީފައިާވ ޮއޑިޓަރުން ައދި އޮޑިްޓ ފާމުން  )ށ(  
)ދޭއް( މަްސ  2އެފަރާތެްއގެ މާލީއަހަރު ނިމުމާއެކު އެންމެ ލަސްެވގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެއޮިޑޓަަރކު ނުވަތަ އެ ފާމަކުން އަންނަނިވިކަންކަމަށް 
ޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް ކޮމްޕްލަޔަންސް ރި

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަާކއި ަގވާއިދުަތއް؛ (1)   

ނޑުަތކާއި އިުރޝާދުތައް؛ (2)     ސްލޫކީ މިންގަ

 މި ގަާވއިދުގެ މާއްދާަތއް. (3)   

ފާމަކުން ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކޓް ދީފައިވާ ކޮންމެ ޮއޑިޓަރަުކ ނުވަތަ  )ނ(  
)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނަނވި  2އެފަރާތުގެ މާލީ އަހަރު ނިމޭތާ 

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާުރކޮށް ޮއޑިޓަރ  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ދިހައެއް(  10އަހަރުތެރޭގައި ކުެރވުނު ޮއިޑޓް މަސައްކަތުގެ އަދަދު  (1)   
މަދު ނަމަ އެ އޮޑިްޓތަކުގެ އަދަދާއި އެ ޮއޑިޓްތަުކން ލިބުނު  އަށްވުރެ
 އާމްދަނީ؛
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)ދިހައެއް(  10 އަހަރުތެޭރގައި ކުރެވުނު އޮިޑޓް މަސްައކަތުގެ އަދަދު (2)   
)ދިހައެއް(  10އަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ އެންމެ މަތީ އާމްދަނީއެއް ލިބުނު 

 ؛އޮިޑޓާއި އެ ޮއޑިޓްތަކުްނ ލިބުުނ އާމްދަނީ

 ؛އޮޑިްޓގެ ޚިދުމަތްނޫން އެހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ލިބުނު އަހަރީ އާމްދަނީ (3)   

 އޮޑިޓް ޚިދުމަތަށް ލިބުނު އަހަރީ ޖުމުލަ އާމްދަނީ. (4)   

 ހަވަނަ ބާބު 

 އިޖްރާއާތު  ސުލޫކީ 

ލައިސަންސިންގ އެންޑް 
 ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ 

މި ގަވާއިުދގެ ދަށުން ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްިފކެޓް ދޫުކރުމުގެ އެންމެހައި  )ހ( .28
 ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން 

)ހަތެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ "ލައިަސންސިންގ އެންްޑ  7
ްނާވނެއެވެ. މި ކޮމެޓީ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ" ެއއް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކުލަވާލަ
 ؛އެކުެލވިގެްނވާގޮތް ތިީރގައި ެއވަނީެއވެ.ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ނަޑއަޅާ ފަރާތެއް  (1)     ؛އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭާނ ކަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީުހގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ތެެރއިން، އޮޑިޓަރ  (2)   
 ؛)ތިެނއް(  މުވަްއޒަފުން 3ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރާ 

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން އަްއޔަންކުާރ  (3)   

 މުވަްއޒަފެއް؛

މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އިން އަްއޔަންކުާރ  (4)   
 މުވަްއޒަފެއް؛

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީ )ސީ.އެމް.ީޑ.އޭ( އިްނ  (5)   
 އަްއޔަންކުރާ މުަވއްޒަެފއް.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސިންގ އެްނޑް ޑިސިޕްލިނަރީ  މި )ށ(  
ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކީ، ޤާނޫީނ ރޮނގުން ނުވަތަ އެަކއުންޓެންސީ، ނުވަަތ 
އޮޑިޓިްނގ، ނުވަތަ ފަިއނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް، ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓް 
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ން މޯލްޑިްވސް ގަވަރނެންސް ނުވަތަ ެއކޮނޮމިކްސް ފަދަ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެ
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ެއކްރެޑިޓްކުރާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ 

ނުޑގެ ލެވެލް   )ހަތެްއ( ގެ ސަނަދެއް އޮތްމީހެްއކަުމގައި ވާންވާެނއެެވ. 7އޮނިގަ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމެޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލެވެ.  )ނ(  
 ޢައްޔަްނކުރާ އެެހން ފަރާތެކެވެ.ނުވަތަ އޭނާ 

)އެެކއް( އަހަރު  1މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ޮކމެޓީގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ  )ރ(  
 ދުވަހެވެ.

 )ފަހެއް( އެވެ. 5މި ކޮމެޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ  )ބ(  

ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސިޓީއަކުން ެއކަން  )ޅ(  
ބަޔާންކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަަލށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް 

 ލިބުމުން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަމުން އޭނާ ވަިކވީެއވެ.

ލައިސަންސިންގ އެންޑް 
ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތްތަކާއި ބާރުތައް 

ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންމުން  )ހ( .29
ނުދާކަމުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެމީހަކު ކޮމެޓީެގ 

 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ ާބރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ކޮމެޓީގައި ބަހުސްކުރަމުން ނުވަތަ ބަލަމުންދާ ކަމަކީ ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ  )ށ(  
ނުސީދާ ގޮތުން ވިޔަސް ކޮެމޓީގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ ޭއނާއާ އާއިީލގުޅުން 
އޮންނަ ފަރާތެއްގެ ނުވަަތ އޭނާއާ ިވޔަފާރި ގުޅުމެްއއޮންނަ ފަރާތެއްެގ 

 ާވކަމާއި  މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމެއްނަމަ، އެފަދަ މަޞްަލޙަތެއް
އެ މަޞްލަޙަތުެގ ބާވަތް ަބާޔންކޮށް ދިނުމަށް ފަހު އެމަްއސަލައަކާ ގުޭޅގޮތުން 
ކުރާ ބަހުސްގަާއއި ވޯުޓދިނުމުގައި އެ މެންބަރަުކ ބައިވެިރވުމުން 

 އެްއކިބާވާްނވާނެެއވެ.

 ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތަކަކީ ނުަވތަ ރޫލިންގ ތަކަކީ އެ ިނންމުންތައް ނުވަތަ  )ނ(  
އެ ރޫލިންގތަކާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ދޭ ލަފައެކެވެ. 
އެ ނިންމުމަކާމެދު ނުވަތަ ރޫލިންގައކާމެދު ޢަމަލުކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެވެ. ކޮމެީޓެގ ނިންމުމަކަށް ނުވަތަ ރޫލިންގައކަށް ޢަމަލު 

ނުވަތަ ރޫލިންގައކާ ޚިލާފަށް  ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮމެީޓެގ ނިންމުމަކާ
ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމައިފިނަމަ އެގޮތަްށ ނިންމި ސަބަބު 
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ބަޔާންކޮށް ކޮމެޓީަގއި ލިުޔމުން ރެކޯޑުކޮށްފައި ބޭްއުވމަށްޓަކައި ެއކަން 
 ލިޔުމަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަންވާެނެއވެ.

ްޓ ދޫކޮށްފައިާވ ޮއޑިޓަރަކަްށ ނުވަތަ ފާމަކަށް ޕްރެކްޓިސިންގ ެސޓްފިކެ )ރ(  
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުެރ ޙާލަތެއް މެދުމެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން ކޮމެީޓެގ 

 ފަރާތުން ބަލަންވާނެއެވެ.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ޮއޑިޓަރަކާ ުނަވތަ ފާމަކާ  (1)   
 ؛ގުޭޅގޮތުން ޝަކުާވެއއް ހުށަހެޅުން

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ން ފެށިގެން )ފ( ެގ ނިޔަަލްށ  14މި ަގވާއިދުގެ  (2)   
ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ްނ ފެށިގެްނ )މ( ެގ  09އަދި ިމ ަގވާއިދުގެ 

 ނިޔަލަށް ަބޔާން ކުރެވިަފއިވާ ާޙލަތްތަކުންުކރެ ޙާލަތެއް މެދެުވރިވުން.

އޮޑިޓަަރކު  ލައިސަންސިންގ އެންޑް ިޑސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ބަލާ ބެލުމުގައި )ބ(  
ނުވަތަ ޮއޑިޓް ފާމަކުން ާޤނޫނަކާއި ުނވަތަ ަގާވއިދަާކިއ ނުވަތަ ސޫޫލކީ 
ނޑަކާ ޚިލާފުެވއްޖެކަަމށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެކަން ކަމާބެހޭ  މިންގަ

 ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާެނެއވެ.

ލައިސަންސިންގ އެންޑް ިޑސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތަކާއި ކޮމެީޓގެ  )ޅ(  
 ލްސާތަކުގެ ަޔއުމިއްޔާ ިލޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.ޖަ

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް 
ބާޠިލްކުރުމާއި އޮޑިޓަރުންގެ 
 ދަފްތަރުން ނަން އުނިކުރުން 

ވަަނ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަކމުގެ އިތުރުން އަންނަނިިވ  29މި ގަާވއިުދގެ  .30
 ބާރުތައް ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.

ކޮމެޓީން ބަލާފައިވާ ނުވަތަ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޭޅގޮތުން ކޮމެޓީއަށް  )ހ(  
 ފެންނަގޮތެއް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ރިޕޯޓްކުރުން؛ އަދި 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދީފައިވާ އޮޑިޓަެރއްެގ ނުވަަތ އޮޑިްޓ ފާމެއްެގ  )ށ(  
ބާޠިލްކުރުމާއެކު އޮޑިޓަރުްނގެ އޮޑިޓްކުރުުމގެ ހުއްދަ އަުތލުމަށް ނުވަތަ 

 ދަފްތަރުން އެފަރާތެއްގެ ނަން އުނިކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަަލށް ހުށަހެޅުން.

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްިފކެޓް ދީފައިވާ ޮއޑިޓަރަކާ ުނވަަތ ފާމަކާ ދެކޮޅަށް  )ހ( .31 މައްސަލަ ބެލުން 
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަެއއް ލައިސަންސިންގ އެްނޑް ިޑސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން 
ބަލާބެލުމުގައި އެމީހަކު ނުވަަތ އެފަރާތަކުން އަމިއްލައަށް ުނވަތަ އޭނާ ނުވަތަ 



 27 

ށް ހާޒިުރވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކު އެފަރާތަކުން ޢައްޔަންކުރާ މީަހކު ކޮމެޓީއަ
 އަންނަނިވި ޙައްޤުަތއް ކަަށވަުރކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

 ؛މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޭބނުންވާ ހެއްާކއި ޤަރީނާ ހުށަހެޅުން (1)   

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުްނ ބޭނުންވާ މީހުން ހެކިންގެ ގޮތުަގިއ  (2)   
 ؛ހުށަހެޅުން

ުނވަތަ އެފަރާެތްއގެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހުނު ސަބަބާގުޅިގެްނ  އެ މީހެއްގެ (3)   
 ހުށަހެޅުނު ލިޔުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

ޕްރެކްޓިސިންގ ެސޓްފިކެޓް ޫދކޮށްފައިާވ ޮއޑިޓަރާ ނުވަތަ ޮއޑިޓް ފާމާ ދެކޮޅަށް  )ށ(  
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އެަފރާތުގެ މައްޗަށް ސާބިުތވެްއޖެކަމަށް ކޮމެޓީން 
ނިންމައިފިނަމަ އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް ެއކަން ެއންގުމާއެކު ކޮމެޓީްނ 

 ނިންމިގޮތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ ވެބްަސއިްޓގައި ާޝއިޢުކުރަންވާެނވެ.

އޮޑިޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ޝަކުވާ 
 ހުށަހެޅުން 

ަގވާއިެދއްަގިއ  ގަވާއިުދގައި ުނވަތަ ކަމާގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ނުވަތަ މި )ހ( .32
ބަޔާންެވގެންވާ ކަމަކާ އޮޑިަޓރަކު ނުވަތަ އޮިޑޓް ފާމަކުން ޚިލާފުވެގެން، 
ޑިސިޕްލިނަރީ އެންޑް ލަިއަސންސިންގ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޭޅކަންކަން ކޮމެޓީގެ 

 ފަރާތުން ބަލަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާގޮުތގެމަތިން މައްސަލައެއް ހުށަަހޅާ ނަމަ  )ށ(  
ރައްދުވާ އޮޑިޓަރު ނުވަަތ އޮޑިޓް ފާމުން އެފަރާތެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަްލ 
މަސައްކަތްކުރުުމގައި ޤާނޫނާ ނުވަތަ ގަާވއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ބުނާ 
މައްސަލަިއގެ ބާވަތާއި އެކަމަްށ ވާގިދޭ ލިޔުންތައް ޝަުކވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާނީ ލަިއސަންސިންގ އެްނޑް ޑިިސޕްލިނަރީ ކޮމެޓީެގ ޝަކުވާ  )ނ(  
 ޗެއަރމަނަށް އެޑްެރސްކޮށް ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށެވެ.

ލައިސަންސިންގ އެންޑް ިޑސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއއް  )ރ(  
)ތިނެއް(  3ޢާންމު ގޮތެއްަގއި، އެމައްަސލަ ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ.މަސް
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ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ކޮެމޓީން ބެލުމަށްފަހު އަންނަނިވި ކަމެއް ނުވަަތ  )ބ(  
 ކަންތައްތަެކއް ކުރުމަށް ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލަށް ލަފާއަރުވަންވާނެއެވެ.

ޙަޤީޤަތްތަކެްއެގ ަކނޑަެއޅިގެންހުރި ތެދު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުާވއަކީ  (1)   
މައްޗަށް ބިނާކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތުކަން ދޭހަކޮށްދޭ ހެއްކާއި ދަލީުލ 

 ؛ހުށަހަޅާފައިނުވުމުން މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް ނިންމުން

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަުކވާައކީ ޙަޤީޤަތްކަމުގައި ވިޔަސް ެއމައްސަލަައީކ  (2)   
 ؛ނުޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމުަގިއ ނިންމުންކަމުގެ ބާވަތުން އިތުރަށް ބަލަން 

އެފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޝަުކވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ އޮޑިޓަރަށް ުނވަތަ ފާމަށް  (3)   
 ؛ނަޞޭހަތްތެރިވެ ސިޓީ ފޮނުުވން

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ޫދކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަށް އިްނޒާުރ ދިނުން،  (4)   
ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަްށ ފެންނަ ނުވަތަ ލައިސެންސިްނ އެްނޑް 
 ނުވަތަ،؛ އެކަީށގެންވާ އެހެން އަމުރެއް ނެރުން

ރަސްމީގޮތުން މައްސަަލ ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަްށ ފެނިއްޖެނަމަ  (5)   
 މައްސަލަބެލުން ކުރިއަށް ގެންިދއުން.

ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިިސޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން  ،ޝަކުާވއަކާ ުގޅިގެން  )ޅ(  
މައްސަލަެއއް ބެލުމަށްފަހު އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެރެއިން ފިޔަވަެޅއް 

 އެޅުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލަފާ ދެވިދާނެއެވެ. 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކްޓ ދީފައިވާ ޮއޑިޓަރެްއގެ ުނވަތަ ޮއޑިޓް  (1)   
ހުްއދަ އަތުލުން ނުވަތަ ބާޠިލްކުރުމާއެުކ  ފާމެއްގެ އޮިޑޓްކުރުމުގެ

 ނުވަަތ،؛ އޮޑިޓަރުްނގެ ދަފްތަރުން އެފަރާތެއްގެ ނަން އުނިކުރުން 

ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ ދީފައިވާ އޮޑިޓަރެގ އޮޑިޓާިއ  (2)   
)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން  2އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތްދިނުން 
 .މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑްކުރުން
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 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފަށާއިރު ޕްރެކްޓިސިންގ 

ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ 
 ފަރާތްތައް 

)ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާިއ  R/2012-24ގަާވއިދު ނަންބަރު  .33
ަވނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ  2 އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިުނމުގެ ަގވާއިދު( އަށް

ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދޫކޮށްފަިއވާ 
ގައި ބާޠިްލކުރެވޭެނއެވެ.  2015ޑިސެމްބަރ  31ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްިފކެޓްތަްއ 

( ދުވަްސ ކުރިން، ޕްރެކްޓިސިންގ ވިހި) 20ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ާބޠިލްވުމުގެ 
ސެޓިފިކެޓް ހޯދުމަށް މި ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަްށ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފަށާއިރު ޕްރެކްޓިސިންގ 

ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް ދޭ 
 ފަރާތްތައް 

މިގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޕްރެކްޓިސިްނގ ަލއިސަްނސް ނެތި ޤާނޫނީ އޮިޑޓާިއ  .34
 އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭ އޮޑިޓް ފާމްތަކުން، މިަގާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ 

)ހައެއް( މަސް ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި މިަގވާއިާދިއ އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިން  6
 ދަންވާނެއެެވ. ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިެކޓް ހޯ

ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގިއ ގަވާއިދު ދިެވހި މި، މިގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .35 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

މި ގަވާއިުދގައި ލަފްޒެއް ނުަވތަ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ  ގޮތުން، އެހެން ގޮތަކަްށ   .36 މާނަކުރުން 

ނަޑއެިޅގެން ދޭހަ ނުވާހައި  ހިނދަކު:  ކަ

"ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެްޓ ދޫކޮށްފައިާވ ޮއޑިޓަރ" ުނވަތަ "އޮޑިޓަރ" ކަމުަގިއ   
ބުނެފައި ެއވަނީ، އޮޑިްޓކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުްނ 

ޓަރީ ކޮްށގެްނ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިާވ، ފާމެްއގެ ގޮތުަގއި ރަޖިސް
އަިމއްލަ ނަމުގައި އޮޑިްޓ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ، އޮޑިޓްކުރާ ފަރާތްތައް ފިޔަަވއި

 އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށެވެ.

"އޮޑިޓް ފާމް" ުނވަތަ "ފާމް" ކަމުަގއި ބުނެފައި ެއވަނީ، އޮޑިްޓކުރުމުގެ ޚިދުމަްތ   
ޕާޓްނަރ ޝިޕެްއގެ  ދިނުމަށް ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުންގެ މަްއޗަށް ެއުކލެވޭ

ގޮތުަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްެގން އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭ 
 ފަރާތްތަކަށެވެ.
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ވަނަ މާއްާދެގ  209 "އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް" ކަމުަގއި ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  
 )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ.

ވަަނ  209ގެ އޮފީސް" ކަމުަގއި ބުނެފަިއ ެއވަނީ ާޤނޫނުއަސާސީެގ "އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތަކާއި މަޤްޞަދުތަްއ 

 ޙާޞިލްކުރުމަށް ޤާއިމްކުރެވިަފއިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށެވެ.

ެއވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަަތ "ޤާނޫނީ އޮޑިޓް" ުނވަތަ "ޮއިޑޓް" ކަމުަގއި ބުނެފައި   
ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބާރުލިބިގެން ހަދާ ަގވާއިަދުކން ލާޒިމުކޮށްގެން ކުރާ 

 އޮޑިޓަެށވެ.

"ސުލޫކީ ފިޔަަވޅު" ކަމުަގިއ ބުނެފައި އެވަނީ ކަމާބެހޭ މުއައްސަާސއަކުން ނުވަަތ   
 ކޮމެޓީއަކުން އަދަބެއް ދިނުމުެގ ގޮތުން އަޅާ ފިަޔވަޅަެށވެ.

"އެޝޫރެންްސގެ ޚިދުމަތް" ަކމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ، މާލީ ކަންކަން ނިންމަން ތިބޭ   
ފަރާތްތަކަށް މާލީ ހިސާބުތަކާއި މާލީ ބަޔާންތަކާިއ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ 
ޞައްޙަކަމާމެދު މުސްތަޤިއްުލ ރައުޔު ދިނުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިސާބުތަކާއި މާލީ 

މުރާޖަޢާކުރުމާއި، މާލީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާާލ  ބަޔާންތަކާއި މާލީ މުޢާމަލާތްތައް
 ތައްޔާރުކޮށް ދިނުމަށެވެ.

ވަަނ  5"ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް" ކަމުަގއި ބުނެފައި އެވަީނ، އޮޑިޓް ޤާނޫުނގެ   
މާއްދާގެ  )މ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޮއޑިޓްުކރުމުގެ ހުއްދައަށް ނުވަަތ 

އޮފް އެަކއުންޓެންޓްސް )އައިފެކް( ގެ މެންބަރުކަްނ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭަޝން
 އޮންނަ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓަެށވެ.

"ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ިޞއްޙީ މަސައްކަތްތެިރއެއް" ަކމުގައި ބުނެފައި ެއވަީނ   
 ށެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާާރގައި ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ ޑޮްކޓަރުންނަ

"ލައިސަންސިންގ އެންޑް ިޑސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ" ނުވަތަ "ކޮމެޓީ" ކަމުަގއި ބުނެފައި   
 ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޮކމެޓީއަށެވެ. 28އެވަނީ މި ަގާވއިދުގެ 

 

________________________ 
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 އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ގަބޫލު ކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް : 1ޖަދުވަލު 

  އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީ   ޤައުމުތައް 

އެސޯިސއޭޝަން އޮފް ޗާަޓޑް ސަޓިފައިޑު އެަކއުންޓަންޓްސް  ACCA ޔުނައިޓަޑް ކިންޑަމް )ޔޫ.ކޭ(
 )އޭ.ސީ.ސީ.އޭ(

1.  

.2 ސަޓިފައިޑު ޕްރެކްިޓސިންގ ެއކައުންޓަންޓްސް )ސީ.ޕީ.އޭ( CPA އޮސްޓުރޭލިއާ   

އޮފް  ޔުނައިޓެޑް ްސޓޭޓްސް
 އެމެރިކާ 

AICPA  ްއެމެރިކަން އިންސްޓިިޓއުޓް އޮްފ ސަޓިފައިޑު ޕަބްލިކ
 އެަކއުންޓަންޓްސް  )އޭ.އައި.ީސ.ޕީ.އޭ( 

3.  

އިންގްލަންޑް އެންޑް 
 ވޭލްސް 

ICAEW  ްއިންސްޓިޓިއުޓް  އޮފް ޗާަޓޑް އެަކއުންޓަންޓްސް އިން އިްންގލަންޑ
 އެންޑް ވޭލްސް )ައއި.ސީ.އޭ.އީ.ޑަބްލިޔު(  

4.  

ނިއުޒިލަންޑް  - އޮސްޓުރޭލިއާ   CA-Australia 
and New 
Zealand 

 ނިއުޒިލަންޑް )ީސ.އޭ( -ޗާޓަޑް އެަކއުންޓަންޓްސް  ޮއސްޓުރޭލިއާ 

 

5.  

.6 ޗާޓަޑް ޕްރޮފެޝަނަލް  އެަކުއންޓަންޓްސް އޮފް ކެނެޑާ )ސީ.ޕީ.އޭ( CPA-Canada ކެނެޑާ   

ޗާަޓޑް އެަކއުންޓަންޓްސް އޮފް ސްކޮްޓލަންޑް އިންސްޓިޓިއުޓް  އޮފް  ICAS ޔުނައިޓަޑް ކިންޑަމް 
 )އައި.ީސ.އޭ.އެސް(

7.  

މެލޭޝިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް  އޮފް އެަކއުންޓަންޓްސް   MIA މެލޭޝިއާ

 )އެމް.ައއި.އޭ(

8.  

އިންސްޓިޓިއުޓް  އޮފް ޗާަޓޑް އެަކއުންޓަންޓްސް އޮފް ނޭޕާލް  ICAN ނޭޕާލް
 )އައި. ސީ.އޭ.އެން(

9.  

އިންސްޓިޓިއުޓް  އޮފް ޗާަޓޑް އެަކއުންޓަންޓްސް އޮފް  ICAB ބަންގުލަދޭޝް
 ބަންގްލަދޭޝް )އަިއ.ސީ.އޭ.ބީ(

10.  

އިންސްޓިޓިއުޓް  އޮފް ޗާަޓޑް އެަކއުންޓަންޓްސް އޮފް ޕާކިްސތާނު  ICAP ޕާކިސްތާނު
 )އައި.ީސ.އޭ.ޕީ(

11.  
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________________________ 

  އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީ   ޤައުމުތައް 

އޮފް ޗާަޓޑް އެަކއުންޓަންޓްސް އޮފް ސްރީަލންކާ އިންސްޓިޓިއުޓް   CA-Sri Lanka ސްރީލަންކާ
 ސްރީލަންކާ(-)ސީ.އޭ 

12.  

.13 އިންިޑއާ( -ޗާޓަޑް އެަކއުންޓަންޓްސް އޮފް އިންޑިއާ )ސީ.އޭ  ICAI އިންޑިއާ   


