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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާއުސޫލުަތއް ގަާވއިދުަތކާއި ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު އަްނާގ  ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2017 އޮގަސްޓު  2 – 1438 ޛުލްޤަޢިދާ 10ތާރީޚު 110އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 މޯލްޑިްވސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުެގ ސަރިވސް ޑެލިވަރީ

  ޗެނަލްެގޮގތުގައި ިޚދުމަތްދޭެނ ފަރާތްަތއް ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ ަގވާިއދު
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  ސް ފީއޮ  ންޝަރޭޓްސްނި މިޑްއެ ންޝަންޕެ ސްވްޑިލްމޯ

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

                              

 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސަރވިސް ޑެލިވަރީ ޗެނަލްގެގޮތުގައި 

  އް ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތް
  

  ފުރަތަމަ ބައި

  ތަޢާރުފު
 

 ގެ ގޮތުގައިއެސް.ޑީ.ސީ.މިއީ، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި 
. ރާތްތަޚިދުމަތްދޭނެ ފަ   އް ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ

 

(ހ)  ތަޢާރުފާއި ނަން  .1

) ގެ  2009/8މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މާއްދާގެ  ވަނަ 3(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު
 .   (ޅ) އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ

 

(ށ)   

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ޕެންޝަނުގެ މަންފާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި 
ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދިއުމާއެކު، ޕެންޝަން އޮފީހުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް، 

ންޝަނާ ގުޅޭ ބައެއް ތަކެއް ޤާއިމުކޮށް، ޕެއެސް.ޑީ.ސީ.ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ގާތުންއެފަރާތްތަކާ 
ތައް އެސް.ޑީ.ސީ.ޚިދުމަތްތައް އެ ޗެނަލްތަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، 

ނޑައެޅުމާއި،  ހިންގުމުގެ ހުއްދަދިނުމާއި، ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖްރާޢަތުތައް ކަ
ގާ ފަރާތްތަކުން ތައް ހިން އެސް.ޑީ.ސީ.ތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، އެސް.ޑީ.ސީ.

ނޑައެޅުމެވެ. ނޑުތައް ކަ   އެތަންތަން ހިންގުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަ
 

(ނ)   މަޤްޞަދު  

މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ، "މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސަރވިސް 
.  އް ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭފަރާތްތަ ޑެލިވަރީ ޗެނަލްގެގޮތުގައި ޚިދުމަތްދޭނެ " އެވެ   ގަވާއިދު

 

(ރ)  

) އާއި، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު
މަތީން ސަރވިސް ޑެލިވަރީ ެޗނަލްގެ ނަމުގައި ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިުދ 

  ހިނގާނެއެވެ.

  އިޚްތިޞާޞް  .2
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  ދެަވނަ ބައި 

  ކާއި މަްސއޫލިއްަޔތު މަސައްަކތްތަގެ ަތކުއެސް.ީޑ.ީސ.
 

) އާއި، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު
، ތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް، އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީއެސް.ޑީ.ސީ.މަތީން 

  އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ. 
 

.ސީ. .3 .ޑީ ގެ އެސް
ސައްކަތްތަކާއި މަ

 މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި، އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަން ސްކީމުގެ 
) ތައް ގަވާއިދުން އެސް.ޕީ.ސީ.މެންބަރެއްގެގޮތުން މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބަޔާން (

ނޑައަޅާ ގޮތަކާ އެއްގޮތަށް ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޮނުވުން.ތައްޔާ  ރުކޮށް، ޕެންޝަން އޮފީހުން ކަ
 

(ހ)   

ިހމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ޕެންޝަން އޮފީސް ތަމްސީލުކޮށް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި  އެސް.ޑީ.ސީ.
އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި 

  ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.
 

(ށ)  

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން 
 " ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި "އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްދޭ

  ތަނެއްގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން.
 

(ނ)   

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަށާއި އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ 
ފަރާތްތަކަށާއި ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް 

  ލިބިގަނެވޭނޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން.
  
 

(ރ)  

  ތިންަވނަ ބައި 

  ެގ ޚިދުމަތްދިުނމަށްޓަކައި ޢައްަޔންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ުފރިހަމަާވންޖެޭހ ޝަރުޠުތައް އެސް.ީޑ.ީސ.
 

ެގ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް އެސް.ޑީ.ސީ.
  ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.

 

.ސީ. .4 .ޑީ ގެ ޚިދުމަތްދޭ އެސް
ފަރުދުންގެ ކިބައިގައި 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 
 ޝަރުޠުތައް

  އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކުކަމުގައިވުން. 18މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން 
 

1. (ހ)  

ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި، ޓެކުމާއި، ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި، މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމާއި، 
ރިޝްވަތުދިނުމާއި، ރިޝްވަތު ހިފުމާއި، އަދި ފައިސާއާއި ވިޔާފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެޫނން 
ކުށެއް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން،  ނުވަތަ މިފަދަ ކުށެއް 

2.   



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                             110 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

5 

 

މީހާގެ މައްޗަށް  އެ ކުށުގެ އަދަބު  ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެ 
  ވެފައިވުން. ދުވަސްގޮތުން ފަސް އަހަރުތަންފީޒުކުރެވުނު ފަހުން މީލާދީ

  
ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި، ޓެކުމާއި، ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި، މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމާއި، 
ރިޝްވަތުދިނުމާއި، ރިޝްވަތު ހިފުމާއި، އަދި ފައިސާއާއި ވިޔާފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެޫނން 

  ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.
 

3.    

ރެގިޔުލޭޓަރީ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ 
ހުއްދަ ހިފަހައްާޓފައިވާ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެގޮތުން އެއްވެސް 

  ުމންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.ފިޔަވަޅެއް އަޅަ
  

4.   

. އެސް.ޑީ.ސީ.   ތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައިވުން
  

5.    

  ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކުކަމުގައި ނުވުން.އެސް.ޑީ.ސީ.
  

6.    

ގެ ޚިދުމަތްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހުން ހިންގާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު އެސް.ޑީ.ސީ.
  ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ، އެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.

މީހަކީ ޕްރޮގްރާމް  މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށް ބަލާނީ، އެ 
ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ޕެންޝަން

  ފެށިގެންނެވެ.
  

7.    

) ވަނަ  ނަންބަރުން 1ގެ ޚިދުމަތްދެނީ ކުންފުންޏަކުންނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (އެސް.ޑީ.ސީ.
އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ގެ ނިޔަލަށް ) ވަނަ ނަންބަރ7ު(ފެށިގެން 

، ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވެފައިާވނަމަ ބެލެވޭނީ
  ގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވީކަމުގައެވެ.އެސް.ޑީ.ސީ.

.ސީ.  (ށ) .ޑީ ގެ ޚިދުމަތްދޭ އެސް
ކުންފުނިތަކުގައި 
ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

  ޝަރުޠުތައް

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައި ބަލާނީ، އެ ފޯމުގައި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ 
  ވެ.ގޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތެހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ

  

  (ނ)

  ގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.އެސް.ޑީ.ސީ.
  

.ސީ. .5 .ޑީ ގެ ޚިދުމަތްދޭ އެސް
ތަނުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

 ކަންކަން 
ކުންފުންޏެއްގެގޮތުގައި ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެގޮތުގައި ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެގޮތުގައި 
ުނވަތަ އެނޫންގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށްވުމާއި، 

ށް ފޮނުވުމަށްޓަކަިއ ސީ ތައްޔާރުކޮށް ޕެންޝަން އޮފީހަ.ޕީ.ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެސް
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައްކަމުގައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރާއި އިންޓަރނެޓާއި ފޮޓޯކޮޕީނެގޭނެ ވަސީލަތްތައް 

  އެތަނުން ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރުން.

  (ހ)
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ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު  ތައް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އިންޓަރނެޓާއި އެސް.ޕީ.ސީ.ކަ
  އަދި ކަމަށް ބޭނުންވާނެ އެނޫން ޚިދުމަތް ލިބެންހުރި ތަނެއްކަމުގައިވުން.

  

  (ށ)

ތަނުގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި، މަޢުލޫމާތުގެ 
  ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.

  

  (ނ)

މުކޮށް ށް އެދި ޕެންޝަން އޮފީހުން އާންގެ ޚިދުމަތްދޭން އެދޭ ފަރާތްތައް ހޯދުމައެސް.ޑީ.ސީ.
. އަދި  ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  އެސް.ޑީ.ސީ އިޢްލާންކުރަންވާނެއެވެ

އެ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުއްދައަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމު ޕެންޝަން 
  ހަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.އޮފީ
    

(ހ) .ސީ. .6 .ޑީ ގެ އެސް
ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

މި ގަވާއިދުގައިވާ  ގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެސް.ޑީ.ސީ.
ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރާނީ ޕެންޝަން  ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން ކަ

ދިނުމުގެ ގެ ޚިދުމަތްއްެސ.ޑީ.ސީ.އަދި ހުއްދަދެވޭ ފަރާތާއި ޕެންޝަން އޮފީހާދެމެދު  އޮފީހުންނެވެ.
 .   ހުއްދަ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

  

(ށ)  

ިޚދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ފަރުދަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ، ބޭނުންވެއްޖެ  އެސް.ޑީ.ސީ.
ލަތްތަކުގައި ޕެންޝަން ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އަންނަނިވި ހާކޮންމެ ހިނދެއްގައި ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ 

  އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

.ސީ. .7 .ޑީ ގެ އެސް
ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދީފައިވާ 

 ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން 

ގެ ޚިދުމަތޭްދ އެސް.ޑީ.ސީ.ގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިން އެސް.ޑީ.ސީ.
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

  ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް އުނިވުން.
 

(ހ)  

ވަނަ މާއްދާގައި  4ގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވިަފއިވާ ފަރާތް، މި ގަވާއިދުގެ އެސް.ޑީ.ސީ.
ވަނަ  4މި ގަވާއިދުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުން ނުވަތަ 

ނޑާ ޚިލާފުވުން.   ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަ
 

(ށ)   

ގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި ނުވަތަ ފަރުދަކު، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއް ޕެންޝަން އެސް.ޑީ.ސީ.
  އޮފީހަށް ހުށަހެުޅން.

 

(ނ)  

ގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި ނުވަތަ ފަރުދަކު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާތަކަށް އެސް.ޑީ.ސީ.
(ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިއަކަށް) މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން.
 

(ރ)  

(ބ)  ތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިއާއި، މުދަލާ ގުޅުންހުރި ކުށެއްކުރުން.އެސް.ީޑ.ސީ.  
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 ކުށެއްގެ ދަޢުވާ، ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުން. ޖިނާއީ މައްޗަށް ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ގެއެސް.ޑީ.ސީ.
 

(ޅ)  

  ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް އިފްލާސްވެއްޖެކަމަށް އިޢުލާނުކުރުން.އެސް.ޑީ.ސީ.
 

(ކ)  

ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން، ޕެންޝަން އޮފީހުން ދީފައިވާ ހުއްަދއިގެ ދަށުން ދޭ އެސް.ޑީ.ސީ.
  ޚިދުމަތްދިނުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވެގެން އެކަން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ލިޔުމަކުން އެންގުން.

  
 

(އ)   

  ހަތަރުަވނަ ަބއި

  ސުލޫކީ މިްނަގނޑު 
 

ނޑު ތިރީގައި އެސް.ޑީ.ސީ. ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ ސުޫލކީ މިންގަ
 .   މިވަނީއެވެ

  

ނޑު  .8  ސްލޫކީ މިންގަ

ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކީ ރަނގަޅު އަޚްލާޤެއްގެ ވެރި، މަސައްކަތުގައި އިޚްލާޞްތެރި އެސް.ޑީ.ސީ.
. ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި  ތެދުވެރިއެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުތަކަީކ މުންނަށް ންފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އާއެހީތެރިކަން އަބަދުވެސް 
މީހެއްގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަކުން ދެވޭ އެންމެ ފުރިހަމަ  ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމުގައްޔާއި، އެ 
  މަޢުލޫމާތުކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 

(ހ)   

ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތު އަމިއްލަ އެސް.ޑީ.ސީ.
 .   މަޞްލަޙަތަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 

    (ށ)

ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އަބަދުވެސް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ޚިދުމަތުެގ އެސް.ޑީ.ސީ.
  ފެންވަރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 

    (ނ)

ެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން، ކަމާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް .ޑީ.ސީ.އެސް
 .   އަހުލުވެރިވާންވާނެއެވެ

  
 

    (ރ)

  ފަސްަވނަ ބައި 

  ެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭނެ ޢިނާަޔތްއެސް.ީޑ.ީސ.
  

ތަކުގެ އަދަުދގެ އެސް.ޕީ.ީސ.ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ އެސް.ޑީ.ސީ.
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަން  މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޕެންޝަން އޮފީހުން ކަ

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް   .9 (ހ)
  ލިބިދޭ ޢިނާޔަތް 
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  އޮފީހުން ޢިނާޔަތެއް ދެވިދާނެއެވެ. 
  

މަތްދޭ ގެ ޚުިދއެސް.ޑީ.ސީ.މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޢިނާޔަތުގެ އިތުރުން، ޕެންޝަން އޮފީހުން 
މުންނަށް އިތުރު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ، ޕެންޝަން އޮފީހުްނ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް ޢާން

  . ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން ޢިނާޔަތެއް ދެވިދާނެއެވެ   ކަ
  
  

     (ށ)

  ހަަވނަ ބައި 

  ކަން ން ކަންއެެހނިހެ 
  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  3ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ އެސް.ޑީ.ސީ.

ތައް ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޮނުވިކަމުގައިވިޔަސް، ޕެންޝަން ސްކީމުގެ މެންބަރުން އެސް.ޕީ.ސީ.
އެ ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ހަވާލުވެ، އެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 

ގެ ޚިުދމަތް އެސް.ޑީ.ސީ.އެވެ. އަދި މަތްދޭ ފަރާތުން ކޮށްގެން ނުވާނެެގ ޚިދުއެސް.ޑީ.ސީ.
  ދިނުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

  

  ކަން ހެން ކަން އެހެނި  .10 (ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް 
 . ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ   ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ޕެންޝަން އޮފީހުން ކަ

  

     (ށ)

ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޕެންޝަން އޮފީހާ އެސް.ޑީ.ސީ.
  ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

  
  

     (ނ)

  ވަނަ ބައި  7

  މާނަކުރުން 
  

ެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އަމިއްލަ ފަރުދެއް އެސް.ޑީ.ސީ.މި ގަވާއިދުގައި 
ގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެދި ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހުށަަހާޅ އެސް.ޑީ.ސީ.ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން 

  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ހުއްދަ ޕެންޝަން އޮފީހުން ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  

  ރުން މާނަކު .11 (ހ)

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2009/8"ޕެންޝަން އޮފީސް
) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްްސ ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު

  އޮފީހަށެވެ.
  

     (ށ)

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢައްޔަންކުރެވޭ އެސް.ޑީ.ސީ."      (ނ)
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  ސަރވިސް ޑެިލވަރީ ޗެނަލަށެވެ.
  
" ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސީ.އެސް.ޕީ."

މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް އެކްސެލް ސްޕްރެޑް ޝީޓެއް މެދުވެރިކޮށް ޕެންޝަން އޮފީހުގަިއ 
މުވައްޒަފުން އެންރޯލްކުރުމަށާއި، ފައިސާދެއްކިކަން ޕެންޝަން އޮފީހަށް އެންގުމަށާއި، އެއްވްެސ 

  ލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެޖެސްޓްމަންޓް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާހަށެވެ.މައްސަ
  

(ރ)      

"ރެގިއުލޭޓަރީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތައް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރިއާއި މާލީ ކަންކަން 
  ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރު ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށެވެ.

  

     (ބ)

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ށް އެދި ގެ ޚިދުމަތްދޭން އެދޭ ފަރާތްތައް ހޯދުމައެސް.ޑީ.ސީ."ފޯމު
މުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން، އެ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޕެންޝަން އޮފީހުން އާން

  އެދި ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ފޯމަށެވެ. ގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދައަށްއެސް.ޑީ.ސީ.
  

     (ޅ)

ނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، މި ގަވާއިދުގައި  މި ގަވާއިދުގައި ކަ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2009/8ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކާއި ޢިބާރާތްތައްލަފުޒުތަ

  ވެ. ތަކަށް ދީފައިވާ މާނައިގައެތަކާއި ޢިބާރާތްޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި އެ ލަފުޒު
  

12.   

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ 
  ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ ބާުރ 
  ލިބިގެންވަނީ ޕެންޝަން އޮފީހަށެވެ.

  

14.   

 


