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  ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމާއި ސިޓީ އެޑްރެސްކުރެއްވުން 

ްނ ައނެއް ަތނަާށިއ، ދައުލަުތެގ މުއަްއސަާސތަކަށް ސަރުކާރުެގ އިދާރާތަކުްނ އެއްަތނު

ފޮނުްއވާ ިސޓީތަކާއި ލިޔުންތަކުަގއި ސޮއިކުރެްއވުުމގަާއއި، ސަުރކާރުގެ އިދާާރތަކަށް ފޮނުއްާވ 

އޭޕްރިްލ  26( 27/2012ސިޓީ އެޑްެރސްކުރެްއވުމާބެހޭގޮުތން ނެެރފައިވާ މި ޮއފީހުގެ ނަންަބރު 

ވުުމަގއި މުއައްަސސާތަކަށް ބައެއް ދަތިތަްއ ކުރިމަތިވަމުްނ ) ދެންނެވުމަށް ޢަަމލުކުރެއ2012ް

އަްނނަކަްނ ފާހަގަކުެރއްވިފަިއވާތީ، ރަސްީމ ލިޔުންތަުކގައި ޮސިއކުރެއްވުާމިއ ސިޓީ 

އެޑްރެސްކުެރްއވުމާބެހޭ ަކންކަން ިތރީގަިއާވގޮތަްށ ހަމަޖަްއސަަވއިފިކަމުަގއި ދަްނަނވަން 

   ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްޔާ ވިދާުޅވިެއވެ.

  

 ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ އޮީފހަށް ފޮނުްއާވ ސިޓީއާއި ިލޔުންތަުކގައި ސޮއިކުރެްއުވން  .1

މިނިސްޓްރީަތކުން ރަީއސުލްޖުމްހޫިރްއޔާގެ އޮފީަހށް ފޮނުއްވާ ސިޓީތަކާއި،   (ހ)

. ނުވަަތ މިިނސްޓްރީ ެއަވގުތަުކ  ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުަރްއވާީނ މިިނސްޓަރެވެ

.ހިްނެގވުމާ ަހވާލުެވވަަޑިއގެ   ން ުހްނނެވި ބޭފުޅެކެވެ

މިނިސްޓްރީަތކުގެ ދަުށގަިއވާ ަތންަތުނން ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްާޔ އޮފީހަްށ ސިީޓ   (ށ)

ފޮނުްއވާީނ ެއތަނެްއ ުގޅިަފއިވާ ިމނިްސޓްރީ މެދުވެިރކޮށެވެ. ިމގޮުތން، ާރއްޖެިއްނ 

ބޭރުގައި ާޤއިމްކޮށްފައިާވ ރާއްޖޭެގ އެންަބީސތަކާއި، ަހއިކޮމިޝަންަތކާއި، 

ސިުއލޭޓްތަކާއި މިޝަްނ ފަދަ ތަންތަނުން ަރއީުސލްޖުމްހޫރިްއާޔގެ އޮފީހަށް ސިީޓ ކޮން

.   ފޮނުްއވާނީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެާއޒް މެދުވެރިޮކށެވެ

ޤާޫނނުތަކުގެ ދަށުން އުަފްއދާފައި ުހންަނ، މިނިސްްޓރީތަކާ ގުޅިަފއިވާ ަތންަތުންނ   (ނ)

ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުަރއްާވީނ  ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ އޮފީހަށް ފޮުނއްވާ 
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އެތަެނއް ުދަވހުން ުދވަަހްށ ހިްނެގވުމުެގ މަސްއޫލިްއަޔތު އެ ާޤނޫަނކުން ަހވާލުެވފައިާވ 

  އެންމެ ިއސް މުވަްއޒަފެވެ. 

މިނިސްޓްރީަތއް ފިޔަވަިއ ރައީސުލްުޖމްހޫރިްއޔާެގ އޮފީހުގެ ދަށުން ިހނގަމުްނާދ   (ރ)

ރިއްާޔގެ އޮފީހަށް ފޮުންއާވ ސިޓީތަކާއި، ލިުޔންތަކުަގއި ތަންަތނުްނ ރައީސުލްޖުްމހޫ 

ސޮއިކުރަްއާވނީ އެތަެންއގެ އެންމެ އިްސވެރިާޔއެެވ. ނުވަތަ ެއތަނެއް ެއަވުގތަކު 

.   ހިްނެގވުމާ ަހވާލުެވވަަޑިއެގން ުހްނނެވި ބޭފުޅެކެވެ

ިއ (ބ) ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ަރީއސުލްޖުމްހޫިރްއޔާ އޮފީހަްށ ފޮނުއްވާ ސިޓީތަކާ

ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުރަްއވާނީ، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިީލހުގެ ަރއީެސވެ. ަރއްޔިުތްނެގ 

މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ރަުށގަިއ ވަޑަިއެގންެނތް ހިނެދއްަގއިނަމަ، ަރްއޔިތުްނގެ މަިޖލީުހެގ 

. މިިއން ބޭފުޅަުކ ރަށުަގއި ވަޑަިއެގންެންތ ހިނދެްއަގއިނަމަ،  ނާއިބު ަރީއސެވެ

.ރައްޔިުތްނގެ މަޖި   ލީހުގެ ިއދާރާ ިހންެގުވމާ ހަވާުލވެަވޑައިެގން ުހްނނެވި ބޭފުޅެެކވެ

(ޅ) ދިެވހިާރއްޖޭގެ ސުްޕީރމް ކޯޓުން ަރއީސުލްޖުމްޫހިރއްާޔގެ އޮީފަހށް ފޮނުްއވާ ސިޓީތަކާއި 

ނިޑޔާރު ރަުށަގިއ  . އުއްތަމަ ފަ ނިޑޔާެރވެ ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުރައްާވނީ، އުއްތަމަ ފަ

ިއނަމަ، އެ ކޯޓު ހިންެގވުާމ ހަވާުލވެަވަޑއިެގން ުހްނނެވި ވަޑަިއެގންެންތ ހިނދެްއގަ 

. ނިޑޔާެރވެ   ފަ

ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުްނ ރައީސުލްުޖމްހޫރިްއޔާގެ އޮފީހަށް ފޮުނއްވާ ސިޓީަތކާިއ   (ކ)

ނޑިޔާެރވެ. އިސްަފނިޑާޔުރ  ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުަރްއވާނީ، ހަިއ ކޯޓުގެ ިއސްފަ

ގަިއނަަމ، އެ ކޯޓު ހިްނެގވުމާ ަހވާލުެވވަަޑިއެގްނ ރަށުގައި ވަަޑއިެގްނނެތް ިހނދެއް 

. ނޑިޔާެރވެ   ހުްނެނވި ފަ

ދަށު ކޯޓުތަކުން ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްާޔެގ އޮފީހަށް ޮފނުްއވާ ސިޓީތަކާއި ލިުޔްނތަކުަގިއ   (އ)

ސޮއިކުރަްއާވނީ، އެ ކޯޓެއްގެ ިއސްާޤޟީއެެވ. ިއސްޤާޟީ ަރށުގައި ވަޑަިއގެްނނެްތ 

.ހިނެދއްަގިއަނމަ، އެ ކޯޓެ   އް ހިްނގެވުމާ ހަވާުލެވވަޑަިއގެން ހުްނެނިވ ޤާޟީެއވެ

މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކުން ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްާޔެގ އޮފީހަށް ފޮނުްއވާ ސިީޓތަކާިއ   (ވ)

ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުރަްއވާނީ، އެ ޮކމިޝަނުގެ ަރއީެސވެ. ކޮމިޝަނުގެ ަރީއްސ 

ެގ ނާއިބު ރައީެސވެ. މިިއން ރަށުގައި ވަަޑއިެގްނނެތް ިހނދެްއގަިއނަަމ ކޮމިޝަނު

.   ބޭފުޅަކު ރަށުގައި ވަޑަިއެގންެނތް ިހނެދއްަގއިނަމަ ޮކމިޝަނުގެ ެމންބަރެކެވެ
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މުސްތަޤިއްުލ އޮފީސްތަުކން ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްާޔެގ އޮފީހަށް ޮފނުްއވާ ސިޓީތަާކިއ   (މ)

ފުޅަކު ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުަރްއވާނީ، އެ ޮއފީހެއްެގ ެއްނމެ އިްސވެިރޔާެއވެ. އެ ބޭ 

ރަށުގަިއ ަވަޑއިެގްނނެތް ިހނދެްއގަިއނަަމ، އެ އޮފީެހްއ ހިްނެގވުމާ ހަވާުލެވވަޑަިއެގްނ 

.   ހުްނެނވި ބޭފުޅެކެވެ

ސިޓީ ކައުްނސިލްތަކުން ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ ޮއފީހަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީަތކާއި   (ފ)

ލްގެ މޭަޔރ ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުރަްއވާނީ އެ ކަުއންސިެލއްގެ މޭޔަރެެވ. ކައުްނސި

ރަށުގައި ވަަޑއިެގްނނެތް ިހނދެްއގަިއނަަމ، ކައުންސިްލގެ ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރެެވ. މިިއްނ 

.   ބޭފުޅަކު ވަޑަިއގެްނނެތް ހިނދެއްަގއިނަމަ ކައުންިސލްގެ މެންބަރެކެވެ

އަތޮޅު ކަުއްނސިލްތަކުން ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ އޮީފހަށް ، ރަށު ކައުްނސިލްތަކާއި  (ދ)

ކާއި ލިުޔންތަކުަގއި ސޮއިކުރަްއާވނީ އެ ކަުއްނސިލެްއގެ ަރއީެސވެ. ފޮނުްއވާ ިސޓީތަ

ކައުންިސލްގެ ރައީސް ރަށުަގއި ަވޑަިއގެްނނެތް ިހނެދްއގަިއނަމަ، ކަުއންސިްލގެ ާނއިުބ 

ރައީެސވެ. ިމއިން ބޭފުޅަުކ ރަށުަގއި ަވޑައިެގްނނެތް ހިނެދއްަގިއަނމަ، ކައުންިސްލެގ 

.   މެންބަރެކެވެ

  

 ފޮނުއްާވ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުރެްއުވން މިނިސްޓްރީަތކަށް  .2

މިނިސްޓްރީަތކުންާނއި، ިމނިސްޓްރީތަުކގެ ދަުށން ިހނގަުމންާދ ަތންަތނުްނނާއި، 

ިމިނސްޓްރީތަކަށް ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ ޮއފީހުގެ ދަުށން ިހނގަުމންދާ ތަންަތނުން، 

ފޮނުްއވާ ިސޓީއާއި ލިުޔްނތަކުގައި ޮސއިކުރަްއވާީނ އެތަެނއްެގ ެއސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

ފެންވަުރން ފެށިގެްނ ަމތީގެ ވެިރްނނެެވ. ަރީއސުލްޖުމްހޫިރްއޔާގެ އޮފީުހގެ ދަުށން 

ހިނގަުމންާދ ތަންތަުނން މިިންސޓްރީތަކަށް ފޮނުްއވާ ސިޓީއާއި ލިޔުންތަުކގަިއ 

.ސޮއިކު   ރަްއާވނީ އެަތނެްއެގ ޑިރެކްޓަރ ފެންވަުރން ެފށިގެން މަީތެގ ވެިރންެނވެ

  

މިނިސްޓްރީަތކުގެ ދަުށްނ ހިނގަުމްނދާ ތަންަތަނށް ފޮނުްއާވ ސިޓީތަކާިއ ލިޔުްނތަކުގައި  .3

 ސޮއިކުރެްއުވން 

މިނިސްޓްރީަތކުންާނއި، މިނިްސޓްރީތަކުެގ ދަށުްނ ހިނަގމުންދާ 

އްާޔެގ އޮފީހުެގ ދަށުން ހިނގަުމންާދ ތަންތަުންނ، ތަންަތނުްނނާިއ، ރައީސުްލޖުމްހޫރި

މިނިސްޓްރީަތކުގެ ދަށުްނ ހިނގަމުްނދާ ތަންަތަނށް ފޮނުްއާވ ސިޓީއާިއ ލިޔުންތަުކަގއި 



 4 

ސޮއިކުރަްއާވނީ އެަތެންއގެ ެއސިްސޓެންޓް ޑިެރކްޓަރ ފެންވަުރން ފެިށގެްނ މަތީެގ 

.   ވެިރންެނވެ

  

ހިނގަމުްނދާ ތަންތަަނށް ފޮނުއްާވ ސިޓީތަކާއި ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ އޮީފހުގެ ދަުށްނ  .4

 ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުރެްއުވން 

މިނިސްޓްރީަތކުންާނއި، މިނިްސޓްރީތަކުެގ ދަށުްނ ހިނަގމުންދާ 

ތަންަތނުްނނާިއ، ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްާޔެގ އޮފީހުެގ ދަށުން ހިނގަުމންާދ ތަންތަުންނ، 

ްނދާ ތަންަތަނށް ފޮނުްއާވ ސިޓީާއއި ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ އޮފީހުެގ ދަުށްނ ިހނގަމު 

ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުރަްއވާނީ ެއތަެންއގެ އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފެންވަުރްނ ފެށިގެްނ 

  މަތީގެ ެވރިްނނެެވ.

  

މިނިަވން މުއައްަސސާަތކަށާއި، މުސްތަޤިްއުލ ކޮމިޝަންތަކަށާއި، މުސްތަިޤއްލު  .5

ުޅ ކައުްނިސލްތަކަށާއި، ސިީޓ އޮފީސްތަކަށާިއ، ރަށު ކައުްނިސލްތަކަށާއި، އަތޮ

 ކައުންިސލްތަކަށް ފޮނުްއވާ ސިޓީތަކާއި ިލޔުންތަުކގައި ސޮއިކުރެްއުވން 

މިނިސްޓްރީަތކުން ދައުަލތުގެ މިިނަވން މުއަްއސަސާތަކަށާއި، މުސްތަޤިއްުލ   (ހ)

ކޮމިޝަންތަކަށާއި، މުސްަތޤިއްލު އޮފީސްތަކަށާއި، ރަށު ކައުްނސިލްތަކަށާއި، އަޮތުޅ 

ލްތަކަށާއި، ސިޓީ ކައުންިސލްތަކަށް، ފޮނުއްާވ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަކުަގިއ، ކައުންސި 

ތިރީގަިއވާ ާޙލަތްތައް ފިަޔވައި އެެހން ޙާލަތްތަކުގަިއ ސޮއިކުަރއްާވނީ ިމނިސްަޓެރެވ. 

.  ނުވަތަ ިމިނސްޓްރީ އެަވުގތަކު ހިްނގެުވމާ ހަވާުލވެަވޑައިެގން ުހްނނެވި ބޭފުޅެެކވެ

ނޑަެއިޅ ހަމަޖެހިފަިއވާ ކަންކަމާ ވަކި ސިޔާަސތެއް ނުވަ   )1( ަތ އުސޫލެްއެގ ކަ

ގުިޅެގން ޮފނުްއވާ ސިޓީއާއި ިލުޔްނތަކުގައި ޮސއިކުރަްއވާީނ މިނިސްޓަުރ 

. ނޑައަޅާ، އެިސސްޓެންޓް ިޑރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަީތެގ ވެރިއެެކވެ  އެކަމަށް ކަ

ެމނޭ މިނިްސޓްރީގެ ޕަރަމނަންޓް ސެްކރެޓަރީގެ އިްޚތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހި )2(

ކަންކަމާ ުގޅިެގން ިސިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ފޮުނާވ ސިޓީތަކާއި 

ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުރައްާވނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީެއެވ. ނުވަަތ 

ޕަރމަަނންްޓ ސެކްރެޓަީރގެ މަްސއޫިލއްޔަތު އެ ވަގުތަުކ ަހާވލުވެަވޑަިއެގން 

.      ހުްނެނވި ބޭފުޅެކެވެ
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ނގަމުްނދާ ތަންތަުނންާނއި، ަރއީސުލްޖުމްޫހިރއްާޔެގ މިނިސްޓްރީަތކުގެ ދަށުްނ ހި  (ށ)

އޮފީހުގެ ދަުށން ިހނގަުމްނދާ ތަންަތނުްނ ދައުލަތުގެ މިނިަވން މުައއްސަސާތަކަާށިއ، 

މުސްތަޤިއްުލ ކޮމިޝަންތަކަށާއި، މުސްތަޤިއްލު ޮއފީސްތަކަށާއި، ރަުށ 

ތަކަށް ފޮނުްއާވ ކައުންިސލްތަކަށާއި، އަޮތުޅ ކައުންސިްލތަކަށާއި، ިސޓީ ކައުންިސލް

 . ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަުކގަިއ ސޮއިކުަރްއވާީނ ެއ ަތނެްއގެ އެްނމެ އިްސވެިރޔާެއވެ

  ނުވަތަ އެަތެނއް އެަވގުތަކު ހިްނެގވުމާ ަހވާލުެވވަަޑިއެގން ުހްނނެވި ބޭފުޅެކެވެ. 

  

 ރަޖިސްޓަރީ، ލައިަސންސް، ސެޓްފިކެޓްފަދަ ލިޔުންތަުކގައި ސޮއިކުެރއްުވން  .6

މިިނސްޓްރީތަކުެގ ދަށުގަިއާވ ތަންަތުނން ދޫކުރަްއާވ  މިނިސްޓްރީަތކާއި

ރަޖިސްޓަރީ، ލައިަސންސް، ސެޓްފިކެޓް ފަދަ ލިޔުންަތކުގައި ާޤޫނީނގޮތުން ވަކި ފަރާތަކުްނ 

ސޮއިކުަރން ލާޒިމުކުރާނަަމ، އެ ލިުޔންތަކުަގއި ސޮއިކުރަްއާވނީ، ާޤނޫުނން ލާޒިމުުކރާ 

. އެފަދަ ލިޔުންތަުކގަިއ ވަކި ފަރާތަކުން ސޮއިކުރުމަްށ ޤާނޫނަުކްނ  ފަރާތުންެނވެ

ލާޒިމުނުކުާރަނމަ ސޮއިކުރައްާވނީ އެ އޮފީހެްއގެ ެއސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެންވަުރން 

 .   ފެށިގެން މަީތގެ ެވރިްނެނވެ

  

 ސިޓީ އެޑްެރސްކުރެްއވުން  .7

ީނ ރައިސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ އޮފީހަށް ފޮނުްއާވ ސިޓީއާއި ރަސްމީ ނޯޓު އެޑްރެސްކުރެްއވާ   (ހ)

ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔއަށެެވ. ނަމަެވސް ކަމެއް އޮުޅން ިފލުއްވުމަށް ުނވަތަ މަޢުލޫމާތެްއ 

ސާފުކުރެއްވުަމށް ސަރުކާރުގެ އިދާާރއަކުން ރަީއސުލްޖުމްހޫިރްއޔާގެ އޮފީުހެގ 

ޑިވިަޜނެްއގެ ނުވަަތ ސެްކޝަނެްއގެ ެއންމެ ިއސް މުވަްއޒަފަށް އެޑްރެސްކުަރްއވަިއ 

.ރަސްމީ ނޯޓު ފޮނުްއވި   ދާެނެއވެ

މިނިސްޓްރީަތކަށާއި، މިނިސްޓްރީތަުކގެ ދަުށްނ ހިނގަުމންދާ ަތްނތަނަށާއި،   (ށ)

ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ އޮފީހުެގ ދަުށން ހިނގަުމންދާ ތަންަތނަށް  ފޮނުްއވާ ިސީޓ 

  އެޑްރެސްކުަރްއވާނީ އެ ތަެނއްގެ ެއންމެ މަތީ ވެރިޔަަކށެވެ. 
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 އިެގންފައި ޮސއިުކރުން ސިޓީއާއި، ަފއިސާާއއި، ަތކެތި ބަލަ .8
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