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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  
 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު 
  

  އެއްވަނަ ބާބު 

  އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 
  

) ެގ  2003/1ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   މި  .1  ތަޢާރުފް (ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
ގަވާއިދު ހިންގައި  މި. ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ ވަނަ މާއްދާގެ 38

  ތަންފީޛުކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުންނެވެ.
  

   މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.  .2  ނަން 
  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖަމްޢިއްޔާ ހެދުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ  .3  މަޤްޞަދު
ޔާއަށް މުދަލާއި ފައިސާ ހޯދުމާއި، ޖަމްޢިއްާޔެގ ޖަމްޢިއް ،ކުރުމާއި، ހިންގުމާއި

މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މުދަލާއި ފައިސާއިން މުޢާމަލާތު ކުރުމާއި، 
ނޑައެޅުމާއި،  ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމާއި، މިކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަ

  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.
    

  ވަނަ ބާބު ދެ
  ރީކުރުމާއި ހިންގުން ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަ 

  
ވަނަ  2ގެ ) ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( 2003/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .4 ރަން ހުށަހެޅުން ކުޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ

އެއްވެސް ޖަމްޢިއްޔާއެްއ  މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޫނުއެ ޤާހިންގަންވާނީ،  ހަދައި

  ގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.ޖަމްޢިއްޔާތަކު
  

ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް އެދި  (ށ)    
ގައިާވ  1ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަ ،ހުށަހަޅާނީ، ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު

  ށެވެ.އަ ރފަހު ރަޖިސްޓްރަށްފުރިހަމަކުރުމަ ފޯމު
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ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން އެދޭ މީހުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަްނ  )1(      
  ؛އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ

      )2( ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން އޭެދ ، ގައިވާ 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  
  ؛މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމު

      )3( ތަނުގައި، ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާާރ ދުކުރާ ގަސްޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަން  
  ؛ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުއްދަބެހެއްޓުމުގެ 

      )4(   ؛އަސްލާއި ސޮފްޓްކޮޕީ 2ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  
      )5( ޖަމްޢިއްޔާގައި ލޯގޯއެއް، ދިދައެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ބޭނުންކުރަން  

ކުރެހުމާއި،  އެނގޭނޭ ސީލުކޮށްފައިވާނަމަ އެތަކެތީގެ ތަފުދުގަސް
  ؛ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ

      )6( ދުކޮށްފައިވާނަމަ ސްޖަމްޢިއްޔާގައި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ގަ 
  ؛އެ މޮޓޯއަކާއި އޭގެ މާނަ

      )7( ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ  
ކުންފުންޏަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ނަމަ އެ އިދާރާއެއްގެ 

  ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން. އިޢުތިރާޒެއް 
  

) ގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން ހުށަހަޅާ މީހުންނަކީ ށމި މާއްދާގެ ( (ނ)    
  އަހަރުވެފައިވާ މީހުން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 18އުމުރުން 

  

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެްއ 2މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ރ)    
ފޯމަށް  ކުށުގެ ރެކޯޑު ށަހަޅާރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފަރާތުން ހު

ބެލުމަށްފަހު، ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ ފަާރތަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް 
ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައި ހުރި 

މައްޗަށް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތުގެ 
  ނުދެވޭނެއެވެ.

  

ގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ޖަމްޢިއްޔާ ހެދުމު 
  ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  4ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ   .5
 2003/1ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) އާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަމްޢިއްާޔ  (ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް  ފިކެޓު ށް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީ ސެޓުޓަރީކޮރަޖިސް

  ރ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓްރަ
  

ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި 
  ޙަރަކާތްތެރިވުން 

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަކާއި،  (ހ)  .6
އްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިވެހިސަރުކާރާއި ވެވޭ އެ

ހަދާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޢާބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ވާން ބޭރުގައި އުފައްދާފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރި
ބޭނުންނަމަ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮތްޕެއް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

  ގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.ތަކުޖަމްޢިއްޔާ
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ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގޮތްޕެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމުެގ  (ށ)    
އްޗާއެކު މި ގަވާއިދުގެ ހުއްދަހޯދަން ުހށަހަޅާނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ތަކެ

  ށެވެ.އަ ރރަޖިސްޓްރަފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ގައިވާ ފޯމު 3ޖަދުވަލު 
  

      )1( ނުޑ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދާއި ހިންގަން ގަސްދުކު  ރާ މައިގަ
  ؛ސީލުޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފު

      )2(   ؛ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައުސުލްމާލު ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް 
      )3( ކާތްތައް އަމާޒުވާނެ ފަރާތްތަކާއި މީހުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަ 

  ؛ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް
      )4( ރާއްޖޭގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް އެޤައުމެއްގެ އެމްބަސީއިްނ  

  ހުއްދަދިންކަމުގެ ލިޔުން.
  

ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގަިއ ރާއްޖޭގައި   ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް (ނ)    
ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ، ރާއްޖޭގައި އްޔާއަކުން ބަލާނީ އެ ޖަމްޢި

ލުތަކަށާއި، ސޫޙަރަކާތްތަކާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އު
 ގެ ގޮތްޕެއް ރާއްޖޭގައި ޖަމްޢިއްޔާއެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި އަދި ޤައުމީ 
 ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަ ފައިދާއާއި، ރާއްޖެއަށްރީ ކުރުމުން ރަޖިސްޓަ

ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަ  ށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަ
  ފައިދާގެ މައްޗަށެވެ.

  
ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރާއްޖޭގައި 

  ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ  6ވާއިދުގެ ގަމި  (ހ)  .7

 އިދުގެ ޖަދުަވލު މި ގަވާޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާނީ، 
ވަނަ މާއްދާގެ  4ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދުގެ  ގައިވާ ފޯމު 4

(ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން، ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު، 
  ރަޖިސްޓްރާރަށެވެ.

  
      )1( އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މައި އޮފީސް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްގައި  

  ؛ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް 
      )2( އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ނުވަތަ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންގެ  

  އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާގެ ކޮޕީ؛ލާ އެއްގޮތް ކޮޕީއާއި ސްއަ
      )3( ރާއްޖޭގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ މީހުންގެ  

 އި ގައި ދިވެހިރައްޔިތެއް ފިޔަވަ ންގެ ތެރޭގޮތުގައި ހުށަހަޅާ މީހު
އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކުވާނަމަ، އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބޭެހ 

  ؛ކުން ދީފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑުއޮފީހަ
      )4( އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮތްޕެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް އިޢުތިރާޒު  

ެގ ނިންމާފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުއިން ޖަމްޢިއްޔާ އެ ނުކުރާކަމަށް
  ކޮޕީއެއް.
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ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ  6މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)    
ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގައާއި ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ، 

ގަވާއިދާ (ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި  2003/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  އެއްގޮތަށެވެ.

  
(ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  2003/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .8  ދަފްތުަރ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

  ރ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ކުގެ ދަފްތަރެއް ލިޔެ ރަޖިސްޓްރަޖަމްޢިއްޔާތަ
  

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފްތަރަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އެނގޭނޭހެން  (ށ)    
ފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ ރީކުރެވިއްޔާތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަޖަމްޢި
ކުރިން  ވަނަ ދުވަހުގެ 1މަހުގެ  މާތު ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ މޭ މަޢުލޫ

  ގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު
  

ކުރުަމށް  ލުސިމަޤްޞަދުތައް ހާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އެޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީވުމުން   .9  ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުން 
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ދިވެހި

. ކުރުމުގެ އިޚުޢަމަލުގޮތުގެމަތިން  ނަމަވެސް ތިޔާރު، އެޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ރާއަކުން ސަރުކާރުގެ އިދާ ގޮތުން ގުޅޭ ކަމެއްގައި އެކަމަކާ  ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާ 
  ވާނަމަ އެ ހުއްދައެއް  އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެއް

  
ނޑު  ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން ތަބަޢަވެ ޢަމަލުކުރާނެ ސުލޫކީ   .10  ޖަމްޢިއްޔާގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑެއް އެކުލަވާލައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.   މިންގަ
  

ޢިއްޔާތައް ރާއްޖޭއިން ރާއްޖޭގެ ޖަމް
  ބޭރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން 

(ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  2003/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .11
ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 
ހިންގަންވާނީ، އެ ޤައުމެއްގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓ 

އެއްގޮތްވާ  އުމެއްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއްގެ ހުއްަދއާއެކު އެ އެ ޤައޮފީހެ
  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަމްޢިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  (ށ)    
ދުވަހުގެ ކުރިން ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގަން  15ހިންގަން ފެށުމުގެ 

ނޑު ޙަރަކާތް ލާއި، ޖަމްޢިއްޔާެގ ސީތަކުގެ ތަފުގަސްދުކުރާ މައިގަ
ޙަރަކާތްތައް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި މީހުންނާއި، ދިވެހިޤައުމަްށ 

ށް އަރފައިދާގެ މަޢުލޫމާތު، ރަޖިސްޓްރަ  ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަ 
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮފިތައް އުފެއްދުމާއި 
  ހިންގުން 

ށްޓަކައި އުފައްދާ ގުނަވަންތަކާއި ކޮމިޓީތައް ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ބޭނުމަ (ހ)  .12
ށް އަ ރއްދައި ހިންގަންވާނީ،  ރަޖިސްޓްރަފިޔަވައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮފިތައް އުފަ
 .   ހުށަހަޅައި ހުއްަދ ލިބިގެންނެވެ
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ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮތްޕެއް އުފައްދާނަމަ އެ ގޮފި އުފައްދާ ތަނާއި، ހިންގަން  (ށ)    
ނޑު ޙަރަކާތްތަ ޙަރަކާތްތައް އަމާޒުކުރެވޭ  ލާއިސީކުގެ ތަފުގަސްދުކުރާ މައިގަ

ފަރާތްތަކާއި މީހުންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަ ފައިދާގެ މަޢުލޫމާުތ 
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ށް އަރރަޖިސްޓްރަ

  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮފިތައް އުފެއްދުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ތަން  (ނ)    
ބިނާވެފައިވަނީ  ތައްލުސޫއުގެ ނުދޭނަމަ އަދި އެ ގޮފިތައް ހިންގުމު

އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ކޮންޓްރޯލެއް ނެތްގޮތަށް މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ކަމުގައިވާނަމަ 
  އެފަދަ ގޮތްޕެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

  

  ތިންވަނަ ބާބު 
  ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ  މާއި ނަ ގެ ޖަމްޢިއްޔާ

  

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ނަންކިޔުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނަން ކިޔުމުގެ އުސޫލުގައިާވ  ހ)(  .13  ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން 
ކަންތައްތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި، ތިރީގައި 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ނަމެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
  

      )1( ހިމެނިފައިވާ އެވަގުތަކު  ދަފްތަރުގައިޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  
ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނަމެއް ނުވަތަ އެފަދަ ނަމަކާ އޮޅުންއަރާފާނޭ ފަދަ 

  ނަމެއް.
      )2( އެނަމެއްގައި ޢާންމުވެފައިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް،  

ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ކިޔާ ނަމެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއާިއ 
ފައިވާ ވިޔަފާރި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެނަމެއްގައި އާންމުވެ

  މަރުކާއެއް.
      )3( ދިވެހިދައުލަތުެގ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ނަމެއް  

  ނުވަތަ އެފަދަ ނަމަކާ އޮޅުންއަރާފާނޭ ފަދަ ނަމެއް.
      )4( ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާ ަޖމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާ ކަންތައްތަކާ  

  ނަމެއް. ނުގުޅޭ
      )5( ހަނުވާ، ނުވަތަ ފުރިހަމަ މާނައެއް އެކުނުލެވޭ އެއްވެސް މާނައެއް ދޭ 

  ނަމެއް.
      )6( ވަތަ ސަލާމަީތ އިސްލާމްދީނުގެ އަދަބުތަކާއި ޚިލާފު ނަމެއް ނު 

  ނޭދެވޭ މާނައެއް ދޭހަވާ ނަމެއް. ގޮތުންލާޤީގޮތުން ނުވަތަ އަޚު
  

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ ނަމަކީ އާންމުކޮށް ބޭނުންކޮށް ނޫޅޭ   (ށ)    
ގައިވާ  އެބަހެއްގެ މާނައާއި، އެބަޔަކު ބަހުގެ ަލފްޒެއްނަމަ، ރަދީފުދިވެހި

. އަދި ބޭ ރު ބަހެއްގެ ލަފްޒެްއ ގަސްދުކުރާ މާނަ ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
ގައިވާ އެލަފްޒުގެ މާނައާއި، އެބަޔަކު ގަސްދުކުރާ މާނައާއި، ރަދީފު ،ކިޔާނަމަ

  ނެއެވެ.އަދި އެބަހަކުން އެލަފްޒެއް ލިޔެަފއި އޮންނަންވާ
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ޖަމްޢިއްޔާއަށް ރަމްޒުކޮށް ކުރުކޮށް ކިޔާ ނަން ވާންވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގެ   (ނ)    
. ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނަން ކިޔުމުގައި  އަކުރުތަކުން ހެދިފައިވާ ނަމަކަށެވެ

  އިސްކަންދޭންވާނީ ދިވެހިބަހަށެވެ.
  

އިވާ ގޮތަކުން ކުރެ ގޮތަކުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފަ (ހ)  .14  ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކުރުން 
ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލު ނުވަތަ  ބަދަލުކުރުމަށް ކަ

  އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ.
  

      )1( ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން  
  ނިންމުން؛

      )2(   ރ އެންގުން؛ރުމަށް ރަޖިސްޓްރަ ކުޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލު 
      )3( ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  ގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭ 

  ން.ރުޢަމުރުކު
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން  (ށ)    
ނޑައަޅައިފިނަމަ، ހިންގާ ކޮމިޓީން ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން  ބަދަލުކުރުމަށް ކަ

ދަލުކުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމަށް ގެނެވުނު ބަދަލު އާންމު ޖަލްސާއިން ބަ
 ،ލާއިސްފާސްކުރުމަށްފަހު ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމިގޮތުގެ ޤަރާރުގެ އަ

ށް އަ ރކޮޕީއާއެކު ރަޖިސްޓްރަ(ދޭއް)  2ގަވާއިދުގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  
ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވުނު ނަމަވެސް، ނުވަތަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ (ނ)    

ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ކިޔާފައިވާ ނަމެއް ބަދަލުކުރެވުނު ނަމަވެސް އެނަމުގައި 
އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވޭތާ 

)  5ނުވަތަ ނަން ބަދަލުކުރާތާ  . (ފަހެއް   އަހަރު ފަހުންނެވެ
  

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (އެކެއް)  1އިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ މި ގަވާ )ރ(    
ރީ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އްޔާތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަޖަމްޢި

ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް  ގައިއުސޫލުނަން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނަންކިޔުމުގެ 
  ބަދަލުރަންވާނެއެވެ.

  
މޮޓޯ  ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި

  ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ވަކި ނިޝާނެއް ނުވަތަ ދިދައެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ނުވަތަ  (ހ)  .15

މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަންވާނީ، ތިރީގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު 
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަުހ  ގައިވާ ފޯމު 5 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

. ، ށް ހުށަހަޅައިއަރރަޖިސްޓްރަ   ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ފަހުގައެވެ
  

ދިދައިގެ ކުލަ ކޯޑު، ސައިޒް ، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ނިޝާން )1(      
އަދި ޕްރޮޕޯޝަން އެނގޭނެހެން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުން އަދި ސޮފްޓް 

  ކޮޕީ؛
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ދި މޮޯޓ ދިދަ، ކުލަ އަ، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނިޝާން )2(      
  ؛ސީލުފުރަމްޒުކުރާ މާނައާއި ތަ

  
  ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ކުލަ އަތުރާލެވޭ ގޮތް ނުވަތަ ތަރުތީބު. )3(      

  
އެއް ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ނިޝާން،  (ށ)    

ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކާއި އޮޅުން އަރާ ނިޝާނެއް، 
އެއް އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ދިދައެއް، ކުލައެއް އަދި މޮޓޯ

  ނުދެވޭނެއެވެ.
  

 ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ،، އިސްލާމްދީނުގެ އަދަބުތަކާއި ޚިލާފުވާ (ނ)    
 އަދި އަނިޔާވެރިން ރަމްޒުކޮށްދޭ ލާޤީ ގޮތުން ނޭދެވޭ މާނައެއް ދޭހަވާ އަޚު

ރީކޮށެއް ޖިސްޓައެއް ރަކުރެހުމެއް ހިމެނޭ ނިޝާނެއް، ދިދައެއް އަދި މޮޓޯ
  ނުދެވޭނެއެވެ.

  
ކުލަ އަދި މޮޓޯއެއް ، ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ނިޝާން، ދަިދ (ރ)    

) ރުފިޔާއިން  500/-ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  (ފަސްސަތޭކަ
  ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

  
ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ 

  ބަދަލުކުރުން 
ނުވަތަ ، ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވުނު ނަމަވެސްރަޖި (ހ) .16

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ބޭނުންކުރާ ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ 
އެޖަމްޢިއްޔާގެ ނުވަތަ އެއާ އޮޅުން އަރާފަދަ ނިޝާނެއް  ،ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ

ދިދައެއް ކުލައެއް އަދި މޮޓޯއެއް އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް 
ކޮށްދެވޭނީ އެޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭތާ ނުވަތަ އެނިޝާން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ

)  5ދިދަ ނުވަތަ ކުލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރާތާ    އަހަރު ފަހުންނެވެ.(ފަހެއް
  

މޮޓޯ  ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި (ށ)    
ޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ރ އަންގައިގެން ނުވަތަ އެޖަމްބަދަލުކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓްރަ
ރގެ ހުއްަދ ތިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރަ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަ

  ލިބިގެންނެވެ.
  

) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ހވަނަ މާއްދާގެ ( 15މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)    
ކުަލ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރަން ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނިޝާން، ދިދަ

ލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ޤަރާރުގެ ހުށަހަޅާނީ ނިޝާން، ދިދަ، ކު
ނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަ 15 ލާ އެއްގޮތް ކޮޕީއަކާއެކު މިގަވާއިދުގެސްއަ

  ބުނެފައިވާ ވާގޮތަށެވެ.
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  ހަތަރުވަނަ ބާބު 
  ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

  

ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކޮށް 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

  

 2003/1ނަންބަރު  އްގައިވެސް، ޤާނޫނު ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެ (ހ) .17
) ގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  4 (ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

  އެކަށައަޅާފައިވާ ހިންގާ ގަވާއިދެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
  

  ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި، ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. (ށ)    
  

  ން؛ޖަމްޢިއްޔާގެ ަނ )1(      
ފުރިހަމަ  ތަނުގެ ރީކޮށްފައިވާ އްޔާގެ އޮފީސް ކަމުގައި ރަޖިސްޓަޖަމްޢި )2(      

  އެޑްރެސް؛
  ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދު ނުވަތަ މަޤްޞަދުތައް؛ )3(      
ޖަމްޢިއްޔާގެ އާމްދަނީއާއި މުދަލަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންނާއި  )4(      

ގައި ބަހާެލޭވ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދު
  އެއްޗެއް ނޫންކަން؛

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  )5(      
މެމްބަރުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަށް، ޖަމްޢިއްޔާެގ 

ޙައްޤެއް މުދަލާއި ފައިާސގެ މައްޗަށް މިލްކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް 
  ލިބިފައިނުވާކަން؛

އުވާލެވޭ ޙާލަތެއްގައި، ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނިތަކާއި  ޖަމްޢިއްޔާ )6(      
ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްފަހު، ޖަމްޢިއްޔާގެ މިލްކުގައި އެއްވެސް 
މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ އެމުދަލެއް ނުވަަތ 
ފައިސާއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން، ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ޤަބޫލުކުރާ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް  ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު
  ބަދަލުކުރާނެކަން؛

  ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންނަށްވެވޭގޮތާއި، މެމްބަރުންގެ ގިންތިތައް؛ )7(      
މެމްބަރުންގެ އަތުން ޗަންދާއެއް ނަގާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.  )8(      

  ލާއި ޗަންދާގެ މިންވަރު؛ސޫޗަންދާއެއް ނަގާނަމަ، ޗަންދާ ނަގާ އު
ތްތައް ހިންގުމަށް ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހަރަކާ )9(      

  ގޮތް؛ފައިސާ ހޯދާނެ
ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި، )10(      

  ލިއްޔަތުތައް؛އޫތަކުގެ މަސްތަކާއި، އެ މަޤާމުމަޤާމު
 ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ނުވަތަ  )11(      

  އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތާއި، ވަކިކުރެވޭގޮތް؛
ޖަމްޢިއްޔާގެ އާންމު ޖަލްސާތަކާއި، އެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި،  )12(      

އެ ޖަލްސާތަކުގެ ޤާނޫނީ އަދަދާއި، އެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު 
ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާބެޭހ 
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  ގަވާއިދު؛
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި، އެ ޖަލްސާތައް  )13(      

ބޭއްވުމާއި، އެ ޖަލްސާތަކުގެ ޤާނޫނީ އަދަދާއި، އެ ޖަލްސާތަކުގެ 
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ިލެޔ 

  ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު؛
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  ޖަމްޢިއްޔާގެ އާންމު ޖަލްސާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ )14(      

ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓުދެވޭ ގޮތާއި، އެ ޖަލްސާތަކުގައި ކަންކަން 
  ފާސްކުރެވޭގޮތް؛

  ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭގޮތް؛ )15(      
  ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެވޭ ގޮތް؛ )16(      
ނޑައަޅާނެ ގޮތް )17(         ؛ހިންގާކޮމިޓީގެ އުމުރު އަދި އުމުރު ކަ
  ؛ގޮތްކުލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރެވޭެނ، ޝާން، ދިދަޖަމްޢިއްޔާގެ ނި )18(      
  ؛އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ގޮތް )19(      
  ؛އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތާއި، ފާސްކުރާނެގޮތް )20(      
  ؛އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާނެގޮތާއި، ފާސްކުރާނެގޮތް )21(      
  ؛މަލުކުރާނެގޮތްޢަނޑައެޅުމުން ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަ  )22(      
ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭ ޙާލަތުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި  )23(      

އަދާކުރާނެގޮތާއި، ދަރަނި އަދާކުރުމަށްފަހު، ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަާލ 
  .ގޮތްމަލުކުރާނެޢަދޭތެރޭ 

  
ވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި (ހ) .18  ން ުރކުހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލު

ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް އާންމު 
ންމު ޖަލްސާއެއްގެ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން އާޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައި، 

ފާސްކުރުމަށްފަހު އެބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ 
 ލާސްބަދަލު ގެންނަން ނިންމި ޤަރާރުގެ އަ، ކޮޕީއާއި 2ގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

  ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އަ ރއެއްގޮތް ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރަ
  

މެންބަރުންގެ ޤަރާރުގައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާމި (ށ)    
  ކުރަންވާނެއެވެ. ސޮއި ންލަބިއްޔަތުއަޣު
  

ޫނނެއްގެ ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ޤާ (ހ) .19  ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދު
ދިވެހިސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގެ މެންޑޭޓުން ، މަތިކޮށްފައިވާ ކަމެއް އަދި

އެ އޮފީހަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ކަމެއް ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި 
  ނުހިމެނޭނެއެވެ.

  

ރާތަކުން، އެ ދާއިރާތަކުގެ ސިޔާސަތު ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ދާއި  (ށ)    
ނޑައެ ތަންފީޛުކުރުމުގައި  ޅުމުގައާއި، ވިލަރެސްކުރުމުގައާއި ކަ

އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މަސައްކަތްކުރުމަށް  މި ގަވާއިދު 
  ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
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 2003/1ންބަރު ޤާނޫނު ނަޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތައް ބިނާވެފައިވަނީ  .20  މަޤްޞަދު ބަދަލުކުރުން
އަށް ރކަމަށް ރަޖިސްޓްރަ ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފު 19ގެ ) ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު(

ރ ޤްޞަދު ބަދަލުުކރުމަށް ރަޖިސްޓްރަ ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަ
  އަންގަންވާނެއެވެ.

  

  ފަސްވަނަ ބާބު 
  ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން 

  
ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނަކީ އެޖަމްޢިއްޔާގައި އެވަގުތަކު އޮތް ހިންގާ  (ހ) .21  ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން

ގަވާއިދު ޤަބޫލުކޮށް އެ ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން މެންބަރުންނަށް ވެފައިވާ 
  ފަރާތްތަކެވެ.

  
ޖަމްޢިއްޔާއަށް އަލަށް ވަންނަ މެންބަރުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަކިވާ  (ށ)    

ންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން އެނގޭނެފަދަ މެ 
  އިދާރާގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

  
މުޅި ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  (ނ)    

(ފަނަރަ)  15މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 
  ށް ފޮނުވަންނާނެއެވެ.އަރވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރަ 

  
ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް އެޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިުދ  (ރ)    

ހުއްދަކުރާގޮތެއްގެ މަތިން ޗަންދާގެ ތަފާތާއި އަދި ޒިންމާތައް ތަފާތުވާގޮތަށް 
  އެކި ގިންތީގެ މެންބަރުން ތިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ްއ ޞެޚްދު ހުއްދަކުރާނަމަ ޤާނޫނީ ޝަޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއި (ބ)    

އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނި، 

  ކުލަބް، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
  

 އި ޚާރިޖީ ގުޅުން އޮންނަ ޤައުމުތަކާއެކު ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖެއާ (ޅ)    
ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން 

ގުޅިގެން އުފައްދާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި  ބިދޭސީން ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި 
 ސީން ރަޖިސްޓަރީކުރެވިދާނެއެވެ.މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ބިދޭ

 
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  (ހ) .22  މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް

މެންބަރަކަށްވެސް އެތަނެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުން ލިބިދޭ ހުރިހާ ޙައްޤެއް 
. އަދި އެ ހިންގާ ގަވާއިދު ލާޒިމްކުރާ އެންމެހާ  ލިބިގެންވެއެވެ

  އެވެ.ޒިންމާތައްވެސް އުފުލަންވާނެ
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ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން ޖަމްޢިއްޔާެގ  (ށ)    
ންތަކާއި، އަހަރީ ޔުހިސާބުތަކާއި ލިޔެކި އި،ރަޖިސްޓަރީއާމެންބަރުންގެ 

ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ބެލުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް 
  ލިބިގެންވެއެވެ.

  

  ހަވަނަ ބާބު 
  ންގާ ކޮމިޓީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހި
  

) ގެ  2003/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .23  ހިންގާ ކޮމިޓީ  ވަނަ  15(ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސް، ސެކްރެޓަރީ، 
ޚަޒާންދާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް މަދުވެގެން 

އެކުލަވާލެވޭ ހިންގާކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.  މެންބަރުންގެ މައްޗަށް 3
  މެންބަރުންނަކީ ދިވެހިރައްޔިތުން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 3މި 
  

ސަރުކާރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމަށާއި އަދި ޝަރުޢީ އެކިއެކި  (ށ)    
ބޭނުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަސްއޫލުފަރާތަީކ 

  އްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއެވެ.އެ ޖަމްޢި
  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ، އައު ހިންގާ  (ނ)    
އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން ޝަރުޢީ އެކިއެކި ބޭނުމަށްޓަކައި  އެއް ކޮމިޓީ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަސްއޫލުފަރާތަކީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފްތަރުގައި 
  ކުރެވިފައިވާ އެންމެ ފަހު ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއެވެ.ރީ ރަޖިސްޓަ

  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އަދި އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  (ރ)    

މަޖިލީސްތަކުގައި ހިންގާ ކޮމިޓީ ޝަރުޢީ ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން 
  ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

  
މިޓީގެ ދެ މަޤާމަށް އެއް މެންބަރަކު ޢައްޔަނު ނުވަތަ އިންތިޚާބެއް ހިންގާ ކޮ (ބ)    

ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  މަޤާމެއްނުކުރެވޭނެއެވެ. ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ  ގެމަޤާމު އެ ވަގުތީގޮތުން 

  އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
  

  އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. މެންބަރުންގައި  ހިންގާ ކޮމިޓީގެ .24  ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުޠު 
  

  ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކު ކަމުގައިވުން؛ (ހ)    
  

)  18މީލާދީ ގޮތުން  (ށ)       އަހަރު ފުރިފައިވުން؛(އަށާރަ
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  އި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަންދެއްގަ (ނ)    
  

)  6ޖަމްޢިއްޔާ އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ހ) .25  ހިންގާކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރުން މަސް (ހައެއް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ 

  ކޮމިޓީއެއް އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.
  

)  30ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  (ށ)     ދުވަސް (ތިރީސް
. ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  ކުރިން އަލުން ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ
ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް ުހސްވެއްޖެނަމަ، 

މީހަކު އިންތިޚާބު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ތިރީސް)  30އެމަޤާމަށް 
  ކުރަންވާނެއެވެ.

  
)  30ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރާތާ  (ނ)     ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ (ތިރީސް

 ގައިވާ ފޯމު 6 މަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުކޮމިޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރު
.  އަރފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރަ   ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ޖަމްޢިއާްޔ (ރ)    

  ތަކަށެވެ.ގަވާއިދުގައިވާ ހުރިހާ މަޤާމު
  

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ހިންގާ ކޮމިޓީ  (ބ)    
  .   ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ

  
ންގާ ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ހި ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި  25މި ގަވާއިދުގެ  (ޅ)    

 500/-  ނާޅައިފިނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްށް ހުށަ އަ ރކޮމިޓީ ރަޖިސްޓްރަ
) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.   (ފަސްސަތޭކަ

  
ޖަމްޢިއްޔާގެ ުފރަތަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުމުގެ ކުރިން މުއައްސިސަށް  (ހ) .26  އިންތިޚާބާބެހޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީ 

ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ވޭ ނުކުރެލިއްޔަތު އަދާއޫމަސް
ޓަކައި އިންތިޚާބާބެހޭ މުއައްސިސު ނިޔާވެއްޖެނަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް ހޮވުމަށް

ރގެ ލަފާގެ މަތިްނ ސުމުގެ ގޮތުން، ރަޖިސްޓްރައްޖެތައް ހަމައިންތިޒާމު 
އް އާންމު މެންބަރުންގެ މެދުގައި އިންތިޚާބާބެހޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެ

  އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.
  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ޢައްޔަންވުމަށްފަހު، ނުވަތަ އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު،  (ށ)    
ޒިންމާ  ވެމަސްއޫލުޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގައި 

އުފުލާނީ، އެއިރަކު ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 
  ކޮމިޓީންނެވެ.
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ޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި މެންބަރުން އިސްތިޢުފާދީފިނަމަ،  (ނ)    
މިޓީއެއް ޖަމްޢިއްޔާގެ އާންމު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮ

  ށް ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ.އަ ރއެކުލަވާލަން ރަޖިސްޓްރަ
  

  ހަތްވަނަ ބާބު 
  އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު 

  
 އަހަރީ ހިސާބު  އަހަރީ ރިޕޯޓާއި

  
 ،ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް، ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު (ހ) .27

ހިންގާ ކޮމިޓީން  ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް
ކޮންމެ  ،ފާސްކޮށް، އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު

ގެ ކުރިން (އެއްތިރީސް)  31މާޗްމަހުގެ  މީލާދީ އަހަރެއްގެ
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ށް އަރރަޖިސްޓްރަ

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓަކީ ޖަމްޢިއްޔާ ހިނގި ގޮތާއި،  (ށ)    

ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާއަށް ހާިސލުމަޤްޞަދު 
އި ދަރަންޏާއި، ޚަރަދުވީ މިންވަރު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީއާ

. ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ  އެނގޭނެ ރިޕޯޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ
  ޖަނަވަރީ އިން ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

  
)  31މަހުގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް މްާޗ (ނ)     ގެ ނިޔަލަށް (އެއްތިރީސް

(ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއިން  500/-ހުށަނާޅައިފިނަމަ،  އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 
  ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

  
  ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ތިރީގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. .28 ގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް އަހަރީ ރިޕޯޓު

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމަށް ނުވަތަ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އައި  (ހ)    
  ދަލުތައް؛ބަ

  ؛ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް (ށ)    
ދަދާއި ފާސްކުރެވުނު މުހިންމު އަހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބޭވުނު  (ނ)    

  ؛ކަންތައްތައް
  ؛ދަދާއި ފާސްކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް އައާންމު ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު  (ރ)    
ދަދާއި އަހަރު އަ ދަދާއި ވަކިވި މެންބަރުންގެ އަ އަލަށް ވަންނަ މެންބަރުންގެ  (ބ)    

  ؛ދަދުއަނިމުނުއިރު ތިބި މެންބަރުންގެ 
  ؛ުކރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ކަންތައްތައްހާސިލުމަޤްޞަދު  ގެޔާޢިއްޖަމް (ޅ)    
  ؛ދުަދއަފައިސާ ލިބުނު ގޮތްތަކާއި ލިބުނު  (ކ)    
ދަދު އަދި ބާކީހުިރ އަ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ޚަރަދުކުރެވުނު (އ)    

  ދަދު؛އަ
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  ؛ލުސީލޭމުދަލާއި ނުއުފުލޭމުދަލުގެ ތަފުޖަމްޢިއްޔާގައި ހުރި އުފު (ވ)    
  ؛ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް (މ)    
ން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު (ފ)    

ލާ ސްސޮއިކޮށް އާންމު ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައި ފާްސކުރިކަމުގެ ޤަރާރުގެ އަ
  އެއްގޮތް ކޮޕީ.

  

  އަށްވަނަ ބާބު 

  މަނީލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުން 
  

ްނ ރަށު ފެންވަރުގައާއި، އަތޮޅު ކުރުމުގެގޮތު ސިލުހާ ދުތައް ޞަޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤް .29  މަޝްރޫޢުތައް ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހިންގާ 
.  މަޝްރޫޢުތައްފެންވަރުގައާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  މިގޮތުން ހިންގާ ހިންގިދާނެއެވެ

) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު  25,000/- ކީ މަޝްރޫޢަ (ފަންސަވީސްހާްސ ރުފިޔާ
މަޝްރޫޢު ފެށުމުގެ ކުރިން  އް ނަމަ އެ މަޝްރޫޢުގެ މަޢުލޫމާތުއަދަދެއްގެ މަޝްރޫޢެ

  ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އަރރަޖިސްޓްރަ
  

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު އެ ޖަމްޢއްޔާއަކުްނ  (ހ) .30  ރަކާތްތަކުގެ ބަޖެޓް ޕްލޭން ޙަ
ރަކާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް ޕްލޭން ޙަހިންގުމަށް ގަސްދުކުރާ 

ސީލާއެކު ތަފު ވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ރަކާތްތަކަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެޙައެ 
ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތަށް  ތައްޔާރުކޮށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފާއިތުވެދިޔަ 

ށް އަ ރއަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި އަހަރީ ހިސާބާއެކު ރަޖިސްޓްރަ
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

 ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގުމަށް ގަސްދުކުރާ  )1(      
  ؛ސީލުތަފުރަކާތްތަކުގެ ޙަ

  ؛ސީލުތަފުގުމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ރަކާތައް ހިްނޙަ )2(      
  ؛ސީލުތަފުރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތުގެ ޙަ )3(      
ގުމަށް ހޯދާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ރަކާތްތައް ހިްނޙަ )4(      

  ؛ސީލުތަފު
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީ ލިބޭނެނަމަ އެކަމުެގ ރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޙަ )5(      

  ؛ސީލުތަފު
ރަކާތެއް ހިންގާނަމަ ޙަފައިސާ ހޯދުމަށް ފަންޑް ރެއިސިންގފަދަ  )6(      

  ؛ސީލުތަފުއެކަމުގެ މަޤްޞަދު އަދި 
  

ޚަރަދު)  ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ އިދާރީ ބަޖެޓް (ރިކަރެންޓް  (ށ)    
  ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އަ ރވެސް ވަކިން ރަޖިސްޓްރަ

  
) ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ހިންގާ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)    

ކުރުމުގެ ސިލުކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތައް ހާ
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ނޑައަޅާފައިވާ  ންގޮތު ރަކާތްތަކަށް ޙަޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގުމަށް ކަ
. މި ) ދުވަހުގެ  30ގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ (ތިރީސް

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ށް އަ ރރަޖިސްޓްރަތެރޭގައި 
  

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަންޑުތަްއ  (ހ) .31  ބޭންކް އެކައުންޓް 
ބޭންކް އެކައުންޓެއް  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

  .އޮންނަންވާނެއެވެ 
  

ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެހައި ފަންޑުތައް ހުންނަންވާނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)    
  ބަޔާންކުރާ ބޭންކު އެކައުންޓްގައެވެ.

  
ލިބިގަނެ އަދި ފަންޑު ޓްރާންސްފަރކޮށް  އި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ފަންޑު ހަޯދ (ނ)    

ހަދަންވާނީ ރަސްމީ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މާލީ އިދާރާތައް 
  ވެރިކޮށެވެ.މެދު
  

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ފަންޑު ހޯދާއިރު ފަންޑު ހޯދަނީ ކޮން މަޤްޞަދެއްގައިކަން  (ހ) .32  ފަންޑު ހޯދުން 
  ފަންޑު ދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހޯދާ ފަންޑު ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ ފަންޑު  (ށ)    

  ކުރުމަށެވެ.ލުސިހޯދި މަޤްޞަދު ހާ
  

ޢިއްޔާއަކުން ވިޔަފާރިކުރުމާއި ލޯނު ޖަމް
 ނެގުން 
  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ  21ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  (ހ) .33
ކުރުމަށްޓަކައި، ފައިސާ ލުސިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ހާ

ނެއެވެ. ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ލޯނު ނެގުމާއި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތު ހިންގިދާ
މިގޮތުން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު، 

ށް އަރރަޖިސްޓްރައެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގަން ފެށުމުގެ ކުރިން 
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  
ވިޔަފާރީގެ ަރއުސުލްމާލު އަދި ރައުސުލްމާލު ލިބުނު ޮގތުެގ  )1(      

  ؛ސީލުތަފު
  ؛ވިޔަފާރީގެ ާބަވތް )2(      
  ؛ވިޔަފާރިކުރަން ގަސްތުކުރާޮގތް )3(      
ލުކުރުމަށް ސިހާވިޔަފާރީގެ ަފިއދާއިން ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަުދ  )4(      

  ލުވާނެަކމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރު.ސިހާރާވާފަިއވާ ގޮާތއި 
  

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރަންވާނީ އެކަމާގުޅޭ  (ށ)    
ކުން ނަގަންޖެހޭ ހުރިހާ ހުއްދައެއް ނެގުމަށްފަުހ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަ
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  ތަޢާރުޒުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ
  

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ  ޔާއަކުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުޖަމްޢިއް (ނ)    
. ވިޔަފާރީ ހިސާ ށް އަ ރރަޖިސްޓްރަ ،ހިސާބާއެކު ބުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ވިޔަފާރީގެ ރައުސުލްމާލާއި، ޚަރަދުވި ފައިސާ އަދި ލިބުނު ފައިސާ އެނގެން 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

  
ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ އެހީއެއް  (ހ) .34  ހޯދުން  ބޭރުގެ އެހީ

ހުއްދަ  އެ އެހީއެއް ހޯދުމުގެ އި،ހުށަހަޅަށް އަ ރރަޖިސްޓްރަހޯދަންވާނީ 
. ބޭރުގެ އެހީއެއް ހޯދާނަމަރަޖިސްޓްރަ އެ އެހީއެއް ހޯދަީނ  ،ރ ދިނުމުންނެވެ

އެ އެހީއެއްގެ ދަށުން  ،އެ އެހީއެއްގެ އަދަދާއި ،ކޮން ފަރާތަކުންތޯއާއި
އެހީދޭ ފަރާތުން  ،ލާއިސީގަސްދުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފު ކުރަން

އަދި އެހީދޭ ފަރާތުން  ކުރާނަމަ އެކަމެއް ޠުއެހީދިނުމުގައި ވަކި ކަމެއް ޝަރު 
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ށް އަ ރރަޖިސްޓްރަފޮނުވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު 

  
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ އެހީ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއިން  (ށ)    

ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކުންނާއި، ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، އިދާރާތަކުންނާއި، އަދި 
  އި ތަކެއްޗެވެ.ފައިސާއާ ވަކިވަކި ފަރުދުން ދޭ

  
މުދަލާއި ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރުން 
  

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި  (ހ) .35
ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ފައިާސގެ މައްޗަށް 

  ބިފައެއް ނުވެއެވެ.މިލްކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ލި
  

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކު ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، ޖަމްޢިއްޔާެގ  (ށ)    
ހިންގާ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމެއް ށް އަ ރރަޖިސްޓްރަބޭނުންކުރިކަމުގެ ޝަކުވާ 
ނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެތަކެތި ޖިސްޓްރަބެލުމަށްފަހު، ރަ ރ ކަ

ްށ އަ ރރަޖިސްޓްރަވާލުކުރަން އެންގުމުގެ ބާރު ހަޖަމްޢިއްޔާއަށް އަނބުރާ 
  ލިބިގެންވެއެވެ.

  
އޮޑިޓް ފާމަކުން  ތިރީގައިމިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ )ހ( .36  އޮޑިޓްކުރުން 

ށް އަ ރރަޖިސްޓްރައޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ،ޓް ކުރުމަށްފަހުއޮޑި ފަހަރުއަހަރަކު އެއް
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  
މުޅި ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ  )1(      

  ؛ޖަމްޢިއްޔާތައް
ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  )2(      
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) ނުވަތަ  500,000/-ދިވެހިސަރުކާރުން އަހަރަކު  (ފަސްލައްކަ
  ؛ދަދަކަށް އެހީދޭ ޖަމްޢިއްޔާތައްއައެއަށްވުރެ ގިނަ 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  )3(      
  ޖަމްޢިއްޔާތައް؛

) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ  500,000/- އަހަރަކު  )4(       (ފަސްލައްކަ
  ށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް.މަލާތު ކޮ ޢާދަދަކަށް ރުފިޔާގެ މުއަ
  

ނޑައަޅައިފިނަަމ ރަޖިސްޓްރަ ޔާއެއް އޮޑިޓްކުރުމަްށޖަމްޢިއް )ށ(     ރ ކަ
  އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އޮޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ.

  
ރ އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރަ (ހ) .37  ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 

ބެޭހ މާއި، ފައިސާއާޔުއާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔެކިރަޖިސްޓަރީ
މުގެ ކޮޕީއާއި ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ މަޢުޫލމާތު، އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޔުލިޔެކި

  ދޭންވާނެއެވެ.ށް އަރރަޖިސްޓްރަ
  

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު  (ށ)    
ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މެދު މި ގަވާއިދުޔާއަކާދީފައިވާނަމަ، އެޖަމްޢިއް

  ލިބިގެންވެއެވެ.ށް އަ ރރަޖިސްޓްރަތިޔާރު އިޚު
  

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ބަލައި 
  ފާސްކުރުމުގެ ބާރު 

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަާލމަތަށް ނުވަތަ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ   .38
މަލު ހިންގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޢައްކާވާ ފަދަ ލަޙަތާއި އަމާންކަމަށް ނުރަޞްމަ

ލިބިއްޖެނަމަ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް އެޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ އޮފީހަށާއި 
  ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތް ހިންގާ ތަންތަނަށް ވަދެ ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

  

  ނުވަވަނަ ބާބު 
  ޖަމްޢިއްޔާ ސަސްޕެންޑު ކުރުމާއި އުވާލުން 

  
އެއް ސަސްޕެންޑްކުރަން ޖަމްޢިއްޔާ
  ރ ކަނޑައެޅުން ރަޖިސްޓްރަ

ރަކާތްތައް އެއް އަހަރަށްވުރެ ޙަތިރީގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ   .39
ށް އަރރަޖިސްޓްރަތިޔާރު ކަށް ހުއްޓާލަން އެންގުމުގެ އިޚުދިގުނޫން މުއްދަތަ

  ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ލަޙަތު ގެއްލި ދެކޮޅުވެރިކަން އުފެދިގެން ހިންާގ ޞްހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަ (ހ)    
  ހުށަހަޅައިފިނަމަ؛ށް އަ ރރަޖިސްޓްރަކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޝަކުވާ 

  
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ އަމާންކަމަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމަށް  (ށ)    

  ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުން؛
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  ބުރު ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ކުރުން؛ފަރުދެއްގެ އަ (ނ)    
  

ކުރުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ިސލު ހާޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދު  (ރ)    
ގޮތުން ފިޔަވައި، ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައުސުލްމާލާިއ 

ލަތްތައް ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކާއި ސިާޔީސ ސީމުދަލާއި އެހެނިހެން ވަ
  ގައި ބޭނުންކުރުން؛ކަންކަމު

  
ދުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަމާއި ޙަރަކާތްތައް ޞަޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤް (ބ)    

  ؛ހިންގުން
  

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް، މުޅި ޤައުމަށް ނުވަތަ އަތޮޅަށް  (ޅ)    
ކާ ނުވަތަ ރަށަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ހާދިސާތަކާއި ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަ 

ގުޅިގެން ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަން ކުރަން 
  މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

  
  ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭނެ ގޮތްތައް

  
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވޭނީ އަންނަނިވި   .40

 ޙާލަތްތަކުގައެވެ.
  

  ޔާއަކުން އެދިގެން އެޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން؛ޖަމްޢިއް (ހ)    
  

ނޑައެޅުން؛ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރަ  (ށ)       ރ ކަ
  

  ކޯޓު އަމުރަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން. (ނ)    
  

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 
  އުވާލުން 

ނޑައެޅޭނީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކަ  .41
އުވާލުމަށްޓަކައި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް، 

  ޤަރާރަކުންނެވެ. ޞައެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ޚާއް
  

ރ ޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް ރަޖިސްޓަްރޖަމް
ނޑައެޅުން    ކަ

ންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކޮށްފިނަމަ، ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ކަ  .42
ނޑައެޅިދާނެއެވެ.ށް އަ ރރަޖިސްޓްރައެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް    ކަ

  
)  2ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ހ)     އަހަރުވާއިރު، (ދޭއް

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަ  ކުގެ ތެރެއިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރުމަށް ކަ
އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ކަމެއްނުކޮށް 

)  2ވިދިވިދިގެން    އަހަރު ވެފައިވުން؛(ދޭއް
  

މަލުކުރާނަމަ، ޢަ ތަކުރާރުކޮށް ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  (ށ)    
ޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަ  19ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
  ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުން؛
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ  39މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)    
 ރ އަންގާ ކަމެއް އިޞްލާޙުއަކަށް އިޞްލާޙުކުރަން ރަޖިސްޓްރަ ޖަމްޢިއްޔާ

  ތަކުރާރުކުރުން. އިސްލާޙުކުރަން އަންގާ ކަމެއްނުކުރުން ނުވަތަ 
  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަނީ ޣައިރު ޤާނޫނީ   .43  ޓު ޢަމުރަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން ކޯ
މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

ށްފިނަމަ، ކަމާބެހޭ ކޯޓަކުން ޢަމުރުކޮޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް ސަބަބަކަށްޓަކައި 
ނޑައަޅައި  ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަންޏާއި މުދަލުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މުއްދަތެއް ކަ

  ރ އުވާލަންވާނެއެވެ.އްޔާއެއް ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރައެ ޖަމްޢި
  

ނޑައެޅުމުން  ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަ
  ޖަމްޢިއްޔާއިން ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ވަނަ މާއް  40މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .44
ނޑައަޅައިފިނަމަ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  އުވާލަން ކަ

  ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
  

ނޑައަޅާތާ  )1(       (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަ
  ؛ންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުންއާ އެކަން 

ޖަމްޢިއްޔާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް  )2(      
އޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު، އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 
ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މައްޗަށް އެއްވްެސ 

  ؛ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް ހަމަޖެއްސުން
ދަރަންޏެއްވާނަމަ ދަރަނި އަދާކުރުމަށްފަހު  ޖަމްޢިއްޔާގެ މައްޗަށް )3(      

ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ، އެ މުދަލެްއ 
ނުވަތަ ފައިސާއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ހިލޭސާބަަހށް މަސައްކަތްކުރާ 
ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް 

  ލުކުރުން.ބަދަ
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ކަމަށް  (ށ)    
  އެކަށޭނަ މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަކަށް މިގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

  
) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާެގ 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)    

ނަމަ، އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ޖަމްޢިއްޔާެގ މުދަލުން ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭ
  ން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ.ހިންގާ ކޮމިޓީ

  
ނޑައެޅުމުން، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ  (ރ)     ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް ކަ

) (ސާޅީސްފަހެއް 45ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށްޓަކައި 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ށް އަރރަޖިސްޓްރަ ދުވަހުގެތެރޭގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު 
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ނޑައެޅި ޤަރާރު ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރުގެ  )1(       ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަ
  ؛އެއްގޮތް ކޮޕީ ލާސްއަ

  ؛ސީލުއިރު ހުރި މުދަލާއި ދަރަނީގެ ތަފުޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭ )2(      
  ؛ސީލުތަފުދަރަންޏާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ  )3(      
  ؛ސީލުތަފު ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރިގޮތުގެ  )4(      

  
ނޑައެޅުމަށްފަހު، ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށްޓަކައި  (ބ)     ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިޖަމްޢިއްޔާތަކާ ވާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަ
  ނުވާނެއެވެ.ހެން ޙަރަކާތެއް ހިންގައިގެންއެ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި

  
ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ދަރަންޏާއި މައްސަލަތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވޭ  (ހ) .45  ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން 

ށް އަ ރއެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރަޖިސްޓްރަ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އެކަން 
ވާ އެންމެހައި ތަކެތި އްގެ މިލްކުގައިނާންގައިފިނަމަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެ

ނޑައަޅާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ރަޖިސްޓްރަ ރ ކަ
  ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

  
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  44މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)    

ރ ދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ރަޖިސްޓްރަޖަމްޢިއްޔާގެ ބާރުނުފޯރާ ފަދަ ކަމެއް މެ
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.   ކަ

  
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުން 44މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(    

  ކޮށް ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލަންވާނެއެވެ.ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު
  

ންމުކޮށް އިޢުލާން އާރ އެކަން ށްފަހު ރަޖިސްޓްރަޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަ )ރ(    
ކުރުމުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބުނު ހުރިހާ ޙައްޤުތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް 
. ނަމަވެސް ޖަމްޢިއްޔާއިން  ނިމުމަކަށް އައިސް، އެޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވުނީއެވެ
 އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ވާނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާވާނީ އެންމެ 

ރީ ކުރެވިފައިވާ ހިންގާ ކޮމިޓީއަކުން ނުވަތަ ފަހުން ރަޖިސްޓަ
އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ފަރާތަކުންނެވެ. ޖަމްޢިއްޔާ 

އިވާ ހިންގަމުން ދިޔައިރު ކޮށްފައިވާ ކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފަ
  ރ އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ކަމެއްގެ ޒިންމާ ރަޖިސްޓްރަ

  
ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު 

  ދިނުން 
) ގެ  2003/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .46 ވަނަ  15(ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް  29މާއްދާގެ (ށ) އާއި 
ނޑައަޅައިފިނަމަ،  ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުކޮށްގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލަން ކަ

ލިޔުމުން ށް އަރރަޖިސްޓްރަޢިއްޔާއަކުން އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދި އެ ޖަމް
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން  32ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
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ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް  ތިޔާރުގެ ދަށުްނލިބިދީފައިވާ އިޚުށް އަރރަޖިސްޓްރަ
އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ހުށަހެޅުމުން ށްއަރރަޖިސްޓްރަފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

  ހިންގުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.
  

ނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ  )1(       ކަ
  އެކު ހުށަހެޅުން؛އިންތިޚާބުކޮށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާއާ 

އަހަރު ޖަމްޢިއްޔާ ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޖޫރިމަނާ  2ފާއިތުވެދިޔަ  )2(      
  ހުށަހެޅުން. އެކުއާފައިސާ

  
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން ހިންގުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައިވެސް  (ށ)    

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ އިތުރު 
  އެ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލަންވާނެއެވެ. އިނުލަ އެންގުމަކާ

  

  ދިހަވަނަ ބާބު 
  އް އިދާރީ ކަންތައްތަ 

  
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއިން ފޮނުވާ 

  ން ޔުލިޔެކި
މިގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފެކްސް، އީމެއިލް  .47

ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އޮންލައިންކޮށް 
  ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަށެވެ.

  

ން ުޔދުވެރިކޮށް ލިޔެކިއީމެއިލް މެ
  ހުށަހަޅާނެ ގޮތް 

ންތައް އީމެއިްލ ޔުހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިެޔކިށް އަރރަޖިސްޓްރަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  .48
 މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަުލކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

  

ޔުމުެގ އެކޮޕީއަކީ އަސްލު ލި ،މެއް އެޓޭޗްކުރާނަމަުޔއީމެއިލްގައި ލިޔެކި (ހ)    
  ސްކޭން ކޮޕީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

  

މެއިލް - ން އަންގާ އީމިނިސްޓްރީންތައް އީމެއިލްކުރާނީ، ުޔހުށަހަޅާ ލިޔެކި  (ށ)    
  އެޑްރެހަށެވެ.

  

ން ުޔއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކި
  ފޮނުވުމާއި ބަލައިގަތުން

އީމެއިލް ންތައް ުޔހުށަހަޅާ ލިޔެކިށް އަރރަޖިސްޓްރަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  (ހ) .49
ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ 

  އީމެއިލް އެޑްރެހަކުންނެވެ.
  

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަްށ  (ށ)    
މެއް ފޮނުވައިފިނަމަ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެ ލިޔުމެްއ ޔުމިނިސްޓްރީން ލިޔެކި

  ވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ފޮނު
  

ން ޔު ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކި
  ހުށަހެޅުން 

ްނތައް ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ޔުހުށަހަޅާ ލިޔެކިށް އަރރަޖިސްޓްރަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  .50
  ން އަންގާ ފެކްސް ނަންބަރަކަށެވެ.މިނިސްޓްރީހުށަހަޅާނަމަ ފެކްސް ކުރަންވާނީ 
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މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއަކުން  ވަނަ 47މިގަވާއިދުގެ  (ހ) .51  ށަހެޅުން ންތަކުގެ އަސްލު ހުުޔލިޔެކި
ރ އަންގައިފިނަމަ، އަސްލު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރަ ންތަކުގެޔު ހުށަހަޅާ ލިޔެކި
ނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ލިޔެކިރަޖިސްޓްރަ ންތައް ޔުރ ކަ
  އެވެ.ހުށަހަޅަންވާނެށް އަރރަޖިސްޓްރަ

  
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް މިނިސްޓްރީއަށް  (ށ)    

ުނވަތަ ޞައްޙަކަމަށް  ލިޔުމެއް ބަލައިގަތުމަކީ އެލިޔުން ފުރިހަމަކަމަށް
  ރ ޤަބޫލުކުރިކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.ރަޖިސްޓްރަ

  
މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި  ،ން ފަށާީނމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ .52  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
  ވީއެވެ.މްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ބާޠިލުފެށިގެން، ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޖަ

  
 

2015ޮއކްޓޫބަރު  1  
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 ލެ،މާ 

  ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 މަށް އެދޭ ފޯމުޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރު

 ...............................................................................ނަން (ތާނައިން):...................................................... .1

2. ........................................:  ............................................................................................ކުރުކޮށްކިޔާ ނަން

/ އެނޫން ބަހަކުން) :.................................... .3  ......................................................................ނަން (އިނގިރޭސި

 ..............................................................................................................ނަމުގެ މާނަ:............................. .4

5. .................................................................................:  .................................................................އިދާރާ

6. ..: ............................................................................................................................................މަޤްޞަދު

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
  

 އުފައްދަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ: ޖަމްޢިއްޔާ  .7

:............................. .....................................އެޑްރެސް:........................................ނަމާއި  )1(  .ފޯނު ނަންބަރު
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:.............................. .....................................ނަމާއި އެޑްރެސް:........................................ )2(  ފޯނު ނަންބަރު

  .....................އުމުރު:...... ................ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:.....................................
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......................................:  .............................................................އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތް
  

:.............................. ....................................ނަމާއި އެޑްރެސް:........................................ )3(  .ފޯނު ނަންބަރު

  ......................................އުމުރު:............................ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:...............

................................................................:   ..............................................................ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
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ަށށ
ދެުފ

ަމަ 
ވާނ

ަރއް
ް ކު
ންޓ

ޕްރި
ން.
ެއދެ

ން 
ެއްވު
ކުރ

ޓް 
ރިން
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9. ..............................:  ..........................................................................ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް

 
:................... ޖަމްޢިއްޔާއަށް އާމްދަނީ .10  .............................................ލިބޭ މަސައްކަތެއްކުރަން ގަސްދުކުރާނަމަ އެކަމެއް

 
  ނޯޓް:

ފޯމާއި،  އޮއްތޯ ބެލުމާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ * މިފޯމާއެކު ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭމީހާގެ ދަރަންޏެއް
  ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 2ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 

  
 މީހުންނަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުވެސް  3ދަދު އަ* ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ މީހުންގެ 

  މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  

  
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  2003/1ތީގައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ ޤާނޫނު ނަންބަރު މަ

  ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
  

..........................14  
.........................20  

  
  

) :   )3)             (2)                (1ސޮއި
  ނަން:

  

  
  
  
  
  

  

:                          ފޯމު   ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފޯމުބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި

:                              ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު:   ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

:                    ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރި މުވައްޒަފު :ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރި ުމވައްޒަފުގެ ނަން   ގެ ސޮއި

: :                      ރަޖިސްޓަރީ ބަލައިގަތް މީހާގެ ނަން     ރަޖިސްޓަރީ ބަލައިގަތް މީހާގެ ސޮއި

 ރަސްމީބޭނުމަށް 
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 އި، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމުޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ މީހާެގ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުމާ
 

  

.................................: :.......ފުރިހަމަ ނަން   ............................................................................   ދާއިމީ އެޑްރެސް: .................................................  މިހާރުގެ އެޑްރެސް

:..............................................   .......................................................ންބަރު:.......................   ޢުމުރު: .....ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަދިވެހިރައްޔި   ........................ސޮއި

/ނެތް  ނަން  މަޤާމު ސޮއި  ތާރީޚު   މައްސަލަ ސާފުކޮށްދެއްވާ އޮފީސް އޮތް

  . މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސ1ް          

  ނެރަލްގެ އޮފީސް. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖ2ެ          

/ ރަށު ކޯޓ3ު             . ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

  . ސިވިލް ކޯޓު 4          

  . ކްރިމިނަލް ކޯޓު 5          

  . ފެމިލީ ކޯޓު 6          

  . ޖުވެނައިލް ކޯޓު 7          

  . ޑްރަގް ކޯޓު 8     

  . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓު 9     

  ޝަނަލް ސަރވިސް. މޯލްޑިވްްސ ކަރެކ10ް     

  . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ11ީ     

  އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީނާއާބެހޭގޮތުން ހިނގާފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ހިމެނުއްވުން އެދެމެވެ. 4ގައި ވޭތުވެދިޔަ މިފޯމު ނޯޓް:

2 ޖަދުވަލު   
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

 މާލެ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ 

` 
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 މާލެ،

  ދިވެހިރާއްޖެ 
 

  އެދޭ ފޯމު ހޯދުމަށް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އްޖެއިން ބޭރުގެދިވެހިރާ

 

 މައި ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 .................ނަން:........................................................................................................................ .1

 .................އިދާރާ:...................................................................................................................... .2

...........................:........................................................................................................މަޤްޞަދު .3

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

4. ........:  .....................................................................................ޖަމްޢިއްޔާ ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ޤައުމުތައް

  

 ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 .....................ނަން:.................................................................................................................... .5

 .................އިދާރާ:...................................................................................................................... .6

7. ........................: ...........................................................................................................މަޤްޞަދު

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  
  

ނޑު  .8 :........................................ސީޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފު ހިންގަން ގަސްދުކުރާ މައިގަ  ..................................ލު

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
  

9. ....................................:  ...........................................ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތް/ މީހުން

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

3 ޖަދުވަލު   

ިފޯމު
މ

 
ން.
ެއދެ

ން 
ެއްވު
ކުރ

ޓް 
ރިން

ް ްޕ
ަށށ
ދެުފ

ަމަ 
ވާނ

ަރއް
ް ކު
ންޓ

ޕްރި
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 ....................................................................:.........................ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަ ފައިދާ ދިވެހިޤައުމަށް .10

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

  

:.........ޖަމްޢިއްޔާ .11  ...............................ގެ ޙަރަކާތްތައް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތް/ މީހުންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަ ފައިދާ

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

  

 ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އިޤްރާރު: ފޯމު 
. މި ފޯމު ނޑު އިޤްރާރު ވަމެވެ ނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަ   ގައި އަޅުގަ

  

  

.................:   ...................................ސޮއި

...........:   ..............................ފުރިހަމަ ނަން

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:......................................

  

  

  ފޯމާއެކު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނޯޓް:

  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް. (ހ) ފޯމު

  ލްމާލު ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް.(ށ) ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައުސު

  (ނ) ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި މީހުން ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް.

  (ރ) ޖަމްޢިއްޔާގެ މައި އޮފީސް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤައުމުގައި ަޖމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން.

  ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިންކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް.(ބ) ރާއްޖޭގައި އެޖަމްޢިއްޔާއެއް 

  

  

  

  

  

  



 30 
 

` 
 
  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 މާލެ،

  ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 އެދޭ ފޯމު ހިންގުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރާއްޖޭގައި  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ

 މައި ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1

)1( .............:  .......................................................................................................................ނަން

 ........................އިދާރާ:.......................................................................................................... )2(

)3( ....................................................................................................................: ..........މަޤްޞަދު

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

)4( .......................:  ................................................................ޖަމްޢިއްޔާ ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ޤައުމުތައް

.......................................................................................................................................... 

  
 ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ރަޖިސްޓަރީކުރާ ރާއްޖޭގައި  .2

 ...........................ނަން:......................................................................................................... )1(

 ........................:..........................................................................................................އިދާރާ )2(

)3( ...................................................................................................................: ...........މަޤްޞަދު

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................  

 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ: .3
:.................. ...........................................ނަމާއި އެޑްރެސް:........................ )1(  ............ފޯނު ނަންބަރު

:...... .....................................ދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:...........ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައި   ................އުމުރު

.......................:   .............................................................................................ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

......................................................................................:   ...އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުަވތަ ކުރާ މަސައްކަތް

  
  

4 ޖަދުވަލު   

ިފޯމު
މ

 
ެއްވު
ކުރ

ޓް 
ރިން

ް ްޕ
ަށށ
ދެުފ

ަމަ 
ވާނ

ަރއް
ް ކު
ންޓ

ޕްރި
ން.
ެއދެ

ން 
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:.............................. ....................................................ނަމާއި އެޑްރެސް:............... )2(  ފޯނު ނަންބަރު

:..................... ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:.................................................   އުމުރު

..............:   ......................................................................................................ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

......................................................................................:  ...އާަދކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތް
  

:.............................. ............................................................ނަމާއި އެޑްރެސް:....... )3(  ފޯނު ނަންބަރު

:..................... ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:.................................................   އުމުރު

......:   ..............................................................................................................ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

......................................................................................:   ...އަދާުކރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތް
  

 އަދަދާއި ހޯދުމަށް ގަސްދުކުރާގޮތް:....................................................................................ރައުސުލްމާލުގެ  .4

5. .....................................................................................:  .....ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް

:..................................................... ޔާއަށް އާމްދަނީޖަމްޢިއް .6  ލިބޭ މަސައްކަތެއްކުރަން ގަސްދުކުރާނަމަ އެކަމެއް

  ނޯޓް:
ފޯމާއި،  ތޯ ބެލުމާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާތް އޮ * މިފޯމާއެކު ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭމީހާގެ ދަރަންޏެއް

އޮފީސް ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ޤައުމުގައި ޖަމްޢިްއާޔ ކޮޕީ، އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ މައި 2 އިދުގެ އްޔާގެ ހިންގާ ގަވާޖަމްޢި
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް 

އިތުރުވާ މީހުންގެ  ،މީހުންނަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ 3ދަދު އަ* ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްަޓރީކުރަން އެދޭ މީހުންގެ 
  ވެސް މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ..މަޢުލޫމާތު

  
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2003/1މަތީގައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
  

..........................14  
..........................20  

  
) :   )3)             (2(           )     1ސޮއި
  ނަން:

  

  

:                         ފޯމު ފޯމު   ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން: ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި

:                              ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު:   ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

             : :       ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން   ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި

: :                      ރަޖިސްޓަރީ ބަލައިގަތް މީހާގެ ސޮއި    ރަޖިސްޓަރީ ބަލައިގަތް މީހާގެ ނަން

 ރަސްމީބޭނުމަށް 
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 މާލެ،

  ދިވެހިރާއްޖެ 
 

  އެދޭ ފޯމު ޖަމްޢިއްޔާގެ ނިޝާން/ ދިދަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
 

 ޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޖަމްޢިއް 
 ....................................................................................................................................... ނަން: .1

2. :  ..................................................................................................................................... އިދާރާ

3. :  ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު: .......................................... .4...................................   ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

  

  
  
  
  
  
  

 
 

  

  ފޯމާއެކު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނޯޓް:

   ކުލަތަކުގެ ޕެންޓޯން ނަންބަރު އަދި ކުލަ ކޯޑާއެކު ޖޭޕެގް/ ޓިފް ފޯމެޓްގައި. ،(ހ) ނިޝާން/ ދިދައިގެ ކުލަ ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ

  ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން. ލުސީރެހުން ރަމްޒުކުރާ މާނައާއި ތަފު(ށ) ނިޝާން/ ދިދަގެ ކު

  

/ ދިދަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގައި ބަ 2003/1މަތީގައިވާ ނިޝާން
  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

  

..........................20 
 

...................................................:   ސޮއި
.........................................:   ފުރިހަމަ ނަން

  ........:..........................................މަޤާމު
....................................... :   ފޯނު ނަންބަރު

 
 
 
 

.ިނޝާންމިގޮީޅަގއި ޖަްމޢިްއާޔގެ  /ދިަދ ަތްތކުރެއްވުްނ ެއދެމެވެ  
Please paste the Logo/Flag here 
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 މާލެ،

  ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ފޯމުޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ 

 ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: .1
................................................:  ................................................................................................ނަން

 ........................އިދާރާ:......................................................................................................................
:............... ރަޖިސްޓަރީ : ...........................ނަންބަރު  ................................................  ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު

  

 އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު: .2
 

 ފޯނު ނަންބަރު  ރުބައައިޑީކާޑު ނަން   ދާއިމީ އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން   މަޤާމު
          
          
          
          
          

 

  ނޯޓް:
މެންބަރުންގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި، އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ދިޔަގޮތުގެ  ވިމި ފޯމާއެކު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބު  *

  ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
، ދަދާއި އަމެންބަރުންެގ ދަދާއި، ވޯޓު ިދން އަ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙަްއޤު ލިބިފަިއވާ މެންބަރުންގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓްގަިއ * 

.   އިންތިާޚބަށް ުކރިމަތިލީ މެންބަރުންގެ ލިްސާޓއި، އިންތިާޚބުީވ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެނގެން އޮންނަްނާވނެއެވެ

އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުވެސް މި ފޯމާއެކު  5ދަދު އަހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ * 
.ހުށަހަޅަންވާނެއެ    ވެ

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2003/1މަތީގައިވާ ހިންގާ ކޮމިޓީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

..........................20  
...................................................:   ސޮއި

..................................:   .......ފުރިހަމަ ނަން
 :..................................................މަޤާމު

 ފޯނު ނަންބުަރ: .......................................
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