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

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ް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

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް
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  އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތުމިނިސްޓްރީ އޮފް 

   ،މާލެ         
  ދިވެހިރާއްޖެ.       

 

 ަގވާއިދު  ހިްނުގމާބެހޭ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ޖަމްޢިއްޔާތައް ކުޅިވަރު
  

  އެއްވަނަ ބާބު

  އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
  

) ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅި 2015/30މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ހ)  .1  ތަޢާރުފު ވަރާބެހޭ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގައި، އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް  5

ނުވަތަ ޓީމު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގޭނީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް 

ނުވަތަ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް ނުވަތަ ޓީމު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ކުޅިވަރެއް

  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެކެވެ.

ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 5މި ގަވާއިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނުގެ   (ށ)    

  ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ލާއިބާރުލިބިގެން އެކުލަވަ

" އެވެ.  .2  ނަން    މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

    ވަނީއެވެ.މިޞަދުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ގަވާއިދުގެ މަޤު  .3  ޞަދުމަޤު

ކަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތަ  (ހ)    

އެތަނަކަށް މުދަލާިއ  ،ޓީމު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ހިންގުމާއި 

ފައިސާ ހޯދުމާިއ، މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މުދަލާއި ފައިސާއިން މުޢާމަލާްތ 

ތައް ކުރުމާއި، އެ ތަނެއް އުވާލުމާއި، މި ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

ނޑައަޅައި،  ންމު ގޮތެއްގައި ކުޅިވަރު ކްލަބެއް ނުވަތަ ޓީމެއް ނުވަތަ އާކަ
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  ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުން.

.   (ށ)     ނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތްތައް ކަ

  

  ދެވަނަ ބާބު 

  ރުމާއި ހިންގުން ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކު 
  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން،  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު ގެ   (ހ)  .4  ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް ނުވަތަ 

ސޫލުން ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ޓީމެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ވާދަވެރި އު

  ރީކުރަންވާނެއެވެ.ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން

ކުރާ އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ

  ފަރާތްތައް 
 2015/30ކުޅިވަރު ކްލަބެއް ނުވަތަ ޓީމެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ށ)  

ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި،  ހޭ ޤާނޫނު)(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާބެ

ފުރިހަމަކުރުމަށަްފުހ  ގައިވާ ފޯމު  1ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު މި ގަ 

  ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދޭ ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން އެދޭ މުއައްސިސުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައި  )1(      

  ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ؛

  ފޯމު؛ ކޯޑުދޭ މުއައްސިސުންގެ ކުށުގެ ރިޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން އެ  )2(      

ޖަމްޢިއްޔާގައި ލޯގޯއެއް، ދިދައެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ބޭނުންކުރަން   )3(      

އެނގޭނޭ ކުރެހުމާއި،  ތަފުސީލުތަކެތީގެ  ޤަޞްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ

  ؛ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ

  އަސްލާއި ސޮފްޓްކޮޕީ؛ 2މްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ޖަ  )4(      

ޖަމްޢިއްޔާގައި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ގަސްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ މޮޓޯއަކާއި   )5(      

  އޭގެ މާނަ؛

ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް   )6(      

  ތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.އުއިނިސްބަތްވާގޮތަށް ނަމަ އެ އިދާރާއެއްގެ 
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ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހެ ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 

  ފަރާތްތައް 

) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ  2003/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ނ)   (ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

ގެ ކުރެވިފައިވާ ކުޅިވަރު ކްލަބެއް ނުވަތަ ޓީމެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް މި ގަވާއިދު

ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ދަށުން  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި، ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު މި ގަ

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް  ގައިވާ ފޯމު 1

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ެގ ފިކެޓުރީ ކޮށްފައިވާ ސެޓުގައި ރަޖިސްޓަ ޒުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ   )1(      

  ފޮޓޯކޮޕީ؛

ރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ގައި ރަޖިސްޓަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެާއޒު )2(      

ބަރުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުެގ ންކޮމިޓީގެ މެ ހިންގާ

  ؛ފޮޓޯކޮޕީ

ޖަމްޢިއްޔާގައި ލޯގޯއެއް، ދިދައެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ބޭނުންކުރަން  )3(      

އެނގޭނޭ ކުރެހުމާއި،  ތަފުސީލުގެ ތަކެތީ ޤަޞްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ

  ؛ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެ ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  )4(      

  ކޮޕީ؛ 1

ޞްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ މޮޓޯއަކާއި ޤަޖަމްޢިއްޔާގައި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން  )5(      

  ؛އޭގެ މާނަ

އްދަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ އުފަ )6(      

  ތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.އުނިސްބަތްވާގޮތަށް ނަމަ އެ އިދާރާއެއްގެ އި

ދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތެއް ހިމެނިފައި ނުވާ ޞައެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤް  (ރ)    

  ދެވޭނެއެވެ.ފަރާތެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނު

 މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން ހުށަހަޅާ މީހުންނަކީ އުމުރުްނ  (ބ)    

) އަހަރުވެފައިވާ މީހުން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 18   (އަށާރަ

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަްނ 2މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ (  (ޅ)    

ކުރަން ހުށަހަާޅ ފޯމަށް ބެލުމަށްފަހު، ރަޖިސްޓަރީހަޅާ ކުށުގެ ރެކޯޑު އެދޭ ފަރާތުން ހުށަ

ފަރާތަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ 

ބަންދެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް 
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  ނުދެވޭނެއެވެ.

) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ  2003/1 ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ކ)     (ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

ކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފިނަމަ، 

  ގެ ދަފުތަރުން އުނިވާނެއެވެ.އް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުއެ ޖަމްޢިއްޔާއެ

ޖަމްޢިއްޔާ ހެދުމުގެ 

ދިނުމާއި ހުއްދަ

  ކުރުން ރަޖިސްޓަރީ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަިދ  4ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ   (ހ)  .5

 2015/30(ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  ،އާއި (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާބެހޭ ޤާނޫނު)

 ސެޓުފިކެޓު  ގެޓަރީކޮށް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސް

  އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ޤައުމީ ކުޅިވަުރ   (ށ)    

 ރަޖިސްޓަރީކަށް ކޮންމެ ކުޅިވަރަޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮތުގައި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، 

ތަކަކީ ކޮބައިކަން ޖަމްޢިއްޔާއަދި ޤައުމީ ކުޅިވަރު  ކޮށްދެވޭނީ އެންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ.

ނޑައަޅާނީ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލިސްއިންނެވެ.   ކަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 

  ބަރޝިޕް ހޯދުންންމެ

ކުޅިވަރެްއ  ކްލަބްތައް އެ  ،ޖަމްޢިއްޔާކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   (ހ)  .6

ބަރޝިޕް ހޯދިދާނެއެވެ. ންނިސްބަތްވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މެ

)  30ބަރޝިޕް ލިބޭތާ ންމެ، ސީލުބަރޝިޕްގެ ތަފުންމިގޮތުން، ހޯދޭ މެ (ތިރީސް

. ރޭގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްދުވަހުގެ ތެ   އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަރޝިޕަްނމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދަލިބިގެން ހޯދޭ މެ  ށ)(    

  ވާ ކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  ،ތަކާއިޓީމު  ،ތަކާއިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ކްލަބު  (ހ)  .7  ތުަރޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފު 

  ލައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އިނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އެކުލަވަތަރެއް ކޮމިޝަދަފު

ނގޭނޭހެން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތަރަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އެޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފު  (ށ)    

ކޮންމެ މީލާީދ  ،ތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދަފު

ގައި ން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ނަ ދުވަހުގެ ުކރިވަ 1މަހުގެ އަހަރެއްގެ މޭ

  ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ލުކުރުމަށް ސިޞަދުތައް ހާވުމުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަޤުޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީ  .8  ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުން 

ތްވާ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ އެއްގޮ  ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި

. ނަމަވެސް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚު ގޮތުގެމަތިން ތިޔާރު، އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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ކަމެއްގައި އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނަގަންޖެހޭ  ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާ

  ހުއްދައެއް ވާނަމަ އެ ހުއްދައެއް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނަގަންވާނެއެވެ.

ޔާގެ ސުލޫކީ ޖަމްޢިއް

ނޑު    މިންގަ
ރާނެ ސުލޫކީ ވެ ޢަމަލުކުމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރުން ތަބާކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް އެ ޖަ  .9

ނޑެއް އެކުލަވަ . މިގޮތުން ފާސްކުރެވޭ އިމިންގަ ލައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

ނޑު، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  އް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ދޭ 2ކުރާތާ ރަޖިސްޓަރީސުލޫކީ މިންގަ

  ޅައި ފާްސކުރަންވާނެއެވެ.ޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަކޮމި

ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮފިތައް 

  އުފެއްދުމާއި ހިންގުން
އްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ޢި ކުޅިވަރު ޖަމް  (ހ)  .10

ދާ ގުނަވަންތަކާއި ކޮމިޓީތައް ފިޔަވަިއ އްޔާތަކުގެ އިދާރީ ބޭނުމަށްޓަކައި އުފައް ޢިޖަމް

ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮފިތައް އުފައްދައި ހިންގަންވާނީ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް 

 .   ހުށަހަޅައި ހުއްަދ ލިބިގެންނެވެ

ގޮތްޕެއް އުފައްދާނަމަ އެ ގޮފި އުފައްދާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ   (ށ)    

ނޑު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަނާއި، ހިންގަން ގަސްދުކު ޙަރަކާތްތައް  ތަފުސީލާއިރާ މައިގަ

އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި މީހުންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަ ފައިދާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

  ތިންވަނަ ބާބު

  ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމާއި ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ
  

ލުތަކަށް ސޫޖަމްޢިއްޔާއަށް ނަން ކިޔުމުގައި، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނަންކިޔުމުގެ އު  (ހ)  .11  ގެ ނަން ޖަމްޢިއްޔާ

. ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ނަމެއް  ބަލަންވާނެއެވެ

 .   ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ޢިއްޔާއެއްގެ ނަމެއް ޖަމް ތްހިމެނިފައި އޮ ރުގައި ދަފުތަޢިއްޔާތަކުގެ ޖަމް  )1(      

  ފަދަ ނަމެއް. ނުވަތަ އެފަދަ ނަމަކާ އޮޅުންއަރާފާނޭ

ންމުވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް، އާއެ ނަމެއްގައި   )2(      

ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ކިޔާ ނަމެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއާއި 

 ންމުވެފައިވާ ވިޔަފާރި މަރުކާއެއް.އާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެ ނަމެއްގަ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ނަމެއް ނުވަތަ އެފަދަ ނަމަކާ  ދިވެހި  )3(      
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  އޮޅުންއަރާފާނޭ ފަދަ ނަމެއް.

  އެއްވެސް މާނައެއް ދޭހަނުވާ، ނުވަތަ ފުރިހަމަ މާނައެއް އެކުނުލެވޭ ނަމެއް.  )4(      

ވަތަ ސަލާމަތީ ގޮތުން ނުވަތަ ފު ނަމެއް ނުޚިލާ ސްލާމްދީނުގެ އަދަބުތަކާއި  )5(      

  ލާޤީގޮތުން ނޭދެވޭ މާނައެއް ދޭހަވާ ނަމެއް. އަޚު

ންމުކޮށް ބޭނުންކޮށް ނޫޅޭ ދިވެހިބަހުެގ އާ ،ޖަމްޢިއްޔާއަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ ނަމަކީ  (ށ)    

ޒެއްނަމަ، ރަދީފުގައިވާ އެ ބަހެއްގެ މާނައާއި، އެ ބަޔަކު ގަސްދުކުރާ މާނަ ލަފު

. އަދި ބޭރު ލިޔެފައި  ބަހަކުން ނުވަތަ ބޭރު ބަހުގެ ލަުފޒުތައް  އޮންނަންވާނެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ކިޔާނަމަ، ނަމުގައި ހިމެނޭ ބޭރުބަހުގެ ލަފުޒުެގ  ހިމަނައިގެން

 ލިޔެފައި  އްޒެއެ ބަޔަކު ގަސްދުކުރާ މާނައާއި، އަދި އެ ބަހަކުން އެ ލަފު މާނައާއި،

  ނެއެވެ.އޮންނަންވާ އޮންނަ ގޮތަށް ލިޔެފައި

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ރަމްޒުކޮށް ކުރުކޮށް ކިޔާ ނަން ވާންވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަކުރުތަކުން   (ނ)    

. ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނަން ކިޔުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ  ހެދިފައިވާ ނަމަކަށެވެ

  .   ދިވެހިބަހަށެވެ

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކު

  ރުން 
ތަކުން ކުރެ ގޮތަކުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަްނ ގޮ  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   (ހ)  .12

ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން  ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަ

  ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ. ކުރަންވާނެއެވެ.ބަދަލު

ނޑައެޅިފައިވާ އު  )1(       ލުގެ ދަށުން، ސޫޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަ

ޔާގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ޖަމްޢިއް

  ނިންމުން؛

ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ  ބޫލުއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް މަޤުޖަމްޢި  )2(      

  އޮފް ސްޕޯޓްސް އެންގުން؛ 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން   )3(      

   މުރުކުރުން.އަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް   (ށ)    

ނޑައަޅައިފިނަމަ، ހިންގާ ކޮމިޓީން ޖަ ކުރުމަށްފަުހ މްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކަ

ންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ނަން އާޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމަށް ގެނެވުނު ބަދަލު 

 ލާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެސްގޮތުގެ ޤަރާރުގެ އަބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި
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2   .   (ދޭއް) ކޮޕީއާއެކު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވުނު ނަމަވެސް، ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް  (ނ)     

ސް އެ ނަމުގައި އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކިޔާފައިވާ ނަމެއް ބަދަލުކުރެވުނު ނަމަވެ

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވޭތާ ނުވަތަ ނަން ބަދަލުކުރާތާ 

3  . ) އަހަރު ފަހުންނެވެ   (ތިނެއް

ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ 

އަދި މޮޓޯ 

  ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ކުލައެއް ނުވަތަ މޮޓޯއެއް  ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ވަކި ނިޝާނެއް ނުވަތަ ދިދައެއް ނުވަތަ  (ހ)  .13

 2 މާތާއެކު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުބޭނުންކުރަންވާނީ، ތިރީގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫ

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅައި،  ގައިވާ ފޯމު

 .   ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

އަދި  ގެ ކުލަ ކޯޑު، ސައިޒުދިދައި، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ނިޝާން  )1(      

މާއި، ކުރެހުނިޝާނާއި ދިދައިގެ ޕްރޮޕޯޝަން އެނގޭނެހެން ކުރަހާފައިވާ 

  ސޮފްޓް ކޮޕީ؛ ކުރެހުންތަކުގެ

 އިންދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނިޝާން  )2(      

  ؛ތަފުސީލު އޭގެ  މާނައާއި ށްދޭ ރަމްޒުކޮ

  ލެވޭ ގޮތް ނުވަތަ ތަރުތީބު.އިދޭ ކުލަ އަތުރަސްޓަރީ ކުރުމަށް އެރަޖި  )3(      

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ނިޝާން، ދިދަ، ކުަލ   (ށ)    

 ނެ އަރާއެއްގޮތްވުމުގެ ސަބަބުން އޮޅުން  އަދި މޮޓޯ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކާ

އެއްވެސް  ،އްޗެއްނުވަތަ އެފަދަ އެނިޝާނެއް، ދިދައެއް، ކުލައެއް އަދި މޮޓޯއެއް 

  ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ނުވަތަ  އިސްލާމްދީނުގެ އަދަބުތަކާ ޚިލާފުވާ ނުވަތަ  (ނ)    

އަޚްލާޤީގޮތުން ނޭދެވޭ މާނައެއް ދޭހަވާ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުރެހުމެއް 

  ދިދައެއް އަދި މޮޓޯއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ހިމެނޭ ނިޝާނެއް، 

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

) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  (ފަސް 500/-ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ސަތޭކަ

. މިކަން ތަކުރާރުވާނަމަ ކުޅިވަރާބެހޭ މަޖި ލީހުގެ ލަފާގެ މަތީން އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ

 .   ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ބާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ 

  އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރުން 

ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވުނު ނަމަވެސް  (ހ)  .14

 ވުނު ނަމަވެސް،ލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރެބޭނުންކުރާ ނިޝާން، ދިދަ، ކު
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 ބަދަލުކުރި ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯއާ  ުނވަތައަކުން ބޭނުންކުރި އެ ޖަމްޢިއްޔާ

އަދި  ،ކުލައެއް  ،ދިދައެއް ،އޮޅުން އަރާފަދަ ނިޝާނެއްއެއްގޮތްވުމުގެ ސަބަބުން 

ތާ ނުވުޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެ  މޮޓޯއެއް އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ އެ

ބަދަލުކުރާތާ  އެއް މޮޓޯ ނުވަތަ އެއްނުވަތަ ކުލަ އެއްނުވަތަ ދިދަ އްނުވަތަ އެ ނިޝާނެ

) އަހަރު ފަހުންނެވެ. 3   (ތިނެއް

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ   (ށ)    

ގެން ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްެގ ބަދަލުކުރެވޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަންގައި

ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްެގ 

  ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ  13މި ގަވާއިދުގެ   (ނ)    

ލުކުރަން ހުށަހަޅާނީ ކުލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނިޝާން، ދިދަ

ލާ އެއްގޮތް ސްނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ޤަރާރުގެ އަ

  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ވާގޮތަށެވެ. 13ކޮޕީއަކާއެކު މި ގަވާއިދުގެ 

  

  ހަތަރުވަނަ ބާބު 

  ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދު

ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކޮށް 

  ކުރުން ރަޖިސްޓަރީ
އްގެ ހިންގާ ގަވާއިދެއް ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެ  (ހ)  .15

. އިއެކުލަވަ   ލެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

.  (ށ)        ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި، ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ

  ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން؛   )1(      

ސް ކަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނުގެ ފުރިހަމަ ޖަމްޢިއްޔާގެ އޮފީ  )2(      

  އެޑްރެސް؛

  ޞަދުތައް؛ޞަދު ނުވަތަ މަޤުޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤު  )3(      

 ،ބަރުންނާއި ންޖަމްޢިއްޔާގެ މެ ،މުދަލަކީ ،ޖަމްޢިއްޔާގެ އާމްދަނީއާއި  )4(      

ބަރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ އެއްޗެްއ ންޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ކޮމިޓީގެ މެ

  ންކަން؛ނޫ
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ބަރުންނާއި، ންޢިއްޔާގެ ިހންގާ ކޮމިޓިގެ މެބަރުންނާއި، ޖަމްންޖަމްޢިއްޔާގެ މެ  )5(      

ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަށް، ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މައްޗަށް 

  މިލްކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ލިބިފައިނުވާކަން؛

ޒިންމާތައް  ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނިތަކާއިލަތެއްގައި، ހާޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭ   )6(      

އަދާ ކުރުމަށްފަހު، ޖަމްޢިއްޔާގެ މިލްކުގައި އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ 

ފައިސާއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން، އެ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ 

ބޫލުކުރާ ގައްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ޢިހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމް

  ތު ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރާނެކަން؛ޚައިރާ

  ބަރުންގެ ގިންތިތައް؛ްނބަރުންނަށް ވެވޭގޮތާއި، މެ ންޖަމްޢިއްޔާގެ މެ  )7(      

ބަރުންގެ އަތުން ޗަންދާއެއް ނަގާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. ޗަންދާއެއް ންމެ  )8(      

  ލާއި ޗަންދާގެ މިންވަރު؛ސޫނަގާނަމަ، ޗަންދާ ނަގާ އު

މަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގު  )9(      

  ގޮތް؛ ހޯދާނެ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ކޮމިޓީއާއި، ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކާއި،  )10(      

  އެ މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް؛

ވޭ ބަރުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރެްނހިންގާ ކޮމިޓިއަށް މެ )11(      

  ގޮތް؛ ގޮތާއި، ވަކިކުރެވޭ

ްނމު ޖަލްސާތަކާއި، އެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި، އާޖަމްޢިއްޔާގެ  )12(      

އެ ޖަލްސާތަކުގެ ޤާނޫނީ އަދަދާއި، އެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު 

  ހޭ ގަވާއިދު؛ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާބެ

ޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި، އެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި، ޖަމްޢިއް) 13(      

ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު  އެ ޖަލްސާތަކުގެ ޤާނޫނީ އަދަދާއި، އެ

  ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު؛

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީެގ  ،ންމު ޖަލްސާތަކާއިއާޖަމްޢިއްޔާގެ  )14(      

 ޖަލްސާތަކުގައި ކަންކަން ފާސްކުރެވޭ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓު ދެވޭ ގޮތާއި، އެ 

  ގޮތް؛

  ގޮތް؛ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭ )15(      



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                 23 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 
 
 

10 

  ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެވޭ ގޮތް؛ )16(      

ނޑައަޅާެނ ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  ދައުރު )17(         ގޮތް؛  އަދި  ދައުރު ކަ

  ތް؛ގޮ  ޖަމްޢިއްޔާގެ ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރެވޭެނ )18(      

  ންމު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ގޮތް؛އާއަހަރީ  )19(      

  ގޮތް؛ އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާއި، ފާސްކުރެާނ )20(      

  ގޮތް؛ ގޮތާއި، ފާސްކުރާެނ އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރާެނ )21(      

ނޑައެޅުމުން ޢަމަލުކުރެާނ )22(         ގޮތް؛ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަ

ލަތުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި އަދާކުރާނެ ގޮތާއި، ހާޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭ  )23(      

  ގޮތް؛ ކުރާނެމްޢިއްޔާގެ މުދަލާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުދަރަނި އަދާކުރުމަށްފަހު، ޖަ

އްޔާގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ޢިޖަމް )24(      

  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިުދ  މި  (ހ)  .16  އިދު ބަދަލުކުރުން ހިންގާ ގަވާ

ންމު ޖަލްސާއަކަށް އާބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް 

ލުތައް ންމު ޖަލްސާއެއްގެ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ބަދައާހުށަހަޅައި، 

ކޮޕީއާއި، ބަދަުލ  2ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  ،ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި

އަްށ ތް ކޮޕީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެންނަން ނިންމި ޤަރާރުގެ އަސްލާ އެއްގޮ

 .   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ބަރުންެގ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެން ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ޤަރާރުގައި  (ށ)    

  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މެންބަރުން އަޣުލަބިއްޔަތު 

ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކީ އެ ކުޅިވަރަކުން   (ނ)    

މެންބަރޝިޕް ހޯދާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާެގ 

ފަރާތެއް ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގަވާއިދުތަކާ ފުށުނާރާނެ އަދި އެއްވެސް 

  ބަދަލުތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޞަކޮށްދެވޭނީ، ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤު ރަޖިސްޓަރީގަވާއިދުގެ ދަށުން މި   (ހ)  .17  ޞަދުމަޤުޖަމްޢިއްޔާގެ 

  ހަމައެކަނި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ.
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ދުގެ ތެރޭގައި ޞައްޔާއެއްގެ މަޤުޢިޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ، އެ ޖަމް ޤައުމީ ކުޅިވަރު   (ށ)    

  އެކަންޏެވެ. ކަންތައްތައް ހިމެނޭނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނިސްބަތްކުރެވޭ ކުޅިވަރުގެ 

ނޑައެޅުމުގައާއި،   (ނ)     ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން، އެ ދާއިރާތަކުގެ ސިޔާސަތު ކަ

ދިނުމަށް ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މުގައި އެހީތެރިވެތަންފީޛުކުރު ،ވިލަރެސްކުރުމުގައާއި

  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2015/30ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޞަދުތައް ބިނާވެފައިވަނީޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަޤު  .18  މަޤްޞަދު ބަދަލުކުރުން

ތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކުޅިވަރާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު

ޞަދު ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ ބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަޤުގަސްޕޯޓްސްއަށް 

  އޮފް ސްޕޯޓްސް އަންގަންވާނެއެވެ.

  

  ފަސްވަނަ ބާބު

  ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން 

ޖަމްޢިއްޔާގައި އެ ވަގުތަކު އޮތް ހިންގާ ގަވާއިދު  އެ ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނަކީ  (ހ)  .19  ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން

  އެ ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން މެންބަރުންނަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ،ބޫލުކޮށްގަ

ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަކިވާ މެންބަރުން  ،ޖަމްޢިއްޔާއަށް އަލަށް ވަންނަ މެންބަރުންނާއި   (ށ)    

ޢިއްޔާގެ އިދާރާގައި ފަދަ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ޖަމް  އެނގޭނެ

އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،  އޮންނަންވާނެއެވެ.

  މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

މުޅި ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ   (ނ)    

(ފަނަރަ) ވަނަ  15ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  ،ސްޓަރީމެންބަރުންގެ ރަޖި

  ދުވަހުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާގޮތެއްގެ   (ރ)    

ންބަރުންނާއި، ތަފާތު ގިންތިތަކުގެ ދައްކާ މެ  ޗަންދާތަފާތު ގިންތިތަކުގެ މަތިން 

  މެންބަރުން ތިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.ޒިންމާ އުފުލާ 

އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ  ޝަޚުޞެއްޤާނޫނީ  ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާނަމަ  (ބ)    

. އްމެންބަރެ ޖަމްޢިއްޔާގެ  ،ނަމަވެސްއެހެންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިދާނެއެވެ

އަދި ، ބަރުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނި، ކުލަބްމެން
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  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްެގ   (ހ)  .20  މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް

ލިބިދޭ ހުރިހާ ޙައްޤެްއ މެންބަރަކަށްވެސް އެތަނެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުން 

. އަދި ހިންގާ ގަވާއިދު ލާޒިމު ކުރާ އެންމެހައި ޒިންމާތައްވެްސ ލިބިގެންވެއެވެ

  އުފުލަންވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ   (ށ)    

އަހަރީ ހިސާުބ  ،ރިޕޯޓާއި ރަޖިސްޓަރީއާއި، ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތަކާއި، އަހަރީ

  ބެލުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

  

  ހަވަނަ ބާބު 

  ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް ރައީސް،  ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   (ހ)  .21  ހިންގާ ކޮމިޓީ 

އޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ސެކްރެޓަރީ، އަދި ޚަޒާންދާރުގެ މަސް

ލެވޭ ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް އިމެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވަ 3މަދުވެގެން 

  ރައްޔިތުންނަށް ވާންވާނެއެވެ. މެންބަރުންނަކީ ދިވެހި 3އަދި މި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

  ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއެވެ.ފަރާތަކީ އެ ޖަމްޢިއާްޔ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަސްއޫލު  (ށ)    

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާނަމަ، އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު   (ނ)    

 ުކރެވެންދެން ޝަރުޢީ އެކިއެކި ބޭނުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަސްއޫލު 

ވާ އެންމެ ފަހު ދައުރުގެ ތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިފަރާތަކީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފު

ލަތެއް ހާއްޔާއަކަށް މިފަދަ ޢިއުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޤަ ނަމަވެސް،އެހެން ހިންގާ ކޮމިޓީއެވެ.

މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނިސްބަތްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާެގ 

  .ލަފައާއި އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ

އްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢިޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ޖަމް  (ރ)    

ލަބިއްޔަތު ކަމަށް ބަޔާންކުރާ އަދަދަށް މެންބަރުން ނެތްނަމަ، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ އަޢު

ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން،  ން މަދުވާ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތި

ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ނިންމުްނ  ލަބިއްޔަތު ަހމަނުވާ ހިންގާ ޣުއަ ރުން މެންބަ

. ޞަ އްޔާއަކަށް މިފަަދ ޢިކުޅިވަރު ޖަމް ޤައުމީނަމަވެސް، އެހެން އްޙައެއް ނުވާނެއެވެ
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 އަޤްވާމީ ލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނިސްބަތްވާ ބައިނަލްހާ

   ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ޖަމްޢިއްޔާގެ ލަަފއާއި އެންގުންތަކަށް

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ 

  ޝަރުޠުތައް
  ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.  .22

  ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކު ކަމުގައިވުން؛  (ހ)  

) އަހަރު ފުރި 18މީލާދީ ގޮތުން   (ށ)       ފައިވުން؛(އަށާރަ

  ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛  (ނ)    

ހިންގާ ކޮމިޓީ 

  އިންތިޚާބުކުރުން
ޖަމްޢިއްޔާ އުފެއްދުމަށް ހުއްދަދެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ   (ހ)  .23

ގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ  ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގަވާއިދުގައިވާ

 .   ކޮމިޓީއެއް އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ

) ދުވަސް ކުރިން  30ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ   (ށ)    (ތިރީސް

. ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  ދައުރު ހަމަވުމުގެ  ހިންގާ ކޮމިޓީ އަލުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ

)  30އް ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެ މަޤާމަށް ކުރިން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެ (ތިރީސް

  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

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

ގައިވާ ފޯުމ  3ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

. ފުރިހަމަކުރުމަށް   ފަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ލާއިރު ނުވަތަ ދައުރު ހަމަވެގެން އިންތިޚާބު ކުރާނަމަ، އިހިންގާ ކޮމިޓީ އަލަށް އެކުލަވަ  (ރ)   

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ  އެ، ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރަންވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ

  ވެ.ގަވާއިދުގައިވާ ހުރިހާ މަޤާމުތަކަށެ 

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ހުށަހަާޅ ހިންގާ ކޮމިޓީ   (ބ)   

 .   ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ  23މި ގަވާއިދުގެ   (ޅ)   

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ،

) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. (ފަސް 500/- އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް    ސަތޭކަ

 ކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ ރަޖިސްޓަރީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   (ކ)   

  (ހަތަރެއް) އަހަރެވެ. 4
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ލެވުމުގެ ކުރިން މުއައްސިސަްށ އިގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވަފުރަތަމަ ހިން ޖަމްޢިއްޔާގެ  (ހ)  .24  ބެހޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބާ

ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މުއައްސިުސ ހާމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ 

ނިޔާވެއްޖެނަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް ހޮވުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބާބެހޭ އިންތިޒާމުތައް 

މަތިން އާންމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ލަފާގެ

  ލެވިދާނެއެވެ.އި ބެހޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވަމެންބަރުންގެ މެދުގައި އިންތިޚާބާ 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި   (ށ)    

ާވ ކަންތައްތަކުގައި މަސްއޫލުވެ ޒިންމާ އުފުލާނީ، އެއިރަކު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައި

  ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ. 

ދީފިނަމަ، ނުވަތަ  ފާޢުޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި މެންބަރުން އިސްތި  (ނ)    

ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޖަމްޢިއާްޔެގ ހާޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ  އެ

ލަން ކޮމިޝަނަރ އިމިޓީއެއް އެކުލަވަންތިޚާބާބެހޭ ކޮ އާންމު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އި

  އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި   (ރ)    

ލުމުގެ އިތިން ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވަކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ަމޝްވަރާގެ މަ

. މި ގޮތުން އެކުލަވަރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ލިތިޔާއިޚު ާލ އިބިގެންވެއެވެ

  ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަވެގެން ނުވާނެއެވެ.(ތިނެއް) މަސް 3އެއްގެ މުއްދަތު ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި   )1(       ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަ

  ފާއިތުވުން. (އެކެއް) މަސްދުވަސް 1ބޭއްވި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިންތިޚާބު ނު

އެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ގެއްިލ ޖަމްޢިއްޔާ  )2(      

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ހާލަތެްއ 

މެދުވެރިވެފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤާނޫނީ އިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު އެއީ ހުށަހަޅަ

  ކަމަކަށްވުން. ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭވާޖިބު އަދާ

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ޢައްޔަންކޮށް، ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ   (ބ)    

 ކަންތައްތައް  ވާލުކުރުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވިހައިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އެ ކޮމިޓީއާ 

ލެއް ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ސޫހިމެނޭ ގޮތުން އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ބަޔާންކުރާ އު

  ލަންވާނެއެވެ.އިސްޕޯޓްސްއަށް އެކުލަވަ

  ޮކމިޓީ އެކުލެވިެގްނވާ ގޮތް؛ ވަުގތީ  )1(      
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  ޮކމިޓީެގ ުމއްަދތު؛ ވަުގތީ  )2(      

.ކަށް ެފންަނ ިއތުުރ ޮކމިަޝނަރަ ލުަގއި ހިެމުނމަށް ސޫއު  )3(         ންަތއްަތއް

  

  ހަތްވަނަ ބާބު

  އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު 

އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ 

 ހިސާބު 

  

 ،އަހަރީ ހިސާބު ،ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް، ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި  (ހ)  .25

ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް،  ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ  ،އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު

ގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އްޮފ ވަނަ ދުވަހު(އެއްތިރީސް)  31މަހުގެ ޗުރިމާ

  ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ުދ ޞަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓަކީ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގި ގޮތާއި، މަޤު  (ށ)    

ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާއަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަުރ ހާސިލު

ދަރަންޏާއި، ޚަރަދުވީ މިންވަރު އެނގޭނެ ރިޕޯޓަކަށް  ،ލިބުނު އާމްދަނީއާއި

. ރިޕޯޓު ވަނަ  1ގެ މަހުޖަނަވަރީ ،ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ ވާންވާނެއެވެ

  ނިޔަލަށެވެ.ވަނަ ދުވަހުގެ  31ގެ މަހުރުބަންޑިސެ ފެށިގެން ދުވަހުން

ގެ ނިޔަލަްށ ވަނަ ދުވަހު(އެއްތިރީސް)  31މަހުގެ ުޗރި މާ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު   (ނ)    

ސަތޭކަ) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަާނ  (ފަސް 500/-ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

އެކު ލަަފޔާމަޖިލީހުގެ  ކުރެވޭނެއެވެ. މިކަން ތަކުރާރުވާނަމަ، ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ

ފިޔަވަޅު އިތުރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މައްޗަށް އިދާރީ 

  އެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

ގައި އަހަރީ ރިޕޯޓު

  ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް
26.   .   ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމަށް ނުވަތަ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލެްއ   (ހ)  

  އައިސްފައިވާނަމަ، އައި ބަދަލުތައް؛

  ވެނު ބަދަލު؛ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވާނަމަ، ގެނެ   (ށ)    

 ފާސްކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް؛ ،ދަދާއިއަގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު ހިންގާ ކޮމިޓީ  (ނ)    
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  ފާސްކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް؛ ،ދަދާއިއަްނމު ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު އާ  (ރ)    

އަހަުރ  ،ދަދާއިއަވަކިވި މެންބަރުންގެ  ،ދަދާއިއައަލަށް ވަންނަ މެންބަރުންގެ   (ބ)    

  ދަދު؛ އަނިމުނުއިރު ތިބި މެންބަރުންގެ 

  ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ކަންތައްތައް؛ ހާސިލުޞަދު ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤު  (ޅ)    

  ދަދު؛އަފައިސާ ލިބުނު ގޮތްތަކާއި، ލިބުނު   (ކ)    

 ދަދު އަދަދާއި، ބާކީ ހުރި އަފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި، ޚަރަދުކުރެވުނު   (އ)    

 މެނޭ ގޮތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ޚަރަދު ރިޕޯޓު؛ހި

   ؛ތައްތައްޖަމްޢިއްޔާގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކޮށްދީފައިވާ ކަން  (ވ)    

  ުލ؛ފުސީުނއުފުލޭ މުދަލުގެ ތަ ،ޖަމްޢިއްޔާގައި ހުރި އުފުލޭ މުދަލާއި  (މ)    

  ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް؛ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު  (ފ)    

ބައިނަލްއަޤްވާމީ، ސަރަޙައްދީ އަދި ޤައުމީ  ެނކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ބައިވެރިވާ  (ދ)    

  ؛ތަފުސީލުމުބާރާތްތަކުގެ 

ލީހުން ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖު ގެ ތެރޭގައި ކުރުމަްށމީގެ އިތުރުން ހިނގަމުންދާ އަހަރު  (ތ)    

ނޑަ   ؛ކަންތައްތައް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުން ފައިވާއަޅާކަ

ންމު ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައި ާފސްކުރިކަމުގެ ޤަރާރުގެ އާސޮއިކޮށް ރިޕޯޓުގައި   (ލ)    

  ލާ އެއްގޮތް ކޮޕީ.ސްއަ

  

  އަށްވަނަ ބާބު

  ބަޖެޓް ޕްލޭން

އޮންނަ އަހަރު އެ ޖަމްޢއްޔާއަކުން ހިންގުމަށް ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް ކުރިއަށް   (ހ)  .27  ޙަރަކާތްތަކުގެ ބަޖެޓް ޕްލޭން 

ގަސްދުކުރާ ހަރަކާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް ޕްލޭން، އެ ޙަރަކާތްތަކަށް 

ލާއެކު، ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ތަފުސީހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ 

އަހަރީ  އި،ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު

  ހިސާބާއެކު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                 23 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 
 
 

17 

ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގުމަށް ގަސްދުކުރާ ޙަރަކާތްތަކުގެ   )1(      

  ؛ތަފުސީލު

  ؛ތަފުސީލުޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ   )2(      

  ؛ތަފުސީލުތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތުގެ ޙަރަކާތް  )3(      

  ؛ތަފުސީލުޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހޯދާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ   )4(      

ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީ ލިބޭނެނަމަ އެކަމުގެ   )5(      

  ؛ތަފުސީލު

ދަ ޙަރަކާތެއް ހިންގާނަމަ އެކަމުގެ ފައިސާ ހޯދުމަްށ ފަންޑްރެއިސިންގ ފަ  )6(      

. އިމަޤްޞަދާ   ތަފުސީލު

ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ އިދާރީ ބަޖެޓް (ރިކަރެންޓް ޚަރަދު) ވެްސ   (ށ)    

  ވަކިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ން ވެސް، ހިންގާ ކޮމިޓީން އޮތްނަމަ) ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހ1ެމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (  (ނ)    

ކުރުމުގެ ގޮތުގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ސިލުޞަދުތައް ހާސްކުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤުފާ

. މިގޮތުން، ގެނެވޭ  ނޑައަޅާފައިވާ ަޙރަކާތްތަކަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ ހިންގުމަށް ކަ

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް  30ބަދަލުތައް 

  ހަޅަންވާނެއެވެ.ހުށަ

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަންޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި   (ހ)  .28  ބޭންކް އެކައުންޓް

  ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

އި ބަޔާންކުާރ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެހައި ފަންޑުތައް ހުންނަންވާނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ  (ށ)    

  ގައެވެ.ބޭންކު އެކައުންޓު

ލިބިގަނެ އަދި ފަންޑު ޓްރާންސްފަރކޮށް ހަދަންވާނީ  އިހޯދަ ޑުޖަމްޢިއްޔާއަށް ފަްނ  (ނ)    

ރަސްމީ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މާލީ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  ވެ.ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެ

ޖަމްޢިއްޔާއިން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަސްީމ   (ރ)    

  ބޭންކް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޑު ޭދ ޞަދެއްގައިކަން ފަން ކުން ފަންޑު ހޯދާއިރު ފަންޑު ހޯދަނީ ކޮން މަޤުއަޖަމްޢިއްޔާ  (ހ)  .29  ހޯދުން  ންޑު ފަ
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  ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ންޑު ހޯދި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހޯދާ ފަންޑު ބޭނުންކުރަން ވާނީ އެ ފަ  (ށ)    

  ކުރުމަށެވެ.ިސލުޞަދު ހާމަޤު

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން 

ވިޔަފާރިކުރުމާއި ލޯނު ނެގުން 

  

ޞަދުތަްއ ވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤުޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަ  (ހ)  .30

ދުމުގެ ގޮތުން، ލޯނު ނެގުމާއި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށްޓަކައި، ފައިސާ ހޯ ސިލުހާ

. މިގޮތުން، ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހިންގިދާނެއެވެ

މަޢުލޫމާތު، އެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

  ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  ؛ތަފުސީލުމާލު އަދި ރައުސުލްމާލު ލިބުނުގޮތުގެ ވިޔަފާރީގެ ރައުސުލް  )1(      

  ؛ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް   )2(      

  ؛ގޮތް  ވިޔަފާރިކުރަން ގަސްތުކުރާ  )3(      

ލުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ހާސިޞަުދ ގެ ފައިދާއިން ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤުވިޔަފާރީ  )4(      

  ލުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރު.ހާސިގޮތާއި 

ްނ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރަންވާނީ އެކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކު  (ށ)    

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި  ހޯދައިގެން،ހުރިހާ ހުއްދައެއް  ހޯދަންޖެހޭއިދާރާތަކުން 

  ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ

 ،އްގެ އަހަރީ ހިސާބާއެކުޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބު  ކޮންމެ އަހަރެ  (ނ)    

. ވިޔަފާރީ ހިސާބުގައި  ގެކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ލިބުނު ފައިސާ އެނގެން  އާއި،ވިޔަފާރީގެ ރައުސުލްމާލާއި، ޚަރަދުވި ފައިސާ

  އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ގެފަރާތެއް ބޭރުގެރާއްޖެއިން

  އެހީހޯދުން 
ފަރާތަކުން އްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ ޖަމްޢި  (ހ)  .31

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް  ލޫމާތު ޢުއެހީއެއް ހޯދާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ މަ

އެ އެހީއެއް ހޯދަނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯއާއި،  މިގޮތުން، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އި އެ އެހީއެއްގެ ދަށުން ކުރަން ދަދާގޮތުގައި ހޯދަނީ ކޯއްޗެއްތޯއާއި، އަ އެ އެހީއެއްގެ 

ލާއި، އެހީދޭ ފަރާތުން އެހީދިނުމުގައި ވަކި ކަމެއް ސީގަސްދުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފު

. އަދިކުރާނަމަ އެކަމަޠުޝަރު އެހީދޭ  ކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކުގެ އަސްުލ ލިޔުންތަ ފައިވާފޮނުވާދޭ އެހީއާއާ ބެހޭގޮތުން  އެފަރާތުން ، ފަރާތުން
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  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

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

ސަރުކާރުތަކުންނާއި، ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި،  ޤައުމުތަކުގެ ނޫން އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖެ

  ވެ.ށެން ދޭ ފައިސާއާއި ތަކެއްޗައިދާރާތަކުންނާއި، ވަކިވަކި ފަރުދު 

މުދަލާއި ފައިސާ 

  ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން 
 ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނާއި  (ހ)  .32

ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މިލްކުވެރިކަމުެގ 

  ބިފައެއް ނުވެއެވެ.އެއްވެސް ޙައްޤެއް ލި

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ފައިސާ   (ށ)    

 ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކަމެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ލަފާގެ މަތީން ނުފޫޒުްނ 

ބެލުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްްސ  އިވެފައިވާ މިނިވަން ބަޔަކު ލައްވަބާއެއްކި

ނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ވާލުކުރަން ހަތަކެތި ޖަމްޢިއްޔާއަށް އަނބުރާ  ކަ

ބާރު  ޅުމުގެ ހެފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަ ،އެންގުމާއި

.  ޓްސްއަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯ   ލިބިގެންވެއެވެ

އޮޑިޓް ފާމަކުން އަހަރަކު  ބޫލުކުރާގަތިރީގައިމިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން   (ހ)  .33  އޮޑިޓްކުރުން 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ޓް ކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ފަހަރު، އޮޑި އެއް

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސްބަތްވާ ގޮތަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންާގ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނި  )1(      

  ؛ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް

      

  

އެ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް   )2(

) ރުފިޔާ ނުވަތަ  (ފަސް 500,000/-ދިވެހިސަރުކާރުން އަހަރަކު  ލައްކަ

  ؛މްޢިއްޔާތައްދަދަކަށް އެހީދޭ ޖައައެއަށްވުރެ ގިނަ 

) ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ  (ފަސް 500,000/-އަހަރަކު   )3(       ލައްކަ

  ދަދަކަށް ރުފިޔާގެ މުޢާމަލާތު ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް.އަ

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޫންނަމަވެސް، ޖަމްޢިއްޔާއެއް އޮޑިޓްކުރުމަށް   (ށ)    

ނޑައަޅައިފިނަމަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ކަ

  އޮޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ.
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ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ހޯދުން 
ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި،  ލޫމާތުޢުޖަމްޢިއްޔާގެ މަ  (ހ)  .34

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔެކިއުމާއި، 

ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުްނ  ،އިސާއާބެހޭ ިލޔެކިއުމުގެ ކޮޕީއާއިފަ

  ދޭންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް 

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާުތ  ،މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  (ށ)    

ތިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކާމެދު މި ރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަދީފައިވާނަމަ، ކުޅިވަ

 ތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚު ގަވާއިދުގެ

  ލިބިގެންވެއެވެ.

  ލަތްތަކުގައި ހާ ޚާއްޞަ 

  ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު
ލަޙަތާއި ޞްޖަމްޢިއްޔާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުވަތަ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ މަ  .35

މަލު ހިންގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ޢައަމާންކަމަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތް ހިންގާ  ،ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ އޮފީހަށާއި އެ ،ދަށުން ފުލުހުންނަށް

  ފާސްކުރެވޭނެއެވެ.ތަންތަނަށް ވަދެ ބަލައި 

  

  ނުވަވަނަ ބާބު

  ޕެންޑު ކުރުމާއި އުވާލުން ޖަމްޢިއްޔާ ސަސް

ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

ސަސްޕެންޑްކުރަން 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް 

ނޑައެޅުން    ކަ

އެންމެހައި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް އެއް  މްޢިއްާޔގެޖަލަތްތަކުގައި ހާތިރީގައި ބުނެފައިވާ   .36

ކުރަން ޞްލާޙުކަން އިގެ ކަން ޖަމްޢިއްޔާއަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހުއްޓާލަން ނުވަތަ 

. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށްއެންގުމުގެ އިޚު ލިބިގެންވެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާއަކަށްނަމަ، އެ މައްސަލައެއް  ޤައުމީ ގެވަނީ ކުޅިވަރު ލަތެއް މެދުވެރިވެފައިހާ

ޅުމަށްފަުހ، ކުޅިވަރާބެހޭ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ހުށަހެ އުމީ މަޖިލީހަށްކުޅިވަރާބެހޭ ޤަ

  ލަފާގެ މަތީން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އުމީ މަޖިލީހުގެޤަ

ލަޙަތު ގެއްލި ދެކޮޅުވެރިކަން އުފެދިގެން ހިންގާ ކޮމިޓީެގ ޞްހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަ  (ހ)    

   މެންބަރުންގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ؛

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ އަމާންކަމަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމަށް   (ށ)    

  ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުން؛

  ފަރުދެއްގެ އަބުރު ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ކުރުން؛  (ނ)    
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ހެން ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައުސުލްމާލާއި މުދަލާއި އެހެނި  (ރ)    

  ލަތްތައް ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކާއި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުން؛ސީވަ

  ؛ދުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަމާއި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން ޞަޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤު  (ބ)    

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް، މުޅި ޤައުމަށް ނުވަތަ އަތޮޅަށް ނުވަތަ   (ޅ)    

މާވާ ޤުދުރަތީ ހާދިސާތަކާއި ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ރަށަށް ދި

ކުރަން މި މާއްދާ  ކަންތައްތައް ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ 

  ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ 

  ލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައްޠިބާ
ލުކުރެވޭނީ ޠިޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ  .37

  ލަތްތަކުގައެވެ.ހާއަންނަނިވި 

  ލުކުރުން؛ޠިޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެދިގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާ   (ހ)    

ވަނަ  39ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ   (ށ)    

ނޑައެޅުން؛ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން   ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ކަ

  ކުރުން.މްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކޯޓު އަމުރަކުން ޖަ  (ނ)    

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ 

  ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުން
ނޑައެޅޭނީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށްޓަކައި   .38 ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކަ

ންމު އާޔާގެ ިހންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށް، އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެ ޖަމްޢިއް

  ޤަރާރަކުންނެވެ. ޞަޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ޚާއް

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ ބާޠިލު

ނޑައެޅުން   އޮފް ސްޕޯޓްސް ކަ

އް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެ  .39

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކޮށްފިނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ. އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް   ކަ

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

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރުމަށް ކަ

)  2ކަމެއް ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ކަމެއްނުކޮށް ވިދިވިދިގެން  (ދޭއް

  އަހަރު ވެފައިވުން؛

ށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަ 35މި ގަވާއިދުގެ   (ށ)    

ނުކުރުން  ކަމެއް އިޞްލާޙު ންގި ސްޕޯޓްސް އެ އިޞްލާޙުކުރަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް

  ތަކުރާރުކުރުން. އިޞްލާޙުނުކޮށް އެކަމެއް ކަމެއް އެންގިލާޙުކުރަން ޞްނުވަތަ އި
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މުރަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ އަކޯޓު 

  އުވާލުން 
ީނ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަ  .40

މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަންޏާއި   މުރުކޮށްފިނަމަ،އަޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް ކަމާބެހޭ ކޯޓަކުން 

ނޑައަޅައި އްޔާއެއް ކޮމިޝަނަރ އެ ޖަމްޢި ،މުދަލުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މުއްދަތެއް ކަ

  އޮފް ސްޕޯޓްސް އުވާލަންވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ބާޠިލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމުން 

 ޖަމްޢިއްޔާއިން ޢަމަލުކުރާނެ 

  ގޮތް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  39މި ގަވާއިދުގެ   (ހ)  .41

ނޑައަޅައިފިނަމަ، ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުމަށް ކަ

  އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ފުރިހަމަ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާތާ   )1(     (ހަތެއް)  7ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުމަށް ކަ

  ންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން؛އާދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން 

ވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އޮތްތޯ ޖަމްޢިއްޔާގެ މައްޗަށް އެއް  )2(      

ބެލުމަށްފަހު، އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ދަޢުާވއެއް އޮތްނަމަ 

  އެކަމެއް ހަމަޖެއްސުން؛

ކުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއްވާނަމަ ދަރަނި އަދާ  )3(      

ފައިސާއެއްގެ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ، އެ މުދަލެއް ނުވަތަ 

މިލްކުވެރިކަން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ 

. ގަސަރުކާރު    ބޫލުކުރާ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރުން

 ކަމަށް އެކަށޭަނ މަށް،ވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައި މި  (ށ)    

  މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅާއެވެ.

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަުލން 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (  (ނ)    

ންގާ ކޮމިޓީން ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭނަމަ، އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހި

  ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ.

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

) ދުވަހުގެތެރޭގައި  (ސާޅީސް 45ޢަމަލުކޮށް ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށްޓަކައި  ފަެހއް

. ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަ   ނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ނޑައެޅި ޤަރާރު ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރުގެ އަސްާލ   )1(       ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަ

  އެއްގޮތް ކޮޕީ؛



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                 23 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 
 
 

23 

  ؛ތަފުސީލުޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭއިރު ހުރި މުދަލާއި ދަރަނީގެ   )2(      

  ؛ތަފުސީލުޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަންޏާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ   )3(      

  .ތަފުސީލުޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ   )4(      

މައްސަލަތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު  ،ދަރަންޏާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި  (ހ)  .42  ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން 

ހަމަވާއިރު އެކަން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް 

ފިނަމަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މިލްކުގައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ކުޅިވަރާބެހޭ ނާންގައި

ނޑައަޅާ  ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ކަ

ބޫލުކުރާ ޚައިރާތު ގަސާބަހަށް ަމސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިލޭ

 .   ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  41މި ގަވާއިދުގެ   ށ)(    

ޖަމްޢިއްޔާގެ ބާރުނުފޯރާފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް 

 . ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ   ކަ

ޖަމްޢިއްޔާެގ  ޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުްނވަނަ މާއްދާގައި ބަ 41މި ގަވާއިދުގެ   (ނ)    

. ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު   ކޮށް އެ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލަންވާނެއެވެ

ންމުކޮށް އިޢުލާން އާޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށްފަހު ކޮިމޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އެކަން   (ރ)    

ނިމުމަކަށް  އިމްތިޔާޒުތައް ،ކުރުމުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބުނު ހުރިހާ ޙައްޤުތަކާއި

. ނަމަވެސް، ޖަމްޢިއްޔާއިން އަދާކުރަންޖެހޭ  އައިސް، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވުނީއެވެ

އެންމެ ފަހުން ރަޖިސްޓަރީ  ،އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ވާނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާވާނީ

ކުރެވިފައިވާ ހިންގާ ކޮމިޓީއަކުން ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި 

. ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަމުން ދިޔައިރު ކޮށްފައިވާ ކަމަކުން ނުވަަތ ބުނާ ފަރާތަކު  ންނެވެ

ުނކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ދައުލަތުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްްސ 

 .   އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް އިތުރު 

  ފުރުޞަތު ދިނުން 
އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ކޮމިޝަނަރ  ށްޓައި ންގުމަޔާއެއްގެ ހަރަކާތްތައް ހި ޖަމްޢިއް  (ހ)  .43

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްެގ  ޅައިފިނަމަ،ށަހަލިޔުމުން ހު އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް

 ހިންގުމުގެ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ން ފުރިހަމަކުރުމު ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައްހުއްދައާއެކު 

  އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.

ނޑައަޅާ މުއް   )1(       ދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށް ކަ

  ފައިސާއާއެކު ހުށަހެޅުން؛ ގެޖޫރިމަނާ
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 ގެ ޖޫރިމަނާ ޖަމްޢިއްޔާ ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަހަރު 2ފާއިތުވެދިޔަ   )2(      

  ފައިސާއާއެކު ހުށަހެޅުން.

ރުޞަތުގައިވެްސ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން ހިންގުމަށް ދެވުނު ފު  (ށ)   

ނުކޮށްފިނަމަ އިތުރު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ

  ވާނެއެވެ.ލުކުރަން ޠިއެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާ އި އެންގުމަކާނުލަ

  

  ދިހަވަނަ ބާބު

  އިދާރީ ކަންތައްތައް 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއިން 

 ފޮނުވާ ލިޔެކިއުން 
ފެކްސް، އީމެއިލް،  ،އިދުގެ ބޭނުމަށް، އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީމި ގަވާ .45

އެނޫންވެސް ގޮތަކުން  ކުރެވޭ ނުވަތަ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް

  އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަށެވެ.

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

 ލިޔެކިއުން ހުށަހަޅާނެ ގޮތް 
މްޢިއްޔާތަކުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަަޅންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް އީމެއިލް ޖަ .46

  މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަުލކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އަސްލު ލިޔުމުގެ  އެޓޭޗްކުރާ ލިޔުމަކީ އެ  ،އީމެއިލްގައި ލިޔެކިއުމެއް އެޓޭޗްކުރާނަމަ (ހ)  

  އަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ސްކޭން ކޮޕީ

ނޑައަޅާ  ހުށަހަޅާ ލިޔެިކއުންތައް އީމެއިލްކުރާނީ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް (ށ)    ކަ

  މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.-ރަސްމީ އީ 

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

ލިޔެކިއުން ފޮނުވުމާއި 

 ބަލައިގަތުން 

ކިއުންތައް އީމެއިްލ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެ (ހ) .47

ތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ދަފު ،ކުރަންވާނީ 

  މެއިލް އެޑްރެހަކުންނެވެ.-އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަސްމީ އީ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް  (ށ)  

ފޮނުވައިފިނަމަ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެ ލިޔުމެއް ޮފނުވުނީ  މިނިސްޓްރީން ލިޔެކިއުމެއް

  ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް 

 ލިޔެކިއުން ހުށަހެޅުން
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިުއންތައް ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް  .48

ނޑައަޅާސްޕޯޓްސް  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ،ހުށަހަޅާނަމަ ފެކްސް ކުރަންވާނީ  ރަސްމީ ފެކްްސ  ކަ

  ނަންބަރަކަށެވެ.
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ލިޔެކިއުންތަކުގެ އަސްލު 

 ހުށަހެޅުން 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއަކުން  45މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .49

ހުށަހަޅާ ލިޔެިކއުންތަކުގެ އަސްލު ހުށަހެުޅމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްްސ 

ނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  އަންގައިފިނަމަ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ކަ

  އެ ލިޔެކިއުންތައް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލިޔުމެއް  މިނިސްޓްރީއަްށއިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް  (ށ)  

ތަ ޞައްޙަކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ފުރިހަމަކަމަށް ނުވަ މެއްލިޔު އެ ،ބަލައިގަތުމަކީ

  ބޫލުކުރިކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.ގަސްޕޯޓްސް 

ނޑައެޅި  .50  މާނަކުރުން  ގެން އެހެން މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަ

އި އެވަނީ ފަޒުތަކަށް ދީއަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު، ހިނދެއްގައިއި މާނައެއް ދޭހަ ނުވާހަ

  ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އެ ޢިބާރާތަކާއި ލަފު

" ކަމަށް ބުނެފައި  (ހ)     އެވަނީ، ކުޅިވަރު ކްލަބެއް ނުވަތަ ޓީމެއް ނުވަަތ  "ޖަމްޢިއްޔާ

  ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

" ކަމަށް ބުނެފައި  (ށ)     ރު އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަ "ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  6(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ  2015/30

  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށެވެ.

" ކަމަށް ބުނެފައި  (ނ)     އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  "ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް

ގެ ދަށުްނ ވަނަ މާއްދާ 12(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ  2015/30

  އުފައްދާފައިވާ ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހަށެވެ.

އެވަނީ، ޤައުމީ ކުޅިވަރު  "ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި  (ރ)    

ނޑައަޅާ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ  ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ކަ

  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.

އެވަނީ، ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިާސ  އިޒިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި"ފަންޑްރެ  (ބ)    

  ނުވަތަ ތަކެތި އެއްކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކަށެވެ.

" ކަމަށް ބުނެފައި  (ޅ)     އެވަނީ، ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްކުރެވޭ ފައިސާ  "ފަންޑު

  ނުވަތަ ތަކެއްޗަށެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

  ފެށުން
ގައި ޝާއިޢުކުރާ އިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާ   .51

  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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........................................................................................................................................................................

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

  

 އެއްނަމަ، ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރި:ޖަމްޢިއްޔާކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު .7

: .................................އަްއސިމު )1(  ............................................................ސުްނގެ ނަްނ / އެޑްރެސް

:...................މުއަްއސި )2(  ............................................................................ސުްނގެ ނަްނ / އެޑްރެސް

:...................ސިމުއައް  )3(  ............................................................................ސުްނގެ ނަްނ / އެޑްރެސް

:...................މުއަްއސި )4(  ............................................................................ސުްނގެ ނަްނ / އެޑްރެސް

 ........................................................ނަންަބރު:........................................ ރަިޖސްޓަރީާޔގެ ޖަމްިޢއް )5(

 ........................................................:.....................................ތާީރޚުކުިރ  ރަިޖސްޓަރީޖަމްިޢއްާޔގެ  )6(

 ...................................................................:.....ްނގާކޮމިީޓގެ މެންަބރުްނގެ ލިސްޓުިޢއްާޔގެ ހިޖަމް )7(

  

އެއްނަމަ، ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަމްޢިއްޔާކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީގައި ހޯމްއެފެއާޒު މިނިސްޓްރީ އޮފް  .8

  ބަރުން: ންމެ

  ސޮއި   ނަންަބރު  ފޯނު ަންނބަރުދރއ. ކާޑު   އެޑްރެސް   ނަން   މަޤާމު  #

              

              

              

              

              

ފޯމު
މި 

 
 ޕް
ށަްށ
ދެުފ

ަމަ 
ވާނ

ރައް
ް ުކ
ންޓ

ޕްރި
ން.
އެދެ

ން 
ެއްވު
ކުރ

ޓް 
ރިން

 

1 ޖަދުވަލު  
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 ކުރާ ނަމަ:ރަޖިސްޓަރީއަލަށް  .9

: ............................މުއަްއސި )1(  ނަންަބރު:............................ .............ފޯނު........ސުްނގެ ނަާމއި އެޑްރެސް

 ނަންަބރު:............................ ............. ފޯނު........ސުްނގެ ނަާމއި އެޑްރެސް:............................އަްއސިމު )2(

    

ނޑައަޅާ ކުޅިވަރުއާން. 10   މުކޮށް ވާދަކުރުމަށް ކަ

:     ޚާއްޞަ  ކުިޅވަރަކަށް  ވަކި  1   ………………………………………………………………ކުޅިވަރު

:     ހިމެނޭ  ކުިޅވަރުަތއް ގިނަ   2   ………………………………………..…………………ކުޅިވަުރތައް
  

: ބޭނުންާވ ކެޓަަގރީގައި (  .  ނޯޓް   ) ފާހަގަ ޖެއްސެވުމަށް

  

  ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. : މިނޯޓު

(   * ޖަމްިޢއްާޔެގ ިހންާގ ަގާވއިުދގެ ޮކޕީ (ރަޖިސްަޓރީ ކޮށްފަިއވާ

.މިނިސްްޓރީ އޮްފ ޯހމްއެެފާއޒު ޮކމިޓީ ަރޖިްސޓަރީކޮށް* ޖަމްިޢއްާޔެގ ިހންގާ   ން ދިްނ ިލޔުން

.* ޖަމްިޢއްާޔެގ ޯލގޯ ރަޖިސްަޓރީ   ކުިރކަމުގެ ލިުޔން

    

ަތރުަގިއ ޖަމްިޢއްާޔތަކުގެ ދަފުގައި ަބާޔންކުރެިވފަިއވާ ގޮުތގެަމތިން ުކިޅވަރު  2015/30ޤާޫނނު ނަންބަުރ  ،މަީތގަިއވާ ަޖމްިޢއްޔާ

.ރަޖިސްޓަރީޮކށްދެ    ްއވުްނ ެއދެެމވެ

..........................14  

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

  

  

  

  

:                        ފޯމު   ބަަލއިަގތް ާތރީޚާއި ގަޑި

: ދިެވހިރަްއިޔތެއްަކން އަްނގަިއދޭ ާކޑުގެަނމާިއ ބަަލއިަގތް ުމވައްޒަުފެގ  ފޯމު   ނަންަބރު

              :                   ރަޖިސްޓަީރ ަންނބަރު

:   ރަޖިސްޓަރީކުިރ ާތރީޚު

: ދިެވހިަރއްިޔެތއްކަން އަްނަގއިޭދ ކާޑުގެަނާމއި ރަޖިސްޓަީރ ދޫކުިރ ުމވައްޒަުފެގ    ަނންބަރު

:  ރަޖިސްޓަީރ ދޫކުިރ ުމވައްޒަުފެގ ޮސއި

  

:        ިދވެިހރަްއޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ ާކޑުގެަނމާިއ ރަޖިސްޓަީރ ބަލަިއގަްތ މީާހެގ                   ނަންަބރު

  :   ރަޖިސްޓަީރ ބަލަިއގަްތ މީާހެގ ސޮއި

 ރަސްމީބޭނުމަށް 
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c 

  

  ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތުމިނިސްޓްރީ އޮފް 

     ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،  
 

  ފޯމު އެދޭ  ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ ނިޝާން/ ދިދަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

  

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

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

: ...................................  ރަޖިސްޓަީރ ަނން  .3  . ަރޖިސްޓަީރކުރި ތާީރޚު: ..........................................4ބަރު

  

  
  
  
  
  
  

 
 
.ނޯޓު   : ޯފމާއެކު، ތިރީަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ތަކެތި ުހށަހަަޅންާވނެެއވެ

/ ިދދަިއގެ ކުަލ ކުރެުހމުެގ ސޮފްޓްކޮޕީ / ޓިފް ފޯމެޓު ޯޓން ނަންަބރު އަިދ ކުކުލަތަކުގެ ޕެން  ،(ހ) ނިާޝން .ލަ ކޯޑާއެކު ޭޖޕެގް    ގައި

/ ިދދަެގ ކުރެުހން ަރމްޒުކުރާ މާަނއާިއ  . ތަފުސީލު (ށ) ނިާޝން   ބަާޔްނކޮށްދޭ ިލުޔން

  

. / ދިަދ ަރޖިްސޓަރީކޮށްެދއްުވްނ އެެދމެވެ   މަީތގަިއވާ ނިާޝން

..........................14  

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

 

  :...................................................ސޮއި
  ފުރިހަަމ ަނން:.........................................

  :..................................................މަޤާމު
....... :   ...............................ފޯނު ނަންަބރު

 

 

 

 

 

. ިނޝާންޮގޅީަގއި ޖަމްިޢްއޔާގެ  މި ތަްތުކރެއްވުން އެދެެމވެ  

 

 

 

 

. މި ޮގޅީަގއި ޖަމްިޢްއޔާގެ ދިދަ ތަްތކުރެްއވުން ެއދެެމވެ  

2 ޖަދުވަލު  
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c 
  

  ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތުމިނިސްޓްރީ އޮފް 

     ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،  
 

  ފޯމު އެދޭ  ހިންގާ ކޮމިޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ 
  

1- :  ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޢުލޫމާތު
  ........ނަްނ (ާތނަިއން):.............................................................................................................

  .......................................އިދާރާ:...........................................................................................

 .........: .................ާތރީޚުރަޖިސްޓަީރ ަންނބަރު: ........................................................ރަޖިސްޓަރީކުިރ 

:ންއިންތިޚާބުވި މެ  -2  ބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު
 

  ސޮއި   ނަންަބރު  ފޯނު ަންނބަރުދރއ. ކާޑު   އެޑްރެސް   ނަން   މަޤާމު  #

              

              

              

              

              

  

  :ނޯޓު
  ެޅަންވާނެއެވެ.ހަހުށަ ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓުކުރިއަށް  ގެ ކޮޕީއާއި، އިންތިޚާބުދރއ. ކާޑުމި ފޯމާއެކު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންގ  

 ުތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި މެންބަރުންގެ އަދަދާއި، އިން ދިން ވާ މެންބަރުންގެ އަދަދާއި، ވޯޓުލިބިފައި  ޤުދިނުމުގެ ޙައްގައި ވޯޓުއިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓ

  ވެ.މެންބަރުންގެ ލިސްޓާއި، އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ެއނގެން އޮންނަންވާނެއެ

  ެޅަންވާނެއެވެ.ހަ އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުވެސް މި ފޯމާއެކު ހުށަ 5ދަދު އަރުންގެ ންބަހިންގާ ކޮމިޓީގެ މ  

.އްމަީތގަިއވާ ގޮަތށް މި ަޖމްޢި    ާޔގެ ިހންާގ ކޮމިީޓ ރަިޖސްޓަރީކޮށްެދްއވުްނ ެއދެެމވެ

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

............:   .......................................ސޮއި
  ފުރިހަަމ ަނން:.........................................

  :..................................................މަޤާމު
 ފޯނު ނަންަބރު: .......................................

3 ޖަދުވަލު  


