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 މާލެ،                       

 .ދިވެހިރާއްޖެ                    

 

 ގަވާއިދު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ަފންނީ ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ

 

 އެްއވަނަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ ާމއްދާ 
 )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

 
 

ގުޅޭ ކަންކަން  ސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާގުޅޭ ފަރާތްތައް ނި ޢިމާރާތްކުރުމާ ،ގަވާއިދަކީ މި
ވަނަ މާއްދާގެ  95)ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2017/4ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަޔާންކުރުމަށް 

 ލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ށުން އެކުލަވައިދަ ވަނަ ނަންބަރުގެ )8()ހ( ގެ 
 

 ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  ޢިމާރާތްކުރުމާ] ، ކިޔާނީށް ގަވާއިދަ މި )ށ(  

 އެވެ.ގަވާއިދު[ 
ފަންނީ ގުޅުން ހުރި  ދާއިރާއާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ނ(  

   ތްތަކެވެ.ޢައްޔާތަކާއި ޖަމާމްޢިޖަ

 ވަނީއެވެ.މިގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  މި .2 މަޤުަޞދު 

އްޔާތައް މިނިސްޓްރީގައި ގުޅުން ހުރި ޖަމްޢި ޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާދިވެހިރާއް )ހ(  
 ޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުން؛ނމިންގަ ގެންގުޅޭނެ ރީކުރުމުގައިރަޖިސްޓަ ،ރީކުރުމާއިރަޖިސްޓަ

 ން ކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަ )ށ(  
 ބެލެހެއްޓުން؛ އެ ދަފުތަރު، ލުމާއިއެކުލަވައި 

 
 ؛ކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުންރަޖިސްޓަރީ އައު ،ރީ ކުރެވޭނެ މުއްދަތާއިޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަ )ނ(  
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ރީ ބާޠިލްކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ރަޖިސްޓަ  ،ތަރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން އުނިކޮށްމިނިސްޓްރީގެ ދަފު  )ރ(  
 ؛ކަނޑައެޅުން

  ؛ލިއްޔަތު ކަނޑައެޅުންއޫޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސްރީ ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަ  )ބ(  

 ރީކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން؛ރަޖިސްޓަ )ޅ(  

 ؛މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މިނިސްޓްރީން އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އިސްކަންދޭނެ )ކ(  

 އަދި

  ން.ތްތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރު ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ  )އ(  
 

އިރެއްގައި  ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ މާތަންފީޛުކުރާނީ ޢިމާރާތްކުރުގަވާއިދު  މި .3 ފަރާތް  ތަންފީޛުުކރާގަާވިއދު 
 .ވުޒާރާއަކުންނެވެވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހަ

ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ގަވާއިދު  މިމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  .4 ގަާވިއދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުން 
 ފެށިގެންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ   ކުގެ ތެރެއިންޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާތަ )ހ( .5 ލާ ޙައިންިތޤާލީ މަރު 
ފައިވާ ފަދައިން ށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 13 މި ގަވާއިދުގެ ތައް، ޖަމްޢިއްޔާކުރިން އުފެދިފައިވާ 

 ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން  ތަކެއްގެ އި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާކުރެވެންދެން މި ދާއިރާގަ ރަޖިސްޓަރީ
 ވާނެއެވެ.

 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައްމި  )ށ(  
 ވާނެއެވެ. ކުރަން  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ 60

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށެންދެން  )ނ(  
މި ގަވާއިދުގައި "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" އަށް 

މުގައި ބަލާނީ މާލޭ ޕްލޭނިންގ މަލުކުރުޢަފައިވާ ކަންކަމަށް އިވާލާދީފައިވާ މާއްދާތަކުގައި ކަނޑައަޅަހަ
ލައި އިމިނިސްޓްރީން އެކުލަވަ ،ލަށާއިސޫދުގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ އުއި އެ ގަވާ ،ދާއިއި ގަވާ

 ރީކުރަމުންދާ "ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް ރަޖިސްޓްރީ" އަށެވެ.ރަޖިސްޓަ
 

 އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށެންދެން  މަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު"ޢަ"ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ  )ރ(  
ވާލާދީފައިވާ ހަ އަށް  މަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު"ޢަ "ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މި ގަވާއިދުގައި 

ކޮށްފައިވާ އިޢުމަލުކުރުމުގައި ބަލާނީ މިނިސްޓްރީން ޝާޢަފައިވާ ކަންކަމަށް އިމާއްދާތަކުގައި ކަނޑައަޅަ
 ކޮންޓްރެކްޓަރޒް ރެޖިސްޓަރޭޝަން" އެވެ.ރ ނެޝަނަލް "ގައިޑްލައިން ފޮ

 
ހަމަނުޖެހޭ ހިތް މެދުކާމިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަވަޅަޖަމްޢިއްޔާއަކާ ދޭތެރޭ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ބ(  

"މި ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ،ތްކުމާރާ ޢި ޖަމްޢިއްޔާއަކުން
މަލުކުރަންދެން ޢައަށް ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" 

މަލުކުރަންވީގޮތް ކަމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ޢަނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި އުއިސްތި
 މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިކަނޑައަޅަ
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ހިނދަކު އި ދޭހަނުވާހަ އެއްތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނަމި ގަވާއިދުގައި އެ އިބާރާތެއް ބޭނުކޮށްފައިވާ ގޮ .6 މާނަކުރުން 

 ތްތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާ
 .މަތީންނެވެ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ) 2017/4ބަރު ން"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަ )ހ(  
 ޤާނޫނު( އަށެވެ.

 )ޖަމްޢިއްޔާތަކާ  2003/1ބަރު ންވަނީ، ޤާނޫނު ނަ އެ ބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި "ޖަމްޢިއްޔާތަކާ )ށ(  
 އަށެވެ.ޤާނޫނު(  ބެހޭ

 R-180/2015ބަރު ންވަނީ، ގަވާއިދު ނަ އެ ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި ގެ"ޖަމްޢިއްޔާތަކު  )ނ(  
 އަށެވެ.ގަވާއިދު(  ކުގެ)ޖަމްޢިއްޔާތަ

ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ  ވަނީ، ޢިމާރާތްކުރުމާއެ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި )ރ(  
 ވުޒާރާއަށެވެ.ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހައިރެއްގައި  އެ

ޅާ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަ މި ،ވަނީއެ "ޖަމްޢިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި )ބ(  
 ށެވެ.ގުޅުންހުރި ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާއަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ

  .ދާއިރާއެވެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ކޮންސްޓްރަކްޝަން( ،ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ" މި ދާއިރާ " )ޅ(  

ވަނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އެ "ފަންނީ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި )ކ(  
 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދާއިރާގައި "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ،ވަނީއެ  ކަމަށް ބުނެފައި" ޖަމްޢިއްޔާތައްންނީ ފަރާތްތަކުގެ ފަ" އ((  
އެފަދަ އެހެން  ،ރާތްތަކާއިވާ ފަ ބަޔާންވެގެންގައި  މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު"

 ވެ.ށެ ގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކަފަރާތްތަކާ 
 

ގެ ފަންނީ ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ  ،ވަނީއެ ކަމަށް ބުނެފައި  "އް އެހެނިހެން ޖަމްޢިއްޔާތަ" ވ((  
ކުއަންޓިޓީ  މިސާލު:ވެ. ށެ ފަރާތްތަކެއް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަ  ކުރާޢަމަލީ މަސައްކަތް 

ޢިލްމީ ލޭބަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާއެއް ޒްރވޭޔާސަ
ކާތްތަކެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އުފެއްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަރަ 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ.
 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި  ،ވަނީއެ ކަމަށް ބުނެފައިރީ" "ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް ރަޖިސްޓަ  )މ(  
ރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަ 

 ވެ.ށެ ތަރަދަފު
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 ދެވަނަ ބާބު 

 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިްސޓަރީ ުކރުމާއި ިހންުގން 
އެހެން ާޤނޫނެްއގެ ަދށުން 

ރީކުުރން ނުވަތަ ޓަރަިޖސް
 ހުއްަދެއއް ނެގުން 

  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅަންވާނީ .7
 R-180/2015ބަރު ންގަވާއިދު ނަ ،ބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި )ޖަމްޢިއްޔާތަކާ 2003/1ބަރު ންޤާނޫނު ނަ
 ފަހުގައެވެ.  ވުމަށް  ތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ އްޔާތަކުގެ ދަފު ގަވާއިދު( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޖަމްޢި ކުގެ)ޖަމްޢިއްޔާތަ

 
ގުޅޭ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި މި  ނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް މި ދާއިރާއާފަންގުޅޭ  ޢިމާރާތްކުރުމާ .8 ރީ ކުރުން ރަިޖސްޓަ

 ވާނެއެވެ. ކުރަން  ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ 

ރީ ކުެރވޭ ރަިޖސްޓަ
 ޖަމްިޢއްޔާތައް 

ގުޅޭ ތިރީގައި ބަޔަންކޮށްފައިވާ  ވޭނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާރީ ކުރެމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ  .9
 ޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ.

 
 ؛އާކިޓެކްޓުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް )ހ(  

 ؛އިންޖިނިއަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ށ()  

 ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛ ނ()  

 ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛ ރ()  

 .އެހެނިހެން ޖަމްޢިއްޔާތައް ބ()  

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާތާ  )ހ( .10 ރީ ކުރަން ހުށަެހޅުން ރަިޖސްޓަ
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ވަނަ )އެއްތިރީސް(  31

 އާންމުކުރާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީން  )ށ(  
ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"  "ޢިމާރާތްކުރުމާ

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށެވެ.
 

 އިވާ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަށމާއްދާގެ ) މި ނ()  

ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ )ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  R-180/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  (1)   
 ؛ކަމުގެ ލިޔުން

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ؛ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  21މި ގަވާއިދުގެ  (2)   

މިނިސްޓްރީގައި  އި،ލިސްޓާބަރުންގެ ންމެ ގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އެ ޖަމްޢިއްޔާ (3)   
 .ނަމާއި ހުއްދައިގެ ނަންބަރުބަރުންގެ ންރީވެފައިވާ މެރަޖިސްޓަ
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ޖަމްިޢއްޔާތަކުަގއި 
 ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ ޝަރުޠުަތއް 

 އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ވާންވާނެވެ.  )ހ( .11

 ފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ، ށް އްޞަކޮޚާޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ވަކި ފަންނަކަށް  )ށ(  
)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( މެންބަރުންނަކީ  %60އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ޖުމްލަ މެްނބަރުންގެ 

 އް ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަ ލްމްޢި ން ފައިވާ ފަންނުށް އްޞަކޮޚާ
 

 ބަރުން ންމެ)ތިރީސް އިންސައްތަ(  30% މަދުވެގެން ބަރުންގެ ތެރެއިންންމެ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ )ނ(  
 ވާނެއެވެ. ރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައި ވާންމިނިސްޓް

 
ފަންނީ  ފަރާތްތަކާއިޢިލްމީ 

 ތައް ޠުފަރާތްތަކުގެ ަޝރު
 އެ ފަންނުގެ ޢިލްމު ހުރި  ބަރުންގެ ތެރެއިންންމެރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓަ )ހ( .12

 ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.މިނިސްޓްރީން ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި 

 
 "ލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުންސީރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްަރަޖިސްޓ (1)   

 އޮނިގަނޑު" ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ 
 

 ލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުންސީރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްަރަޖިސްޓ (2)   

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު" ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ކިޔަވަމުންދާ 
 ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ވުން؛ 

 
 ދަށުން  "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ (3)   

ލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ސީރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްަރަޖިސްޓ

 ށް ވުން.ކަރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަ މިނިސްޓްރީގައި 
  

ބަރުންގެ ތެރެއިން ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ންމެ ރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެރަޖިސްޓަ )ށ(  
ތިރީގައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ބަލާނީ މިނިސްޓްރީން 

 ފަރާތްތަކެވެ.
 

މިނިސްޓްރީގައި "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން   (1)   
 ށް ވުން؛ ނުވަތަ ކަ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަ

ދަށުން  "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ (2)   
 ށް ވުން.ކަވެފައިވާ ފަރާތަ ރަޖިސްޓަރީ މިނިސްޓްރީގައި 

 
ހުއްަދދިުނމާއި ަރޖިސްަޓރީ 

 ކުރުން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިވަނަ މާއްދާގަ 12 ވަނަ މާއްދާއާއި،  11 ވަނަ މާއްދާއާއި، 10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .13

 ފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށްއިހުށަހަޅަ ،ޅުމުންކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެ
 ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ކޮށްދެވޭނަމަ ރަޖިސްޓަރީ އެއްޖަމްޢިއްޔާއެ  ،ބެލުމަށްފަހު
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  ،ށްކޮރަޖިސްޓަރީޢިއްޔާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަމް )ދިހައެއް( 10 
 ލިޔުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ކަމުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިންއެ

 ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ،ލިޔުމުގައިފައިވާ ށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ށ(  
 ވާނެއެވެ. ހިމެނެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ނަން؛ (1)   

 ލުކުރާ ފަރާތް؛ސީޖަމްޢިއްޔާ ތަމް (2)   

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު. (3)   

ވެން ނެތް ސަބަބު ށްދެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮ  ،ކަށްއަ ނުދެވޭ ޖަމްޢިއްޔާރީ ކޮށްދަށުން ރަޖިސްޓަމި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  
 )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން  10 ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ،ބަޔާންކޮށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް 
 

ކަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަޖަމްޢިއްޔާ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ނމި މާއްދާގެ ) (ރ)  
 އަލުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
ތަކުގެ ދަފުތަރު ޔާޖަމްިޢއް

 އެކުލަަވއިލުން 
ގުޅޭ ފަރާތްތައް  ތްކުރުމާ"ޢިމާރާ ،ޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ފަސްދޮ 60ކުރެވޭތާ ޛުމި ގަވާއިދު ތަންފީ  )ހ( .14

 ވާނެއެވެ. މު ކުރަން ންއާއި ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރު" މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލަ 
 

ވާއިދުގެ ދަށުން ގަ މި ،ތަރު އާންމުކުރާއިރުއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދަފު މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ  )ށ(  
ން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ކަފައި ނެތް އިޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނަން ހިމަނަވާ ކޮށްދީފައި ރީރަޖިސްޓަ
މިނިސްޓްރީއަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ފަނަރަ( 15ތަރު އާންމުކުރާތާ އެ ދަފު
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން 

ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރު" ގައި  "ޢިމާރަތްކުރުމާ   )ނ(  
 ލޫމާތުތައް އާންމު ކުރަން ޢު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން، ތިރީގައިވާ މަ

 ވާނެއެވެ.

 ؛ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން (1)   

  ،މަޢުލޫމާތާއި ތަނުގެ  ގެ އޮފީސް ހުންނަ ޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާރަ (2)   
 ؛ ގުޅޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުއެ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ 

 .ގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރުޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާރަ (3)   
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ރަިޖސްޓަރީ ކުެރވޭ ޖަމްިޢއްާޔގެ 
 މަްސއޫލިއްޔަތު 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީވުމުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިންގަންވާނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  މި )ހ( .15
ޖަމްޢިއްޔާގައި  އެ ގޮތަށެވެ. އަދި ނުވާޒުގަވާއިދުތަކާ ތަޢާރަ ލާއިނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވަޤާޤާނޫނާއި އެ 
 ގޮތަށެވެ. ޒުނުވާޢާރަތަ ގަވާއިދުތަކާ  ތަކާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތްތައް ކުރަންވާނީކުރާ މަސައްކަ

 ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.އޫތިރީގައިވާ މަސް ،ޖަމްޢިއްޔާތަކުންރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ  )ށ(  

ބަޔަކު މީހުން  ގުޅޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ އަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާޖަމްޢިއްޔާ އެ (1)   
 ވާންވާނެއެވެ.އްޔާއަކަށް ޢިރަމްޒުކޮށްދޭ ޖަމް

ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް  ރާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކު ޢިމާ (2)   
 ވާންވާނެއެވެ.

 
ކަންތައްތައް  ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި، ދާއިރާއާދާއިރާގެ ސި މި (3)   

މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެއްބާރުލުން އި ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޔާވިލަރެސްކުރުމުގައް
 ވާނެއެވެ. ދޭން

ބަޔަކު މީހުން  ގުޅޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ އަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާޖަމްޢިއްޔާ އެ (4)   
 ވާނެއެވެ. އްޔާއަކަށް ވާން ޢިރަމްޒުކޮށްދޭ ޖަމް

ފޯރުކޮށްދޭ  މާލީ އެހީތެރިކަންސަރުކާރުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  17މި ގަވާއިދުގެ  (5)   
ން މިނިސްޓްރީ  ،ތައް ބަލަހައްޓައިފުސީލުގޮތުގެ ތަ އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކުން

 ވާނެއެވެ. ކުރަންހިއްސާތައް މިނިސްޓްރީއާ ފުސީލު ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި އެ ތަ
 

ިއސްކަްނދެވޭ އެކި ކަންކަމުަގއި 
 ގޮތްތައް 

ލާ މެންބަރުންގެ ބޯޑަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އިއެކުލަވަ ން މިނިސްޓްރީ  )ހ( .16
 އްޔަނުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ.ޢަމެންބަރެއް 

 ދަދު؛އަ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ  (1)   
    i.  )ދަދު އަބަރުންގެ ންފައިވާ މެބަރުގައި ބުނެ ންވަނަ ނަ 1ގެ  މި މާއްދާގެ )ހ

ބަރަކު ދެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާނަމަ ންއެއް މެ ،ކަނޑައެޅުމުގައި
ކީ އިޚްތިޔާރުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަ ކުބަރަ ންބަލާނީ، ދެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ތެރެއިން އެ މެ

  ؛ނުވަތަ ކޮބައިކަމެވެ.
 

    ii.  ެބަރަކު ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަށެވެ.ންއެ މ 

 ސައްތަ()ތިރީސް އިން 30% މަދުވެގެން ގެއަދަދު  ބަރުންގެންއެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެ (2)   
 ރީވެފައިވުން؛މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަ

 
ބަރުންނަށް ންޖަމްޢިއްޔާގެ މެއެ ފަދައިން ފައިވާ ޔާންކޮށް ބަވަނަ މާއްދާގައި  12މި ގަވާއިދުގެ  (3)   

 ތަޖުރިބާ. އިޢިލްމާ ލިބިފައިވާ 
 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1020އަަދދު:   48ލިުއމް: ވޮ

ޔަންކުރުމުގައި ވަކި ފަންނަކަށް ޢައް ބަރުން ންންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް މެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ )ށ(  
ބަރުން ހިމެނޭ ންއެ ފަންނެއްގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ މެ ،ވާނަމަޞަޚާއް
 އްޔާތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.ޢިޖަމް
 

 ފަންނީ  ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް ގުޅޭ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ޢިމާރާތްކުރުމާގަވާއިދުގެ  މި )ހ( .17 މާލީ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްިދނުން 
އްޔާތަކުން ދާއިރާ ޖަމްޢި އެލެއްގެ ދަށުން، ސޫމިނިސްޓްރީން ކަނޑައޅާ އު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 

  މާލީ އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ. ށް،އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަ  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ 
 

 ލުގައި ސޫމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ އު )ށ(  
 ޔަތްކުރަންވާނެވެ.ޢާ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިނމި މާއްދާގެ )

 މާލީ އެހީތެރިކަން ރީކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން މިނސްޓްރީން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ  (ނ)  
 ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

 
 ،އިތުރުކުރުމާއި، ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއިޢިމަރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން  (1)   

ފައިވާ އިވައި، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތާ
 ؛މަސައްކަތްތައް

 
ންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ އާގުޅޭގޮތުން  ރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ޢިމާ (2)   

 ؛ފައިވާ މަސައްކަތްތައްއިކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވަމަސައްކަތްތަކާއި 
 

ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި،  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އަސަރުފޯރާ ނުވަތަ އެ (3)   
 ފައިވާ ށްތެރޭގައި ކޮ ގެ ތުވެދިޔަ އަހަރުތެރިކަމަށް ވޭއުޢިމާރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަ 

 ؛ފައިވާ މަސައްކަތްތައްއިކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވަ ،މަސައްކަތްތަކާއި
 

ވޭ ދާއިރާއަކަށް ހެދުމަށް ރައްޓެހި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެ  ޓާ ށް ރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކީ ތިމާވެޢިމާ (4)   
 ؛ފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައްށްކޮ
 

މަސައްކަތްތަކާއި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިފައިވާ  (5)   
 ؛ފައިވާ މަސައްކަތްތައްއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވަ

މަހުގެ އަހަރެއްގެ މާރިޗުމީލާދީ  ކޮންމެ ،ސީލުންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފު( ގައި ބަޔާނމި މާއްދާގެ ) (ރ)  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް )ތިރީސް އެކެއް( ވަނަ  31

އެ  ،ލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުފުސީ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާ ތަރމި މާއްދާގެ ) ބ()  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  )ތިރީސް( 30ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ލިބެންޖެހޭނަމަ މާލީ އެހީޖަމްޢިއްޔާއަކަށް 

 ފައިސާ ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން،އަމިނިސްޓްރީން ކަނޑަ ޖަމްޢިއްޔާއަށް 
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މާލީ ށް އޮންނަ އަހަރުގެ ޔަކުރި ،ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މާލީ އެހީއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އްދާގަމި މާ ޅ()  
ގެ އް މީލާދީ އަހަރެކޮންމެ   ،ފުސީލުގޮތުގެ ތަ  ކުރި ރަދު ޚަ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  ،އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެހީއަށް
 ވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން )އެއްތިރީސް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 31 މަހުގެމާރިޗު
 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދެވޭނީ ދާއިމީ ހުއްދައެކެވެ. ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވާ  މި )ހ( .18 ފީ ެނގުން  ،ހުއްދަ އައުުކރުާމއި

 ރުފިޔާއެވެ. (ސަތޭކަ ސްފަ) 500/-، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ )ށ(  

ޢަމަލުކުރާނެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރުން ތަބާވެ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް އެ  )ހ( .19 ޖަމްިޢއްޔާގެ ސުލޫކީ ިމންަގނޑު 
 ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފާސްކުރެވޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑު،  ލައި ފާސްކުރަން އި އެކުލަވަ

 ގެން)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި 2ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރާތާ އެ 
 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

އެ  ،ހުށަހަޅާއިރުޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ޖަމް ވިޔަސް،އެހެން ބުނެފައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
އެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު  ،ލެވިފައިވާނަމައިކުން ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް އެކުލަވަޖަމްޢިއްޔާއަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ތިރީގައި  ންވާނީއޮންނަފައި އިލައިއިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އެކުލަވަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ  )ނ(  
  ޔަތްކޮށެވެ.ޢާބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރި 

 
ވެގެން  ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުހަދައިދަށުން  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ (1)   

 ނުވާނެއެވެ؛

 ؛ނުވާނެއެވެ ޢަމަލެއް ކޮށްގެންއަކުން އެހެން ފަރާތެއްގެ އަބުރު ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ޖަމްޢިއްޔާ ( 2)   

ލޫމާތު ޢު ވެހުރެ އާންމުންނަށް ދޮގު މަ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް މިއެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  (3)   
 ދީގެން ނުވާނެއެވެ؛ފޯރުކޮށް

 
އެހެން ފަރާތަކުން ކުރާ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރާ  (4)   

 މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް ދައްކުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. 
 

 ،ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުއެއްޖަމްޢިއްޔާއެ  ،ރީވާ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސްވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަގަ  މި )ހ( .20 އަހަރީ ިރޕޯޓް ހުށަހެޅުން 
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ވާންވާނީ މި ރިޕޯޓްންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ

 ށެވެ.ކަ ރިޕޯޓަ ލެވިފައިވާއެކުލަވައި 
 

 ވިދިގެން  ،ންވާނީއަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަފައިވާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ށ(  
 )އެއްތިރީސް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ. 31 މަހުގެ އަންނަ މީލާދީ އަހަރުގެ މާރިޗު
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ލެވޭ އިޖަމްޢިއްޔަތަކުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވަ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް، )ހ( .21 ޖަމްިޢއްޔާގެ ހިްނގާ ަގާވއިދު 
 ހިންގާ ގަވާއިދެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 
ފައި އޮންނަންވާނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އިލައިފައިވާ ހިންގާ ގަވާއިދު އެކުލަވަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ށ(  

 ގޮތަށެވެ. ނުވާ ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުދައި ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ
 

ރާްއޖޭގެ ަޖމްިޢއްޔާެއއް 
ރާްއޖެއިން ބޭުރގައި 

 ހަރަކާތްތެިރވުން 

މްޢިއްޔާތަކުގެ ރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ ޖަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ ގަ މި .22
ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންއެވެ.  ފަހު ކުރުމަށް ވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ގަވާއިދުގައި 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30އެ ހަރަކާތެއް ނިމޭތާ  ،ލޫމާތުޢު ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ
 ވާނެއެވެ. ހިއްސާކުރަން  މިނިސްޓްރީއާތެރޭގައި 

ރާްއޖެއިން ބޭުރގެ ަޖމްޢިއްާޔއެއް 
 ރާްއޖޭަގއި ހަރަކާތްެތިރވުން 

ހުރި ކަމެއްގައި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުން ގުޅިގެން ސްޓަރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކާގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިމި  .23
ދާ ތަކުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިޖަމްޢިއްޔާ ،ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާން އެދޭ ނަމަން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ދިވެހިރާއްޖެއި

އެ ، ޢުލޫމާތުހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަދެ ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅިގެން އަދި  ންވާނެއެވެ.މަތިން ޢަމަލުކުރަ  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
 ވާނެއެވެ. އާ ހިއްސާކުރަންމިނިސްޓްރީ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ހަރަކާތެއް ނިމޭތާ 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ގަާވއިދާ ޚިާލުފވުމުން ަޢމަލުކުރާނެގޮާތއި އެޭޅނެ ފިޔަވަޅުތައް 
ރެިޖސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުެރވޭނެ 

 ގޮތްތައް 
ލް ކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޠި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާ .24

 ލަތްތަކުގައެވެ.ހާ
 ކުރުމުން؛ލް ޠިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހުއްދަ ބާ ޢިޖަމް ހ()  

 
 ؛ލް ކުރުމުންޠި ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެދިގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާ ށ()  

 

 ފައިވާ ކަމެއް އެ އިތަކުގައި ކަނޑައަޅަޠުފައިވާ ޝަރުއިބަލަ ރީ ކުރުމުގައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ  ނ()  
 ؛ޖަމްޢިއްޔާގެ ކިބައިން އުނިވުން

 
 ؛ލްކުރުންޠި ރޭޝަން ބާއަމުރަކުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަކޯޓު  ރ()  

 ބަރުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ނޫން ލިޔުމެއްކަމަށް ންއެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެ ބ()  
 ރަޖިސްޓަރީކުރި ފަހުން ސާބިތުވުން؛
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، ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ  ޅ()  

އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރަން ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީން 
 ؛ފައިވާނަމައިނިންމަ

 

ނުވަތަ ހުށަހެޅުމަށް ލޫމާތެއް ހުށަހަންޖެހޭ ޢުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުން ނުވަތަ މަ ކ()  
 ން އަންގާ ތާރީޚުގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެވެ.މިނިސްޓްރީ

 
ކަނޑަެއޅިފަިއވާ މިްނގަނުޑތަކާ 

 ޚިލާފުުވމުން ެއޅޭ ފިޔަަވޅު 
ގެ ލަފާގެމަތިން، އްޔަންކުރާ ކޮމިޓީ ޢަބަލަން މިނިސްޓްރީން  އެ މައްސަލަ ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ )ހ( .25

 ފަރާތަކާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ. އެން މި މިނިސްޓްރީ

އެ  ،)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު 1އެކު އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިންޒާރުދިނުމާ )ށ(  
 ،އުނިކޮށްއެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަރުން ރީގެ ދަފުމިނިސްޓް ،ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ އްއެކަމެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

އެ  އެކަން ،ރަޖިސްޓްރީވެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިއެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  އަލުން  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 
 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅަ ދޭތެރޭ މިނިސްޓްރީން ވާއިދުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއަކާގަ މި .26 ކުރުން  ނާފުއުއިސްތި 
ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ، "މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ

ކަމެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް  ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް އެ 
 ޅިދާނެއެވެ.ހުށަހެ
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