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 އެއްވަނަ ބާބު 
 ބްތިދާއީ މާއްދާ އި

 )ހ( .1 ން ފާއި ނަތަޢާރަ
 
 

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

 ދެކެވެ.ލެވިފައިާވ ގަވާއިށުން އެކުލަވައިދަ ވަނަ ަންނބަރުގެ )8(މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
 

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

 ގަވާއިދު[ އެވެ.

ފަންީނ ގުޅުން ހުރި  ދާިއރާއާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ،ރަޖިސްޓަީރ ކުރެވޭނީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ނ(

 ތްތަކެވެ.  ޢައްޔާތަކާއި ޖަމާމްޢިޖަ

 ވަނީއެވެ.މިގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  މި .2 ަޞދު މަޤު

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

 ން ކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަޢިމާރާތްކު )ށ(
 ބެެލހެއްޓުން؛ އެ ދަފުތަރު، ލުމާއިއެކުލަވައި

 
ކުރެވޭނެ މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރީ އައު ،ރީ ކުރެވޭނެ މުއްދަތާއިޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަ )ނ(

 ؛ކަނޑައެޅުން
ރީ ބާޠިލްކުރެވޭނެ އުސޫލުތަްއ ރަޖިސްޓަ ،އްޔާގެ ނަން އުނިކޮށްތަރުން ޖަމްޢިމިނިސްޓްރީގެ ދަފު  )ރ(

 ؛ކަނޑައެޅުން

  ؛ލިއްޔަތު ކަނޑައެޅުންއޫރީ ކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސްރަޖިސްޓަ  )ބ(

 ރީކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން؛ރަޖިސްޓަ )ޅ(

 ؛މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުން އެކި ކަންކަމުގައި އިސްކަންދޭނެޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މިނިސްޓްރީން އެކި )ކ(

 އަދި

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

 ތަންފީޛުުކރާގަާވިއދު 
 ފަރާތް 

އިރެްއގައި  ކުރުމުގެ ޒިންމާ އެގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު މާތަންފީޛުކުާރނީ ޢިާމރާތްކުރުގަވާއިދު  މި .3
 .ވުޒާރާއަކުންނެވެވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހަ
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ގަާވިއދަށް ޢަމަލު 
 ކުރަން ފެށުން 

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

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ   ކުގެ ތެރެއިންތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާތަޢިމާރާ )ހ( .5 ލާ ޙައިންިތޤާލީ މަރު 
ފައިވާ ފަދައިްނ ށްވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮ 13 މި ގަވާއިދުގެތައް، ޖަމްޢިއްޔާކުރިން އުފެދިފައިވާ 

 ގޮތުގައި ބަލައިގަންަނން ތަކެއްގެއި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާކުރެވެންދެން މި ދާއިރާގަ ރަޖިސްޓަރީ
 ވާނެއެވެ.

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

ގެ ަގވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރަން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިން )ނ(  
ފެށެންދެން މި ގަވާއިދުގައި "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ 

މަލުކުރުމުގައި ޢަފައިވާ ކަންކަމަށް އިވާލާދީފައިވާ މާއްދާތަކުގައި ކަނޑައަޅަހަގަވާއިދު" އަށް 
މިނިސްޓްރީން  ،ލަށާއިސޫދަށުން ނެރެފައިވާ އުދުގެ އިއެ ގަވާ ،ދާއި އިބަލާނީ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާ

 ރީކުރަމުންދާ "ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް ރަޖިސްޓްރީ" އަށެވެ.ލައި ރަޖިސްޓައިއެކުލަވަ
 

 އަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށެންދެްނ  މަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު"ޢަ"ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ  )ރ(  
އަށް  މަލީ މަސައްކަތްކުރާ ަފރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު"ޢަ"ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ މި ގަވާއިދުގައި 

މަލުކުރުމުގައި ބަލާނީ މިނިސްޓްރީން ޢަފައިވާ ކަންކަމަށް އިވާލާދީފައިވާ މާއްދާތަކުގައި ކަނޑައަޅަހަ
 ރ ނެޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރްޒ ރެޖިސްޓަރޭޝަން" އެވެ.ކޮށްފައިވާ "ގައިޑްލައިން ފޮއިޢުޝާ
 

ހަމަނުޖެހޭ ހިތް މެދުކާމިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަވަޅަޖަމްޢިއްޔާއަކާ ދޭތެރޭ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ބ(  
"މި ޤާޫނނާއި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ  ރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަާދ،ތްކުމާރާޢި ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

މަލުކުރަންދެްނ ޢައަށް ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ިނންމާ ކަްނކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަާވއިދު" 
މަލުކުރަންވީގޮތް ކަމުގަިއ ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޢަނާފުކޮށްދިނުމަށް އެިދ އުތިއިސް

 މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަ
 

އި ދޭހަނުވާހަ  އެއްުތން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނަމި ގަވާއިދުގައި އެ އިބާރާތެއް ބޭނުކޮށްފައިވާ ގޮ .6 މާނަކުރުން 
ްތތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހިނދަކު މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންޮކށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާ

 މަތީންނެވެ.  ގޮތުގެ

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

 2003/1ބަރު ންވަނީ، ޤާނޫނު ނައެ ބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އްޔާތަކާ"ޖަމްޢި )ށ(
 އަެށވެ.ޤާނޫުނ(  ބެހޭ )ޖަމްޢިއްޔާތަކާ
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 R-180/2015ބަރު ންވަނީ، ގަވާއިދު ނައެ ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި ގެ"ޖަމްޢިއްޔާތަކު )ނ(
 އަށެވެ.ގަވާއިދު(  ކުގެ)ޖަމްޢިއްޔާތަ

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

ޅާ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަިޖސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަ މި ،ވަނީއެ "ޖަމްޢިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި )ބ(
 ށެވެ.ގުޅުންހުރި ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާއަ ރާއާޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއި

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

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

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

 ވެ.ށެގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކަފަރާތްތަކާ 
 

ގެ ފަންނީ ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ،ވަނީއެ ކަމަށް ބުނެފައި "އްއެހެނިހެން ޖަމްޢިއްޔާތަ" ވ((  
ކުއަންޓިޓީ  މިސާލު:ވެ. ށެފަރާތްތަކެއް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަ ކުރާޢަމަލީ މަސައްކަތް

ޢިލްމީ ލޭބަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ުނވަތަ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ޒްރވޭޔާސަ
ކާތްތަކެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އުފެއްޭދ އި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަރަޕްރޮގްރާމްތަކާ

 ޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ.
 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި  ،ވަނީއެ ކަމަށް ުބނެފައިރީ" "ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް ރަޖިސްޓަ )މ(  
ވާ ފަރާތްތަކުގެ ރީ ވެފައިމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަ

 ވެ.ށެތަރަދަފު
 

 ދެވަނަ ބާބު 
 މާއި ހިންގުން ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރު

 
އެހެން ާޤނޫނެްއގެ 

ދަށުން 
ރީކުުރން ޓަރަިޖސް

ނުވަތަ ހުްއަދއެއް 
 ނެގުން 

  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅަންވާނީ .7
 R-180/2015ބަރު ންގަވާއިދު ނަ ،ބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި އްޔާތަކާ)ޖަމްޢި 2003/1ބަރު ންޤާނޫނު ނަ

 ވުމަށް ތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީއްޔާތަކުގެ ދަފުގަވާއިދު( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޖަމްޢި ކުގެ)ޖަމްޢިއްޔާތަ
 ފަހުގައެވެ. 
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ކި ހަރަކާތްތައް ގުޅޭ އެކިއެ ނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް މި ދާއިރާއާފަންގުޅޭ  ޢިމާރާތްކުރުމާ  .8 ރީ ކުރުން ރަިޖސްޓަ
 ހިންގުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ 

 ވާނެއެވެ. ކުރަން
 

ރީ ކުެރވޭ ރަިޖސްޓަ
 ޖަމްިޢއްޔާތައް 

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

 
 ؛އާކިޓެކްޓުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް )ހ(

 ؛އިންޖިނިއަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ށ()

 ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛ ނ()

 ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ؛ ރ()

 .އެހެނިހެން ޖަމްޢިއްޔާތައް ބ()

ރީ ކުރަން ރަިޖސްޓަ
 ހުށަހެޅުން 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅަންވާނީ ިމ ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާތާ  )ހ( .10
  ދުވަހުްނ ފެށިގެންނެވެ.ވަނަ )އެއްތިރީސް(  31

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ  )ށ(
ރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަްނނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ގުޅޭ ފަ "ޢިމާރާތްކުރުމާ

 ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިިނސްޓްރީއަށެވެ.
 

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

ގަވާއިދު( ގެ ދަށުްނ ޔާތަކުގެ )ޖަމްޢިއް R-180/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  (1) 
 ؛ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން 

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

މިނިސްޓްރީގައި  އި،ބަރުންގެ ލިސްޓާންމެ ގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާއެ ޖަމްޢިއްޔާ (3) 
 .ނަމާއި ހުއްދައިގެ ނަންބަރުބަރުންގެ ންވާ މެރީވެފައިރަޖިސްޓަ

  
ޖަމްިޢއްޔާތަކުަގއި 
ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ 

 ޝަރުޠުތައް 

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

 މްޢިއްޔާއެއްނަމަ، ަފއިވާ ޖަށްއްޞަކޮޚާޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ވަކި ފަންނަކަށް  )ށ(
)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( މެންބަުރންނަީކ  %60އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ 

 އް ހިމެނޭ ޖަްމޢިއްޔާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަ ލްމް ޢިން ފައިވާ ފަންނުށްއްޞަކޮޚާ
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 ބަރުން ންމެ)ތިރީސް އިންސައްތަ(  30% މަދުވެގެން ބަރުންގެ ތެރެއިންންމެ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ )ނ(
 ވާނެއެވެ. ރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައި ވާންމިނިސްޓް

 
 ފަރާތްތަކާއިޢިލްމީ 

ފަންނީ ފަރާތްތަުކގެ 
 ތައް ޠުޝަރު

އެ ފަންނުގެ ޢިލްމު  ބަރުންގެ ތެރެއިންންރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެރަޖިސްޓަ )ހ( .12
 ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ފަާރތްތަކެވެ.މިިނސްޓްރީން ތުގައި ފަރާތްތަކުގެ ގޮ ހުރި

 
ލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ސީރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްަރަޖިސްޓ (1)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު" ގެ ސަނަދެއް  "ދާއިރާއަކުން
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛ ނުަވތަ 

 
ލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ސީުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްރީކަރަޖިސްޓ (2)

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

 
 ދަށުްނ  ގަާވއިދު" ގެ"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ  (3)

ލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ސީރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްަރަޖިސްޓ

 ށް ވުން.ކަރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަމިނިސްޓްރީގައި ދާއިރާއަކުން 
  

ެގ ބަރުންގެ ެތރެއިން ފަންނީ ފަރާތްތަކުންމެ ރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެރަޖިސްޓަ )ށ( 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ބަލާނީ މިނިސްޓްރީން ގޮތުގައި 

 ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
 
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިުދ" ގެ ދަށުްނ   (1)

 ؛ ނުވަތަ ށް ވުންކަރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަމިނިސްޓްރީގައި 

ދަށުން  "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ (2)   
 ށް ވުން.ކަރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަމިނިސްޓްރީގައި 

ހުއްަދދިުނމާއި 
 ރަިޖސްޓަރީ ކުރުން 

 އި މާއްދާގަވަނަ  12 ވަނަ މާއްދާއާއި،  11 ވަނަ މާއްދާއާއި، 10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .13
 ،ޅުމުންބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ުފރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެ

 ،ކޮށްދެވޭނަމަ ރަޖިސްޓަރީ އެއްޖަމްޢިއްޔާއެ  ،ފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހުއިހުށަހަޅަ
  ،ށްކޮރަޖިސްޓަރީޢިއްޔާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަމް  )ދިހައެއް( 10ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

 ލިޔުން ދޫކުރަންވާެނއެވެ. ކަމުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިންއެ
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތުެގ  ،ފައިވާ ލިޔުމުގައިށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ  )ށ(

 ވާނެއެވެ. ހިމެނެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ،އިތުރުން
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 ސްޓަރީ ކުރެވުނު ނަން؛ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖި (1) 

 ލުކުރާ ފަރާތް؛ސީޖަމްޢިއްޔާ ތަމް (2)

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު. (3)

ވެން ނެތް ށްދެރަޖިސްޓަރީ ކޮ ،ކަށްއަނުދެވޭ ޖަމްޢިއްޔާރީ ކޮށްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ (ނ)
 ރޭގައި މިނިސްޓްރީން )ދިހައެއް( ދުވަުހގެ ތެ 10 ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް 
 

ކަށް މި ަގވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަ( ގައި ބަޔާްނވެގެންވާ ޖަމްޢިއްޔާނމި މާއްދާގެ ) (ރ)
 ގޮތުގެމަތިން އަލުން ރަޖިސްޓަރީުވމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
 ތަކުގެޔާޖަމްިޢއް

ދަފުތަރު 
 އެކުލަަވއިލުން 

ގުޅޭ  ތްކުރުމާ"ޢިމާރާ ،ޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ފަސްދޮ 60ކުރެވޭތާ ޛުމި ގަވާއިދު ތަންފީ )ހ( .14
މު ންއާއި ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ަޖމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރު" މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލަ

 ވާނެއެވެ. ކުރަން
 

ވާއިދުގެ ދަށުން ގަ މި ،ތަރު އާންމުކުރާއިރުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދަފުއި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(
 ން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ކަފައި ނެތް އިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނަން ހިމަނަކޮށްދީފައި ރީރަޖިސްޓަ
މިނިސްޓްރީއަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ފަނަރަ( 15ތަރު އާންމުކުރާތާ އެ ދަފު
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން 

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

 ވާނެއެވެ.

 ؛ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން (1) 

  ،ތަނުެގ މަޢުލޫމާތާއި ގެ އޮފީސް ހުންނަވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖިސްޓަރީރަ (2) 
 ؛ ގުޅޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުއެ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ 

 .ގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރުޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާރަ (3) 

ރަިޖސްޓަރީ ކުެރވޭ 
ޖަމްިޢއްޔާގެ 
 މަްސއޫލިއްޔަތު 

ޖިސްޓްރީވުމުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިންގަންވާނީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަ މި )ހ( .15
ގޮތަށެެވ.  ނުވާޒުގަވާއިުދތަކާ ތަޢާރަ ލާއިޫނނުގެ ދަށުން އެކުލަވަޤާޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ 

 ތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތްތައް ކުރަންވާނީޖަމްޢިއްޔާގައި ކުރާ މަސައްކަ އެ އަދި
 .ގޮތަށެވެ  ޒުނުވާޢާރަތަ ގަވާއިދުތަކާ
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 ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.އޫތިރީގައިވާ މަސް ،ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ  )ށ(

ބަޔަކު  ގުޅޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ އަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާޖަމްޢިއްޔާ އެ (1)
 އްޔާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ޢިމީހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ޖަމް

 ރާ މުގެ ދާއިރާގެ ޢިްލމާއި ފަންނު ކުރިއެރުވުމަްށ މަސައްކަތްކުރާތްކުރުޢިމާ (2)
 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

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

އި ތަންފީޛުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޔާވިލަރެސްކުރުމުގައް
 ވާނެއެވެ. އްބާރުލުން ދޭންއެ

ބަޔަކު  ގުޅޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ އަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާޖަމްޢިއްޔާ އެ (4)
 ވާނެއެވެ. އްޔާއަކަށް ވާންޢިމީހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ޖަމް

 މާލީ އެހީތެރިކަންސަރުކާރުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  17މި ގަވާއިދުގެ  (5)
 ،ތައް ބަލަހައްޓައިފުސީލުގޮތުގެ ތައެ ަފއިސާ ޚަރަދުކުރި ،ފޯރުކޮށްދޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން

 ކުރަން ހިއްސާތައް މިނިސްޓްރީއާ ފުސީލުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި އެ ތަމިނިސްޓްރީ
 ވާނެއެވެ.

 
އެކި ކަންކަމުަގއި 

އިސްކަްނެދވޭ 
 ގޮތްތައް 

ންގެ ބޯޑަކަށް ނުވަތަ ކޮިމޓީއަކަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުްނ ލާ މެްނބަރުއިއެކުލަވަ ންމިނިސްޓްރީ )ހ( .16
 އްޔަނުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވާީނ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ.ޢަމެންބަރެއް 

 
 ދަދު؛ އައެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ  (1)

i.  )ދަދު އަގެ ބަުރން ންފައިވާ މެބަރުގައި ބުނެ ންވަނަ ނަ  1ގެ  މި މާއްދާގެ )ހ
ބަރަކު ދެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ންއެއް މެ ،ކަނޑައެޅުމުގައި

އިޚްތިޔާރުކުރާ  ކުބަރަންވެފައިވާނަމަ ބަލާީނ، ދެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ތެރެއިން އެ މެ
  ؛ނުވަތަ ކީ ކޮބައިކަމެވެ.ޖަމްޢިއްޔާއަ

 
ii.  ެބަރަކު ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަށެވެ.ންއެ މ 

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

 
އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަދައިން ފައިވާ ޔާންކޮށްބަވަނަ މާއްދާގައި  12މި ގަވާއިދުގެ  (3)

 ތަޖުރިބާ. އިޢިލްމާ  ބަރުންަނށް ލިބިފައިވާންމެ
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ޔަންކުރުމުގައި ވަކި ޢައްބަރުްނ ންންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް މެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ )ށ(  
އެ ފަންނެއްގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ުހރި ފަރާތްތައް ނިސްބަތްާވ  ،ވާނަމަޞަފަންނަކަށް ޚާއް

 އްޔާތަަކށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.ޢިބަރުން ހިމެނޭ ޖަމްންމެ
 

މާލީ އެހީތެރިަކން 
  ފޯރުކޮށްދިުނން

 ަފންނީ  ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް ގުޅޭ ދަށުން ރަޖިސްޓަީރކުރެވޭ ޢިމާރާތްކުރުމާގަވާއިދުގެ  މި )ހ( .17
އްޔާތަކުން ދާއިރާ ޖަމްޢި އެ ލެއްގެ ދަށުން، ސޫމިނިސްޓްރީން ކަނޑައޅާ އު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް

  ރިކަން ދޭންވާނެއެވެ.މާލީ އެހީތެ ށް،އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ
 

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

މާލީ ން މިނސްޓްރީން ރީކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ  (ނ)
ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ ތިރީގައި ަބޔާންވެގެންވާ ކަންކަމަްށ  އެހީތެރިކަން 
 ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

 
ޢިމަރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުުރމާއި، ފެންވަުރ  (1) 

އި، ކުރިއަށް އޮތް ތާދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަ ،ރަނގަޅުކުރުމާއި
 ؛ފައިވާ މަސައްކަތްތައްއިވައަހަރަށް ރާ

 
ންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޮގތުން ކުރެވެމުންދާ އާގުޅޭގޮތުން  ރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާޢިމާ (2)

 ؛ފައިވާ މަސައްކަތްތައްއިމަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވަ
 

ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި،   އަސަރުފޯރާ ނުވަތަ އެޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް (3)
 ފައިވާ ށްތެރޭގައި ކޮ ގެތުވެދިޔަ އަހަރުތެރިކަމަށް ވޭއުޢިމާރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަ 

 ؛ފައިވާ މަސައްކަތްތައްއިކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވަ ،މަސައްކަތްތަކާއި
 

ވޭ ދާއިރާއަކަށް ރައްޓެހި މަސައްކަތްތަކެއް ުކރެ ޓާށްރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކީ ތިމާވެޢިމާ (4)
 ؛ފައިވާ މަސައްކަތްތަާކއި ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައްށްހެދުމަށް ކޮ

 
 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ފަންނު ކުރިއެރުވުަމށް ކުރެވިފައިވާ  (5)

 ؛ސައްކަތްތައްފައިވާ މައިމަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވަ

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

ލުތަކަށް ފުސީށަހަޅާ ތަ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުރމި މާއްދާގެ ) ބ()

ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ލިބެންޖެހޭނަމަ މާލީ އެހީއެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް  ،ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު
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ޅާ އުސޫލެއްގެ އަމިނިސްޓްރީން ކަނޑަ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް  30
 ފައިސާ ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ދަށުން،

 
ށް އޮންނަ އަހަރުގެ ޔަކުރި ،ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މާލީ އެހީކޮށްފައިވާ އި ބަޔާންއްދާގަމި މާ ޅ()

ކޮންެމ   ،ފުސީލުގޮތުގެ ތަ ކުރިރަދުޚަވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  ،އެދި ުހށަހަޅާއިރު މާލީ އެހީއަށް
މިނިސްޓްރީއަށް  )އެއްތިރީސް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 31 މަހުގެ ގެ މާރިޗުއްމީލާދީ އަހަރެ

 އެވެ.ވާނެ ހުށަހަޅަން
 

 ،ހުއްދަ އައުުކރުާމއި
 ފީ ނެގުން 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދެވޭނީ ދާއިމީ ހުއްދައެކެވެ. ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވާ މި )ހ( .18

 (ސަތޭކަސްފަ) 500/-، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގަިއ ނެގޭނީ )ށ(
 ރުފިޔާއެވެ.

ޖަމްިޢއްޔާގެ ސުލޫކީ 
 މިންަގނޑު 

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރުން ތަބާވެ ޢަމަލުކުރާނެ ސުލޫީކ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް އެ  )ހ( .19
 ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފާސްކުރެވޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑު،  ލައި ފާސްކުރަންއިމިންގަނޑެއް އެކުލަވަ

އަްށ )ދޭއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ 2ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރާތާ އެ 
 ފާސްކުރަންވާނެއެެވ. ގެންހުށަހަޅައި

ޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ޖަމް ވިޔަސް،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބުނެފައި )ށ(
އެ ސުލޫކީ  ،ލެވިފައިވާނަމައި ކުން ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް އެކުލަވައެ ޖަމްޢިއްޔާއަ ،ހުށަހަޅާއިރު

 މިންގަނޑު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 ންވާނީ އޮންނަފައި އިލައިއިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އެކުލަވަމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަމި  )ނ(
  ޔަތްކޮށެވެ.ޢާތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަަމށް ރި

 
ވެގެްނ  ފައިވާ ގަވާއިުދތަކާ ޚިލާފުހަދައިދަށުން  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާޫނނުގެ (1)   

 ނުވާނެއެވެ؛
 އަކުން އެހެން ފަރާތެއްގެ އަބުރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ވެސް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ( 2)   

 ؛ނުވާނެއެވެ
ވެހުރެ އާންމުންނަށް ދޮުގ  ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް މިއެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  (3)   

 ދީގެން ނުާވެނއެވެ؛ލޫމާތު ފޯރުކޮށްޢުމަ
 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރާ އެހެން ފަރާތަކުްނ ކުރާ ނުވަަތ  (4)   
 މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް ދައްކުވައިގެން ނުވާނެއެެވ. 
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އަހަރީ ިރޕޯޓް 
 ހުށަހެޅުން 

ގެ އަހަރީ އެއްޖަމްޢިއްޔާއެ  ،ީރވާ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސްވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަގަ މި )ހ( .20
ޖަްމޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގައިވާ  ވާންވާނީ މި ރިޕޯޓްްނވާނެއެވެ. ރީއަށް ހުށަހަޅާމިނިސްޓް ،ރިޕޯޓު

 ށެވެ.ކަރިޕޯޓަ ލެވިފައިވާއެކުލަވައިގޮތުގެމަތިން 
 

 ،ންވާނީައަހރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަފައިވާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ  )ށ(  
 )އެއްތިރީސް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ. 31 މަހުގެޗުއަންނަ މީލާދީ އަހަރުގެ މާރި ވިދިގެން

 
ޖަމްިޢއްޔާގެ ހިްނގާ 

 ގަާވިއދު 
ޖަމްޢިއްޔަތަކުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތްނ  ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް، )ހ( .21

 ލެވޭ ހިންގާ ގަވާއިދެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. އިއެކުލަވަ
 

ފައި އޮންނަންާވީނ އިލައިފައިވާ ހިންާގ ގަވާއިދު އެކުަލވަށްގައި ބަޔާންކޮ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
 ގޮތަށެވެ. ނުވާ ފައިވާ ގަވާއިުދތަކާ ޚިލާފުދައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަ

 
ރާްއޖޭގެ 

ޖަމްިޢއްޔާެއއް 
ރާްއޖެއިން ބޭުރގައި 

 ހަރަކާތްތެިރވުން 

ރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ ސްޓަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖި ގަ މި .22
ހިންގާ  މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންއެވެ.  ފަހުކުރުމަށް ވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގައިޖަ

އެ ހަރަކާތެއް  ،މާތުލޫޢުގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މަ ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ދާއިރާއާހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ވާނެއެވެ. ހިއްސާކުރަން މިނިސްޓްރީއާ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ނިމޭތާ 

ރާްއޖެއިން ބޭުރގެ 
ޖަމްިޢއްޔާެއއް 

ރާްއޖޭަގއި 
 ހަރަކާތްތެިރވުން 

ހުރި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންގުޅިގެން ސްޓަރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖި .23
ތަކުގެ ޖަްމޢިއްޔާ ،ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާން އެދޭ ނަމަން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ދިވެހިކަމެއްގައި ރާއްޖެއި
ހިންގާ ދެ ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅިގެން އަދި  މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެ ދާ އެއްގޮތްވާޤާނޫނާއި ގަވާއި

އާ މިނިސްްޓރީ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ތާ އެ ަހރަކާތެއް ނިމޭ، ޢުލޫމާތުހަރަކާތްތަކުގެ މަ
 ވާނެއެވެ. ހިއްސާކުރަން

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ޭޅނެ ފިޔަވަޅުތައް ަޢމަލުކުރާނެގޮާތއި އެގަާވއިދާ ޚިާލުފވުމުން 

 
ރެިޖސްޓްރޭޝަން 

ބާޠިލުކުރެޭވނެ 
 ގޮތްތައް 

ލް ކުރެވޭނީ ޠިޖިސްޓްރޭޝަން ބާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަ  .24
 ލަްތތަކުގައެވެ.ހާއަންނަނިވި 

 ލް ކުރުމުން؛ޠިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހުއްދަ ބާޢިޖަމް ހ()
 

 ؛ލް ކުރުމުންޠިޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެދިގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާ ށ()
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ތަކުގައި ޠުފައިވާ ޝަރުއިބަލަ ރީ ކުރުމުގައިއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަމި ގަވާ ނ()
 ؛ޖަމްޢިއްޔާގެ ކިބައިން އުނިވުން ފައިވާ ކަމެއް އެއިކަނޑައަޅަ

 
 ؛ލްކުރުންޠިރޭޝަން ބާކޯޓު އަމުރަކުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަ ރ()

ށަހެިޅ ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ބަރުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުންއެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެ ބ()
 ރަޖިސްޓަރީކުރި ފަހުން ސާބިތުވުން؛ ނޫން ލިޔުމެއްކަމަށް

 
ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީއަށް މައްސަލައެއް  އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ޅ()

ެއ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ބެލުމަްށފަހު އެ މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީން ، ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ
 ؛ފައިވާނަމައިޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރަން ިނންމަރަޖިސް

 

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

 
ކަނޑަެއޅިފަިއވާ 
މިންަގނޑުތަކާ 

ޚިލާފުުވމުން ެއޅޭ 
 ޔަވަޅު ފި

ގެ އްޔަންކުރާ ކޮމިޓީޢަބަލަން މިނިސްޓްރީން  އެ މައްސަލަ ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ )ހ( .25
ފަރާތަކާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  ްނ އެލަފާގެމަތިން، މި މިނިސްޓްރީ

 ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  1ށް އެކު އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމައިންޒާރުދިނުމާ )ށ(
ތަރުްނ ރީގެ ދަފުމިނިސްޓް ،ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ އްއެކަމެއެ މުއްަދތުގެ ތެރޭަގއި  ،ދިނުމަށްފަހު

އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  އަލުން  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،އުނިކޮށްއެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 
ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ލިޔުމުން  އެ އެކަން ،ރަޖިސްޓްރީވެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

ކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާްތތަުކން  އަޅާ ފިޔަވަޅަދޭތެރޭ މިނިސްޓްރީން ވާއިދުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއަކާގަ މި .26 ކުރުން  ނާފުއުއިސްތި 
ދެއްގެ ދަށުން ގަވާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ، "މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ

ކަމެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި  ނިންމާ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް އެ
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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