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  ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
  

 .ރީ ކުރުމާއި، ހިންގުމާއި އަދި އުވާލުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެހެދުމާއި، ރަޖިސްޓަ އި ޖަމްޢިއްޔާމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގަ .1
 .މިިހެންނެވެ" ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު"މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  .2

  
  ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅުން 

  

އެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޖަމްޢިއްޔާ 2ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .3
ގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ  1ހުށަހަޅާނީ، ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 . އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަށެވެ
  

  .ގެ ފޮޓޯކޮޕީއުފައްދަން އޭެދ މީހުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުޖަމްޢިއްޔާ   )ހ(
  .ޖަމްޢިއްޔާގައި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ގަޞްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ މޮޓޯއަކާއި އޭގެ މާނަ  )ށ(
ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަން ޤަޞްދުކުރާ ތަނުގައި، ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާ ބެހެއްޓުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ   )ނ(

  .ކަމުގެ ލިޔުން
ކުލައެއް ބޭނުންކުރަން ޤަޞްދުކޮށްފައިވާނަމަ  ޖަމްޢިއްޔާގައި ލޯގޯ އެއް، ދިދައެއް ނުވަތަ  )ރ(

  .އެތަކެތީގެ ތަފްޞީލް އެނގޭނޭ ކުރެހުން
ގައިވާ ފޯމާއި  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު (ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑްފޯމް   )ބ(

  )އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި
  ކޮޕީ 2ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ   )ޅ(
  

 18ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން ހުށަހަޅާ މީހުންނަކީ އުމުރުން  3ގަވާއިދުގެ މި  .4
 .އަހަރުވެފައިވާ މީހުން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

  
  ްޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރުނ

 
މުން، ހުށަހެޅު ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިންވަނަ ނަންބަރުގައި  3ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  .5

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނާއި، މި ގަވާއިދާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ޖަމްޢިއްޔާގެ 
 .ރަޖިސްޓަރީ އެޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 
ރާއި ވެވޭ ތްތަކާއި، ދިވެހިސަރުކާޤްވާމީ ޖްަމޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަ .6

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާއެއްގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ 
އިން ބޭރުގައި އުފައްދާފައިވާ ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް

ހުއްދަހޯދަން ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގެ
 .ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަށެވެ
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  .ގެ މަޤްޞަދާއި ހިންގަން ގަސްދުކުރާ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލްޖަމްޢިއްޔާ  )ހ(
  .ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައުސުލްމާލު ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް  )ށ(
  .ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް އަމާޒުވާނެ ފަރާތްތަކާއި މީހްުނ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް  )ނ(
  

ޖްަމޢިއްޔާއެއް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ނ .7
ރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި އަދި ޙަރަކާތްތަކާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކަށާއި، ތަ

 .ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށާއި، މީހުންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަ ފައިދާގެ މައްޗަށެވެ
 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާނީ، މި  6މި ޤަވާއިދުގެ  .8
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ  3ގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދުގެ  3 ގާަވއިދުގެ ޖަދުވަލް

ތަކެތީގެ ިއތުރުން، ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް 
 .އެންވަޔަރަންމަންޓަށެވެ

 
އްގައި ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މައި އޮފީސް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤައުމެ  )ހ(

  .ކަމުގެ ލިޔުމެއް
ރާއްޖޭގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަންއެދޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ މީހުންގެ ތެރޭގައި   )ށ(

އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކުވާނަމަ، އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހަކުން ދީފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑު 
  .ފޯމު

  .ރާއްޖޭގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަދިންކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް  )ނ(
  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާފަދަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގައާއި  6މި ގަވާއިދުގެ  .9
 . އެއްގޮތަށެވެޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާ ، ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ

  
  ގެ ނަންޖަމްޢިއްޔާ

 
ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ކަންތައްތަކުގެ މާނަ ދޭހަވާ  .10

ނަމަވެސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގެ . ނުވަތަ އެކަންތައްތްައ ރަމްޒުކޮށްދޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެކަށޭނަ ނަމެކެވެ
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ނަމެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ ގޮތުގައި، ތިރީގައި

  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި   )ހ(

އެވަގުތަކު ހިމެނިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނަމެއް ނުވަތަ އެފަދަ ނަމަކާއި އޮޅުންއަރާފާނޭ ފަދަ 
  .ނަމެއް

އެނަމެއްގައި ޢާންމުވެފައިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް، ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ކިޔާ   )ށ(
  .ނަމެއް

  . ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާ ކަންތައްތަކާއި ނުގުޅޭނަމެއް  )ނ(
  .ނަމެއްއެއްވެސް މާނައެއް ދޭހަނުވާ، ނުވަތަ ފުރިހަމަ މާނައެއް އެކުނުލެވޭ   )ރ(
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އިސްލާމްދީނުގެ އަދަބުތަކާއި ޚިލާފު ނަމެއް ނުވަތަ ސަލާމަތީ ގޮތުން ނުވަތަ އަޚްލާޤީ ގޮތުން   )ބ(
  .ނޭދެވޭ މާނައެއް ދޭހަވާ ނަމެއް

  
ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ގެ ނަން ފާސްކުރުމުގައި، އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ރަމްޒުކޮށް ކުރޮުކށްކިޔާ ނަމާއި، ޖަމްޢިއްޔާ .11

ންނަ ގޮތާއި އިނގިރޭސިބަހުން ނުވަތަ އެނޫން ބަހަކުން ލިޔެފައި އޮންނަގޮތްވެސް ތާނައިން ލިޔެފައި އޮ
 .މަތީގައިވާ އުސޫލުން ބަލާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

 
ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވުނު ނަމަވެސް، ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ކިޔާފައިވާ ނަމެއް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ .12

ހެން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވޭތާ ބަދަލުކުރެވުނު ނަމަވެސް އެނަމުގައި އެ
 .އަހަރު ފަހުންނެވެ 5ނުވަތަ ނަން ބަދަލުކުރާތާ 

 
  ްރަޖިސްޓަރީކުރުނ ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ

 
ކުރަން ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ވަކި ނިޝާނެއް ނުވަތަ ދިދައެއް ނުވަތަ ކުލައެެއް ނުވަތަ މޮޓޯއެއް ރަޖިސްޓަރީ  .13

 .ތިރީގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފިުރހަމަ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެދޭނަމަ 
 

  .ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ނިޝާން ނުވަތަ ދިދައިގެ ކުލަ އެނގޭނެހެން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުން  )ހ(
  .މޮޓޯ ރަމްޒުކުރާ މާނައާއި ތަފްޞީލް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ ނުވަތަ  )ށ(
  .ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ކުލަ އަތުރާލެވޭ ގޮތް ނުވަތަ ތަރުތީބު  )ނ(
  

އެއް ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ ނުވަތަ މޮޓޯ ނުވަތަ  .14
އް، ކުލައެއް ނުވަތަ މޮޓޯއެއް އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް އެފަދަ އެއްޗަކާއި އޮޅުން އަރާފާނެ ނިޝާނެއް، ދިދައެ

  .ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ
  

  ްކުރުނބަދަލު ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ
 
ޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވުނު ނަމަވެސް، ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ބޭނުންކުރާ ނިޝާން، ރަ .15

ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެޖަމްޢިއްޔާގެ ނުވަތަ އެއާއި ޮއޅުން އަރާފަދަ ނިޝާނެއް ދިދަ، ކުލަ ނުވަތަ މޮޓޯ ބަދަލު
ދިދައެއް ނުވަތަކަ ކުލައެއް އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ އެޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭތާ ނުވަތަ 

 .އަހަރު ފަހުންނެވެ 5އެނިޝާން ނުވަތަ ދިދަ ނުވަތަ ކުލަ ނުވަތަ މޮޓޯ ބަދަލުކުރާތާ 
 

ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ ނުވަތަ މޮޓޯ ބަދަލުކުރެވޭނީ އެޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  .16
ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފާސްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް 

  .އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
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ބަރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނިޝާން، ދިދ، ކުލަ ނުވަތަ ވަނަ ނަމް 16މި ގަވާއިދުގެ  .17
މޮޓޯ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާނީ ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ ނުވަތަ މޮޓޯ ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގެ އަޞްލާއި 

 .ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ވާގޮތަށެވެ 13އެއްގޮތް ކޮޕީއަކާއެކު މިގަވާއިދުގެ 
 
 

  ންގާ ގަވާއިދު ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓަރީކުރުންހި
 
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ބައިތަކުގެ  5ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .18

 .އިތުރުން ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ
  .ކަނޑައަޅާނެ ގޮތްރު ހިންގާކޮމިޓީގެ އުމުރު ނުވަތަ އުމު  )ހ(
  .ޢިއްޔާގެ ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ ނުވަތަ މޮޓޯ ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތްޖަމް  )ށ(
  .އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ގޮތް  )ނ(
  .އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތާއި، ފާސްކުރާނެ ގޮތް  )ރ(
  . އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާނެގޮތާއި، ފާސްކުރާނެ ގޮތް  )ބ(
  .އެޅުމުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތްޖަމްޢިއްާޔ އުވާލުމަށް ކަނޑަ  )ޅ(
ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭ ޙާލަތުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި އަދާކުރާނެގޮތާއި، ދަރަނި އަދާކުރުމަށްފަހު،   )ކ(

  .ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ދޭތެރޭ އަމަލުކުރާނެ ގޮތް
  
  

  ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލުކުން
 
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ .19

ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގެ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން ފާސްކުރުމަށްފަހު 
ންގާ އެބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި އެބަދަލުތައް އެނގޭނެހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހި

ކޮޕީ އާއި، ބަދަލު ގެންނަން ފާސްކުރި ޤަރާރުގެ އަޞްލާއި އެއްގޮތް ކޮޕީ ޖަމްޢިއްޔާގެ  2ގަވާއިދުގެ 
 .ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
  

  ހިންގާ ކޮމިޓީ
 
 .މެންބަރުން ހިމެނެންވާނެއެވެ 3ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެން  .20

 
މްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަލުން ހިންގާ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް އެޖަ .21

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30 ންތިޚާބު ނުވަތަ ޢައްޔަން ކުރާތާކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށް ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށް، އި
 .ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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  ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުން
 
ން އެޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް، ރަޖިސްޓަރީވުމުޖަމްޢިއްޔާއެއް  .22

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި، އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރުމުގެ 
 .އިޚްތިޔާރު، އެޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 
ރަންވާނީ އެކަމެއް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހަދާފައާިވ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާ ހުރިހާކަމެއް ކު .23

އަދި ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާކަމެއްގައި ވަކި އޮފީހަކުން ވަކި ޤާނޫނެއް ނުވަތަ . އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 .އެއް ބޭނުންވާނަމަ އެހުއްދައެއް ހޯދަންވާނެއެވެގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހުއްދަ

 
ޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކުގައާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާނެކަމަށް ބުނެފައި ނުވާކަމެއް ޖަމް .24

ކުރަން ބޭނުންނަމަ އެކަމެއް ކުރަންވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކުގައާއި، ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެކަމެއް 
ގެ ދަށުން އެ ބަދަލުތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލިޔެ، ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ ޤަނޫނާއި ގަވާއިދު

 .ކުރުމަށްފަހުއެވެ
 

  ޖަމްޢިއްޔާ އަކުން ވިޔަފާރިކުރުން
 
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި، ފައިސާ ހޯދުމުގެ  .25

އި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތިރީގަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިންގާ  21ގޮތުން، ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
 .ޢާމަލާތެއް ހިންގަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އެ މު

  .ވިަޔފާރީގެ ރައުސުލްމާލު  )ހ(
  .ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް  )ށ(
   .ވިޔަފާރިކުރަން ގަސްތުކުރާގޮތް  )ނ(
  

  ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ހިސާބު
 
ވިޔަފާރީގެ (އްޔާތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބު ޖަމްޢި .26

ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އެމުޢާމަލާތެއް ) ރައުސުލްމާލާއި، ޚަރަދުވި ފައިސާ އަދި ލިބުނު ފައިސާ އެނގޭނޭހެން
އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރިއަކީ އަހަރު . ވާނެއެވެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަން 90ނިމޭތާ 

ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހީަރ ހިސާބާއެކު މި މާއްދާގައި 
 .ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބު، ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
  ބޭރުގެ އެހީހޯދުން

 
ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ އެހީއެއް ހޯދަންވާނީ މިނިސްޓްރީ  އެއްވެސް ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެޖަމްޢިއްޔާގެ .27

އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ހުށަހަޅާ އެ އެހީއެއް ހޯދުމުގެ ހުއްދަ އެ މިނިސްޓްރީން 
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އެއް ހޯދަނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯއާއި އެ އެހީއެއްގެ އަދަދާއި އެ ބޭރުގެ އެހީއެއް ހޯދާނަމަ އެ އެހީ. ދިނުމުންނެވެ
އެހީއެއްގެ ދަށުން ކުރަން ގަސްދުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް 

 .އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

  އަހަރީ ރިޕޯޓް
 
ކުރިން އެޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިނގި ގޮތާއި، ގެ މާޗްމަހުގެ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް ކޮންމެ އަހަރެއް .28

އެޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އަހަރީ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  30އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ޖަލްސާ ބާއްވާތާ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މްއެފެއާޒް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަށްހޯ
  

  އަހަރީ ހިސާބު
 
އެޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ އަހަރީ ހިސާބު ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް،  .29

 30އެޖަލްސާ ބާއްވާތާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު 
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ހިސާބުތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޗަންދާގެ  29ިމ ގަވާއިދުގެ  .30

މުދަލާއި ނެގިފައިވާ  އާމްދަނީ އާއި، ދަރަނި އަދި ޚަރަދުވީ މިންވަރާއި،، ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި
 .ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެލޯންތަކާއި

 
  އޮޑިޓްކުރުން

 
 .މުޅި ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އޮޑިޓް ކުރަންވާނެއެވެ .31

 
ޓް ކުރުމަށް އެޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއެްގ ދެބައިކުޅައެއްބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ޖަމްޢިއްޔާއެއް އޮޑި .32

 .ލިބިއްޖެނަމަ އެޖަމްޢިއްޔާއެއް އޮޑިޓް ކުރަންވާނެއެވެ
 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓްކުރަންޖެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ އޮޑިޓްކުރަންވާނީ ދިވެހިސަރުކާރު  .33
 . އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ، ޤަބޫލުކުރާ

 
  ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން

 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން  7ޖަމްޢިއްޔާއާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  .34

 .އެޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ
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ލުމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާ .35
ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙަރަކާތެއް ހިންގައިގެން 

 .ނުވާނެއެވެ
 

ޔާއަކުން އަމަލުކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅުމުން، އެޖަމްޢިއް .36
ގޮތަށް އަމަލުކޮށް، ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށްޓަކައި، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެންޑް 

 . އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

  .ކޯޓުގެ އަމުރުގެ އަޞްލާއި އެއްގޮތް ކޮޕީ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅި ޤަރާރު ނުވަަތ  )ހ(
  .ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭއިރު ހުރި މުދަލާއި ދަރަނީގެ ތަފްޞީލް  )ށ(
  .ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަންޏާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލް  )ނ(
  .ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލް  )ރ(
  

ރުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެމާއްދާގައި ވަނަ ނަންބަ 36މި ގަވާއިދުގެ  .37
ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުން، އެޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ 

 .ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ
 

އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު، އެ އިޢުލާނުގައި ދެވޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅޭ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 37މި ގަވާއިދުގެ  .38
މައްސަލަތައް، އެމައްސަލައެއް ހަމަޖައްސަން ރަޖިސްޓްރާރ ދޭ މުއްދަތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފުަހ އެޖަމްޢިއްޔާގެ 

ޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތްުނ ހުށަހެޅުމުން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފްތަރުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން އުނިކޮށް އެޖަމް
 . ބާޠިލްކޮށް ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރާރ އެކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ

 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާގޮތުން ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކޮށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  38މި ގަވާއިދުގެ  .39

 .މުން، އެޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވުނީއެވެއެޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނަން އުނިކުރު ދަފްތަރުން
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