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ދދު1020 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ފންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު
ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ަ
ބ
އވަނަ ބާ ު
އެ ް
ދ
މއް ާ
އިބްތިދާއީ ާ
ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

ދ
ޞ ު
މަޤު ަ

.2

(ހ)

މި ގަވާއިދަކީ ،ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން
ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  95ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ) (8ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ[ ،ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ
ގަވާއިދު] އެވެ.

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި ފަންނީ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާއާ

ގުޅުން

ހުރި

ޖަމްޢިއްޔާތައް

މިނިސްޓްރީގައި

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުން؛
(ށ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ހަރަކާތްތެރިވާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

ދަފުތަރެއް

މިނިސްޓްރީން

އެކުލަވައިލުމާއި ،އެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުން؛
(ނ)

ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި ،ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން؛

ދދު1020 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :
(ރ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މިނިސްޓްރީގެ ދަފުތަރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން އުނިކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް
ކަނޑައެޅުން؛

ތ
ކރާ ފަރާ ް
އދު ތަންފީޛު ު
ވ ި
ގަ ާ

.3

(ބ)

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައެޅުން؛

(ޅ)

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން؛

(ކ)

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މިނިސްޓްރީން އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އިސްކަންދޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުން؛

(އ)

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން.

އަދި

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ އިރެއްގައި
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުންނެވެ.

އދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށު ް
ވ ި
ގަ ާ
ނ .4

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

ލ
ރޙަ ާ
ތޤާލީ މަ ު
އިން ި

.5

(ހ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ
ކުރިން އުފެދިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ،މި ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވެންދެން މި ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން
ވާނެއެވެ.

(ށ)

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

(ނ)

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށެންދެން
މި ގަވާއިދުގައި "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" އަށް
ހަވާލާދީފައިވާ މާއްދާތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ބަލާނީ މާލޭ ޕްލޭނިންގ
ގަވާއިދާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ އުސޫލަށާއި ،މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައި
ރަޖިސްޓަރީކުރަމުންދާ "ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް ރަޖިސްޓްރީ" އަށެވެ.

(ރ)

"ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށެންދެން
މި ގަވާއިދުގައި "ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" އަށް ހަވާލާދީފައިވާ
މާއްދާތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ބަލާނީ މިނިސްޓްރީން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
"ގައިޑްލައިން ފޮރ ނެޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރޒް ރެޖިސްޓަރޭޝަން" އެވެ.

(ބ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން

ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ދޭތެރޭ މިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ" ،މި ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރަންދެން
އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ކަމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ވޮލި ުއމް48 :

ނ
މާނަކުރު ް

ދދު1020 :
އަ ަ

.6

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި ގަވާއިދުގައި އެ އިބާރާތެއް ބޭނުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު
މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތީންނެވެ.
(ހ)

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) އަށެވެ.

(ށ)

"ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2003ޖަމްޢިއްޔާތަކާ
ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށެވެ.

(ނ)

"ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-180
(ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު) އަށެވެ.

(ރ)

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ
އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

(ބ)

"ޖަމްޢިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާއަށެވެ.

(ޅ)

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

(ކ)

"ފަންނީ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ
ފަރާތްތަކަށެވެ.

)އ)

"ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި
މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަރާތްތަކާއި ،އެފަދަ އެހެން
ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.

)ވ)

"އެހެނިހެން ޖަމްޢިއްޔާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނީ ނުވަތަ
ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކެއް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ .މިސާލު :ކުއަންޓިޓީ
ސަރވޭޔާޒް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ލޭބަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޢިލްމީ
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އުފެއްދޭ
ޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ.

(މ)

"ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް
މަސައްކަތްކުރާ
ދަފުތަރަށެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ"

ފަރާތްތަކުގެ

ކަމަށް

ގޮތުގައި

ބުނެފައި

މިނިސްޓްރީގައި

އެވަނީ،

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ރަޖިސްޓަރީ

ވެފައިވާ

ދާއިރާގައި
ފަރާތްތަކުގެ

ދދު1020 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ބ
ދެވަނަ ބާ ު
ނ
ގ ް
ހން ު
ކރުމާއި ި
ސޓަރީ ު
ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖި ް
ދށުން
އގެ ަ
ޤނޫނެ ް
އެހެން ާ
ރން ނުވަތަ
ޖސްޓަރީކު ު
ރަ ި

.7

މި

ގަވާއިދުގެ

ޖަމްޢިއްޔާއެއް

ދަށުން

ރަޖިސްޓަރީކުރަން

ހުށަހަޅަންވާނީ،

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2003ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-180

ނ
އއް ނެގު ް
ދ ެ
ހުއް ަ

(ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު) ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ނ
ޖސްޓަރީ ކުރު ް
ރަ ި

.8

ރވޭ
ޖސްޓަރީ ކު ެ
ރަ ި

.9

ނ
ހޅު ް
ޖސްޓަރީ ކުރަން ހުށަ ެ
ރަ ި

.10

ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް މި ދާއިރާއާ ގުޅޭ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި މި
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ވާނެއެވެ.

އ
ޢއްޔާތަ ް
ޖަމް ި

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތިރީގައި ބަޔަންކޮށްފައިވާ
ޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ.
(ހ)

އާކިޓެކްޓުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛

(ށ)

އިންޖިނިއަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛

(ނ)

ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛

(ރ)

ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛

(ބ)

އެހެނިހެން ޖަމްޢިއްޔާތައް.

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާތާ
( 31އެއްތިރީސް) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ
"ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށެވެ.
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ)
()1

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

()2
()3

މި ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ؛
އެ

ޖަމްޢިއްޔާގައި

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ

މެންބަރުންގެ

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މެންބަރުންގެ ނަމާއި ހުއްދައިގެ ނަންބަރު.

ލިސްޓާއި،

މިނިސްޓްރީގައި

ވޮލި ުއމް48 :
ގއި
ޢއްޔާތަކު ަ
ޖަމް ި
އ
ތ ް
ނޖެހޭ ޝަރުޠު ަ
މވާ ް
ފުރިހަ ަ

ދދު1020 :
އަ ަ
.11

(ހ)
(ށ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ވާންވާނެވެ.
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ވަކި

ދާއިރާގެ

ފަންނަކަށް

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ،

ނބަރުންގެ ( 60%ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ) މެންބަރުންނަކީ
އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ޖުމްލަ މެ ް
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފަންނުން ޢިލްމް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
(ނ)

އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 30%ތިރީސް އިންސައްތަ) މެންބަރުން
މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައި ވާން ވާނެއެވެ.

ޢިލްމީ ފަރާތްތަކާއި ފަންނީ

.12

ޓރީ
ރޖިސް ަ
ނމާއި ަ
ދދި ު
ހުއް ަ

.13

އ
ޝރުޠުތަ ް
ަ
ފަރާތްތަކުގެ

(ހ)

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ފަންނުގެ ޢިލްމު ހުރި
ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

()1

ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން"
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު" ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ

()2

ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު" ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ކިޔަވަމުންދާ
ފަރާތަކަށް ވުން؛ ނުވަތަ

()3

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ފަންނުވެރިންގެ

ގަވާއިދު"

ގެ

ދަށުން

ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން
މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން.

(ށ)

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި
މިނިސްޓްރީން ބަލާނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ
ފަރާތްތަކެވެ.
()1

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގައި
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން؛ ނުވަތަ

()2

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ފަންނުވެރިންގެ

ގަވާއިދު"

ގެ

ދަށުން

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން.

ނ
ކުރު ް

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާއާއި11 ،

ވަނަ މާއްދާއާއި 12 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް
ބެލުމަށްފަހު،

އެ

ޖަމްޢިއްޔާއެއް

ރަޖިސްޓަރީ

ކޮށްދެވޭނަމަ،

ސަރުކާރު

ބަންދުނޫން

ދދު1020 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

(ދިހައެއް)

10

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތެރޭގައި

ދުވަހުގެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށް،

ޖަމްޢިއްޔާ

އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިންކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން،
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެން ވާނެއެވެ.

(ނ)

()1

ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ނަން؛

()2

ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް؛

()3

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްނުދެވޭ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވެން ނެތް ސަބަބު
ބަޔާންކޮށް،

ސަރުކާރު

ބަންދު

ނޫން

10

(ދިހައެއް)

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

މިނިސްޓްރީން

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އަލުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޢއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރު
ޖަމް ި
ނ
ވއިލު ް
އެކުލަ ަ

.14

(ހ)

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރެވޭތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި" ،ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް
ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރު" މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައި އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދަފުތަރު އާންމުކުރާއިރު ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން

(ށ)

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނަން ހިމަނައިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެ ދަފުތަރު އާންމުކުރާތާ ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މިނިސްޓްރީއަށް
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
"ޢިމާރަތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރު" ގައި

(ނ)

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އާންމު ކުރަން
ވާނެއެވެ.
()1
()2

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން؛
ރަޖިސްޓަރީ

ވެފައިވާ

ޖަމްޢިއްޔާގެ

އޮފީސް

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ގުޅޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު؛
()3

ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު.

ހުންނަ

ތަނުގެ

މަޢުލޫމާތާއި،

ދދު1020 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :
ޔގެ
ޢއް ާ
ރވޭ ޖަމް ި
ޖސްޓަރީ ކު ެ
ރަ ި

.15

ނދެވޭ
އސްކަ ް
ގއި ި
އެކި ކަންކަމު ަ

.16

ތ
ސއޫލިއްޔަ ު
މަ ް

(ހ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީވުމުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިންގަންވާނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ގަވާއިދުތަކާ ތަޢާރަޒުނުވާ ގޮތަށެވެ .އަދި އެ ޖަމްޢިއްޔާގައި
ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ތަޢާރަޒުނުވާ ގޮތަށެވެ.

(ށ)

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ،ތިރީގައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
()1

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބަޔަކު މީހުން
ރަމްޒުކޮށްދޭ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

()2

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.

()3

މި ދާއިރާގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ،ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކަންތައްތައް
ވިލަރެސްކުރުމުގައްޔާއި ތަންފީޛުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެއްބާރުލުން
ދޭން ވާނެއެވެ.

()4

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބަޔަކު މީހުން
ރަމްޒުކޮށްދޭ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.

()5

މި ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ،އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް ބަލަހައްޓައި ،މިނިސްޓްރީން
ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި އެ ތަފުސީލުތައް މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ.

އ
ގޮތްތަ ް

މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ މެންބަރުންގެ ބޯޑަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން

(ހ)

މެންބަރެއް ޢައްޔަނުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ.
()1

އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛
 .iމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު
ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެއް މެންބަރަކު ދެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާނަމަ
ބަލާނީ ،ދެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ތެރެއިން އެ މެންބަރަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ
ކޮބައިކަމެވެ .ނުވަތަ؛
 .iiއެ މެންބަރަކު ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަށެވެ.

()2

އެ

ޖަމްޢިއްޔާގެ

މެންބަރުންގެ

އަދަދުގެ

މަދުވެގެން

30%

(ތިރީސް

އިންސައްތަ)

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވުން؛
()3

މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނަށް
ލިބިފައިވާ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ.

ދދު1020 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :
(ށ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ވަކި ފަންނަކަށް
ޚާއްޞަވާނަމަ ،އެ ފަންނެއްގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ހިމެނޭ
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

ދނުން
ކން ފޯރުކޮށް ި
މާލީ އެހީތެރި ަ

.17

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް

މިނިސްޓްރީން

ކަނޑައޅާ

އުސޫލެއްގެ

ދަށުން،

އެ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން

ދާއިރާ

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ،މާލީ އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގައި
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެވެ.

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން މިނސްޓްރީން މާލީ އެހީތެރިކަން
ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.
()1

ޢިމަރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި،
ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތާއި ،ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވައިފައިވާ
މަސައްކަތްތައް؛

()2

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ
މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވައިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

()3

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އަސަރުފޯރާ ނުވަތަ އެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި،
ޢިމާރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކާއި ،ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވައިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

()4

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކީ ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ ދާއިރާއަކަށް ހެދުމަށް
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

()5

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތްތަކާއި

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވައިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފުސީލު ،ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ މާރިޗުމަހުގެ
( 31ތިރީސް އެކެއް) ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާ ތަފުސީލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،އެ
ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް މާލީ އެހީ ލިބެންޖެހޭނަމަ ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ

ޖަމްޢިއްޔާއަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ،ފައިސާ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ދދު1020 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :
(ޅ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ އެހީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ކުރިޔަށް އޮންނަ އަހަރުގެ މާލީ
އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީލު ،ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ
މާރިޗުމަހުގެ ( 31އެއްތިރީސް) ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ނ
ނގު ް
މއި ،ފީ ެ
ކރު ާ
ހުއްދަ އައު ު

.18

މންގަނޑު
ޢއްޔާގެ ސުލޫކީ ި
ޖަމް ި

.19

ނ
ރޕޯޓް ހުށަހެޅު ް
އަހަރީ ި

.20

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދެވޭނީ ދާއިމީ ހުއްދައެކެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ( 500/- ،ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ.

(ހ)

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރުން ތަބާވެ ޢަމަލުކުރާނެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް
އެކުލަވައިލައި

ވާނެއެވެ.

ފާސްކުރަން

މިގޮތުން

ސުލޫކީ

ފާސްކުރެވޭ

މިންގަނޑު،

އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރާތާ ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން
ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބުނެފައިވިޔަސް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ،އެ
ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

ސުލޫކީ

މިންގަނޑެއް

އެކުލަވައިލެވިފައިވާނަމަ،

އެ

ސުލޫކީ

މިންގަނޑު

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އެކުލަވައިލައިފައި އޮންނަންވާނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
()1

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު ވެގެން
ނުވާނެއެވެ؛

()2

އެއްވެސް ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެހެން ފަރާތެއްގެ އަބުރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ؛

()3

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މި ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް ވެހުރެ އާންމުންނަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ؛

()4

އެހެން ފަރާތަކުން ކުރާ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރާ
މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް ދައްކުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވާ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު،
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ .މި ރިޕޯޓް ވާންވާނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ރިޕޯޓަކަށެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނީ ،ވިދިގެން
އަންނަ މީލާދީ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހުގެ ( 31އެއްތިރީސް) ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ.

ދދު1020 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :
ދ
ވއި ު
ގ ާ
ނގާ ަ
ޢއްޔާގެ ހި ް
ޖަމް ި
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އއް
ޢއްޔާ ެ
ޖމް ި
އޖޭގެ ަ
ރާ ް
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(ހ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް ،ޖަމްޢިއްޔަތަކުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވައިލެވޭ
ހިންގާ ގަވާއިދެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިންގާ ގަވާއިދު އެކުލަވައިލައިފައި އޮންނަންވާނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތަށެވެ.

ރގައި
އޖެއިން ބޭ ު
ރާ ް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ
ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެވެ .މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ނ
ރވު ް
ހަރަކާތްތެ ި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،އެ ހަރަކާތެއް ނިމޭތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ.

ޔއެއް
ޖމްޢިއް ާ
ރގެ ަ
އޖެއިން ބޭ ު
ރާ ް
ނ
ރވު ް
ތ ި
ގއި ހަރަކާތް ެ
އޖޭ ަ
ރާ ް
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ގުޅިގެން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްގައި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާން އެދޭ ނަމަ ،ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ދެ ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،އެ
ހަރަކާތެއް ނިމޭތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ.

ބ
ތިންވަނަ ބާ ު
އ
ޅނެ ފިޔަވަޅުތަ ް
ތއި އެ ޭ
ޢމަލުކުރާނެގޮ ާ
ފވުމުން ަ
ލ ު
ވއިދާ ޚި ާ
ގަ ާ
ރވޭނެ
ޖސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކު ެ
ރެ ި
ގޮތްތައް
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލް ކުރެވޭނީ އަންނަނިވި
ހާލަތްތަކުގައެވެ.
(ހ)

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލް ކުރުމުން؛

(ށ)

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެދިގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލް ކުރުމުން؛

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގައި ބަލައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމެއް އެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ކިބައިން އުނިވުން؛

(ރ)

ކޯޓު އަމުރަކުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ބާޠިލްކުރުން؛

(ބ)

އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ނޫން ލިޔުމެއްކަމަށް
ރަޖިސްޓަރީކުރި ފަހުން ސާބިތުވުން؛

ދދު1020 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :
(ޅ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ،މިނިސްޓްރީއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،
އެ މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީން ބެލުމަށްފަހު އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރަން
ނިންމައިފައިވާނަމަ؛

(ކ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަންޖެހޭ ނުވަތަ ހުށަހެޅުމަށް
މިނިސްޓްރީން އަންގާ ތާރީޚުގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެވެ.

ޑތަކާ
ނގަނ ު
އވާ މި ް
އޅިފަ ި
ކަނޑަ ެ

.25

ނ
ތއުނާފު ކުރު ް
އިސް ި

.26

ޅ
ވ ު
އޅޭ ފިޔަ ަ
ވމުން ެ
ޚިލާފު ު

(ހ)

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މައްސަލަ ބަލަން މިނިސްޓްރީން ޢައްޔަންކުރާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން،
މި މިނިސްޓްރީން އެ ފަރާތަކާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.

(ށ)

އިންޒާރުދިނުމާއެކު އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު ،އެ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ ،މިނިސްޓްރީގެ ދަފުތަރުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުނިކޮށް،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އަލުން ރަޖިސްޓްރީވެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،އެކަން އެ
ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ދޭތެރޭ މިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ" ،މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ
ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް އެ ކަމެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

