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 2022/3 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 

 
 

 ޤާނޫނު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

 

 ބާބު  އެއްވަނަ 
 މާއްދާތައް  އިބްތިދާއީ 

 

ވަނަ  30މިއީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހަދައި ހިންގުމުގެ 

ޖަމްޢިްއޔާތަކާިއ  ޙައްޤު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި،

ޖަމާޢަތްތައް އުފެއްދުމާއި، ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ހިންގުމުގެ 

އިޖުރާއަތުތަާކއި، ޖަމްޢިއްާޔތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކަށް ލިބިގެންާވ 

ަޖމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމުގެ ، ޙައްޤުތަކާއި ސިފަތަާކއި

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ބާރުތަާކއި އިޚްތިޔާރުަތއް ބަޔާންުކރުމު

 ޤާނޫނެވެ.

 ެއވެ. ''ޖަމްޢިްއޔާތަކުގެ ޤާނޫނު''ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ  މި )ށ(  
 

 ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ، އަންަނނިވި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުުރމެވެ. މި  .2 މަޤްޞަދު 
ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަިއ، ހިންގަިއ، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުަގިއ  )ހ(  

ޙައްޤު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދެވޭނެ ުއސޫލުތައް ބައިވެިރވުމުގެ 

 ބަޔާންކުރުން؛

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ުއސޫލުތައް  ަތއްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޖަމްޢިއްޔާ )ށ(  

 ބަޔާންކުރުން؛

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ަޖމްޢިއްޔާތަުކގެ ޙަރަކާތްތައް ިޒންމާދާރު  )ނ(  

ގޮތެްއގައި ހިްނގޭނެ ނިާޒމެއް ޤާއިމުކޮށް، ޖަމްޢިްއޔާތަކުން 
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މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި ކުިރއެރުމަށް މަސައްކަްތކުރެވޭނެ މަގެއް، 

 ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ފަހިކޮށްދިނުން؛

ކޮްށދިނުމާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ިހންގުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީ )ރ(  

ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން 

ހަމަޖެއްސުމަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތާިއ 

 އެފަރާތުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކިއ ބާރުތައް ބަޔާންކުރުން؛

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ދާިއރާތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އާމްދަނީ  )ބ(  

ފައިސާ ހޯދުމާއި، ޖަމްޢިްއޔާތަކުން ދަރަންޏަށް ޒިންާމވުމާގުޭޅ 

 އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުން؛

ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ުއވާލެވޭނެ ުއޫސލުތައް  )ޅ(  

 .ބަޔާންކުރުން
 

އަންނަނިވި އަސާސްަތްއ ނަގަހައްޓަިއ، މި ޤާނޫނު ބިނާވެގެންވަނީ،   .3 އަސާސް  ޤާނޫނުގެ 

ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަެށވެ. މި ޤާނޫނުގެ ކޮންމެ މާއްދާެއއްމެ ކިޔަންވާީނ، އަިދ 

އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ެއއިން ކޮންމެ އަސާސަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ގޮތުގެމަތިން، ޖަމްޢިއްާޔ އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ިޚލާފުނުވާނެ  )ހ(  

ހަދައި، ހިންގުމަކީ ޤާނޫނުައާސސީންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ަބއިވެިރވެފަިއާވ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ގަާވއިދުތަުކގެ ދަށުން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤެއްކަްނ 

 ޤަބޫލުކުރުން؛ އަދި 

ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ މާލީ ަމންފާއަށް މަސައްކަތްކުާރ ޤާނޫނީ  )ށ(  

ޚްޞުތަކެއް ނޫންކަމާިއ، ަޖމްޢިއްޔާއަކުން ަފއިސާ ހޯދުމަށް ހިންގާ ޝަ

ޙަރަކާތްތަކުން ނުވަތަ އެނޫންެވސް ގޮތަކުން އެތަނަކަށް ލިބޭ މުދަލަކީ 

ނުވަތަ ފައިާސއަީކ ނުވަަތ އާމްދަނީއަީކ، އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއެގ 

ނާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާިއ މެންބަރުން

ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްިސސުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކަށް 
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އެތަކެީތގެ މައްޗަށް މިލްކުވެިރކަމުގެ ެއއްވެސް ަޙއްޤެއް ލިިބގެންނުާވ 

 މުދަލާއި ފައިސާާއއި އާމްދަނީ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުން؛ އަދި 

ޤާނޫނެއްަގއި ަކނޑައެިޅގެން އެހެން ޮގތަކަށް އެހެން  )ނ(  

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ، މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިާވ 

ޖަމްޢިއްޔާތައް ހަދައި ހިންގުމާއި، ޖަމްޢިއްޔާެއްއެގ  ،މެނުވީ މިންވަރަށް

މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ޙަަރާކތްތެރިވުމުގެ ަޙއްޤު ހަނިކުެރވިގެްނ 

 ނުވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރުން.
 

ކޯޓަކުން ުނވަތަ ޓްރައިިބުއނަލަކުން މި ޤާނޫނުގަިއ ކަނަޑއަޅާފަިއާވ   .4 މާނަކުރުން  ޤާނޫނު 

ުއސޫލެއް މާނަކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގިއ އުސޫލުތަުކގެ ތެރެއިން 

މާނަކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުަތކާއި، ޖަމްޢިްއޔާ 

ހަދައި ހިންގުމުގެ ަޙއްާޤ ގުޭޅގޮތުން ދިވެހިރާއްެޖ ބައިވެިރވެފަިއާވ 

 ވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ރޫޙާ ެއއްގޮތް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގައި ޖަމްޢިއްޔާ މާނަކޮށްފައިވަނީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ   .5 މާނަކުރުން  ޖަމްޢިއްޔާ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  30ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޖަމާޢަތްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ޖަމްޢިއްޔާ ހަދައި ހިންގުން 

 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ަކށަވަރުކޮށްދީފަިއާވ  30ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .6 ހިންގުން  ހަދައި  ޖަމްޢިއްޔާ 

ޙައްޤުެގ ބޭނުން ހިފުމުގައި، މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޖަމްޢިއްޔާ ހަދަިއ، 

 ހިންގުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންެމ ފަރާތަކަށްމެ ލިބިގެންވެެއވެ.
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 ހިންގާ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 

 ޙަރަކާތްތައް 
ރަޖިސްޓަރީވެގެން ހިންގާ ޮކންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަްށވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާެގ   .7

މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމުެގ ގޮތުން، ޖަމްޢިްއޔާެގ ޙަރަާކތްތައް ހިންގުމަްށ 

      ފައިސާ ހޯދުމާއި، ވަކި ިޚާޔލެއް ނުވަތަ ވަކި ވިސްނުެމއް ކުިރއަރުަވއި، 

ށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދަިއ އެ ވިސްނުމަށް ތާއީދު ހޯދުމަ

ފެތުރުމާއި، ސަރުކާުރގެ ނުަވތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަުކގެ މަސައްކަތްތަާކިއ 

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލައި ފާރަލުމާއި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި 

ތަ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަާކއި ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތައް ަބދަލުކުރުމަށް ނުވަ

އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރުން ހިމެނޭގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޤާނޫނުތައް ހުއްދަކުރާ ާދއިރާެގ ތެރޭގަިއ ކޮންމެ ޙަރަކާެތއް ހިންގުމުގެ ޙަްއުޤ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 

 ހިންގާ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން 

 ޖަމްޢިއްޔާތައް 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެްނ  މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ގޮުތގެމަތިން )ހ(  .8

ހިންގާ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަރީެވފައިާވ 

ނަމުގައި، މި ޤާނޫނާ ެއްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއެގ 

، އަސާސީ ގަާވއިދުަގިއވާ ކަންަތއްތައް ހިންގުާމއި، ދަުޢވާ ުކރުމާއި

ނުއުފުލޭ މުދާ، ޤާނޫނު ހުއްދަކުާރ ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި، އުފުލޭ މުދަލާއި 

ގޮތުގެމަތިން ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމާއި، ދެމިގެްނވާ ގޮތަްށ މުދާ 

ލިބިގަތުމާއި، ިމކަންކަމުެގ ަޙއްޤު ލިބިގެްނވާ، އަދި ޖަްމޢިއްޔާެގ 

މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަްނ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންަބރުންނަށާއި 

ނަށް ނުލިބޭގޮތަްށ މުއައްސިސުންނަށާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

ހިންގާ، މެންބަރުންނާ ވަކިން އުފެދިފައިާވ، ޤާނޫނީ ގޮތުން އަމިއްލަ 

 ޝަޚްޞެކެވެ.
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާލަތެއް  61ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(  

މެދުވެރިވުމުން މެނުީވ، ޖަމްޢިްއޔާެއއްގެ ފަރާތުން ކުރިކަެމއްގެ ނުވަތަ 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކަމަށް ޒިންމާާވ  ،މާނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެްއގެ ިޒން

 މެންބަރުން ފަރުދީގޮތުން ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބާވަތްތައް 

 

ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާ ކަމުަގއި ބެލެވޭނީ، ަމދުވެގެްނ  މި )ހ(  .9 ޖަމްޢިއްޔާ 

ހުއްދަކުރާ މަްޤޞަދެއް )ދޭއް( ފަރާތް ަބއިވެިރެވެގން، ޤާނޫނު  2

ނުވަތަ މަޤްޞަދުތަކެއް ޙާިޞލުކުރުމަށްޓަކައި، މެންބަރުންަނށްވުމުެގ 

ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެްނ، މާލީ މަންފާއަށް ނުވާގޮަތްށ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް މި ާޤނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްާދ 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.

އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މެންބަރުންނަށްވުުމެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  

ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއްގެ އަސާސީ ގަާވިއދުގަިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ަރޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާަތްއ  މި )ހ(  .10 ބާވަތްތައް  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 

 ާބވަްތތަކުގެ މަްއޗަށެވެ.ބެހިގެންވަނީ އަންނަނިވި 

އިޖްތިމާޢީ މަސައްަކތެއް، މުނިފޫހިފިލުވުން ފަދަ  —ކްލަބް  (1)   

ވަކި ާޚއްޞަ ދާއިރާެއްއގައި ަޙރަކާތްތެރިވެ، އެ ދާއިާރއަކުން 

ކުރިއަށްދިއުމަށްޓަަކއި، ޢާންމުކޮށް މެންބަރުންނަށްވުމުގެ 

ފުރުޞަތު ހަނިކުރެވިފަިއވާ މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

އެކުަލވާލާ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް؛

ނުވަަތ އޯގަނަިއޒޭޝަން ނުަވތަ  އެސޯިސއޭޝަން  (2)   

ޤާނޫނު ހުްއދަކުރާ މަޤްޞަދެއް ނުވަތަ  —ސޮސައިޓީ 

މަޤްޞަދުތަކެއް ޙާޞިލުުކރުމަށްޓަކައި، ޢާންމުކޮްށ 

         މެންބަރުންނަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަިއގެން، 

މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަިތން އުފައްދާ ޖަމްޢިްއޔާތަކާިއ 

 ޖަމާޢަތްތައް؛
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މުޖުތަމަޢުގެ ފައިދާއަށް ުނވަތަ ވަިކވަިކ  —ފައުންޑޭޝަން  (3)   

ފަރުދުންނަށާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ަވކި ފަރުދަކު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން 

 އުފައްދާ ޖަމާޢަތްތައް؛
ވަިކ  —ފެޑަރޭޝަން ނުވަތަ އެލަޔަްނސް ނުވަތަ ނެޓްވާރކް  (4)   

ދާއިރާެއއްަގއި ނުވަތަ އެކި ދާއިރާތަކުަގއި ޙަރަކާތްތެރިާވ 

ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުިޅގެން އެ ާދއިރާެއއްެގ މަންފާއަށް ނުވަަތ 

        ވަކި މަޤްޞަދުތަެކއް ާޙޞިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއި، 

 ދާ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ؛މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައް

ޤާނޫނު ހުއްަދކުރާ މަޤްޞަދެއް ނުވަތަ  —ޗެރިޓީ  (5)   

މަޤްޞަދުތަކެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަްށ 

ލުަތކެްއގެ ދަށުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސޫކަނޑައެޅޭ ަވކި އު

 މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދާ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ؛

 މަސައްކަތްތެރިންގެ އެސޯސިއޭޝަން، ޔޫިނައން ފަންނީ   (6)   

ޤާނޫނު  —ނުވަތަ ޯއގަނަިއޒޭޝަން ުނވަތަ ސޮަސއިޓީ 

ހުއްދަކުރާ މަޤްޞަދެްއ ނުވަތަ މަޤްޞަދުތަކެއް 

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ، ވަިކ ފަންނެއްގައި ނުވަތަ އެިކ 

ފަންނުތަކުގައި މަަސއްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކުން އެ ފަންނެއްެގ 

ނަށް މެންބަރުންނަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު މަސައްކަތްތެރިން

ހުޅުވާލަިއގެން، މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްާދ 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް.

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަާޔންކުާރ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

 ފައުންޑޭޝަންގެ ތެޭރގައި އަްނނަނިވި ދެ ބާވަތް ހިމެނެއެވެ.

ފައުންޑޭޝަން ހިންގުމަށާިއ  —ަފއުންޑޭޝަންޕްރައިވެޓް   (1)   

ފައުންޑޭޝަންގެ ޙަަރކާތްތަަކށް ފައުންޑޭޝަން އުަފއްދާ 

 ފަރާތުން ނުވަތަ ބަޔަކު ފައިާސ ހޯދާ ފައުންޑޭޝަންތައް؛
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ފައުންޑޭޝަން ހިންގުމަށާިއ  —ޕަބްލިކް ފައުންޑޭޝަން   (2)   

ފައުންޑޭޝަންގެ ޙަރަކާތްަތަކށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި، 

އިދާރާތަކުންނާއި، ދައުލަުތގެ މުއައްސަސާަތކުންނާއި، 

ކުންފުނިތަކުންނާއި، ޖަމްޢިއްާޔތަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ފައިސާ ހޯދާ ފައުންޑޭޝަންތައް.
 

ތެެރއިްނ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ ސިފަިއަގއި ެއކުލަވާލަިއގެން ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ   .11 ޖަމްޢިއްޔާތައް  އިސްތިސްނާވާ 

 އަންނަނިވި ބާވަތްަތކުގެ ޖަމްޢިއްޔާަތއް މި ޤާނޫނުން އިސްތިސްނާވެގެްނވެެއވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން އުފައްދައި އެ ާޤނޫނުެގ  )ހ(  

 ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ؛
ދަށުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިސަރުކާރާެއކު ެވވޭ އެއްަބސްވުމެްއގެ  )ށ(  

ބައިވެިރވާ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ުމޢާހަދާއެއްެގ ދަށުން ދިވެހިރާްއޖޭގަިއ 

 ހިންގާ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ؛

ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަުކގެ ަދރިވަރުން ނުވަަތ މުދައްރިސުްނ ނުވަަތ  )ނ(  

 ؛ބެލެނިވެރިން ހިމެނިގެން އުފަްއދާ ޖަމްޢިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކޅިވަރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ކުޅިަވުރ  )ރ(  

 ލަބްތައް.ކް
 

 މަނާ  ކުރުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 

 ކަންކަން 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޙަރަކާތްތެިރވާ އެްއވެސް ޖަމްޢިްއޔާައކުން އަްނނަނިިވ  )ހ(  .12

ކަންކަން ކުރުމަކީ ނުަވތަ އެކަންކަން ކުރިއެުރވުމަްށ 

 ެވ.ކެ މަސައްކަތްކުރުމަކީ މަނާކަމެ

އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ިޚލާފު ކަމެއްކުރުމަށާިއ، އެފަދަ   (1)   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަުކގަިއ ކަމަކަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، 

 ޖިނާއީ ކުށެްއކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ެއއްެވސް ކަެމއް ކުރުން؛
ލިބިދިނުން، ނުވަތަ  އެްއވެސް ބާވަެތއްގެ ޢަސްކަރީ ތަމްރީނެއް  (2)   

ލިބިގަތުން ނުވަތަ އެްއވެސް ބާވަތެްއގެ ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތެްއ 

 ހިންގުން؛
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ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެިރވެފަިއވާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާިއ،   (3)   

، މަތިން މެނުވީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ހުްއދަކުރާ ގޮތެްއގެ

ޙައްޤުަތަކށް އެްއވެސް މީހެްއގެ ުނވަަތ ވަިކ ބަެއްއގެ 

 އުނިކަމެއް އަތުވެދާފަދަ ކަމެއް ކުރުން؛
ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހިންގާ ޙަރަާކތަކީ ވަކި ިސޔާސީ ޕާޓީއަކަްށ   (4)   

ދުކުރުމުެގ ގޮތުން ުނވަތަ އެފަދަ ޕާޓީެއއް ކުިރއެުރވުމަށް އީތާ

)ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ޤާނޫނު(  2013/4ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަޔާންކުރާ ދާއިާރގެ ތެޭރގަިއ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި  2ގެ 

        ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ 3ހިމެނޭ، އަދި އެ ޤާނޫުނގެ 

ވަނަ ނަންބަރާ ގުޅިެގން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން  7

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބާްއވާ އިންތިާޚބުތަކުަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ 

ނަމުގައި ވާދަކުެރވޭނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ހިންގާ 

 ށްވުްނ؛ޙަރަކާތަކަ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަަރކާތްތަުކގެ ެތރެއިން، އެ ޙަރަކާތްަތކެްއަގއި   (5)   

ބައިވެިރވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންެސއް ނުވަތަ 

ޕޮކެޓްމަނީއެއް ފަދަ އެްއެޗއް ފިޔަަވއި، ޖަމްޢިއްާޔގެ 

މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ މުއައްސިސުންނަށް ނުވަތަ ވަިކ 

މާލީ ނުވަތަ އެނޫްނވެސް އެފަަދ ފަރުދަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް 

 މަންފާއެއް ލިބިދިނުން؛ އަދި
ހިންގުމަށް މި ޤާނޫނުން  ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސަްއކަތްތަކަށް  (6)   

 .ލިބިދޭ ލުއި ހޯދުމުގެ ބޭނުމަށް އެކަނި ޖަމްޢިއްޔާ ެއކުލަވާލުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތކުގެ ެތރެއިން  )ށ(  

އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔާއަކުްނ ނިންމައިފިނަމަ، އެފަަދ 

 ނިންމުމެއްވާނީ ބާޠިލު ނިންމުމަކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއިން ކަމެްއ  )ނ(  

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ 
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މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިަޔވަޅު ެއޅުމުެގ ވަނަ  62

 ބާރު ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާަރށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ

 
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކުާރ  )ހ(  .13 ރަޖިސްޓްރާރ ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ޙާޞިލުކުރުމަށްަޓކައި، ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ަކންކަން މަޤްޞަދުތައް 

 ކުރާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްްޓރާރެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްާޔގެ ރަޖިސްޓްރާރ  )ށ(  

 ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ނ(  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރކަުމގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހަކު 

 ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުެރވޭ ޖަމްޢިއްާޔގެ ރަޖިސްޓްރާރ  )ރ(  

އޭނާގެ ޒިންމާތަާކއި މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުަގއި ދިމާވާ 

 ކަންކަމުަގއި ޖަވާބުދާރީވާނީ ިމނިސްޓަރަށެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަްށ ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަްއ  )ބ(  

ކަނޑައަޅާީނ، ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ލަފާގެ މަތިން 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.
 

ޢައްޔަްނކުރެވޭ ޖަްމޢިއްޔާެގ ވަނަ ާމއްާދގެ ދަށުން  13މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .14 މުއްދަތު  މަޤާމުގެ 

      )ފަހެްއ( އަހަުރދުވަހުގެ  5ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމުގެ ުމއްދަތަކީ 

 )އެެކއް( ދައުެރވެ. 1

ވަަނ  18މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫުނގެ  )ށ(  

މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުެރޭވ ޙާލަތުގައި ފިޔަަވއި، ޖަމްޢިއްާޔެގ 

ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމަށް ޢަްއަޔންކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު 
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)ފަހެއް( އަހަރަްށވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަްށ އިތުރު  5އިތުރު 

 ވިދާނެެއވެ.ކުރެ
 

 ރަޖިސްޓްރާރގެ  ޖަމްޢިއްޔާގެ 

 ޝަރުޠުތައް 
ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ، އަންނަިނިވ   .15

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުަގއި ވާްނވާނެެއވެ.
)ފަހެއް(  5މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިއަށް ހިނގައިދިޔަ  )ހ(  

ތެޭރގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މަޤާމެއް ފުރާފަިއވާ ނުވަަތ އަހަރުދުވަހުގެ 

އެފަދަ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުާމއި، އިންތިާޚބުކުރެޭވ 

 އެްއވެސް މަޤާމެްއގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމުަގއި ނުވުްނ؛

)ތިރީސް( އަހަރު ފުރިފައިާވ  30މުރުން ޢުބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި،  )ށ(  

 ދިވެހިރައްޔިަތކު ކަމުަގިއވުން؛
، މަޤާމުގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫިލްއޔަތު އުފުލުމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލުކަމާއި )ނ(  

ކަމާގުޅޭ ދާއިާރއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފަިއާވ މީހެއް 

 ކަމުގަިއވުން؛
)ފަހެއް( އަހަުރދުވަހު  5އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިާރގައި މަދުވެގެން  )ރ(  

 މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަުމގަިއވުން؛

އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދެއް ަކނޑައެޅިފަިއވާ ކުށެއް ކުިރކަްނ ނުވަތަ  )ބ(  

ވަްއކަމާއި، ޓެކުާމއި، މަކަރާިއ، ޙީލަތްހެދުމާއި، ޚިޔާނާތް ފަދަ ބޮޑު 

ކުރިކަްނ ކުށެއް ކުިރކަން ނުވަތަ ެއއްެވސް ބާވަތެްއގެ ޖިންސީ ކުށެއް 

ނުވަތަ ގެވެށި އަނިާޔގެ އެްއވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިާވކަން 

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ީމހަކު ކަމުގައިުނވުން؛
)އެެކއް(  1މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިއަށް ހިނގައިދިޔަ  )ޅ(  

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޖަމްޢިއްޔާެއއްގެ ހިންގާ ކޮިމޓީއެްއެގ 

 އިުނވުން. މެންބަރަކު ކަމުގަ
 

 ރަޖިސްޓްރާރގެ  ޖަމްޢިއްޔާގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ 
ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރެގ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއ   .16

 އެވަީނއެވެ.
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މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ިޒންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން، މި ޤާނޫނު  )ހ(  

ރަޖިސްޓްރާރ އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަްށ ނުވަތަ މިނޫންވެސް ޤާނޫނެއްަގއި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި މަސަްއަކތްތައް، 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިާވ  3ވަނަ މާއްާދާއއި  2މި ޤާނޫނުގެ 

 މަޤްޞަދުތަކާއި އަސާސްަތކުގެ އަލީަގއި އަދާކުރުްނ؛

ސާސީން، ޖަމްޢިއްާޔ ހަދައި ހަމަ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި، ޤާނޫނުއަ )ށ(  

ހިންގުމަށް ލިބޭ ޙައްޤު ކަަށވަރުކޮށްދީ، އެ ަޙއްޤު ލިިބދިނުމަށް 

 މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި މަސަްއަކތްކުރުން؛

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު ެއޅުމުެގ ގޮތުން  )ނ(  

ރަޖިސްޓްރާރެގ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާގެ 

އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްެލވިފަިއވާ ަކންކަމުގައި ރަޖިސްޓްރާރގެ އިްޚތިޔާުރ 

ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެހައި އަސާީސ 

އުސޫލުތަާކއި ހަމަތައް ަބޔާންުކރާ ަގވާއިދު ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ވަހުެގ )ހައެްއ( މަސްދު 6ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ިގނަވެގެން 

 ތެރޭގައި ހަދައި ހިންގަން ފެުށން؛

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ކޮމިޓީެގ ލަފާެގ  22މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

މަތިން މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ަކންކަން 

 ކުރުން؛ އަދި 

މިނޫންވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރާ  )ބ(  

 މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް.
 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަްށ މި ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާާއިއ   .17 މުވައްޒަފުން  ރަޖިސްޓްރާރގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސިވިްލ 

 ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.
 

މަޤާމުގެ ޙައިޘިްއޔަތުްނ އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް   .18 ވަކިކުރުން  މަޤާމުން  ރަޖިސްޓްރާރ

ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާކުރުމުަގިއ 
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އިހުމާލުވެއްޖެނަމަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ، 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބެގންވެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޢައްޔަންކުެރވޭ ޖަމްޢިއްާޔެގ   .19 ވަކިވުން  މަޤާމުން  ރަޖިސްޓްރާރ

ރަޖިސްޓްރާރަކު އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުން ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ މަޤާމުން 

 ވަިކވާނެެއވެ.

 އިސްތިއުފާދިނުން؛މަޤާމުން  )ހ(  
 މަޤާމުން ވަކިކުރުން؛ )ށ(  

މަޤާމާ ގުޅޭ ޗުއްީޓ ނުހިމެނޭ ގޮތުން، ެއކަށީގެްނވާ ސަަބބަކާނުލާ  )ނ(  

)ހަތެއް( ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަޤާމުގެ  7ގެން ދި ވިދިވި

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ުއޒުރުވެިރވުން؛

 ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިުތވުން؛ )ރ(  

މަރުވުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށް ުނކުޅެދޭފަދަ  )ބ(  

 ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން؛

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠެއް އުިނވުން. )ޅ(  
 

 މަޤާމުން  ރަޖިސްޓްރާރ

 އިސްތިއުފާދިނުން 
ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ ިއސްތިއުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާްނކޮށް   .20

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި، އެ ލިޔުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިުބމުން، ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ އެ މަޤާމުން 

 ވަިކވީެއވެ.
 

 މަޤާމު  ރަޖިސްޓްރާރގެ 

 ޢައްޔަންކުރުން  އަލުން  ހުސްވުމުން 
މެދުވެރިވެގެްނ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާލަތެްއ  19މި ޤާނޫނުގެ   .21

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެ މަޤާމު ހުސްވާ 

)ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެޭރގައި މި ޤާނޫނުގަިއާވ  30ދުވަހުން ފެށިގެން ގިަނެވގެން 

 ގޮތުގެމަތިން އެ މަޤާމަށް އަުލން ރަޖިސްޓްރާރަކު ޢައްޔަންުކރަންވާނެެއވެ.
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 ރަޖިސްޓްރާރަށް  ޖަމްޢިއްޔާގެ ގުޅޭގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމާ ޤާނޫނު  މި )ހ(  .22 ކޮމިޓީ  ލަފާދޭ  ރަޖިސްޓްރާރަށް 

 ހިންގާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި، ލަފާދިނުމަށްޓަކައި

 ހިމެނޭ  މެންބަރުން  އިންތިޚާބުކުރެވޭ ތެެރއިން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

 މަސްދުވަހުގެ ( ތިނެއް) 3 ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި ކޮމިޓީއެއް

     އަދި . އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ  ރަޖިސްޓްރާރ ޖަމްޢިއްާޔގެ ތެރޭގައި

 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި އުސޫލުތައް އެްނމެހައި އެކުަލވާލުމާުގޅޭ ކޮމިޓީ އެ

 .ަބޔާންކުރަްނވާނެެއވެ ގަވާއިުދގައި ހަދާ
        ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އެކުލެިވގެންވަނީ  )ށ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްަޓރީކޮށްފައިާވ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހުށަހަޅާ 

ނަންތަކެއްގެ ތެެރއިން، އެ ަޖމްޢިއްޔާތައް ތަމްސީލުކުރާ ފަާރތްތަކުެގ 

)އެގާރަ( މެންބަރުންގެ  11މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯަޓުކން ހޮވޭ 

 މައްޗަށެެވ.

     ކޮމިޓީ މަދުވެގެްނ އަހަރަކު ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަްށ ލަފާދޭ  )ނ(  

)ހަތަރެއް( ފަހަރު ބައްދަލުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެފަދައިން ބާއްާވ  4

)ތިނެއް( މަސްުދަވހަށްވުރެ  3)ދޭއް( ބައްދަލުވުުމގެ ދެމެދުގައި  2

 ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިުތެވގެން ނުވާނެެއވެ.

       ެވރިވެގެން ކުއްލި ޙާލަތެއް ނުވަތަ ެއނޫންވެސް ސަބަބެއް މެދު )ރ(  

މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ މުއްދަތަްށވުރެ ައވަހަށް ނުވަތަ 

ބައްދަލުވުން ާބއްވަންޖެހޭ ިމންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޖަްމޢިއްޔާެގ 

       ރަޖިސްޓްރާރަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް ޭބްއވުމަކަށް

 މި މާއްދާގެ )ނ( ހުރަހެއް ނާޅައެެވ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންުކރާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތްތަކުެގ  )ބ(  

        ތެރެއިން ެއކި ދާއިރާަތކަްށ އަމާުޒކޮށްގެން މަަސއްަކތްކުރާ،

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކި ބާވަތްަތކުގެ ަޖމްޢިއްާޔ 

 ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަްށ ލަފާދޭ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނެންވާނެެއވެ. އެގޮތުން، ޖަމްޢިއްާޔގެ ރަޖިްސޓްރާރަށް 

ާރައތުތަކާިއ ޖުލަފާދޭ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ އި
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އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 ިދވެހިަސރުކާރުގެ  ަގވާއިދު ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  

 މަސްދުވަހުގެ ( ތިނެއް) 3 ފެށިގެން ދުވަުހން ޝާއިޢުކުެރވޭ ގެޒެުޓަގއި

 ރަޖިސްޓްރާރ ކޮމިޓީ ލަފާދޭ ރަޖިްސޓްރާރަށް ޖަމްޢިއްާޔގެ، ތެރޭގައި 

 .އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ

 ރަޖިސްޓްރާރަށް  ޖަމްޢިއްާޔގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ކ(  

 އިންތިޚާބާބެހޭ ބާއްވަންޖެހޭ ހޮވުމަށް މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް ލަފާދޭ

 .ރަޖިސްޓްރާރެވެ ޖަމްޢިއްާޔގެ ކަނޑަައޅާނީ އުސޫލުތައް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްާޔގެ ރަޖިސްޓްރާރަްށ  )އ(  

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ  ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ

ކޮމިޓީެގ އިދާީރ  ނަގާ ވޯޓަކުން ހޮވާ މެންބަރެކެވެ. އަދި އެތެރެއިން 

ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ރަޖިސްޓްރާރގެ ދަށުން މަސަްއކަތްކުާރ 

 މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަަމށް ރަޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަޅާ ަބއެެކވެ.
ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަްށ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށ  )ވ(  

)ހަެއއް( މަްސދުވަހުެގ  6ކޮމިޓީ ެއކުލަވާލާތާ  ނެ ގޮތް، އެގެންދާ

 ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. ޅައިތެރޭގައި އެ ކޮމިޓީން ކަނަޑއަ 
 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް  ޖަމްޢިއްޔާގެ 

 މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ  ލަފާދޭ 
ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިްއަޔތުތަކުގެ ތެޭރގަިއ   .23

 ކަންކަން ހިމެނެެއެވ.އަންނަނިވި 

މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ ކަންކަމުަގއި ރަޖިސްޓްރާރގެ ފަރާތުން  )ހ(  

ކޮމިޓީގެ ލަފަޔަށް އެދޭ ކަންަކމާ ގުޅޭގޮތުން ރަޖިސްޓްރާރަށް ލަފާ 

 ދިނުން؛
މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާ ުގޅުންހުރި ކަންކަމުަގއި، މި ާޤނޫނުެގ  )ށ(  

ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ކަންޮބޑުުވންތަކާިއ 

އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ކުިރމަތިވާ ހުރަސްތައް ރަޖިްސޓްރާރަށް 
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ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު، ެއކަންކަަމށް މި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން 

 ވިދާނެ ޙައްލު ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުން؛ލިބިދެ

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޖަމްޢިއްާޔތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް އެހީވެދީ ހިތްވަރު  )ނ(  

ދިނުމުގެ ގޮތުން ެއކި ާބވަތްތަުކގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަާކއި ަމޢުލޫމާތު 

 ލަާފދިނުން؛ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުރުމުގައި ރަޖިސްޓްރާރަށް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރ އެކުލަވާލާ ގަާވިއދުތަކާިއ  )ރ(  

 އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުން.
 

 އިޚްތިޔާރު  ރަޖިސްޓްރާރގެ 

 ގަވާއިދު  ބޭނުންކުރުމާބެހޭ 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލެވިފަިއާވ   .24

ކަންކަމުަގއި ރަޖިސްޓްރާރގެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭޮގތުން ޢަމަލުކުރާނެ 

އެންމެހައި އުސޫލުަތކާއި ހަަމތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަާވއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 
)ދޭްއ( މީހަކު ނުވަތަ  2ރަޖިސްޓަީރކުރުމަށް އެދޭ މަދުވެގެން  ޖަމްޢިއްޔާއެއް  .25 ހުށަހެޅުން  ރަޖިސްޓަރީކުރަން 

ދެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައި ބަޔާންުކާރ 

ލިޔެކިޔުންތަާކއެކު ޖަމްޢިއްާޔ ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެިދ ޖަމްޢިއްޔާެގ 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  25މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .26 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން 

އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ިމ ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ 

ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަކންތައްތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، ޖަމްޢިއްާޔ 

 ތާރީޚުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިބޭ

            )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  30ފެށިގެން ގިނަެވގެން 
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އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަީރކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ރަޖިސްޓްރާރ 

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި  )ށ(  

އެނގޭ ރަސްމީ  ޚުރަޖިސްޓްރާރަށް ލިބޭ ތާރީހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

ލިޔުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ބަލަިއގަންނަ އިދާރާައކުން ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި 

ފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހުށަހެޅުން ުހށަހެޅި ތާރީޚާމެދު ސުވާލެްއ ުއފެދިއްޖެ 

ބޭނުމަށް، މި އަކުރުގައި ަބޔާންޮކށްފައިާވ ހިނދެއްގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ރަސްމީ ލިޔުމުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ތާރީޚަކީ، އެ ަޖމްޢިއްޔާ 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުަށހެޅި ހުށަހެޅުން ބަލައިގަތް ޞައްަޙ 

ތާރީޚުކަމަށް، ސަރުކާރުގެ ކަާމބެހޭ އިދާރާތަކާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން 

 ބަލަންވާނެއެެވ.
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ުގޅޭގޮތުން  )ނ(  

އަންނަނިވި ކަންަތއްތަުކގެ ތެެރއިން ކަމެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ، އެކަމެްއ 

ނުވަތަ ކަންތައްތަެކއް އިްޞލާޙުކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި 

ިއ )ފަނަރަ( ދުވަުހގެ ތެރޭގަ 15ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިަނވެގެން 

 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރަން ެއދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

ވަނަ  38ޖަމްޢިއްޔާގެ ައސާސީ ަގާވއިުދގައި މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައި 

 ނެތުން؛ ނުވަތަ

ޤާނޫނުެގ  ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ޖަމްޢިއްާޔގެ ނަމަކީ، މި  (2)   

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދަ  34

 ނަމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި  12ޖަމްޢިއްޔާއަކީ މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

 ބަޔާންކުރާ ކަމެއް ކުރުމަށް ުއފައްދާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަްށވުން.

މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން ޖަމްޢިއްާޔއެްއ  )ރ(  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުަށހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަާކގުޅޭ ަކންކަން 
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އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުްނ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ުހށަހެޅުން 

           )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ  15ހުށަހަޅާތާ ގިނަެވގެން 

ޖަމްޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަީރކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ރަޖިސްޓްރާރ  އެ

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްާޔއެްއ  )ބ(  

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނކަން އިޞްލާުޙކޮށްފަިއ 

ސްޓަީރކޮށްދެވެން ެނތްނަމަ، ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދިން ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން 

  ، އެކަން، ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްަޓރީކުރަން އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތުަގއި ރަޖިސްޓްރާރ 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަަހޅާ ޖަމްޢިއްޔާެއްއ   .27 ބެލުން  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާކަމަށް 

   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ނުވަަތ  26ރަޖިސްޓަރީކުރުމާމެދު، މި ޤާނޫނުގެ 

އެ މާއްާދގެ )ރ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަުތގައި ޖަމްޢިއްާޔގެ ރަޖިސްޓްރާރ 

ހުށަހެޅުމުަގއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާ  ގޮތެއް ނުނިންމައިފިނަމަ، އަދި އެ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ފުރިހަމަކަމަށްވާނަމަ، 

މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ ޖަމްޢިއްާޔ ރަޖިސްޓަީރ ކުރެވުީނކަމުަގއި 

( ަގިއ ވަނަ ާމްއދާގެ )ނ 28ބެލޭނެއެވެ. އަދި އެ ޙާލަުތގަިއ މި ޤާނޫނުގެ 

          ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރަޖިސްަޓރީކޮށްދީފިކަން ބަޔާންކުާރ ސެޓްފިކެޓް، 

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ޫދކުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްާރރގެ މަްއޗަްށ 

 ލާޒިމުެވގެންެވއެވެ.
 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި  ޖަމްޢިއްޔާ 

 ދަފްތަރުކުރުން 
ޖަމްޢިއްޔާއެްއ ރަޖިސްޓަރީކުުރމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ެއ ޖަމްޢިއްޔާެއްއ   .28

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މި ޤާނޫނުގަިއވާ ފަދައިްނ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ އެ މާއްދާެގ  26ފުރިހަމަވެއްޖެކަމުަގއި މި ޤާޫނނުގެ 

ތުގަިއ ރަޖިސްޓްރާރ ަކނޑައަަޅއިފިނަމަ، )ރ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މުއްދަ
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ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ފަަދއިން ޖަމްޢިއްާޔ  27ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ރަޖިސްޓަރީވެއްޖެނަމަ، ޖަމްޢިއްާޔގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
 ހިެމނުން؛ތަރުގައި ފްޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ ތަފްޞީލު ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ ދަ )ހ(  

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރުގެ ގޮތުަގއި ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ޚާއްަޞ  )ށ(  

 ނަންބަރެއް ދިނުން؛ އަދި

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ  29މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފިކަން ބަޔާންކުރާ ސެޓްފިކެޓެްއ 

 ދޫކުރުން.ޖަމްޢިއްޔާއަށް 
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްާޔެއްއ  28މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .29 ސެޓްފިކެޓް  ރަޖިސްޓަރީ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފިކަން ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓުަގއި ައންނަނިިވ 

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމާއި، ާބވަތް؛  (1)   

 ނަންބަރު؛ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީ   (2)   

 އަދި ؛ ޚުޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރެވުުނ ތާރީ  (3)   
ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ދަރަންޏަށް ޒިްނމާވާ މިންވަރު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ   (4)   

 ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ، އެ މިންަވރު.

ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަީރކޮށްދީފިކަން ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ ސެްޓފިކެޓަީކ  )ށ(  

ސާބިތުކުރުމަށް އެކަށޭނަ ހެކި ކަމުަގިއ އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ބަލަންވާނެއެެވ.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ޖަމްޢިއްޔާެއއް   (1)   

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ފުރިހަމަވެފައިވާކަްނ؛
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާ ވަީނ   (2)   

 ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއކަން؛ އަދި
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ޖަމްޢިއްޔާ އެކުލަވާލާަފއިަވނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއ   (3)   

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފިކަން ބަޔާްނކޮށް ދޫކުރާ ސެޓްިފކެޓުަގއި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުަގއިކަން.
 

           މި ޤާނޫނުގައިާވ ގޮުތެގމަތިން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީވުމުން،   .30 ނަތީޖާ  ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ 

އެ ޖަމްޢިއްޔާައކީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ ނަުމގަިއ، މި ޤާނޫނާ 

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ޖަމްޢިއްޔާެއްއގެ އަސާސީ ަގވާއިުދަގއިވާ ކަންތައްަތްއ 

ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާިއ، އުފުލޭ ުމދަލާއި ނުއުފުލޭ  ހިންގުމާއި، ދަުޢވާ ކުރުާމއި،

މުދާ، ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމާއި، ދެމިގެންވާ ގޮތަްށ 

މުދާ ލިބިގަތުމާއި، މި ކަްނކަމުގެ ޙައްޤު ލިބގެްނވާ، ޖަމްޢިްއޔާގެ މެންބަރުންާނ 

 .ވަކިން އުފެދިފަިއވާ، ޤާނޫނީ ޮގތުން އަމިއްލަ ޝަޚްޞެެކވެ
 

 ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 

 ޖަމްޢިއްޔާ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިްއޔާއަކުްނ  )ހ(  .31

       ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޙަރަކާތްަތްއ ހިންގުމަށް ބޭނުންވެްއޖެނަމަ، 

ގޮުތެގމަތިން މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ އުސޫލުތަާކ ެއއްގޮްތވާ 

 އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަަރކާތްތައް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގިދާނެެއވެ.
ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެިރވެފަިއާވ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިްއޔާތަކާިއ  )ށ(  

ދިވެހިސަރުކާރާ ދެމެދު ެވޭވ އެއްަބސްވުެމއްގެ ދަށުްނ ނުވަަތ 

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެިރވާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ިފޔަަވއި، 

 ބޭުރގައި އުަފއްދާފައިވާ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަީރޮކށްފައިާވ ދިވެހިރާއްޖެއިން

        ޖަމްޢިއްޔާއެއް ިދވެހިރާއްޭޖަގއި ހިންގަންވާީނ، މި ޤާނޫނާއި 

        މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގެ ދަށުން ދިވެިހރާއްޖޭަގިއ 

 އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްފަހުގައެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  )ނ(  

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރާއްެޖއިން ޭބރުގައި ރަޖިސްޓަީރކޮށްފަިއވާ ަޖމްޢިއްޔާ 
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ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފޯމުގެ އިތުރުން، ތިރީަގއިވާ މަޢުލޫމާތު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރާރަށް

       ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެ ޖަްމޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް   (1)   

އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮިމޓީން ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާެގ 

މަސައްކަތްތައް ުދވަހުން ދުަވހަށް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފަިއވާ 

ފަރާތްކަމަށް އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ އަސާސީ ަގވާއިުދގަިއ 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ފަރާތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާުރގެ ކޮޕީ؛

ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ޤައުުމގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާ   (2)   

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވކަން އެނގޭނެ އެ ޤައުމެްއގެ ރަސްމީ 

އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްަފއިވާ ަރޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓާިއ 

 އެކަމާުގޅޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް؛

އެ ޖަމްޢިއްާޔއެއް ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ޤައުުމގަިއ   (3)   

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއގެ ައސާސީ ގަާވއިދާިއ 

ހިންގާ ަގވާއިދު ނުވަތަ ެއ ޖަމްޢިއްޔާ ހިނގާނެ ގޮތް 

އަންަގއިދޭ، އެ ޖަމްޢިއްޔާ ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ަޤއުމުަގއި 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ިލޔުމުގެ ކޮޕީ؛
އެ ޖަމްޢިއްާޔއެއް ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ޤައުުމގަިއ   (4)   

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެޑްރެްސ؛

  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި،   (5)   

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަޢުލޫމާތު  38މި ޤާނޫނުގެ 

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގާނެ ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އެ 

 ގޮތުގެ އަސާސީ ގަާވއިދު؛
        އެ ޖަމްޢިއްޔާ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ތަމްސީލުކުރުމަށް،   (6)   

އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނަޑއަާޅފައިވާ މީހާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ 

ޝަޚްޞަކަށް، އެ މަަސއްކަްތ ކުރަން ޙަވާލުކޮށްފަިއވާކަްނ 

     އެނޭގގޮތަށް، އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ުނވަތަ 

އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ މަސަްއކަތްތަްއ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރުމަށް 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 98 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 

 

27 

ޢިއްާޔގެ އަާސސީ ޙަވާލުވެަފއިާވ ފަރާތްކަމަށް އެ ޖަމް

ގަާވއިދުަގއި ކަނަޑއަޅާަފއިާވ ފަރާތުން ފާސްކޮށްފައިވާ 

 ޤަރާރުގެ ކޮޕީ؛

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްަޓރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ   (7)   

ޖަމްޢިއްޔާއަީކ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޗާޓަެރްއގެ ދަށުން 

އުފައްދާފަިއވާ ޖަމްޢިއްާޔެއއްނަމަ، އެ ޤާނޫެނއްެގ ނުވަަތ 

 ޗާޓަރެްއގެ ކޮޕީ؛ އަދި 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގައި ރަިޖސްޓަރީވެފަިއވާ ޖަމްޢިއްޔާަތއް   (8)   

)ށ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މި މާއްދާގެ 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އެނޫްނވެސް ތަކެތި.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގައި އުަފއްދާފައިވާ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަީރޮކށްފައިާވ  )ރ(  

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ ޖަމްޢިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮްށދިނުން 

އެދި، މި މާއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަތކެތި ރަޖިސްޓްރާރަްށ 

ހޭގޮތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި ބާބުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ބެ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުާރއަާތ އެްއގޮތަށް އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާެއްއ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ރަޖިސްޓްރާރ ގޮެތްއ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 
 

( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ 5ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ެގ ) 10މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .32 އެއްކޮށްލުން  ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ދެ 

ޗެރިޓީަތއް ފިޔަަވިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ބަޔާންކުރާ 

)ދޭއް( ުނވަތަ ެއައށްވުރެ ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާ ެއއްޮކށްލައި،  2ކުރެވޭ 

ވަކި ޖަމްޢިއްާޔއެއް ރަިޖސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ޖަމްޢިއްޔާެގ 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް އަންނަނިވި ިލޔެކިޔުންތަާކ ެއކުަގއި ހުށަހެޅިާދނެއެވެ.

 ޖަމްޢިއްޔާއެއް އެްއކޮށްލުމަށް އެދޭ ފޯމު؛ދެ   (1)   

ޖަމްޢިއްޔާ އެްއކޮށްލުމަށް ނިންމައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާންމު   (2)   

 ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ަޤރާރު؛
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އެްއކޮށްލެވޭ ޖަމްޢިއްޔާަތކުގެ ަރޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުެގ   (3)   

 އަސްލު؛

)ތިނެއް( އަހަރުެގ  3އެްއކޮށްލެވޭ ޖަމްޢިއްޔާަތުކގެ ޭވތުވެދިޔަ   (4)   

 މާލީ ހިސާބުތައް؛

 އެްއކޮށްލެވޭ ޖަމްޢިއްާޔގެ އަންދާޒާކުެރވޭ އާމްދަނީއާއި ދަރަނި؛  (5)   

 ރަޖިސްޓަރީ ފީ؛ އަދި  (6)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އެހެނިހެން   (7)   

 ލިޔުން.

ަޖމްޢިއްާޔ މި މާއްދާގެ ދަށުން ދެ ޖަމްޢިއްޔާއަށްވުެރ ގިނަ  )ށ(  

އެްއކޮށްލުމަށްފަހު އާ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ނަތީޖާއަކަްށ 

ވެގެންދާނީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ މެންބަރުން އަލަށް 

ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު ޖަމްޢިއްާޔގެ މެންބަރުން ކަމުގައި ެވގެްނދިއުމާއި، 

 އެ ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ މުދަލާިއ ދަރަނި އާ ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި

ދަރަންޏަށް ބަދަލުވެގެން ިދއުމާއި، އެ ޖަމްޢިްއޔާަގިއ ހިމެނޭ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުާވއެއް ވާނަމަ އެ ދަޢުވާެއްއެގ 

 ޒިންމާ އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުެރވުނު ޖަމްޢިއްޔާއިން އުފުލަންޖެހުމެވެ.

ގޮތުަގިއ ދެ ޖަމްޢިއްޔާެއއް އެއްކޮށްަލއި، އާ ޖަމްޢިްއޔާެއއްެގ  )ނ(  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާގުޅޭ އުސޫުލތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
 

 އުސޫލުތައް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާގުޅޭ 

 ހިނގުން  މައްޗަށް  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ިފޔަަވއި،  11މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .33

     ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ެއންމެހައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މައްޗަށް، 

 މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ުއސޫލުތައް ހިނގާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ޚާއްާޞ ބާވަތެްއެގ  )ށ(  

ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގުމާުގޭޅ އުސޫލުތައް އެހެން ާޤނޫނެއްަގއި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގުމާ ގުޭޅގޮތުްނ 

    ޢަމަލުކުރާނީ، އެ ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. އެ ާޙލަތުގައި، 
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ޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަރީޮކށް ދަފްތަރުކުރެވިފައިާވކަމުގެ ަމޢުލޫމާތު އެ ޖަމް

އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއްގެ ބެލެނިވެިރ ފަރާތަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 
 ހަވަނަ ބާބު 

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން 

 
ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަްށވެސް ކިޔުމަށް އެ ޖަމްޢިއްާޔއަކުން ހުށަހަޅާ  )ހ(  .34 ނަން  ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ނަމަކީ އަންނަނިވި ބާވަތްތަުކެގ ތެރެއިން ބާވަތެްއގެ ނަމެއް ކަމުގަިއ 

    ނުވާނަމަ، ޖަމްޢިއްޔާއަށް ިކޔުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހުށަހަޅާ 

އެ ނަން ެއ ޖަމްޢިއްޔާއަކަްށ ކިޔުމަށް ރަިޖސްޓްރާރ 

 ރަންވާނެެއވެ.ހުއްދަކު

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނު   (1)   

ހުއްދަކުރާ ގޮތަކަްށ، އެެހން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަަތ 

ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ނުވަތަ އެހެންވެްސ 

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް ނުވަަތ ތަނަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ 

ުނވަތަ އެފަދަ ނަމަކާ އެްއގޮތްކަމުްނ ކިޔާފަިއވާ ނަމަކަްށވުން 

 އެއީ އެއް ތަނެއް ކަމުަގއި ބެލެވިދާނެ ފަދަ ނަމަކަށްވުން؛
ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި މަޝްޫހރު ނަމަކަށްވެފައި، އެ ނަން   (2)   

ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާައކުން ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ މުޢާމަލާތަކީ 

ފަރާތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި މަޝްހޫރުކަން ލިބިފައިވާ 

ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮްތ 

 ނަމަކަށްވުން؛

ޣައިރު ޤާނޫނީ ޙަރަކާތަކަށް ނުވަތަ ޢަމަލަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް   (3)   

އިޝާރާތްކުރާ، ނުވަތަ ވާގިދޭ ުނވަތަ ހިތްވަރުޭދ 

ނަމަކަށްވުން، ނުވަތަ އެ ނަމަކީ ދާޚިލީ ގޮތުން ނުވަތަ ޚާރިޖީ 
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ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުށްުކރާ ޖަމާޢަތެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ 

 ނަމަކަށްވުން؛

މެދުގައި ނަފްރަތު ުއފެއްދޭ ބާވަުތގެ ނުވަަތ ަވކި މީހުންގެ   (4)   

ނަސްލަކަށް ނުވަތަ ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ކުލަޔަށް ނުވަތަ 

ޖިންސަށް ނުވަތަ ޢުމުރުފުރާއަކަށް ުނވަތަ ވަކި ދީަނކަށް 

ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ަނފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް 

 ަރއްދުާވ ނިކަމެތިކަމެއް ނުވަަތ ދެރައެްއ ނުވަތަ މަލާމާތެއް

 ޒާތުގެ ނަމަކަްށވުން؛
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓްޭރޑް މާރކަކަށްވުްނ؛  (5)   

އެ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ިދވެހިސަރުކާރާ ނުވަތަ ދައުލަތާ   (6)   

 ގުޅިފަިއވާކަން ަދއްުކވައިދޭ ަނމަކަށްވުން؛

 މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނަމަކަށްވުން؛  (7)   
ނަމެްއގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮްށގެން ނުވާެނ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ   (8)   

ނަމެއް ކަމުަގއި ޝަރުީޢ ކޯޓެްއގެ ުޙކުމެްއގަިއ 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ނަމަކަށްވުން.

ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ކިޔުމަށް ެއ ޖަމްޢިއްޔާައކުން ހުށަހަޅާ ނަމާގުޅޭ  )ށ(  

ކަންކަމުަގއި ގޮތް ނިންމުމުގައި ޖަމްޢިއްާޔގެ ރަޖިސްޓްރާރ 

ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
ޔާ ނަމަކީ، މި މާއްދާެގ ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާ ޖަމްޢިއްޔާައކަށް ކި  )ނ(  

)ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަނުކުރެވޭނެ ނަމެއްކަމުަގއި ވާނަމަ، އެކަްނ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ  26ސަބަބާއެކު މި ޤާނޫނުގެ 

މުއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ، ޖަމްޢިްއޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދި ހުށަހެޅި 

 ވާެނެއވެ.ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަން

މި ޤާނޫނުގައިާވ ގޮުތގެމަިތން ވަކި ނަމެްއަގއި ޖަމްޢިއްާޔއެްއ  )ރ(  

ރަޖިސްޓަރީވުމުން، ޖަމްޢިްއޔާގެ ލެޓަރހެާޑއި، ިސޓީއާިއ، 

ތަކާއި، ޖަމްޢިއްާޔއިން ތް ޖަމްޢިއްޔާއިން އެކި ފަރާތްތަާކ ކުރާ މުޢާމަލާ
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އެްނމެހައި ކުރާ އިޢުލާނުތަާކއި ފަިއސާެގ ރަސީދުތަކާއި މިނޫންެވސް 

ލިޔެކިޔުންތަުކަގއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމާއި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ސާފުކޮްށ 

 ފެންނާނޭހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.
 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާީސ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ކޮންެމ  )ހ(  .35 ބަދަލުކުރުން  ނަން  ޖަމްޢިއްޔާގެ 

 ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.ޖަމްޢިއްޔާއަކަްށވެސް އެ ޖަމްިޢއްާޔގެ ނަން 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްާޔއަކުން އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ ނަމަށް ގެންަނ  )ށ(  

ބަދަލު، އެ ބަދަލެއް ގެނަުއމަށް ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ނަން ފާސްޮކށްދިނުން  15ގިނަެވގެން 

 އެދި ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

            ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ ނަްނ ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުމަށްފަހު،  )ނ(  

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ކިޔުމަށް އެދޭ އާ ނަން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިްސޓްރާރަްށ 

        ހުށަހެޅުމުން، އެ ނަމަކީ މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ނަމެއްނަމަ، 

ވާނެެއވެ. އެ ނަމުަގއި ޖަމްޢިއްާޔގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަަދއިދޭން 

ކަމުގައި ބަލާނީ، އެ ނަމުގަިއ  ޚުޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކުރި ތާރީ

 އެ ޖަމްޢިއްޔާެއްއގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދޭ ތާރީޚެވެ.

މި މާއްދާގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން ޖަމްޢިއްޔާއެއްެގ ނަން  )ރ(  

ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ޖަމްިޢއްާޔއަކަށް ކުރިން ިކޔުނު ނަން އަލަށް 

ދޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގައި ިލޔެފަިއ ހަދައި

 އޮންނަންވާނެެއވެ.
 

         މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަކުން،   .36 ނަތީޖާ  ބަދަލުވުމުގެ  ނަން 

އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއގެ ެއްއވެސް ަޙއްޤަކަށް ނުވަތަ ވާޖިބަކަށް ުނަވތަ އިލްތިޒާމަކަްށ 

ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްާޔއަކުން ކުާރ، ނުވަތަ ކޮށްފަިއވާ، ުނވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއެގ 

 މައްޗަށް ކުެރވޭ ނުވަތަ ކޮށްަފިއވާ ދަޢުވާައކަށް ބަދަލެއް ނާްނނާނެއެވެ.
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 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގުން 

 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާެއްއ  )ހ(  .37 ހިންގުން  ޖަމްޢިއްޔާގެ 

  ހިންގަންވާނީ، މި ޤާނޫނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދިއ 

 އެ ޖަމްޢިއްޔާެއްއގެ އަސާސީ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ްސ، ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްަގއިވެ )ށ(  

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމުގެ ަމއިގަނޑު އުސޫލުަތއް ބަޔާްނކުރާ ައސާީސ 

 ގަާވއިދެއް އޮންނަންވާނެެއވެ.

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންެވސް، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ ހިންގުްނ  )ނ(  

ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ގަާވއިދާ ިޚލާފުނުވާ 

 ަގވާިއދެއް އެކުަލވާލަންވާެނއެވެ.ގޮތެްއގެ މަތިން ހިންގާ 
 

މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާ  )ހ(  .38 ގަވާއިދު  އަސާސީ 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ގަާވއިުދގައި އަންނަިނވި މަޢުލޫމާތާއި ބައިތަްއ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާެގ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ބާވަތް އަދި   (1)   

 ނަމާއި ބާވަތް ބަދަލު ކުރެވޭނެ ގޮތް؛
ޖަމްޢިއްޔާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ާޚްއޞަ ކުލަެއއް ުނވަތަ މޮޓޯެއއް   (2)   

ނުވަތަ ދިދައެއް ުނވަތަ ނިާޝނެއް ބޭނުންކުރަން ބޭނުންނަމަ، 

އެ ކުލަ ނުވަތަ މޮޓޯ ުނވަތަ ދިދަ ނުވަތަ ނިޝާނަށް ބަދަލު 

 ގެނެވޭނެ ގޮތް؛
ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެިވފައިވާ ެއޑްރެހާއި އެ އެޑްެރސް   (3)   

 ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް؛

        ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދު ނުވަތަ މަޤްޞަދުތައް އަިދ   (4)   

 އެ މަޤްޞަދުތައް ބަދަލުކުރެޭވނެ ގޮތް؛
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ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާންމު މެންބަރުންނަށް ވެވޭގޮާތއި، މެންބަރުންގެ   (5)   

 ތަރުތީބުެވގެްނވާ ޮގތް؛ގިންތިތައް 

 ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުކަމުން ަވކިެވވޭގޮާތއި ވަކިކުެރވޭ ގޮތް؛  (6)   

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީާއއި ހިންގާ ކޮމިީޓގައި ހިމެނޭ   (7)   

 މަޤާމުތަކާއި، އެ މަޤާމުތަުކގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް؛

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިީޓގެ ޢުމުރު ނުވަތަ ޢުމުރު   (8)   

 ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް؛

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިީޓއަށް މެންބަރުން ކަނޑައެޅޭ ގޮާތއި   (9)   

 ވަކިކުެރވޭ ގޮތް؛

ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއާއި، ޢާންމު   (10)   

ޖަލްސާތަކާއި، ާޚއްޞަ ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި، އެ ޖަލްސާތަްއ 

ޖަލްސާތަުކެގ ބޭއްވުމާިއ، އެ ޖަލްސާތަުކގެ ާޤނޫނީ ޢަދަދާއި އެ 

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އުސޫލު؛

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންާގ ކޮމިީޓގެ ޖަލްސާތަކާއި، އެ ޖަލްސާަތއް   (11)   

           ބޭއްވުމާިއ، އެ ޖަލްސާަތކުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދާއި، 

ޖަލްސާތަުކގެ  އެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ެބލެހެއްޓުމާއި، އެ

 ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އުސޫލު؛

ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި ޖަމްޢިއްާޔގެ ހިންގާ   (12)   

ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުަގއި ވޯޓުެދވޭ ގޮާތއި، އެ ޖަލްސާތަުކގަިއ 

 ކަންކަން ފާސްކުރެވޭ ގޮތް؛

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ައސާސީ ަގާވއިދަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ގޮާތއި،   (13)   

 ުތ؛އައެ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކަންކަން ހިންގާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާ
ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަނަޑެއޅޭނެ ގޮތްތަކާިއ، ޖަމްޢިއްޔާ   (14)   

އުވާެލވޭ ޙާލަތެއްަގއި ޖަމްޢިއްާޔގެ ދަރަނި އަދާކުރާނެ ގޮތާއި، 

ދަރަނި އަދާކުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ފައިާސގެ 

މިލްކުވެރިކަން، މާލީ މަންފާައށް ނުވާގޮތަްށ މަސަްއކަތްކުރާ 
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ރިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމުަގއި ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ޗެ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛ އަދި 

އެ ޖަމްޢިއްޔާައކީ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ މިންވަރު   (15)   

         ކަނޑައެޅިަފިއވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ، ެއކަން އަދި 

އެ ޖަމްޢިއްާޔއިން ދަރަންޏަށް ިޒންމާވާ މިންވަރާއި ދަރަންޏަށް 

ގެންނަނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ޒިންމާވާ މިންވަރަށް ބަދަލު 

 ގޮތް.

ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ އަސާސީ ަގާވއިދުަގއި ހިމެނުން ލާޒިމުކުާރ އިތުރު  )ށ(  

 ކަންކަން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރަންާވނެއެވެ.
 

 ބަދަލު  ގެންނަ  ގަވާއިދަށް  އަސާސީ 

 އެންގުން  ރަޖިސްޓްރާރަށް 
އެްއވެސް ޖަމްޢިއްާޔއަކުްނ، ެއ ޖަމްޢިއްޔާެއއްގެ އަސާީސ ަގވާއިަދްށ  )ހ(  .39

އެްއވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމަްށ އެދޭނަމަ، އެ ބަދަލެއް ެގނައުމަށް 

)ފަނަރަ( ުދވަހުެގ  15ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ނިންމާތާ ގިނަެވގެން 

     ތެރޭގައި އެ ބަދަލެއް އެނޭގނެ ގޮތަށް، އާ އަާސސީ ަގވާއިާދިއ 

ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ޖަމްޢިއްާޔގެ ނިންމުމުގެ ކޮޕީއާއެުކ އެ 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އާ ައސާީސ  )ށ(  

ގަާވއިދު ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަހަޅާ ބަދަލުތަކާ 

ަފރާތުން ޢަމަލުކުރުން މި ޤާނޫނުން އެްއގޮތަށް ޖަމްޢިއްާޔގެ 

އާ އަސާސީ ަގވާއިދު ބަލަިއގެންފިކަން ރަޖިސްޓްރާރެގ ، ހުއްދަކުރާނަމަ

 ފަރާތުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އާ ައސާީސ  )ނ(  

ން، ހުށަހަޅާފައިވާ ަބދަލުތަކާ ގަާވއިދު ރަޖިސްޓްރާރަށް ުހށަހެޅުމު

އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަނުކުރާނަމަ، 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ަގވާިއދަށް ގެންނަ ބަދަލު ރަޖިްސޓްރާރަށް 

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ، އެ ބަދަލު  15އަންގާ ތާރީޚުން ފެިށގެން 
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އެ ޖަމްޢިްއޔާައކަށް ެއންގުމުެގ އެގޮތަށް ުނގެނެވޭނެކަމަްށ، ަސބަބާއެކު 

 ބާރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ކަމުަގއި ބަާލނީ، ާއ  ޚުޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ަގވާއިދު ބަދަލުކުރި ތާރީ )ރ(  

އަސާސީ ަގވާއިދު ބަަލއިެގންފިކަން ރަޖިސްޓްރާރގެ ފަރާތުން 

 ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިޔުމުން އަްނާގ ތާރީޚެވެ.
 

ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތައް ާޙޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ުދވަހުން ދުވަހަށް  )ހ(  .40 ގަވާއިދު  ހިންގާ 

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމުގެ ގޮތުްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިްނތިޒާމު 

ކުރުމަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ އެކަީށގެންވާ ގޮތުަގއި ހިންގުްނ 

ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކަިއ، މި ޤާނޫނާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ަގވާިއާދ 

ފުނުވާ ގޮތެްއގެ މަތިން އެުކލަވާލާފައިވާ ހިްނގާ ަގވާއިެދއް ކޮންމެ ޚިލާ

 ޖަމްޢިއްޔާއަކުްނވެސް ެއކުލަވާަލއި، ެއއަށް ޢަމަލުކުރަންވާެނއެެވ.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަާވއިދު އެކުަލވާލައި، ެއއަށް ބަދަލު ގެނެސް،  )ށ(  

ޖަމްޢިއްާޔެގ ހިންގާ އެާއ ެއއްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރާކަްނ ކަށަވަުރކުރުމަކީ، 

 ކޮމިޓީގެ ޒިންމާެއެކވެ.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަާވއިދުެގ އެްއވެސް މާއްދާެއއް، މި ޤާނޫނާ  )ނ(  

ނުވަތަ ޖަމްޢިއްާޔގެ އަސާީސ ަގވާއިދާ ފުުށއަރާނަމަ، ެއ ފުށުއަރާ 

މިންވަރެއް ބާޠިލުވާެނއެވެ. ައދި މި ޤާނޫނާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާީސ 

އޮތް ހިްނގާ ަގާވއިދުގެ އެްއވެސް ާމްއދާއަކަށް ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް 

 ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުްނވެސް، އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއގެ ހިންާގ ގަާވއިުދ  )ރ(  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ަގވާއިދަްށ 

ތާރީޚުން ފެށިގެްނ އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލެއް، ެއ ބަދަލެއް ގެެނވޭ 

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ރަޖިސްޓްރާރަްށ  15ގިނަެވގެން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ބަދަލުތަކުގެ  ގެނެވޭ  ގަވާއިދަށް 

 ބެލެހެއްޓުން  މަޢުލޫމާތު 
ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުްނވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ަގވާއިަދށް ނުވަތަ ހިންާގ   .41

 ޚު ބަދަލުތަކުެގ މަޢުލޫމާތު، އެ ބަދަލެއް ގެނެވުނު ތާރީގަާވއިދަށް ގެނެވޭ 

 ސާފުކޮށް އެނޭގގޮތަށް ރެޯކޑުޮކށް ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.
 

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާެއއްަގއިެވސް އެ ޖަމްޢިއްާޔެއއްެގ އަާސީސ  )ހ(  .42 ރަޖިސްޓަރީ  މެންބަރުންގެ 

މެންބަރުކަްނ ގަާވއިދުަގއި ބުނެފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ 

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އަިއޑެންޓިޓީ ކާޑު ަނންބަރު 

ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް މެންބަރުންގެ ރަޖިސްަޓރީއެްއ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.
 އެުކލަވާލައި ްއގެ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެ )ށ(  

ބަލަހައްޓާ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ތިންވަަނ 

 ހިންގާ  ާދއިފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ަގވާއި

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޮގތެއްގެ މަތިންނެވެ.
 

ޔާއެްއގަިއ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ ހިންގުމުެގ އްކޮންމެ ޖަމްޢި )ހ(  .43 ކޮމިޓީ  ހިންގާ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ އަސާސީ ގަާވއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހިންގާ ކޮމިީޓއެއް އޮންނަންވާނެެއވެ.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ައސާސީ ަގވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރާ ހިންގާ ކޮމިީޓގެ އެންމެ  )ށ(  

 )ދޭއް( މަޤާމަށާއި، ފައިސާގެ ކަްނކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ 2އިސް 

އިސް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށް ޢައްޔަްނކުރެވޭީނ 

 ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން ހަމައެކަނި ދިވެހިރަްއޔިުތންނެވެ.

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ަގވާއިދުން ޖަމްޢިއްާޔެގ  )ނ(  

ފިޔަަވއި، ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކަންކަން 

ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި 

 ބާރުތައް ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާެއްއގެ ހިންގާ ކޮމިީޓއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ަދއުރު ައދާކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ބާރުތަްއ  )ރ(  

ަގވާއިުދަގއިާވ ގޮުތގެމަތިްނ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާީސ ަގާވއިދާއި ހިންާގ 

 ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ ހިންާގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
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ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގާނެގޮތް ކަނޑައަަޅއި، އެ ނިންމުންތައް   (1)   

 ތަންފީޒުކުރުން؛

ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަާކއި ޖަމްޢިއްާޔގެ   (2)   

ޖަމްޢިއްޔާެގ ޢާންމު ޖަލްސާަގއި ހިންގުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނާ ޙިއްޞާކުރުން؛

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނެ   (3)   

ފަރާތެއް ނުވަތަ އޮޑިޓަރުން ނުވަތަ އެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަރުން 

 ފަދަ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ކަނޑައަަޅއި ހަމަޖެއްސުން؛
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްާޔގެ   (4)   

ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ކަނޑައަަޅިއ، އެ ނިޒާމު ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 އިރުޝާދުދިނުން؛

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފައިސާާއއި މިލްކިއްޔާތު ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ   (5)   

 ޒިންމާ އުފުލުން؛

 ބަލައި މޮނިޓަރކުރުން.ޖަމްޢިއްޔާ އޮޑިްޓކުރުމާބެހޭ ކަންކަން   (6)   

ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެވެސް އަންނަނިިވ  )ބ(  

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.
އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކު ކަމުގަިއވާ މީލާދީ ގޮތުން ޢުމުރުން   (1)   

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގަިއވުން، ނުވަަތ  18

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަީކ އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ 

ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ، އެ މެންބަރު ތަމްސީލުކުރުމަށް އެ 

 ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޢަްއޔަންކޮށްަފއިވާ މީހެއް ކަުމގަިއވުން؛

 ކަމުގަިއވުން؛ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހެއް   (2)   
އެހެން ޖަމްޢިއްޔާެއއްެގ ހިންގާ ކޮމިީޓގެ މެންބަރެްއ   (3)   

 ކަމުގައިުނވުން؛

މި ޤާނޫނާއި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ަގާވއިދަކާ   (4)   

ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެފަިއވާ ަޖމްޢިއްޔާެއއްގެ ހިްނގާ ކޮމިީޓގެ 
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ުމއްދަތެްއގަިއ މެންބަރުކަން، އެފަދަ ޚިލާފުވުމެއް ހިނގި 

 ކޮށްފައިވާ ފަރާެތއް ކަމުަގއި ުނވުން.

       ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ ހިންގާ ޮކމިޓީއަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލެއް،  )ޅ(  

)ފަނަރަ(  15އެ ބަދަލެއް ގެެނވޭ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން ގިނަެވގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ޖަމްިޢއްާޔއަކުން ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިޔުމުން 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ ހިންާގ ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުންތަކާިއ، މެންަބރުންގެ  )ކ(  

ސުލޫކާގުޅޭ އުސޫލުތަްއ، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

        މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުްނ،   .44 ޖަލްސާ  ޢާންމު  ފުރަތަމަ 

)ތިނެްއ( މަސްދުވަުހެގ  3އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއ ރަޖިސްޓަރީާވ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ތެރޭގަިއ، އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފުަރތަމަ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައި، އެ ޖަމްޢިއްޔާެގ 

ތިން، އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއގެ ހިންގާ ކޮމިީޓ އަސާސީ ަގވާއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަ

          އެކުަލވާލައި، އެ މަޢުލޫމާތު، އެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

)ތިރީސް( ުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ ޖަމްޢިއްާޔެގ ރަޖިސްޓްރާރަށް  30

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

 ޢާންމު  ލާޒިމުކުރާ  ޤާނޫނުން 

 ޖަލްސާ 
ގޮުތގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިާވ ކޮންެމ މި ޤާނޫނުގައިވާ  )ހ(  .45

 ޖަމްޢިއްޔާއަކުްނވެސް، ޖަމްޢިްއޔާގެ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަްނާވނެއެވެ.
 

  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ބާއްވާ ޢާންމު ޖަލްސާގަިއ،  )ށ(  

އެ ޖަމްޢިއްޔާައކުން ބޭްއވި ެއންމެ ފަހުގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު، 

ިދޔަ ގައިހިންގި ގޮާތއި ޖަްމޢިއްޔާެގ މަސަްއކަތްތައް ހިނޖަމްޢިއްޔާ 

ގޮތުގެ ަމއްޗަށް އެކުަލވާލާފަިއވާ އަހަރީ ރިޕޯާޓއި، އެ ޖަމްޢިއްާޔެގ 

އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ަބޔާންކުރާ ޖަމްޢިއްޔާެގ މާލީ ރިޕޯޓާިއ، 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި ހުިރ އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި، 
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ލުތަްއ ޢާންމު ޞީލުވެަފއިާވ މުދަލުގެ ތަފްމިލްކުވެރިކަން ބަދަ

 ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްުކރަންވާނެެއވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  )ނ(  

)ތިރީްސ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ކޮންމެ  30ގިނަެވގެން 

ފާސްކޮށްފަިއާވ އަހަރީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުްނވެސް، ޢާންުމ ޖަލްސާއިން 

ރިޕޯޓާއި އަހަރީ މާލީ ރިޕޯޓު އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި ހުރި ހުރިހާ 

އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ ުމދަލާއި، މުދަލެްއގެ މިލްުކވެރިކަްނ 

ބަދަލެއްގެ ލިސްޓު ޖަމްޢިއްޔާެގ  ވެފައިވާނަމަ، އެ ދަލުބަ

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

)ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޖަލްސާ ައންނަނިވި މި މާއްދާގެ  )ރ(  

 މުއްދަތުތަކުަގއި ބޭްއވުމަށް މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރެއެވެ.
 

ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ދަރަންޏަށް ިޒންމާވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަްށވެފަިއ،   (1)   

 -/1,000,000ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ މިންވަރަކީ 

)ދޭއް(  2)އެއްމިލިއަން( ރުފިާޔއަށްވުރެ ކުޑަ ޢަދަދެއްނަމަ، 

 އަހަރުން އެއްފަހަރު؛
 

ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ދަރަންޏަށް ިޒންމާވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަްށވެފަިއ،   (2)   

 -/1,000,000ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ މިންވަރަކީ 

ރުފިޔާއަްށވުެރ މަތީ ޢަދަދެއްނަމަ، ކޮންމެ ( )އެއްމިލިއަން

 ރު؛އަހަރަކު ެއއްފަހަ
 

ޖަމްޢިއްާޔއެއް ނޫންނަމަ، ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ   (3)   

 ކޮންމެ އަހަރަކު ެއއްފަހަރު.
 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢާންމު ޖަލްސާގެ އިތުރުން،  45މި ޤާނޫނުގެ   .46 ޖަލްސާ  ޢާންމު  އިތުރު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ގަާވއިުދގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަިތން އިތުރު ޢާންމު 

 ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 98 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 

 

40 

)ތެއްތިރީސް އިންސައްތަ(  33ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން % )ހ(  .47 ޖަލްސާ  ޢާންމު  ޚާއްޞަ 

އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން، ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިދިުނން އެދި 

    ލިޔެ ސޮިއކޮށް ޖަމްޢިއްާޔެގ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަަޅއިފިނަމަ، 

ަގިއ )ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެރޭ 30އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 

 އެ ޖަމްޢިއްޔާެއްއގެ ޚާއްޞަ ާޢންމު ޖަލްސާއެއް ބާްއވަންވާެނއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ބާްއާވ  )ށ(  

         ގެން ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް، ަބއްދަލުވުން ބޭއްވުުމގެ މަދުވެ

 ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. ދުވަސް ކުރިން)ހަތެއް(  7

 

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުްނވެްސ، ކޮންމެ އަހަރަުކވެސް، ެއ ޖަމްޢިއްޔާެއއްެގ   .48 ރިޕޯޓު  އަހަރީ 

    އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ އަހަރީ ހިސާބާއި، އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ހިނގިގޮާތިއ، 

ަތއްޔާުރކޮށް، އެ ހިސާބުތަާކިއ އެ ޖަމްޢިއްޔާެއްއގެ މަސަްއކަތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް 

ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށް، އެ ހިސާބުތަާކއި ިރޕޯޓުގަިއ، ހިންާގ ، ރިޕޯޓު

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސޮއިޮކށް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްާރރަށް ހުށަހަޅަިއ 

 ފާސްކުރަންވާނެެއވެ.

 
 އަށްވަނަ ބާބު 

 މާލީ ކަންކަން 

 
 ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ  ޖަމްޢިއްޔާ 

 އެއްބަސްވުންތައް  ވެފައިވާ  ކުރިން 
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަމްޢިއްާޔއެްއ  )ހ(  .49

ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ކުރިން އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަރީކުެރޭވނެކަމަށް 

ބަލައި އެްއވެސް ފަރާތަކުން ެއއްބަސްވުެމއް ވެފަިއވާނަމަ އަްނނަނިވި 

ވުމުގެ މަންފާ ލިބިގަެނ، އެ ެއއްަބސްވުމަްށ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ެއއްބަސް 

 ޢަމަލުކުރުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ މައްޗަށް ާލޒިމުެވގެންެވެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ޖަމްޢިއްޔާެއއް   (1)   

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން؛



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 98 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 

 

41 

އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ުމއްދަތެްއގެ ތެޭރގަިއ   (2)   

އެކަީށގެންވާ މުއްަދތެއްަގއި އެ ެއއްބަްސވުމަށް ނުވަތަ 

 ޢަމަލުކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމުން.

ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަީރ  ަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  

ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުެރވުނު ނަމަވެްސ 

  އެއްބަްސވުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔާއިން ނިންމާފައިނުވާނަމަ، 

އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ ފަރާތުން ގެްއލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުެގ 

 ެއއްބަްސވުމެްއގެ ައނެއް ބައިވެިރޔާއަށް ލިިބގެންެވއެވެ.ޙައްޤު އެ 
 

 އާމްދަނީ  ނަމުގައި  ޖަމްޢިއްޔާގެ 

 މުޢާމަލާތްތައް  ހިންގާ  ހޯދުމަށް 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ޖަމްޢިއްޔާެއްއެގ ހިންގާ  )ހ(  .50

ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުަމށްޓަކަިއ 

ހޯދުމުގެ ގޮތުން، އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއްގެ މެންބަރުންނަށް އާމްދަނީ  ފައިސާ

ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުާވގޮތަށް، އަދި އެކުެރވޭ މުޢާމަލާތެްއެގ 

ފައިދާ، ޖަމްޢިއްާޔއެްއގެ މެންބަރުންނަށް ނުލިބޭގޮތަށް،  ވިޔަފާރި

ންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަާކއި އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއގެ ހި

ގަާވއިދާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެަމތިން، އެ ޖަމްޢިއްާޔއަކުން އެިކއެިކ 

 މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަމްޢިއްާޔއަކުން ހިންާގ  )ށ(  

އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއްގެ ެއހެނިހެން 

މަސައްކަތްތަާކއި ޙަރަކާތްތަކަްށވުރެ އިތުރުވެ ފުާޅވެގެންުނާވނެއެވެ. 

ގެ ހިންގާ އަދި އެފަދަ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެއް ވާންޖެހޭނީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާ 

  ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުުރމަށްޓަކަިއ 

 އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ފަިއސާ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ވަކި މުޢާމަލާތަކަށެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ ޖަމްިޢއްާޔއަކީ ދަރަންޏަށް ޒިންާމވާ މިންވަރު  )ނ(  

އާމްދަނީ މްޢިއްޔާއަކުން ކަނޑައެޅިަފިއވާ ޖަމްޢިއްޔާެއްއނަމަ، އެ ޖަ

މުޢާމަލާތްތައް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކަނަޑައޅާފައިާވ  ހިންގާހޯދުމަށް 

ދަރަނީގެ ޒިންމާވާ މިްނވަރަށްވުރެ އިތުުރެވގެން ނުވަތަ ުފޅާެވގެްނ 
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ނުވާނެެއވެ. ޖަމްޢިއްޔާައކުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތެްއެގ 

ހިންގާ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތެއްެގ  ރައުސްމާލު ނުވަތަ އެްއަވގުތެްއގައި

ނުވަތަ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ޖުމްލަ އަގު، އެ ޖަމްޢިއްޔާއަުކްނ 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ ދަރަންޏަށް ިޒންމާވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުުރވާނަމަ، 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އަާސސީ ަގވާިއދުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތެގމަތިން، 

އެކަން ރަޖިސްްޓރާރަށް ، ކޮށްދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ މިންވަރު އިތުރު

އަންަގއި، ޖަމްޢިްއޔާތަުކގެ ދަފްތަރުަގއި އެކަްނ 

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ.
 

އެްއވެސް ޖަމްޢިއްާޔއަކުން ެއއްވެސް ދަރަންޏެއް ެނގޭނީ ނުވަތަ  )ހ(  .51 ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި 

އެނޫންވެސް މާލީ ޒިންމާއެއް އުފުލޭނީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއްެގ ހިންގާ 

ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް، އެ ަދރަންޏެއް އަދާކުރާެނގޮތް ކަނޑައަަޅިއ 

ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، އެ ޖަމްޢިއްޔާެއްއގެ ހިންގާ ަގާވއިދުގަިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
އެްއވެސް ޖަމްޢިއްޔާައކުން، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ މިލްކުަގއިާވ  )ށ(  

ފައިސާާއއި މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް ނުަވތަ މާލީ 

   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  38ޒިންމާއެއް ެނގޭނީ، މި ޤާޫނނުގެ 

( ވަނަ ނަންބަުރގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން، އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ަދރަންޏަށް 15)

ވާ މިންވަރުކަމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ މިންވަރަށް ބަދަުލެގނެސް، ޒިންމާ

 އެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު ނުާވނެ ގޮތެްއގެ މަތިންނެވެ.
 

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންެވސް، އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ލިޭބ އާމްދަނީއާއި،   .52 ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން 

ފައިސާާއއި، ޚަރަދުކުރާ ފަިއސާގެ ތަފްޞީލާއި، ޖަމްޢިްއޔާގެ މުދަލާއި، 

   ދަރަންޏާއި، އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާބެހޭ ތަފްޞީލު ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން، 

 ވެ.އެ ޖަމްޢިއްޔާެއްއގެ ހިސާބުތަްއ ބަލަހައްޓަންވާނެއެ 
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ހިސާބުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް 

 ހުންނަންވީ ތަނާއި މުއްދަތު 
ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެވެސް ިހސާބުތައް އެކުެލވޭ ލިޔުންތައް އެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ   .53

މަސައްކަތް ހިންގާ ތަނުގަިއ، ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކު އެދިއްޖެނަމަ، 

ވާ ގޮެތްއގެ މަތިން އެ ލިޔުންަތްއ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ަގވާއިުދގައި ކަނޑަެއޅިފައި 

އެކަމަށް އެދޭ މެންބަރުންނާ ޙިއްޞާ ކުރެޭވގޮތަކަށް، އެ ހިސާުބތައް ތައްޔާުރކުާރ 

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަަހއްޓަންވާެނއެވެ. 5ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 

އާމްދަނީާއއި ޚަރަދުެގ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެްސ، އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ  )ހ(  .54 މާލީ ރިޕޯޓު 

އަހަރީ ހިސާބާއި، އެ ޖަމްޢިއްާޔއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އެއްެވްސ 

ޙަރަކާތެއް ހިންގާނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރާނަމަ، އެަކންކަމުން 

ލިބުނު ރައުސްމާލާއި ޚަރަުދވި ފައިސާާއއި ލިބުނު ފަިއސާާއއި، ލޯނެްއ 

ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމަ،  ނަގާފަިއވާނަމަ، ލޯނުގެ ޢަދަދާއި އެ

ނުވަތަ ފައިސާ ދަްއކަމުންދާނަމަ، އެހާތަނަށް ދެއްކިފަިއވާ ަފއިސާެގ 

  ޢަދަދު އެނގޭނެ އަހަރީ މާލީ ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރުކޮށް، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޢާންމު ޖަލްސާއަްށ  45

              އަހަރަުކ،ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، ހިންގާ ކޮމިޓީން ކޮންމެ 

 އެ ޖަމްޢިއްޔާެއްއގެ އަހަރީ މާލީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރަންވާނެެއވެ.
 

ރިޕޯޓު، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުެގމަތިން ފާސްކުރާ އަހަރީ މާލީ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢާންމު ޖަލްސާއަްށ  45މި ޤާނޫނުގެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30ގިނަެވގެން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްާޔގެ ރަޖިސްްޓރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

         އަުގ    ތަކުގެ ޖުމްލަ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ާމލީ މުޢާމަލާތް )ހ(  .55 އޮޑިޓްކުރުން 

   އަްށވުރެ އިތުުރވާނަމަ، ރުފިޔާ ()ފަސްަލއްކަ އެެކއް 500,001/-

ވަނަ  54މި ޤާނޫނުގެ އެ ޖަމްޢިއްޔާ ޮއޑިޓްކޮްށ، ޮއިޑޓަރުންގެ ރިޕޯޓު 

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ރިޕޯޓާއެކު ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްްޓރާރަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޖަމްޢިއްޔާއިްނ  54މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ހުށަހަޅާ މާލީ ރިޕޯޓު ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށް ރަޖިސްޓްރާރަށް 

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް 

މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހުވެސް އެކަން ރަނގަޅު ުނކޮށްފިނަމަ، ނުވަަތ 

     ނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، މާލީ ރިޕޯޓު، ޤާ

އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއ ޮއޑިޓްކުރުަމށްފަހު، އޮޑިްޓ ރިޕޯޓެްއ ހުށަހެޅުމަށް 

 އެންގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްްޓރާރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޙާލަތުަގއި، އެ ޖަމްޢިއްާޔެއްއ  )ނ(  

       ންވާނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކު ކަމުަގއިނުާވ، އޮޑިޓް ކުރަ

އެ ަވގުތަުކ ޖަމްޢިއްޔާ ހިްނގުމުގެ ކަންކަމާ ަޙވާލުެވއޮްތ ހިންގާ 

ކޮމިޓީގެ ުނވަތަ ޖަމްޢިއްާޔެގ މުއައްިސސުންގެ އަންބަުކ ނުވަަތ 

ފިރިއަކު ނުވަތަ ދަިރއަކު ުނވަތަ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަަތ 

ން ދެ ދަަރޖަ ގާތް މީހުންގެ ތެރެއިްނ މީހަކު ތިމާގެކަމުގެ ގުޅު

 ކަމުގައިުނވާ މީހެކެވެ.

     ތަކާިއ، ތްކުރަން އެްނގޭ ޙާލަމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް )ރ(  

ަތކުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ އިތުުރ މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުާރ އޮޑިޓް

މަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

އެްއވެސް ޖަމްޢިއްާޔއަކުން ެއ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަަރކާތްތައް ނުވަަތ  )ހ(  .56 ހޯދުން  އެހީ 

)ަފސްލައްަކ  500,001/-ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށްޓަަކއި އެީހގެ ގޮުތަގއި 

ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުުރ ޢަދަދެއް ހޯދައިފިނަމަ، އެ އެހީެއްއ ( އެެކއް

ފަރާތަކުންތޯއާއި އެ އެހީއެްއގެ ޢަދަދާއި، އެ ެއހީއެްއެގ ހޯދީ ކޮން 

ދަށުން ކުރަން ޤަޞްދުކުރާ ަކންކަން އެނގޭ ގޮތަށް، އެ ަޙރަކާތެްއ 

ހިންގަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކަިއ 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
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ދަށުން ގޮތަށް އެހީެއްއެގ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ )ށ(  

ކޮންމެ އަހަރަކު ހިްނގާ ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލު އެ ޖަމްޢިްއޔާެއްއެގ 

 އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ވަކިން ހިަމނަންވާނެއެެވ.
 

ކޮންމެ އަހަރަކު ސަރުކާުރން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހިލޭ އެހީ  )ހ(  .57 އެހީދިނުން  ދައުލަތުން 

 )ތިނެއް 3ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މިިނސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ %

އިންސައްތަ( އަށްާވ ފައިާސ ހިމަނަންވާނެއެވެ. އެގޮތުްނ، ކޮންމެ 

އަހަރަކުެވސް، ފާއިތުވެިދޔަ ައހަރު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް 

ފައިސާ ހިމަނާފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ ކުޑަނޫން ޢަދަދެއް ބަޖެޓުގަިއ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ރުެގ ނުހިމެނޭގޮތަށް، ސަރުކާގައި ބަޔާންުކރާ ފައިސާ  މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ(  

 ކުންފުނިތަކުގެ  ޙިްއޞާވާ ކުންފުނިތަކުން، އެ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު

 ގޮތުަގއިއާރު(" ގެ .އެސް.ސޯޝަލް ރެސްޕޮްނސިބިލިޓީ )ސީކޯޕަރޭޓް "

ވީްސ )ފަންސަ 25ދުގެ %ޢަދަ ޅާ ކަނޑައަ ކޮންމެ އަހަރަކު 

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ކުޑަޫނން ޢަދަދެއް 

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަުކ  އުސޫލެްއގެ ދަށުން

 ވެ.އެ ދޭންވާނެފޯރުކޮށް
 

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ަފއިސާ، ހިލޭ  )ނ(  

އެހީެގގޮތުަގއި ޖަމްޢިއްޔާތަކަްށ ދޭންވާނީ، ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ 

ާޢންމުކުރާ  ަޅއިމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީގެ ލަާފގެމަތިން 

އުސޫލެްއގެ ދަށުންނެވެ. އަދި މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޖަމްޢިްއޔާތަކަްށ 

)ހައެްއ(  6އެހީ ދެވިފަިއާވގޮތުެގ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ 

މަސްދުވަހަކުން ެއއްފަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާުގޅޭ ޮކމިޓީއަްށ 

 ވެ.މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅަންވާނެއެ
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެްސ، އަމިއްަލ  )ރ(  

ކުންފުނިތަކުން ޖަމްޢިއްޔާތަކަްށ މި ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ެތރެއިންާވ 
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މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ފައިސާގެ ހިލޭ އެީހ 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެެއވެ.
 

ތަމަޢުގެ ޢާންމު މަންފާއަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަްށ ޖުޖަމްޢިއްޔާތަކުން މުމަދަނީ   .58 ލިބުން  ލުއި  ޓެކުހުން 

ހިތްވަރުދިނުމަށާއި، ޤައުުމގެ ަތރައްޤީަގއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ަބއިވެިރވުްނ 

އިތުރުވާނެ ގޮެތއް ފަހިކުރުމަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ހަދައި ހިންގުމަށް ހިތްވަުރ 

ޖިސްޓަީރވެގެްނ ހިންާގ ދިނުމުގެގޮތުން، މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ރަ

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާިއ، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެޭދ ވިޔަފާރިތަކަށް 

ޤާނޫނުގަިއވާ އުސޫލުތަުކގެ ދަށުން ޓެކުހުން ލުއި އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

ލިބޭނޭ ގޮތްތައް މިނިސްޓަރ ޮއފް ފިނޭންސްގެ މަޝްވަރާގެމަިތން ކޮމިޝަނަރ 

 ކޮށްދޭންވާނެެއވެ.މުޝަން ިއންތިޒާޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭ

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޝަކުވާގެ ނިޒާމާއި ފިޔަވަޅުއެޅުން 

 
 ހުށަހަޅާ  މެންބަރުން  ޖަމްޢިއްޔާގެ 

 ޝަކުވާ 
ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ މެންބަރަުކ އެ ޖަމްޢިއްާޔއަކާމެުދ ޝަކުާވ  )ހ(  .59

އުފުލައިފިނަމަ، އެ ޝަުކވާައކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަލާނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާެގ 

 ހިންގާ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮެތްއގެ މަތިންނެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުާވ،  )ށ(  

ނިމުނު ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ެއކަން ރަޖިްސޓްރާރަށް 

 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވއާމެދު،  )ނ(  

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30އެއިން ޝަުކވާެއއް ހުށަހެޅޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރާރ ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
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 ރަޖިސްޓްރާރަށް  ޖަމްޢިއްޔާއިން 

 ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާ 
މަޤްޞަދުތަކާއި، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .60

އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރެވޭ ކަމުަގއި ޖަމްޢިއްޔާއަަކްށ 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ެއކަމެއް ނުވަތަ އެކަްނކަން ރަޖިސްޓްރާރެގ 

ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ެއކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަުޅ 

އްޔާއަކަްށވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅައިދިނުމަށް އެދި، ކޮންމެ ޖަމްޢި

ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރަޖިްސޓްރާރަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާަތއް  )ށ(  

ނުވަތަ އަމިއްަލ  ތާއިމުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، އެކަމާ ގުިޅގެން ދައުލަ

ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރަންެޖހޭނަމަ، އެފަދައިން މަޝްަވރާކޮށް، 

އެކަމެއް ރަނގަޅުކުެރވެން ހުރިގޮތްތައް ބަލަިއ، ޝަުކވާ ހުަށހެޅުނު 

)ސާޅީސް( ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ،  40ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަެވގެްނ 

 އެކަށޭނަ ޙައްެލއް ހޯދައިިދނުމުގެ މަސައްކަތް ރަިޖސްޓްރާރ

ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެކަމުެގ ނަތީޖާ ލިޔުމުން ޝަކުާވ ހުށަހެޅި 

 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

 ނިވާފަތްގަނޑެއްގެ  ޖަމްޢިއްޔާ 

 ބޭނުންކުރުން  ގޮތުގައި 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ހިންގަނީ  )ހ(  .61

ނުވަތަ ޖަމްޢިއްާޔ ، ކަމަށް ޙާޞިލުކުރުމަށްޤާނޫނާ ޚިލާފު މަޤްޞަދެއް 

ނިވާފަތްގަނެޑއްގެ ގޮުތގަިއ ބޭނުންކޮށްގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު 

މަޤްޞަދުތަކެއް ނުވަތަ ކަންތަްއތަކެއް ކުރާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތެްއގެ މަތިން، އެ ޖަމްޢިްއޔާެއއްެގ 

      ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމުެގ ނުވަތަ  ހިންގުމާއި މަސައްކަތްތަާކއި 

އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއ ުއވާލުމުެގ އަމުރެއް ނެރެދިނުން އެިދ ޝަރުޢީ 

 ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްިތޔާުރ ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެެއެވ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތުމަކުން، ރަޖިސްޓްރާރ ނޫން  )ށ(  

އެފަރާތަކާއި ޖަްމޢިއްޔާއާ މެދު އޮތް ުގޅުމެްއގެ ސަބަބުން  ،ފަރާތްތަކަށް

ނުވަތަ ވަކި ކަމަކާ ުގޅިގެން ެއ ޖަމްޢިއްޔާގެ މައްޗަށް ދަުޢވާުކރުމުެގ 
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ޖަމްޢިއްޔާ ިނވާފަތްަގނޑެްއެގ ، ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ ޙާލަތްތަުކގައި 

ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮްށގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު މަޤްޞަދުތަކެއް ނުވަަތ 

ތަެކއް ކުރާނަމަ، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއ ކަންތައް

ބަޔާންކުރާ ގޮތެްއގެ މަތިން، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ ހިންގުމާިއ 

މަސައްކަތްތަާކއި ޙަރަކާތްަތއް ހުއްޓުވުމުެގ ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއ 

އުވާލުުމގެ އަމުެރއް ނެރެދިނުން އެދި ޝަރުޢީ ކޯަޓކަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 ތަކަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤަކަށް އުިނކަމެއް ނާންނާނެެއވެ.އެފަދަ ފަރާ
 

     އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްަފއި ނުވާނަމަ،  )ހ(  .62 ފިޔަވަޅުއެޅުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކާމެދު 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދެގ ދަށުން 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަމެްއ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރަންޖެހޭ 

ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުން ކުރުން މަނާކަމެއް ޖަމްޢިއްާޔއަކުްނ 

ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާރަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ 

އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން އަްނގާ ެއންގުމަކާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުނުޮކށްފިނަމަ، 

ށް އަންނަނިވި ފިޔަަވޅުތަުކގެ ތެރެއިން އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ މަްއޗަ 

 ފިޔަވަެޅއް އެޅުުމގެ އިޚްިތޔާރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން؛  (1)   

( ހާސް)ފަސް -/5,000ރުފިާޔއާއި ސަތޭކަ( )ފަސް -/500  (2)   

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން. ގެރުފިޔާއާ ދެމެދު

ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ިފޔަވަޅުަތއް ޖަމްޢިއްާޔއަާކ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  

)ތިރީސް(  30މެދު އެޅުމުގަިއ، ދެ ފިޔަވަުޅެގ ދެމެދުގައި މަދުވެގެން 

 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދޭންވާނެެއވެ.

ވަަނ  12މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫުނގެ  )ނ(  

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޢަމަލެއް ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކޮށްފިނަމަ، 

އެކަީށގެންވާ ހެީކގެ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް، އެ ޢަމަލެއް ހުއްުޓވުމަށް ނުވަތަ 

ާޔެގ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ޖަމްޢިއް

ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި އެފަދަ އެންގުމެއް އެންގުމުަގިއ 
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       ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮުތގެ އިޖުރާއަުތ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

އެޅުމުގެ ކުރިްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފިަޔވަޅުތައް  )ރ(  

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރަނގަުޅކުަރންވީ ކަންކަން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަްށ 

އެންގުުމގެ ބާރު ރަޖިސްޓްރާރ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި، ޖަމްޢިްއޔާތަކަްށ 

 އި ޖަވާބުދާރީވާނެ ގޮތުގެ ފުރުޞަތުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ުއޫސލުތަކާ

ޔަަވޅުތައް ެއޅުމުަގިއ އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފި

ރަޖިސްޓްރާރ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޖޫރިމަނާ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ބ(  

ކަނޑައަޅަްނވާނީ، ޖަމްޢިއްާޔައކުން ކުރި ކުށެއް ނުވަތަ ޢަމަލުގެ ކުަޑ 

 ބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަީށގެންވާ ޢަދަދަކަެށވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްާޔއެްއގެ މަްއޗަށް އެްއވެސް ފިަޔވަޅެްއ ައޅަންޖެހޭ   .63 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން 

      ނުވަތަ އެްއވެސް އެންގުެމްއ އަންގަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، 

އަޅަންވާނީ ނުވަތަ އެ އެންގުެމއް އަންގަްނވާނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާައކަްށ އެ ފިަޔވަެޅއް 

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ިދނުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި އެ ފުުރޞަތު ދިނުމުގައި 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން 

 
ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

 އުވާލުން 
       ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ ޖަމްޢިއްާޔއެއް ުއވާލުމަށް ކަނަޑއެޅޭނީ،  )ހ(  .64

އެ ޖަމްޢިއްާޔއެއް ުއވާލުމަށްޓަަކއި އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ އަސާސީ ަގވާއިާދިއ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ހިންގާ ގަާވއިުދގައި ކަނޑަައާޅފައިވާ 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަމްޢިއްާޔއެްއ  )ށ(  

އުވާލުމަށް އެ ޖަމްޢިއްާޔއަކުްނ ކަނޑަެއޅުމާއެުކ، އެ ޖަމްޢިްއޔާއަކުްނ 

އަންނަނިވި ކަްނކަން ފުރިހަމަކޮށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ 

ޖަމްޢިއްޔާެއއް އުވާލުަމށް އެިދ  ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޮގތަށް އެ

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާއެއް ުއވާލުމަށް ކަނަޑއެޅިކަން މަުދވެގެން ސަރުކާުރ   (1)   

)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢާންމުކޮށް  14ބަންދުނޫން 

 އިޢުލާނުކުރުން؛

ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ މަްއޗަށް ެއއްވެސް ދަރަންޏެްއ   (2)   

 ދަޢުވާއެއް އޮތްތޯ ބެލުން؛ އަދި 

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް   (3)   

ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މައްޗަށް އެއްެވސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ 

ދަޢުވާއެއް އޮތްނަމަ، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއވާ 

 ހަމަޖެްއސުން.ގޮތުގެމަތިން ެއކަމެއް 
ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ ަޖމްޢިއްޔާެއއް ުއވާލަންވާނީ މި ޤާނޫނާއި  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދއި އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއްގެ ހިންގާ 

ގަާވއިދުެގ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިާވކަްނ 

 ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުެއވެ.
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ  45ޖަމްޢިއްޔާއަކުން، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .65 ހުށަނޭޅުން ލިޔެކިޔުން 

   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަކެތި، ެއ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ުމއްދަތުަގއި ޖަްމޢިއްޔާެގ 

ފަހަރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ވިދިވިިދގެން ދެ ފަހަރު ނުވަތަ ޖުމްލަ ތިން 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުެގ  90ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެ ަތކެިތ ގިނަެވގެން 

 ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމަށް އެންގުުމގެ ބާރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުއްދަުތގައި ހުަށހެޅުމަށް  )ށ(  

ވަަނ  62އަންގާފަިއވާ ތަކެތި ހުށަހަޅާަފއިނުވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 
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މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ފަދައިން އެ ޖަމްޢިއްާޔއަާކ މެދު 

 ރަޖިސްޓްރާރ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް 

 ރަޖިސްޓްރާރ ކަނޑައެޅުން 
ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ އަސާީސ ގަާވއިދާއި ހިްނގާ ަގވާއިުދަގިއ  )ހ(  .66

   ަގވާއިދާ ޚިލާުފވެގެްނ ނުވަަތ  އިބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ާޤނޫނާ

)އެކެއް( އަހަުރދުވަހުެގ  1އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު 

ތެރޭގައި އެ ޖަމްޢިއްާޔެއއް ެއއްވެްސ ޙަރަކާެތއް ބާްއވާފަިއނުވާނަަމ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންވެފަިއވާ މުްއދަތުގަިއ  44ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

           އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ ހިްނާގ ކޮމިޓީ އެކުަލވާލާފައިުނވާނަމަ، 

އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއ ުއވާލުމަށް އެންގުުމގެ ބާރު ރަޖިްސޓްރާރަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖަމްޢިއްާޔއެްއ  )ށ(  

އުވާލުމަށް ރަޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއްެގ 

ދަޢުާވެއއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް މައްޗަށް އެްއވެްސ ދަރަންޏެްއ ނުވަތަ 

 ރަޖިސްޓްރާރ އިޢުލާނުކުރަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން، ރަޖިސްޓްރާރ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމާ  )ނ(  

ގުިޅގެން، އެ ޖަމްޢިއްޔާއިްނ އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ކަމަްށ  ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ެއ ޖަމްޢިއްޔާއަާކ ދެކޮޅަށް ދަޢުާވެއއް އޮތް 

ބަޔާންކޮށް ެއއްެވސް ފަރާަތކުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްްޓރާރަށް 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްާޔ އުވާލުުމގެ މަްއސަލަ ރަޖިްސޓްރާރ 

 .ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން، ރަޖިސްޓްރާރ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމާ  )ރ(  

ޖަމްޢިއްޔާއިްނ އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ގުިޅގެން، އެ 

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ެއ ޖަމްޢިއްޔާއަާކ ދެކޮޅަށް ދަޢުާވެއއް އޮްތ ކަމަްށ 

ބަޔާންކޮށް ެއއްެވސް ފަރާަތކުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްްޓރާރަށް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ެއ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ުއވާލުމުގެ ބާރު 

 ެއވެ.ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެ
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ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާ 

 އުވާލުން 
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ހުރިހާ  62މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .67

ވަނަ  66ފިޔަވަެޅއް އެޅުމަށްފަހުަގއިެވްސ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާލަތް މެުދވެރިެވއްޖެނަމަ، ނުވަަތ 

        ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތަށް ނުވަތަ ރަޖިްސޓްރާރަށް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުާމ 

އެްއގޮތަށް ޖަމްޢިއްާޔގެ ފަރާުތން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ަފދައިން، އެ ޖަމްޢިއްާޔެއއް ުއވާލުމުެގ 

 އަމުރެއް ނެރެދިނުން އެދި ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޚްިތޔާރު ރަޖިސްޓްރާރ  )ށ(  

ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން، އެފަަދއިން ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމައިފިކަމުެގ 

 ނޯޓިސް، ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިުޢކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް  )ނ(  

  ދެވޭ ޙާލަތުގައި، އެ ނޯޓިހުން އަސަރުކުރާ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް، 

 އެ މައްސަަލއެއް ޝަރުޢީ ކޯޓަަކށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވެެއވެ.
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 

 ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުން 
        އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ ޖަމްޢިއްޔާއެްއ ުއވާލުމަށް ނިންމައިފިނަމަ،   .68

އެ ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ ގިނަވެގެްނ 

)ސާދަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ އެ ނިންމުން ނިންމި ފަރާތަކުން ޖަމްޢިއްޔާެގ  14

 ރަޖިސްޓްރާރަށް އަންގަންވާެނެއވެ.
 

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ މި 

ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ޖަމްޢިއްޔާތައް އުވާލުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިާވ  )ހ(  .69

ޖަމްޢިއްޔާގެ ތެރެއިން ެއއްވެސް ޙަަރކާތެއް ހިންާގފައިނުާވ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ، އަހަީރ ފީ ދައްކާފައިުނވާ ޖަމްޢިއްޔާަތކާިއ، އަހަީރ 

ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަހަރީ ފީ ދެއްުކމަށާއި، 

މަނާއެއް ދައްކަންޖެހިފައިާވނަމަ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށާއި އަހަރީ ޖޫރި

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދިުނމަށްފަހު  6ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް 
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އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިުނވާނަމަ، އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ޖަމްޢިއްާޔެގ 

 ރަޖިސްޓްރާރ އުވާލަްނވާނެެއވެ.
 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއއްވެސް ސަބަބެްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  

މެދުވެރިެވގެން އެފަދަ ޖަމްޢިއްާޔތައް ުއވާލަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަްނ 

ބަޔާންކޮށް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓަގއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަިޖސްޓްރާރ 

ނޯޓިހެއް ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ. މި ނޯޓިހުގަިއ، ނޯޓިސް 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ  60ޝާއިޢުކުެރވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔާ އުވާެލވޭެނކަން ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާ އުވާެލވޭނެކަުމގެ ނޯޓިސް  )ނ(  

)ަފސްދޮޅަސް(  60ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ ޝާއިޢުކުރާތާ 

ޖަމްޢިއްާޔެގ ދުވަސް ހަމަވުމުން އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ުއވާލަިއ، 

 ރަޖިސްޓަރީން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން އުނިކުރަންވާނެެއވެ.
 

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން ހުއްޓުވުމަށް 

 އެދުން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ުއވާލުމަށް  69މި ޤާނޫނުގެ   .70

)ފަސްދޮޅަސް(  60ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދުވަސް ހަމަވުުމގެ ކުރިްނ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ުއވާލުން ހުްއޓުަވއިދިނުމަށް އެިދ 

އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު އޮްތ ތިްނވަނަ ފަރާތަކަްށ 

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

ކޯޓުންކުރާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން 

 ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަްށ ނުވަަތ  )ހ(  .71

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއިން ދަރަންޏެްއ 

އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެ ޖަމްޢިްއޔާެއއް ުއވާލުމުެގ 

 އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ޯކޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

ހުށަހަޅައިގެން ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ޖަމްޢިއްޔާއިްނ  ކޯޓަށް  (1)   

 ނިންމުން؛
 ޖަމްޢިއްޔާއަށް ޖަމްޢިއްާޔގެ ދަރަނި އަދާނުކުރެވުން؛  (2)   
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ތަށްވުެރ ޙަޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޞްލަ  (3)   

ތު ޙަޖަމްޢިއްޔާގެ ވަިކ މެންބަރުންތަކެއްެގ މަޞްލަ

މެންބަރުންނަށް އިންސާފުވެރިނޫން ކުރިއެުރވުން ނުވަތަ އެހެން 

 ގޮތަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުން؛
ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ މެުދގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްޭލގޮތަށް   (4)   

ނުވަތަ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުަތއް 

ނިގުޅަިއގަެނވޭފަދަ ގޮތަކަްށ ޖަމްޢިއްޔާގެ ކަންކަން ހިންގުްނ 

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ 

 ގެއްިލގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުން؛ އަދި

ޖަމްޢިއްޔާއިން ކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކީ   (5)   

ޞްދުކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް ޤަނުވަތަ ކުރަން 

މެދުަގއި ޞްދުކޮށްފައިާވ ކަމަކީ ޖަމްިޢއްާޔގެ މެންބަރުންގެ ޤަ

އޮންނަ ހަމަހަމަކަން ގެއްލި މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ 

ޙައްޤުތައް ނިުގޅަިއގަނެވޭފަދަ ކަމަކަށްވުން، ުނވަތަ ެއކަމަކީ 

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްިލގެންދާފަދަ ކަމެއް 

 .ކަމުގަިއވުން
ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކާ ގުިޅެގން ޖަމްޢިއްޔާއެްއ ުއވާލާނަމަ، އެފަދަ  )ށ(  

ޖަމްޢިއްޔާއެއް ުއވާލުމުގެ ކަްނކަން ހިންގައި، އެ ޖަމްޢިއްާޔއެްއެގ 

މުދަލާއި ދަރަނީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ގޮތްތަާކއި ުއސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި 

 ކުރަންވާނެެއވެ. ބަޔާން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ އުވާާލ  )ނ(  

  ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާިއ ފައިާސ، ޚަރަދާއި ދަރަނި އުނިކުރުމަށްފަހު، 

އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ އަާސސީ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޗެިރޓީއަކަްށ 

ރަިޖސްޓްރާރ ޖަމްޢިއްޔާައކަށް ުނވަތަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ނުވަތަ

 ބަހާލަންވާނެއެވެ. 
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އެ ޖަމްޢިއްާޔ  ،މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ ޖަމްޢިއްޔާެއއް ުއވާލުމުން  .72 ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމުގެ ނަތީޖާ 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީން ުއނިކޮށް، އެ ޖަމްޢިްއޔާެގ ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެްޓ 

ބާޠިލުކޮށް، އެ ޖަމްޢިއްޔާައކަްށ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމުން ލިބުނު 

އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި އިމްތިާޔޒުތައް ނިމުމަކަށް އައިސް، ަރޖިސްޓަރީވެފަިއާވ 

 ގޮތުަގއި އެ ަޖމްޢިއްޔާ ޤާނޫނީގޮތުން ޙަރަކާްތތެރިވުމުގެ ޙައްުޤ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ

 ނިމުމަކަށް އައީެއވެ.
 

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށްފަހު ބާކީވާ 

 މުދާ 
ނަމަވެސް،  ވަނަ މާއްާދަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްަފއިވީ  72މި ޤާނޫނުގެ   .73

ޖަމްޢިއްޔާއެްއެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްާޔއެއް ުއވާލުމަށްފަހު، ެއ 

ޚަރަދުތަކާއި، ދަރަންޏާއި ޒިްނމާތައް އަދާކުރުމަށްފަހު އެ ޖަްމޢިއްޔާެގ މުދަލުގެ 

ތެރެއިން އެްއވެސް މިންވަރެްއ ބާކީ ހުރިނަމަ އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއްގެ ޢާންުމ 

ޖަލްސާއެްއގައި ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ޖަމްޢިއްޔާެގ ރަޖިސްޓްރާރެގ 

 ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އަދި އެކަާމގުޭޅ ހުއްދައާެއކު ބެހުމަކަށް މި

 އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުަރންވާނެެއވެ.
 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
ޖަމްޢިއްޔާގެ އާމްދަނީއާއި މުދަލުގެ 

 މިލްކުވެރި ފަރާތް 
ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނާއި،  ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ  .74

ޖަމްޢިއްޔާގެ މުައއްސިސުންަނށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާިއ ފައިސާެގ މައްަޗްށ 

މިލްކުވެރިކަމުގެ އެްއވެސް ަޙއްޤެއް ލިބިފައެއް ނުެވެއވެ. އަދި ޖަމްޢިއްޔާެގ 

އާމްދަނީއާއި މުދަލަކީ ޖަްމޢިއްޔާެގ މެންބަރުންނާއި މުއައްިސސުންނާިއ 

ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭނެ އެްއޗެއް ނޫނެެވ.  ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް ޚަރަދު ުކރުމަށްފަހު ބާކީ އެއްެވސް ފަިއސާއެއް ހުރިނަމަ، 

 އެ ފައިާސއަކީ ޖަމްޢިއްާޔގެ މިލްކެކެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ޖަމްޢިއްާޔގެ ރަޖިސްޓްރާރ ފޮނުވަންޖެހޭ   .75 ލިޔެކިޔުން ފޮނުވުން 

ލިޔުންތަކާއި އެންގުންަތއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާ ަރޖިސްޓަރީވެފަިއވާ 
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އެޑްރެހަށް، ުނވަތަ އެފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ފޮނުވުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުްނ 

، އަދި އެ ޖަމްޢިއްާޔއަކުން ކަނޑައަޅާަފިއާވ އެދިފައިވާ ެއޑްރެހަށް ފޮނުވުމުންނާއި

އިލެކްޓްރޯނިކް އެޑްރެހަށް ފޮނުވުމުން، މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކަިއ 

 އެފަރާތަށް އެ ލިޔުމެއް ުނވަތަ އެންގުމެއް ފޮުނވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ.
 

ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުން 

 އިސްތިސްނާވުން 
ިވގެން ހިންގާ ެއްއވެްސ ޖަމްޢިއްޔާއެްއެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެ  .76

މައްޗަށް ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އުސޫލުތަެކްއ 

 ނުހިނގާނެއެވެ.
 

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ 

 ޙައްޤު 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުިޅގެން ޝަރުޢީ   .77

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، އެ ނިންމުމަކުން އަސަރުކުރާ ހަމަ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ 

 ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ޖަމްޢިއްޔާތައް 

   އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވީ ނަަމވެސް،  )ހ(  .78

ފެށުމަށްފަހު، ޖަމްޢިއްޔާަތއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ރަޖިސްޓަރީކުރާނީ، އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރާނީ، 

މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްަޓރީކުރުާމ 

ގުޭޅގޮތުން އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެކުެލވޭ ުއސޫލުތައް، ިމ ޤާނޫނާ 

 .ތަޢާރުޟުވާ ނިސްބަތަކަށް ބާޠިލުވީެއވެ
މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ޖަމްޢިއްޔާަތކާ ގުޭޅގޮތުްނ  )ށ(  

ޢަމަލުކުރެވޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެްއަގއި ޖަމްޢިއްޔާެއއް ހިންގުމާ ގުޭޅގޮތުން، 

ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަުކން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު އެނޫންވެްސ 

ޤާނޫނުެގ އުސޫލުތަެކއް ކަނޑައަޅާަފއިާވނަމަ އެ ުއސޫލުތަކަށް އެ 

 ެއވެ.ޅަދަށުން ޢަމަލުކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެހެން ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން  )ނ(  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަުމންއައި ޖަމްޢިއްޔާަތއް، މި ޤާނޫނަށް 
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ރަޖިސްޓަރީކުރެވުީނ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ކަމުގައި ބެލޭެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން  )ރ(  

  ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ ޖަމްޢިއްާޔއެްއގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ުގޅޭގޮތުްނ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމަށް 

ށް ފެނިއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތާވ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަ

ގޮތުގެމަތިން އެ ޖަމްޢިއްޔާަތަކށް ގެންނަންާވ ބަދަލުތައް ޖަްމޢިއްޔާެގ 

 ރަޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަަޅއި، ެއ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަންގަްނވާެނއެވެ.
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ހުރިހާ ބާވަެތްއގެ ޖަމްޢިއްާޔ  )ބ(  

ރަޖިސްޓަރީކުރުން ޖަމްޢިއްޔާެގ ރަޖިސްޓްރާރަށް ބަދަލުވީ ނަމަވެސް، 

     ވަކި ާބވަތެްއގެ ޖަމްޢިއްާޔައކާބެހޭ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދުަގިއވާނަމަ، 

   ތު، އެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  30އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީުކރާތާ 

 އަންގަްނވާނެެއވެ. 
އަންނަނިވި ކަްނކަމާބެހޭ ުއސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ  )ޅ(  

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެހެން ޤާނޫނެއްެގ   (1)   

  ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންއައި ޖަމްޢިއްޔާތަްއ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ 

 ދަފްތަރުކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުަތއް؛ އަދި

ޖަމްޢިްއޔާެއއްނަމަ، ޚާއްޞަ ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން ެރިގއުލޭޓްކުރާ   (2)   

އެ ޤާނޫނެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެަފދަ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ޙިއްޞާކުރުން.
 

މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކޮށް، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަްއ  )ހ(  .79 ގަވާއިދު ހެދުން 

 ރަޖިސްޓްރާރެވެ.ހަދައި ހިންގާނީ 
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މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދައި ހިންގަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް  )ށ(  

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ހަދައި،  6ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި، މި ާޤނޫނުގެ )ނ(  

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ  2މަޤްޞަދުތައްކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންޮކށްފަިއާވ  3އުސޫލުތަާކއި މި ޤާނޫނުގެ 

 އަސާސްތަކާ ޚިލާުފވެގެން ނުާވނެއެވެ.
 

ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ،   .80 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

)ހައެްއ(  6ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގން 

 މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުަގެއވެ.
 

 2003/1މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .81 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

 )ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( އުވުނީެއވެ.
 

ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިާވގޮތުން ކަނޑައެިޅގެްނ މި   .82 މާނަކުރުން 

އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްަތކާއި ލަފްޒުތަކަްށ 

 .ދީފައި ެއވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކަށް ތިީރަގއި ދީފަިއއެވާ މާނަކުރުެމވެ
 

ރަޖިސްޓްރާރ" ނުވަތަ "ރަޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބުނެފައި "ޖަމްޢިއްޔާގެ  )ހ(  

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޢަްއަޔންކުރެޭވ  13އެވަީނ، މި ޤާނޫނުެގ 

 ފަރާތަށެވެ.
 

މާލީ މަންފާއަށް ނުވާގޮތަށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، “ )ށ(  

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރާ މަސައްކަުތެގ 

        ނުވަތަ ިވޔަފާރީގެ ަފއިދާައކީ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްާޔގެ މުދަލަކީ 

އެ ޖަމްޢިއްޔާެއއްގެ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ މުއައްސިސުންނަށް މާލީ 

އެއް ުނވަތަ މަންފާއެއް ނުލިބޭ، އަދި އެ ފައިާސގެ މައްޗަްށ ފައިދާ
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އަދި އެ ުމދަލާިއ ، މިލްކުވެރިކަމުެގ ެއްއވެސް ޙަްއޤެއް ލިބިގެންުނވާ

ފައިސާާއއި އާމްދަނީައކީ ޖަމްޢިއްާޔގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުުކރުމަށް 

 އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ގޮުތަގއިވުަމށެވެ.
 

"ޕްރައިވެްޓ ފައުންޑޭޝަްނ" ަކމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ފައުްނޑޭޝަްނ  )ނ(  

ހިންގުމަށާއި ފައުންޑޭޝަްނގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ފައުންޑޭޝަން އުފައްާދ 

 ފަރާތުން ނުވަތަ ބަޔަކު ފައިސާ ހޯދައިގެން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަނަށެވެ.
 

ފައުްނޑޭޝަްނ "ޕަބްލިކް ފައުންޑޭޝަން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ރ(  

ހިންގުމަށާއި ފައުންޑޭޝަންެގ ޙަރަކާތްތަކަށް އެިކއެކި އަމިއްަލ 

ފަރުދުންނާއި، އިދާރާތަާކއި، ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސތަކާިއ، 

ކުންފުނިތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާަތކުން ނުވަތަ އެނޫްނވެްސ ޤާނޫނީ 

 ޝަޚްޞަކުން ފައިސާ ހޯދަިއެގން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަނަށެވެ.
 

ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ، ޢާންމުވެގެންވާ މަންފާއަަކށްޓަކަިއ  "ޗެރިޓީ" )ބ(  

އަންނަނިވި ދާއިރާަތއް ތަރައްޤީކޮށް ކުިރއެރުވުމަށްަޓކަިއ ހިންާގ 

 ޙަރަކާތްތަކަށެވެ.
 

 އިސްލާމްދީން؛  (1)   
 

 ޢާންމު ޞިއްޙަތު؛  (2)   
 

 ރުކަން ނައްތާލުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ދުޅަހެޔޮކަން؛ޤީފަ  (3)   
 

ޚާއްޞަ އަޅާލުމާއި ަރއްކާތެިރަކން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކި   (4)   

 ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުން؛
 

 ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަްތކުރުން؛  (5)   
 

އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް ޙިމާޔަތްކޮށް ރަްއކާތެރިކޮށް   (6)   

 ދެމެހެއްޓުން. 
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ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓަށް "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  )ޅ(  

މަސައްކަތްކުރުުމގެ މަސްއޫިލްއޔަތު ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ ސަުރކާރުެގ 

 ވުޒާާރއަށެވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓަށް  )ކ(  

މަސައްކަތްކުރުުމގެ މަސްއޫިލްއޔަތު ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ ސަުރކާރުެގ 

 ރަެށވެ.ވުޒާާރގެ ަވޒީ

"ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު އަިދ/ނުވަތަ  )އ(  

 މީހުން ޝާމިލުވާ ގޮތުންނެވެ.

______________________ 


