`

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ބުރާސްފަތި

ތާރީޚު 5 :ޖުމާދަލްއޫލާ  2 – 1438ފެބުރުވަރީ 2017

އދު ނަންބަރު2017/R-13 :
ގވާ ި
ަ

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ސ
ފ ް
ގ އޮ ީ
އޔާ ެ
ހރި ް
ޖމް ޫ
ރައީސުލް ު
ގ
ނމަ ު
ބޮޑުތަކުރުފާ ު



ހއެވެ.
ދވަ ު
ބުރާސްފަތި ު


ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ދވެ ި
މާލެި ،

ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ހޯމަ

ގ
ވހު ެ
ދު ަ

އ
ޓގަ ި
ގެޒެ ު

ށ
ރމަ ް
ޝާ ި
އޢުކު ު

އވާ
ނ ް
ފޮ ު

ތކާއި
ވއިދު ަ
ގަ ާ

އ
ތ ް
އުސޫލު ަ

ރ
ދ ު
މން ު
ވހުގެ ެ
ދ ަ
ސފަތި ު
ހފްތާގެ ބުރާ ް
ރ ަ
ވގުތަކީ ،ކު ީ
ފހު ަ
މ ަ
މގެ އެން ެ
ނއްވު ު
ފޮ ު
ޓގަ ި
ޒ ު
ގ ގެ ެ
ވ
އ ާ
ނ ް
ރމަށް ފޮ ު
އޢުކު ު
އ ޝާ ި
ހ ެ
ދވަ ު
ބރާސްފަތި ު
ނވެ .އަދި ު
 12:00ގެ ކުރިން ެ
ގ
މންދާ ހަފުތާ ެ
ވގުތަކީ ،ހިނގަ ު
މފަހު ަ
އން ެ
މގެ ެ
ނއްވު ު
ތއް ފޮ ު
ވއިދުތަކާއި އުސޫލު ަ
ގަ ާ

ފޯނު333 6334 :
ފެކްސް331 0274 :

އ
ހ ި
ވ ާ
އގެ ހޯމަ ދު ަ
ތއެ ް
މ ހަފު ާ
ރނީ ކޮން ެ
އޢުކު ާ
އ ޝާ ި
ޓގަ ި
އ ގެޒެ ު
އ އުސޫލުތަ ް
ވއިދުތަކާ ި
ގަ ާ



ނވެ.
ދރު  12:00ގެ ކުރިން ެ
ހގެ މެން ު
ދވަ ު
ނގާރަ ު
އަ ް
ވއިދުތަކާއި
ގަ ާ

ލތައް
އުސޫ ު

ގއި
ގެޒެޓު ަ

 legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް

އދި
ެ

ނ
ވ ީ
އ ާ
ފޮނު ް

އަދަދު23 :

ވޮލިއުމް46 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ދ
ގވާއި ު
ގމާބެހޭ ަ
ނ ު
ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހި ް
އެއްވަނަ ބާބު
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
ތަޢާރުފު

.1

ނން
ަ

.2

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

މަޤުޞަދު

.3

މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

)ހ(

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 30/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
 5ވަނަ މާއްދާގައި ،އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް
ނުވަތަ ޓީމު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގޭނީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ކުރެވިގެން

ރަޖިސްޓަރީ

ކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

އެއްވެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކުޅިވަރެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް ނުވަތަ ޓީމު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް
ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެކެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން
ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް ނުވަތަ
އ
ޓީމު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ،ހިންގުމާއި ،އެތަނަކަށް މުދަލާ ި
ތ
ފައިސާ ހޯދުމާއި ،މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ،މުދަލާއި ފައިސާއިން މުޢާމަލާ ް
ކުރުމާއި،

އެ

ކަނޑައަޅައި،

ތަނެއް

އުވާލުމާއި،

އާންމު

ގޮތެއްގައި

1

މި

ކަންކަމުގައި

ކުޅިވަރު

ކްލަބެއް

ޢަމަލުކުރާނެ
ނުވަތަ

އުސޫލުތައް

ޓީމެއް

ނުވަތަ
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އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުން.
)ށ(

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން.

ދެވަނަ ބާބު
ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ހިންގުން
ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހެޅުން

.4

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް ނުވަތަ
ޓީމެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ވާދަވެރި އުސޫލުން ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ
އ
ފަރާތްތަ ް

)ށ(

ކުޅިވަރު ކްލަބެއް ނުވަތަ ޓީމެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު 30/2015
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާބެހޭ ޤާނޫނު( ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި،
ހ
ފ ު
ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ަ
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން އެދޭ މުއައްސިސުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ؛

)(2
)(3

ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން އެދޭ މުއައްސިސުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ފޯމު؛
ޖަމްޢިއްޔާގައި

ލޯގޯއެއް،

ދިދައެއް

ނުވަތަ

އެ

ތަކެތީގެ

ތަފުސީލު

ޤަޞްދުކޮށްފައިވާނަމަ

ކުލައެއް
އެނގޭނޭ

ބޭނުންކުރަން
ކުރެހުމާއި،

ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ؛
)(4

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  2އަސްލާއި ސޮފްޓްކޮޕީ؛

)(5

ޖަމްޢިއްޔާގައި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ގަސްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ މޮޓޯއަކާއި
އޭގެ މާނަ؛

)(6

އުފައްދަނީ

ޖަމްޢިއްޔާ

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކަށް

ނުވަތަ

ކުންފުންޏަކަށް

ނިސްބަތްވާގޮތަށް ނަމަ އެ އިދާރާއެއްގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.

2

ވޮލިއުމް46 :
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހެ ޤާނޫނުގެ

އަދަދު23 :

)ނ(

ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2003ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވިފައިވާ ކުޅިވަރު ކްލަބެއް ނުވަތަ ޓީމެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް މި ގަވާއިދުގެ

އ
ފަރާތްތަ ް

ދަށުން
1

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ،ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
ގައިވާ

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ފޯމު

އޮފް

ކޮމިޝަނަރ

ސްޕޯޓްސްއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ެ
ފޮޓޯކޮޕީ؛

)(2

އޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެ ާ
ގ
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ެ
ފޮޓޯކޮޕީ؛

)(3

ޖަމްޢިއްޔާގައި

ލޯގޯއެއް،

ދިދައެއް

ނުވަތަ

އެ

ތަކެތީގެ

ތަފުސީލު

ޤަޞްދުކޮށްފައިވާނަމަ

ކުލައެއް
އެނގޭނޭ

ބޭނުންކުރަން
ކުރެހުމާއި،

ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ؛
)(4

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެ ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ
 1ކޮޕީ؛

)(5

ޖަމްޢިއްޔާގައި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ޤަޞްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ މޮޓޯއަކާއި
އޭގެ މާނަ؛

)(6

އުފައްދަނީ

ޖަމްޢިއްޔާ

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކަށް

ނުވަތަ

ކުންފުންޏަކަށް

ނިސްބަތްވާގޮތަށް ނަމަ އެ އިދާރާއެއްގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.
)ރ(

އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތެއް ހިމެނިފައި ނުވާ
ފަރާތެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން ހުށަހަޅާ މީހުންނަކީ އުމުރުން
) 18އަށާރަ( އަހަރުވެފައިވާ މީހުން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަ ް
ޅ
އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމަށް ބެލުމަށްފަހު ،ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަ ާ
ފަރާތަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ބަންދެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް
3

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނުދެވޭނެއެވެ.
)ކ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2003ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފިނަމަ،
އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަފުތަރުން އުނިވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާ ހެދުމުގެ

.5

)ހ(

ހުއްދަދިނުމާއި

ދ
ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަ ި
)ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 30/2015

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި ،މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ޖަމްޢިއްޔާ

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށް،

ސެޓުފިކެޓު

ރަޖިސްޓަރީގެ

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

އެހެން

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ޤައުމީ

ރ
ކުޅިވަ ު

ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮތުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ކޮންމެ ކުޅިވަރަކަށް ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްދެވޭނީ އެންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ .އަދި ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ ކޮބައިކަން
ކަނޑައަޅާނީ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލިސްއިންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ

.6

)ހ(

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

އ
ޔ ،ކްލަބްތައް އެ ކުޅިވަރެ ް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ޖަމްޢިއް ާ
ނިސްބަތްވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މެންބަރޝިޕް ހޯދިދާނެއެވެ.

މެންބަރޝިޕް ހޯދުން

މިގޮތުން ،ހޯދޭ މެންބަރޝިޕްގެ ތަފުސީލު ،މެންބަރޝިޕް ލިބޭތާ ) 30ތިރީސް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ނބަރޝިޕަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަލިބިގެން ހޯދޭ މެ ް
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ރ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަ ު

.7

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުން

.8

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ކްލަބުތަކާއި ،ޓީމުތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ
ދަފުތަރެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އެކުލަވައިލައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

އަންނަ

ދަފުތަރަށް

އުނިއިތުރު

އެނގޭނޭހެން

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

ދ
ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،ކޮންމެ މީލާ ީ
އަހަރެއްގެ

މޭމަހުގެ

1

ވަނަ

ދުވަހުގެ

ކރިން
ު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާއެއް

ރަޖިސްޓަރީވުމުން

އެ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ

މަޤުޞަދުތައް

ހާސިލުކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް
4

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާ ކަމެއްގައި އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނަގަންޖެހޭ
ހުއްދައެއް ވާނަމަ އެ ހުއްދައެއް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނަގަންވާނެއެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާގެ ސުލޫކީ

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރުން ތަބާވެ ޢަމަލުކުރާނެ ސުލޫކީ

.9

މިންގަނޑު

މިންގަނޑެއް އެކުލަވައިލައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ފާސްކުރެވޭ
ސުލޫކީ މިންގަނޑު ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރާތާ ) 2ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ސކުރަންވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅައި ފާ ް

ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮފިތައް

.10

)ހ(

އުފެއްދުމާއި ހިންގުން

ކުޅިވަރު

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ

މި

ގޮތުގައި

ދަށުން

ގަވާއިދުގެ

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ

އ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިދާރީ ބޭނުމަށްޓަކައި އުފައްދާ ގުނަވަންތަކާއި ކޮމިޓީތައް ފިޔަވަ ި
ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮފިތައް އުފައްދައި ހިންގަންވާނީ ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް
ދ ލިބިގެންނެވެ.
ހުށަހަޅައި ހުއް ަ
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތްޕެއް އުފައްދާނަމަ އެ ގޮފި އުފައްދާ
ތަނާއި ،ހިންގަން ގަސްދުކުރާ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ޙަރަކާތްތައް
އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި މީހުންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަ ފައިދާގެ މަޢުލޫމާތު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމާއި ނިޝާން ،ދިދަ ،ކުލަ އަދި މޮޓޯ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން
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)ހ(

ޖަމްޢިއްޔާއަށް

ނަން

ކިޔުމުގައި،

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް

ނަންކިޔުމުގެ

އުސޫލުތަކަށް

ބަލަންވާނެއެވެ .ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ނަމެއް
ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
)(1

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނިފައި އޮތް ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނަމެއް
ނުވަތަ އެފަދަ ނަމަކާ އޮޅުންއަރާފާނޭ ފަދަ ނަމެއް.

)(2

ނމުވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް،
އެ ނަމެއްގައި އާ ް
ކްލަބެއް

ނުވަތަ

ޖަމާޢަތަކަށް

ކިޔާ

ނަމެއް

ނުވަތަ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެ ނަމެއްގައި އާންމުވެފައިވާ ވިޔަފާރި މަރުކާއެއް.
)(3

ދިވެހި

ދައުލަތުގެ
5

މުއައްސަސާއެއްގެ

ނަމެއް

ނުވަތަ

އެފަދަ

ނަމަކާ

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އޮޅުންއަރާފާނޭ ފަދަ ނަމެއް.
)(4

އެއްވެސް މާނައެއް ދޭހަނުވާ ،ނުވަތަ ފުރިހަމަ މާނައެއް އެކުނުލެވޭ ނަމެއް.

)(5

ނވަތަ ސަލާމަތީ ގޮތުން ނުވަތަ
އިސްލާމްދީނުގެ އަދަބުތަކާ ޚިލާފު ނަމެއް ު
އަޚުލާޤީގޮތުން ނޭދެވޭ މާނައެއް ދޭހަވާ ނަމެއް.

)ށ(

ގ
ޖަމްޢިއްޔާއަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ ނަމަކީ ،އާންމުކޮށް ބޭނުންކޮށް ނޫޅޭ ދިވެހިބަހު ެ
ލަފުޒެއްނަމަ ،ރަދީފުގައިވާ އެ ބަހެއްގެ މާނައާއި ،އެ ބަޔަކު ގަސްދުކުރާ މާނަ
ފޒުތައް
ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ބޭރު ބަހަކުން ނުވަތަ ބޭރު ބަހުގެ ލަ ު
ގ
ހިމަނައިގެން ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ކިޔާނަމަ ،ނަމުގައި ހިމެނޭ ބޭރުބަހުގެ ލަފުޒު ެ
އ
މާނައާއި ،އެ ބަޔަކު ގަސްދުކުރާ މާނައާއި ،އަދި އެ ބަހަކުން އެ ލަފުޒެއް ލިޔެފަ ި
އޮންނަ ގޮތަށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ރަމްޒުކޮށް ކުރުކޮށް ކިޔާ ނަން ވާންވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަކުރުތަކުން
ހެދިފައިވާ

ނަމަކަށެވެ.

ނަން

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް

ކިޔުމުގައި

އިސްކަންދޭންވާނީ

ދިވެހިބަހަށެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކު
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)ހ(

ރުން

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތަކުން

ކުރެ

ގޮތަކުން

އެ

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ނ
ނަ ް

ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން
ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ
ޖަމްޢިއްޔާގެ

ނަން

ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ބަދަލުކުރުމަށް

އެ

ޖަމްޢިއްޔާގެ

އުސޫލުގެ ދަށުން،
ހިންގާ

ކޮމިޓީން

ނިންމުން؛
)(2

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް މަޤުބޫލު ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ
އޮފް ސްޕޯޓްސް އެންގުން؛

)(3

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ނަން

ބަދަލުކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޝަރުޢީ

ކޯޓަކުން

އަމުރުކުރުން.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް
ހިންގާ

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،

ކޮމިޓީން

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ނަން

ހ
ބަދަލުކުރުމަށްފަ ު

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމަށް ގެނެވުނު ބަދަލު އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ނަން
ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމިގޮތުގެ ޤަރާރުގެ އަސްލާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ

6

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

) 2ދޭއް( ކޮޕީއާއެކު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވުނު ނަމަވެސް ،ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް
ކިޔާފައިވާ ނަމެއް ބަދަލުކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ނަމުގައި އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއެއް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވޭތާ ނުވަތަ ނަން ބަދަލުކުރާތާ
) 3ތިނެއް( އަހަރު ފަހުންނެވެ.

ނިޝާން ،ދިދަ ،ކުލަ

.13

)ހ(

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ވަކި ނިޝާނެއް ނުވަތަ ދިދައެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ނުވަތަ މޮޓޯއެއް

އަދި މޮޓޯ

ބޭނުންކުރަންވާނީ ،ތިރީގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅައި،
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
)(1

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ނިޝާން ،ދިދައިގެ ކުލަ ކޯޑު ،ސައިޒު އަދި
ޕްރޮޕޯޝަން އެނގޭނެހެން ކުރަހާފައިވާ ނިޝާނާއި ދިދައިގެ ކުރެހުމާއި،
ކުރެހުންތަކުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ؛

)(2

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

ހުށަހަޅާ

ދިދަ،

ނ،
ނިޝާ ް

ކުލަ

މޮޓޯއިން

އަދި

ރަމްޒުކޮށްދޭ މާނައާއި އޭގެ ތަފުސީލު؛
)(3
)ށ(

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ކުލަ އަތުރައިލެވޭ ގޮތް ނުވަތަ ތަރުތީބު.

ލ
ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ނިޝާން ،ދިދަ ،ކު ަ
އަދި މޮޓޯ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކާ އެއްގޮތްވުމުގެ ސަބަބުން އޮޅުން އަރާނެ
ނިޝާނެއް ،ދިދައެއް ،ކުލައެއް އަދި މޮޓޯއެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ،އެއްވެސް
ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

)ނ(

އިސްލާމްދީނުގެ އަދަބުތަކާ ޚިލާފުވާ ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ނުވަތަ
އަޚްލާޤީގޮތުން ނޭދެވޭ މާނައެއް ދޭހަވާ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުރެހުމެއް
ހިމެނޭ ނިޝާނެއް ،ދިދައެއް އަދި މޮޓޯއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

)ރ(

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް

ނިޝާން،

ދިދަ،

ކުލަ

އަދި

މޮޓޯއެއް

ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ) 500/-ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ
ކުރެވޭނެއެވެ .މިކަން ތަކުރާރުވާނަމަ ކުޅިވަރާބެހޭ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތީން އިތުރު
ގ ބާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފިޔަވަޅު އެޅުމު ެ
ނޝާން ،ދިދަ ،ކުލަ
ި
އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރުން

.14

)ހ(

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލެވުނު ނަމަވެސް ،ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން
ބޭނުންކުރާ

ނިޝާން،
7

ދިދަ،

ކުލަ

އަދި

މޮޓޯ

ބަދަލުކުރެވުނު

ނަމަވެސް،

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އ
އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ބޭނުންކުރި ނުވަތަ ބަދަލުކުރި ނިޝާން ،ދިދަ ،ކުލަ އަދި މޮޓޯ ާ
އެއްގޮތްވުމުގެ ސަބަބުން އޮޅުން އަރާފަދަ ނިޝާނެއް ،ދިދައެއް ،ކުލައެއް ،އަދި
ލވުނުތާ
މޮޓޯއެއް އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާ ެ
ނުވަތަ އެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ދިދައެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ނުވަތަ މޮޓޯއެއް ބަދަލުކުރާތާ
) 3ތިނެއް( އަހަރު ފަހުންނެވެ.
)ށ(

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

ދިދަ،

ނިޝާން،

އަދި

ކުލަ

މޮޓޯ

ގ
ބަދަލުކުރެވޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަންގައިގެން ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ެ
ގ
ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ެ
ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
)ނ(

މި

ގަވާއިދުގެ

13

ވަނަ

މާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

ށ
ގޮތަ ް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނިޝާން ،ދިދަ ،ކުލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާނީ
ނިޝާން ،ދިދަ ،ކުލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ޤަރާރުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް
ކޮޕީއަކާއެކު މި ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ވާގޮތަށެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

.15

)ހ(

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ކޮންމެ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް،

އެ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ

ހިންގާ

ގަވާއިދެއް

އެކުލަވައިލެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ،ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)(1

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން؛

)(2

ޖަމްޢިއްޔާގެ އޮފީސް ކަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނުގެ ފުރިހަމަ
އެޑްރެސް؛

)(3
)(4

ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤުޞަދު ނުވަތަ މަޤުޞަދުތައް؛
ޖަމްޢިއްޔާގެ

އާމްދަނީއާއި،

މުދަލަކީ،

ޖަމްޢިއްޔާގެ

މެންބަރުންނާއި،

އ
ހންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ އެއްޗެ ް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ި
ނޫންކަން؛
8

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)(5

ނބަރުންނާއި،
ހންގާ ކޮމިޓިގެ މެ ް
ނބަރުންނާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ި
ޖަމްޢިއްޔާގެ މެ ް
ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަށް ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މައްޗަށް
މިލްކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ލިބިފައިނުވާކަން؛

)(6

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭ ހާލަތެއްގައި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނިތަކާއި ،ޒިންމާތައް
އަދާ ކުރުމަށްފަހު ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މިލްކުގައި އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ
ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ ފައިސާއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން،
ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ
ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރާނެކަން؛

)(7

ނބަރުންގެ ގިންތިތައް؛
ނބަރުންނަށް ވެވޭގޮތާއި ،މެ ް
ޖަމްޢިއްޔާގެ މެ ް

)(8

ނބަރުންގެ އަތުން ޗަންދާއެއް ނަގާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން .ޗަންދާއެއް
މެ ް
ނަގާނަމަ ،ޗަންދާ ނަގާ އުސޫލާއި ޗަންދާގެ މިންވަރު؛

)(9

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ
ހޯދާނެ ގޮތް؛

)(10

ހންގާ ކޮމިޓީއާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކާއި،
ޖަމްޢިއްޔާގެ ި
އެ މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް؛

)(11

ނބަރުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރެވޭ
ހިންގާ ކޮމިޓިއަށް މެ ް
ގޮތާއި ،ވަކިކުރެވޭ ގޮތް؛

)(12

ޖަމްޢިއްޔާގެ
އެ

ނމު
އާ ް

ޖަލްސާތަކުގެ

ޖަލްސާތަކާއި،
ޤާނޫނީ

އަދަދާއި،

އެ

ޖަލްސާތައް

އެ

ޖަލްސާތަކުގެ

ބޭއްވުމާއި،
ރިޔާސަތު

ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު؛
)(13

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި ،އެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި،
އެ

ޖަލްސާތަކުގެ

ޤާނޫނީ

އަދަދާއި،

އެ

ޖަލްސާތަކުގެ

ރިޔާސަތު

ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު؛
)(14

ޖަމްޢިއްޔާގެ

އާންމު

ޖަލްސާތަކާއި،

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ހިންގާ

ގ
ކޮމިޓީ ެ

ވ
ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓު ދެވޭ ގޮތާއި ،އެ ޖަލްސާތަކުގައި ކަންކަން ފާސްކުރެ ޭ
ގޮތް؛
)(15

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭ ގޮތް؛
9

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)(16

ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެވޭ ގޮތް؛

)(17

ނ ގޮތް؛
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ،އަދި ދައުރު ކަނޑައަޅާ ެ

)(18

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނިޝާން ،ދިދަ ،ކުލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް؛

)(19

ނމު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ގޮތް؛
އަހަރީ އާ ް

)(20

އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާއި ،ފާސްކުރާނެ ގޮތް؛

)(21

ނ ގޮތް؛
އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތާއި ،ފާސްކުރާ ެ

)(22

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛

)(23

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭ ހާލަތުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި އަދާކުރާނެ ގޮތާއި،
ދަރަނި އަދާކުރުމަށްފަހު ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛

)(24

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.

ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުން

.16

ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤުޞަދު

.17

)ހ(

ދ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއި ު
ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް އާންމު ޖަލްސާއަކަށް
ހުށަހަޅައި ،އާންމު ޖަލްސާއެއްގެ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ބަދަލުތައް
ލ
ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  2ކޮޕީއާއި ،ބަދަ ު
ށ
ގެންނަން ނިންމި ޤަރާރުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަ ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ގ
ނބަރުން ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ޤަރާރުގައި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެ ް
އަޣުލަބިއްޔަތު މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކީ އެ ކުޅިވަރަކުން
މެންބަރޝިޕް

ހޯދާފައިވާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ނުވަތަ

ސަރަޙައްދީ

ގ
ޖަމްޢިއްޔާ ެ

ގަވާއިދުތަކާ ފުށުނާރާނެ އަދި އެއްވެސް ފަރާތެއް ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ
ބަދަލުތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
)ހ(

ޤޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މަ ު
ހަމައެކަނި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ.

10

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަޤުޞަދުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނިސްބަތްކުރެވޭ ކުޅިވަރުގެ ކަންތައްތައް އެކަންޏެވެ.

)ނ(

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ،އެ ދާއިރާތަކުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައާއި،
ތަންފީޛުކުރުމުގައި

ވިލަރެސްކުރުމުގައާއި،

އެހީތެރިވެދިނުމަށް

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

މަސައްކަތްކުރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
މަޤްޞަދު ބަދަލުކުރުން

.18

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން

.19

ގ
ނ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 30/2015ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަޤުޞަދުތައް ބިނާވެފައިވަ ީ
ކުޅިވަރާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ސްޕޯޓްސްއަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަޤުޞަދު ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ
އޮފް ސްޕޯޓްސް އަންގަންވާނެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން
)ހ(

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނަކީ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާގައި އެ ވަގުތަކު އޮތް ހިންގާ ގަވާއިދު
ގަބޫލުކޮށް ،އެ ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން މެންބަރުންނަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

)ށ(

ޖަމްޢިއްޔާއަށް އަލަށް ވަންނަ މެންބަރުންނާއި ،ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަކިވާ މެންބަރުން
އެނގޭނެ

މެންބަރުންގެ

ފަދަ

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ރަޖިސްޓަރީއެއް

އިދާރާގައި

އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،
މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މުޅި ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ
މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ) 15ފަނަރަ( ވަނަ
ދުވަހުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާގޮތެއްގެ
ނބަރުންނާއި ،ތަފާތު ގިންތިތަކުގެ
މަތިން ތަފާތު ގިންތިތަކުގެ ޗަންދާ ދައްކާ މެ ް
ޒިންމާ އުފުލާ މެންބަރުން ތިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

)ބ(

ހންގާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާނަމަ ،ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ި
މެންބަރެއްގެ
މެންބަރުންގެ

ގޮތުގައި
ގޮތުގައި
11

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިދާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއިން

ބޭރުގެ

އެހެންނަމަވެސް،
ކުންފުނި،

ޖަމްޢިއްޔާގެ
ކުލަބް،

އަދި

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް

.20

ހިންގާ ކޮމިޓީ

.21

)ހ(

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

މެންބަރަކަށްވެސް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ

އެތަނެއްގެ
އަދި

ހިންގާ

ކޮށްފައިވާ

ގ
ޖަމްޢިއްޔާއެއް ެ

ކޮންމެ

ހިންގާ

ގަވާއިދުން

ލިބިދޭ

ގަވާއިދު

ލާޒިމުކުރާ

އެންމެހައި

ހުރިހާ

އ
ޙައްޤެ ް

ސ
ޒިންމާތައްވެ ް

އުފުލަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ހންގާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ި
ބ
ރަޖިސްޓަރީއާއި ،ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތަކާއި ،އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،އަހަރީ ހިސާ ު
ބެލުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހަވަނަ ބާބު
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ
)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް ރައީސް،
ސެކްރެޓަރީ ،އަދި ޚަޒާންދާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް
މަދުވެގެން

3

މެންބަރުންގެ

މައްޗަށް

ހިންގާ

އެކުލަވައިލެވޭ

ކޮމިޓީއެއް

އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި  3މެންބަރުންނަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ވާންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޔގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތަކީ އެ ޖަމްޢިއް ާ

)ނ(

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާނަމަ ،އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު
ލ
ކުރެވެންދެން ޝަރުޢީ އެކިއެކި ބޭނުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަސްއޫ ު
ފަރާތަކީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އެންމެ ފަހު ދައުރުގެ
ހިންގާ ކޮމިޓީއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް މިފަދަ ހާލަތެއް
ގ
މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނިސްބަތްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ެ
ލަފައާއި އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

)ރ(

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ހިންގާ

ގަވާއިދުގައި

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ހިންގާ

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންގެ

އަޢުލަބިއްޔަތު ކަމަށް ބަޔާންކުރާ އަދަދަށް މެންބަރުން ނެތްނަމަ ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަދުވާ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން،
މެންބަރުން

އަޣުލަބިއްޔަތު

ހމަނުވާ
ަ

ހިންގާ

ކޮމިޓީއަކުން

ނިންމާ

ނ
ނިންމު ް

ދ
ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް މިފަ ަ
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މ
ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނިސްބަތްވާ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ފއާއި އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާގެ ލަ ަ
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ

.22

ޝަރުޠުތައް

ހިންގާ ކޮމިޓީ

.23

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
)ހ(

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކު ކަމުގައިވުން؛

)ށ(

މީލާދީ ގޮތުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވުން؛

)ނ(

ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛

)ހ(

އިންތިޚާބުކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ

ހުއްދަދެވޭ

އުފެއްދުމަށް

ފެށިގެން

ތާރީޚުން

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ހިންގާ

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ
ކޮމިޓީއެއް އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ) 30ތިރީސް( ދުވަސް ކުރިން
ދައުރު ހަމަވުމުގެ

ހިންގާ ކޮމިޓީ އަލުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ .ހިންގާ ކޮމިޓީގެ

ކުރިން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޤާމަށް ) 30ތިރީސް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރާތާ ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ކޮމިޓީ
ރަޖިސްޓަރީ

ކުރުމަށް

އެދި

މި

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު

3

ގައިވާ

މ
ފޯ ު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ހިންގާ ކޮމިޓީ އަލަށް އެކުލަވައިލާއިރު ނުވަތަ ދައުރު ހަމަވެގެން އިންތިޚާބު ކުރާނަމަ،
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރަންވާނީ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ
ގަވާއިދުގައިވާ ހުރިހާ މަޤާމުތަކަށެވެ.

)ބ(

މި

މާއްދާގެ

)ރ(

ގައި

ބުނެފައިވާގޮތާ

ޚިލާފަށް

ޅ
ހުށަހަ ާ

ހިންގާ

ކޮމިޓީ

ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
)ޅ(

މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ
ރަޖިސްޓަރީ

ކުރުމަށް

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ސްޕޯޓްސްއަށް

ހުށަނާޅައިފިނަމަ،

އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ) 500/-ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
)ކ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ
) 4ހަތަރެއް( އަހަރެވެ.
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ވޮލިއުމް46 :
އިންތިޚާބާބެހޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީ

އަދަދު23 :

.24

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ށ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލެވުމުގެ ކުރިން މުއައްސިސަ ް
މަސްއޫލިއްޔަތު
ނިޔާވެއްޖެނަމަ

އަދާނުކުރެވޭ
ހިންގާ

ހާލަތެއް

ކޮމިޓީއެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ހޮވުމަށްޓަކައި

ނުވަތަ

އިންތިޚާބާބެހޭ

ސ
މުއައްސި ު
އިންތިޒާމުތައް

ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ލަފާގެމަތިން އާންމު
މެންބަރުންގެ މެދުގައި އިންތިޚާބާބެހޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

ހންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު ،ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި
ޖަމްޢިއްޔާގެ ި
ވ
ކަންތައްތަކުގައި މަސްއޫލުވެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ،އެއިރަކު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައި ާ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ.

)ނ(

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި މެންބަރުން އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ ،ނުވަތަ
ގ
ޔ ެ
އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ޖަމްޢިއް ާ
އާންމު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލަން ކޮމިޝަނަރ
އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ރ(

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި
މޝްވަރާގެ މަތިން ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލުމުގެ
ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ަ
ލ
އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ގޮތުން އެކުލަވައި ާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއްގެ މުއްދަތު ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް ވުރެ ގިނަވެގެން ނުވާނެއެވެ.
)(1

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ޖަމްޢިއްޔާގެ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވި ) 1އެކެއް( މަސްދުވަސް ފާއިތުވުން.

)(2

ލ
ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ގެއް ި
ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ

ޤާނޫނީ

މެދުވެރިވެފައިވާކަމުގެ

ވާޖިބު
ޝަކުވާ

އަދާކުރުމަށް
ކޮމިޝަނަރ

ހުރަސްއެޅޭފަދަ
އޮފް

އ
ހާލަތެ ް

ސްޕޯޓްސްއަށް

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު އެއީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤާނޫނީ
ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމަކަށްވުން.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ޢައްޔަންކޮށް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ
އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އެ ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ،އަންނަނިވި ކަންތައްތައް
ފ
ހިމެނޭ ގޮތުން އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް ކޮމިޝަނަރ އޮ ް
ސްޕޯޓްސްއަށް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
)(1

ނވާ ގޮތް؛
ގ ް
ކމިޓީ އެކުލެވި ެ
ގތީ ޮ
ވަ ު

14

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :
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)(2

ދތު؛
މއް ަ
ގ ު
ކމިޓީ ެ
ގތީ ޮ
ވަ ު

)(3

ތއް.
ތއް ަ
ރ ކަން ަ
އތު ު
ނ ި
ފން ަ
ރށް ެ
ޝނަ ަ
ކމި ަ
ނމަށް ޮ
މ ު
ގއި ހި ެ
އުސޫލު ަ

ހަތްވަނަ ބާބު
އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު
އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ

.25

)ހ(

ހިސާބު

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް ،ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،އަހަރީ ހިސާބު،
ހންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ،ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް،
ޖަމްޢިއްޔާގެ ި
އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ،ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ
މާރިޗުމަހުގެ

)އެއްތިރީސް(

31

ވަނަ

ދުވަހުގެ

ކުރިން

ކޮމިޝަނަރ

ފ
އޮ ް

ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ދ
ޞ ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓަކީ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގި ގޮތާއި ،މަޤު ަ
ރ
ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާއަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަ ު
ލިބުނު

އާމްދަނީއާއި،

ދަރަންޏާއި،

ޚަރަދުވީ

މިންވަރު

އެނގޭނެ

ރިޕޯޓަކަށް

ވާންވާނެއެވެ .ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ ،ޖަނަވަރީމަހުގެ  1ވަނަ
ދުވަހުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރުމަހުގެ  31ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.
)ނ(

ށ
ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު މާރިޗުމަހުގެ ) 31އެއްތިރީސް( ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަ ް
ނ
ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ) 500/-ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަ ާ
ކުރެވޭނެއެވެ .މިކަން ތަކުރާރުވާނަމަ ،ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ލަ ަ
ފޔާއެކު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މައްޗަށް އިދާރީ އިތުރު ފިޔަވަޅު
އެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި
ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް

.26

ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ނަމަށް

ނުވަތަ

އިދާރާއަށް

ނުވަތަ

ހިންގާ

ކޮމިޓީއަށް

އ
ބަދަލެ ް

އައިސްފައިވާނަމަ ،އައި ބަދަލުތައް؛
)ށ(

ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވާނަމަ ،ގެނެވެނު ބަދަލު؛

)ނ(

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު އަދަދާއި ،ފާސްކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް؛

15

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ރ(

ނމު ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު އަދަދާއި ،ފާސްކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް؛
އާ ް

)ބ(

ރ
އަލަށް ވަންނަ މެންބަރުންގެ އަދަދާއި ،ވަކިވި މެންބަރުންގެ އަދަދާއި ،އަހަ ު
ނިމުނުއިރު ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

)ޅ(

ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤުޞަދު ހާސިލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ކަންތައްތައް؛

)ކ(

ފައިސާ ލިބުނު ގޮތްތަކާއި ،ލިބުނު އަދަދު؛

)އ(

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ޚަރަދުކުރެވުނު އަދަދާއި ،ބާކީ ހުރި އަދަދު
ހިމެނޭ ގޮތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ޚަރަދު ރިޕޯޓު؛

)ވ(

ޖަމްޢިއްޔާގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކޮށްދީފައިވާ ކަންތައްތައް؛

)މ(

ޖަމްޢިއްޔާގައި ހުރި އުފުލޭ މުދަލާއި ،ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތަފުސީލު؛

)ފ(

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް؛

)ދ(

ނ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ،ސަރަޙައްދީ އަދި ޤައުމީ
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ބައިވެރިވާ ެ
މުބާރާތްތަކުގެ ތަފުސީލު؛

)ތ(

މީގެ އިތުރުން ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖުލީހުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުން؛

)ލ(

ފސްކުރިކަމުގެ ޤަރާރުގެ
ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށް އާންމު ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައި ާ
އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީ.

އަށްވަނަ ބާބު
ބަޖެޓް ޕްލޭން
ޙަރަކާތްތަކުގެ ބަޖެޓް ޕްލޭން

.27

)ހ(

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު އެ ޖަމްޢއްޔާއަކުން ހިންގުމަށް
ގަސްދުކުރާ ހަރަކާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް ޕްލޭން ،އެ ޙަރަކާތްތަކަށް
ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ޚަރަދުތަކުގެ

ތަފުސީލާއެކު،

ތިރީގައިވާ

ކަންތައްތައް

ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،އަހަރީ
ހިސާބާއެކު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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)(1

ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގުމަށް ގަސްދުކުރާ ޙަރަކާތްތަކުގެ
ތަފުސީލު؛

)(2

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު؛

)(3

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު؛

)(4

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހޯދާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު؛

)(5

ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީ ލިބޭނެނަމަ އެކަމުގެ
ތަފުސީލު؛

)(6

ށ ފަންޑްރެއިސިންގ ފަދަ ޙަރަކާތެއް ހިންގާނަމަ އެކަމުގެ
ފައިސާ ހޯދުމަ ް
މަޤްޞަދާއި ތަފުސީލު.

)ށ(

ސ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ އިދާރީ ބަޖެޓް )ރިކަރެންޓް ޚަރަދު( ވެ ް
ވަކިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ހިންގާ ކޮމިޓީން
ފާސްކުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން
ޙރަކާތްތަކަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ގެނެވޭ
ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަ
ބަދަލުތައް ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބޭންކް އެކައުންޓް

.28

ނޑު ހޯދުން
ފަ ް

.29

)ހ(

ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައިވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަންޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ރ
ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެހައި ފަންޑުތައް ހުންނަންވާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކު ާ
ބޭންކު އެކައުންޓުގައެވެ.

)ނ(

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ފަންޑު ހޯދައި ލިބިގަނެ އަދި ފަންޑު ޓްރާންސްފަރކޮށް ހަދަންވާނީ
ރަސްމީ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މާލީ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

)ރ(

މ
ޖަމްޢިއްޔާއިން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަސް ީ
ބޭންކް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

)ހ(

ދ
ޔއަކުން ފަންޑު ހޯދާއިރު ފަންޑު ހޯދަނީ ކޮން މަޤުޞަދެއްގައިކަން ފަންޑު ޭ
ޖަމްޢިއް ާ
17

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހޯދާ ފަންޑު ބޭނުންކުރަން ވާނީ އެ ފަންޑު ހޯދި
ސލުކުރުމަށެވެ.
މަޤުޞަދު ހާ ި

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

.30

)ހ(

ވިޔަފާރިކުރުމާއި ލޯނު ނެގުން

ހިންގާ

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ގަވާއިދުގައި

އ
މަޤުޞަދުތަ ް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ،ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،ލޯނު ނެގުމާއި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތު
ހިންގިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ހިންގާ
މަޢުލޫމާތު،

މުޢާމަލާތެއް

އެ

މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ތިރީގައި
ފެށުމުގެ

ހިންގަން

ކުރިން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ވިޔަފާރީގެ ރައުސުލްމާލު އަދި ރައުސުލްމާލު ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު؛

)(2

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް؛

)(3

ވިޔަފާރިކުރަން ގަސްތުކުރާ ގޮތް؛

)(4

ދ ހާސިލުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤުޞަ ު
ގޮތާއި ހާސިލުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރު.

)ށ(

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރަންވާނީ އެކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ
އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

)ނ(

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބު
ކޮމިޝަނަރ
ވިޔަފާރީގެ

އޮފް

ސްޕޯޓްސްއަށް

ރައުސުލްމާލާއި،

ޚަރަދުވި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ހިސާބާއެކު،

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފައިސާއާއި،

ވިޔަފާރީގެ

ލިބުނު

ފައިސާ

ހިސާބުގައި
އެނގެން

އޮންނަންވާނެއެވެ.
ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ފަރާތެއްގެ
އެހީހޯދުން

.31

)ހ(

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ފަރާތަކުން
އެހީއެއް ހޯދާނަމަ ،އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
މިގޮތުން،

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެ

އެހީއެއް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް
ހޯދަނީ

ކޮން

ފަރާތަކުންތޯއާއި،

އެ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދަނީ ކޯއްޗެއްތޯއާއި ،އަދަދާއި އެ އެހީއެއްގެ ދަށުން ކުރަން
ގަސްދުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ،އެހީދޭ ފަރާތުން އެހީދިނުމުގައި ވަކި ކަމެއް
ޝަރުޠުކުރާނަމަ އެކަމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެހީދޭ
ލ
ފަރާތުން ،އެފަރާތުން ދޭ އެހީއާއާ ބެހޭގޮތުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސް ު

18

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ބޭރުގެ ފަރާތެއްގެ އެހީ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
ދިވެހިރާއްޖެ ނޫން އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުންނާއި ،ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި،
އިދާރާތަކުންނާއި ،ވަކިވަކި ފަރުދުން ދޭ ފައިސާއާއި ތަކެއްޗަށެވެ.

މުދަލާއި ފައިސާ

.32

)ހ(

ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާގެ

މެންބަރުންނާއި،

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ހިންގާ

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންނާއި،

ގ
ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މިލްކުވެރިކަމު ެ
އެއްވެސް ޙައްޤެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
)ށ(

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ފައިސާ
ނަހަމަ

ބޭނުންކުރިކަމުގެ

ގޮތުގައި

ޝަކުވާ

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ށ
ސްޕޯޓްސްއަ ް

ނ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކަމެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ލަފާގެ މަތީން ނުފޫޒު ް
ސ
އެއްކިބާވެފައިވާ މިނިވަން ބަޔަކު ލައްވައި ބެލުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓް ް
ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ޖަމްޢިއްޔާއަށް އަނބުރާ ހަވާލުކުރަން
ގ ބާރު
އެންގުމާއި ،ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމު ެ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އޮޑިޓްކުރުން

.33

)ހ(

ތިރީގައިމިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ އޮޑިޓް ފާމަކުން އަހަރަކު
އެއްފަހަރު ،އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ގ
މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިން ާ
ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛

)(2

އެ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް
ދިވެހިސަރުކާރުން އަހަރަކު ) 500,000/-ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާ ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް އެހީދޭ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛

)(3

އަހަރަކު ) 500,000/-ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ
އަދަދަކަށް ރުފިޔާގެ މުޢާމަލާތު ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް.

)ށ(

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޫންނަމަވެސް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއް އޮޑިޓްކުރުމަށް
ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

އޮޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ.
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ސްޕޯޓްސް

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

އެ

އ
ޖަމްޢިއްޔާއެ ް

ވޮލިއުމް46 :
ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޢުލޫމާތު

އަދަދު23 :

.34

)ހ(

ހޯދުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި،
ޖަމްޢިއްޔާގެ

މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި،

ޖަމްޢިއްޔާގެ

އިދާރީ ލިޔެކިއުމާއި،

ނ
ލޔެކިއުމުގެ ކޮޕީއާއި ،ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކު ް
ފައިސާއާބެހޭ ި
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި

ގޮތުގެމަތިން،

މާއްދާގައިވާ

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

ޞައްޙަ

ނޫން

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ދީފައިވާނަމަ ،ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކާމެދު މި
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި

.35

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުވަތަ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތާއި
އަމާންކަމަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ޢަމަލު ހިންގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ
ދަށުން ފުލުހުންނަށް ،އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ އޮފީހަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތް ހިންގާ
ތަންތަނަށް ވަދެ ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެއެވެ.

ނުވަވަނަ ބާބު
ޖަމްޢިއްޔާ ސަސްޕެންޑު ކުރުމާއި އުވާލުން
ޖަމްޢިއްޔާއެއް
ސަސްޕެންޑްކުރަން
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް
ކަނޑައެޅުން

.36

ޔގެ އެންމެހައި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް އެއް
ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ޖަމްޢިއް ާ
އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހުއްޓާލަން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން
އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައި ވަނީ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށްނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް
ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،ކުޅިވަރާބެހޭ
ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތީން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ގ
ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަޞްލަޙަތު ގެއްލި ދެކޮޅުވެރިކަން އުފެދިގެން ހިންގާ ކޮމިޓީ ެ
މެންބަރުންގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ؛

)ށ(

ޤައުމީ

ސަލާމަތަށް

ނުވަތަ

މުޖުތަމަޢުގެ

ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުން؛
)ނ(

ފަރުދެއްގެ އަބުރު ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ކުރުން؛
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އަމާންކަމަށް

ނުރައްކާވެދާނެކަމަށް

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

)ރ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަމްޢިއްޔާގެ

މެންބަރުންނާއި

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ރައުސުލްމާލާއި

ނހެން
އެހެ ި

މުދަލާއި

ވަސީލަތްތައް ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކާއި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުން؛
)ބ(

ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަމާއި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން؛

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް ،މުޅި ޤައުމަށް ނުވަތަ އަތޮޅަށް ނުވަތަ
ރަށަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ހާދިސާތަކާއި ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން
ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް ކުރަން މި މާއްދާ
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ

.37

ބާޠިލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނީ
އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ.
)ހ(
)ށ(

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެދިގެން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުން؛
ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ

ބާޠިލުކުރުމަށް

ގަވާއިދުގެ

މި

39

ވަނަ

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ކަނޑައެޅުން؛
)ނ(
ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ

.38

ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުން

ކޯޓު އަމުރަކުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުން.

ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކަނޑައެޅޭނީ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށްޓަކައި
އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށް ،އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އާންމު
ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުންނެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ބާޠިލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ
އޮފް ސްޕޯޓްސް ކަނޑައެޅުން

.39

ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކޮށްފިނަމަ ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ
އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
)ހ(

ޖަމްޢިއްޔާއެއް

ރަޖިސްޓަރީކުރާ

ތާރީޚުން

ފެށިގެން

2

)ދޭއް(

އަހަރުވާއިރު،

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
ކަމެއް ނުކުރާނަމަ ،ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ކަމެއްނުކޮށް ވިދިވިދިގެން ) 2ދޭއް(
އަހަރު ވެފައިވުން؛
)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް
އިޞްލާޙުކުރަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އެންގި ކަމެއް އިޞްލާޙު ނުކުރުން
ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރަން އެންގި ކަމެއް އިޞްލާޙުނުކޮށް އެކަމެއް ތަކުރާރުކުރުން.

21

ވޮލިއުމް46 :
ކޯޓު އަމުރަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ

އަދަދު23 :

.40

އުވާލުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަނީ ޣައިރު ޤާނޫނީ
މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި
ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް ކަމާބެހޭ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ،

ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަންޏާއި

މުދަލުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކޮމިޝަނަރ
އޮފް ސްޕޯޓްސް އުވާލަންވާނެއެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާގެ

.41

)ހ(

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

މި ގަވާއިދުގެ  39ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ބާޠިލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމުން

ބާޠިލުކުރުމަށް

ކަ ނޑައަޅައިފިނަމަ،

ތިރީގައިވާ

ކަންތައްތައް

އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ފުރިހަމަ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާއިން ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތް

)(1

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާތާ ) 7ހަތެއް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން؛

)(2

ޖަމްޢިއްޔާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އޮތްތޯ
ބެލުމަށްފަހު،

އެ

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

އެއްވެސް

ފަރާތަކަށް

ދައްކަންޖެހޭ

ވއެއް އޮތްނަމަ
ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ދަޢު ާ
އެކަމެއް ހަމަޖެއްސުން؛
)(3

ޖަމްޢިއްޔާގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއްވާނަމަ ދަރަނި އަދާކުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެ
މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ ،އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ ފައިސާއެއްގެ
މިލްކުވެރިކަން

ހިލޭސާބަހަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް

ނުވަތަ

ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރުން.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ،ކަމަށް އެކަށޭނަ
މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅާއެވެ.

)ނ(

ލން
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަ ު
ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭނަމަ ،އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން
ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ.

)ރ(

ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅުމުން ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް
ހއް( ދުވަހުގެތެރޭގައި
ޢަމަލުކޮށް ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށްޓަކައި ) 45ސާޅީސް ފަ ެ
ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ލ
ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅި ޤަރާރު ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރުގެ އަސް ާ
އެއްގޮތް ކޮޕީ؛
22

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން

.42

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް އިތުރު

.43

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)(2

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭއިރު ހުރި މުދަލާއި ދަރަނީގެ ތަފުސީލު؛

)(3

ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަންޏާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީލު؛

)(4

ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީލު.

ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ،ދަރަންޏާއި ،މައްސަލަތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު
ހަމަވާއިރު

އެކަން

އެ

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ސްޕޯޓްސްއަށް

ނާންގައިފިނަމަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މިލްކުގައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ކުޅިވަރާބެހޭ
ޤައުމީ

ލަފާގެ

މަޖިލީހުގެ

މަތިން

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ސްޕޯޓްސް

ޅ
ކަނޑައަ ާ

މސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ޚައިރާތު
ހިލޭސާބަހަށް ަ
ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
ޖަމްޢިއްޔާގެ ބާރުނުފޯރާފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

)ނ(

ގ
މި ގަވާއިދުގެ  41ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުން ޖަމްޢިއްޔާ ެ
ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށް އެ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ނމުކޮށް އިޢުލާން
މޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އެކަން އާ ް
ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށްފަހު ކޮ ި
ނމުމަކަށް
ކުރުމުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބުނު ހުރިހާ ޙައްޤުތަކާއި ،އިމްތިޔާޒުތައް ި
އައިސް ،އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުވުނީއެވެ .ނަމަވެސް ،ޖަމްޢިއްޔާއިން އަދާކުރަންޖެހޭ
އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ވާނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާވާނީ ،އެންމެ ފަހުން ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވިފައިވާ ހިންގާ ކޮމިޓީއަކުން ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި
ތ
ބުނާ ފަރާތަކުންނެވެ .ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަމުން ދިޔައިރު ކޮށްފައިވާ ކަމަކުން ނުވަ ަ
ސ
ނކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ދައުލަތުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓް ް
ު
އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ފުރުޞަތު ދިނުން

)ހ(

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓައި އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ކޮމިޝަނަރ
ގ
އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ެ
ގ
ހުއްދައާއެކު ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިންގުމު ެ
އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.
)(1

ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށް
ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއާއެކު ހުށަހެޅުން؛
23

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފާއިތުވެދިޔަ  2އަހަރު ޖަމްޢިއްޔާ ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޖޫރިމަނާގެ

)(2

ފައިސާއާއެކު ހުށަހެޅުން.
)ށ(

ޤާނޫނާއި

އެއްގޮތަށް

ގަވާއިދާ

އަލުން

ހިންގުމަށް

ދެވުނު

ސ
ފުރުޞަތުގައިވެ ް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ އިތުރު
އެންގުމަކާނުލައި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދިހަވަނަ ބާބު
އިދާރީ ކަންތައްތައް
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއިން

.45

ފޮނުވާ ލިޔެކިއުން

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ،އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ފެކްސް ،އީމެއިލް،
ނުވަތަ

މިނިސްޓްރީގެ

ވެބްސައިޓް

މެދުވެރިކޮށް

ކުރެވޭ ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

ގޮތަކުން

އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަށެވެ.
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް

.46

ލިޔެކިއުން ހުށަހަޅާނެ ގޮތް

ޅންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް އީމެއިލް
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަ ަ
ލކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަ ު
)ހ(

އީމެއިލްގައި ލިޔެކިއުމެއް އެޓޭޗްކުރާނަމަ ،އެ އެޓޭޗްކުރާ ލިޔުމަކީ އަސްލު ލިޔުމުގެ
ސްކޭން ކޮޕީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

)ށ(

ޅ
ކއުންތައް އީމެއިލްކުރާނީ ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ކަނޑައަ ާ
ހުށަހަޅާ ލިޔެ ި
ރަސްމީ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް

.47

)ހ(

ލިޔެކިއުން ފޮނުވުމާއި

ލ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިއުންތައް އީމެއި ް
ކުރަންވާނީ ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ބަލައިގަތުން

އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަސްމީ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަކުންނެވެ.
)ށ(

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން

މިނިސްޓްރީގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

އީމެއިލް

އެޑްރެހަށް

ފނުވުނީ
މިނިސްޓްރީން ލިޔެކިއުމެއް ފޮނުވައިފިނަމަ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެ ލިޔުމެއް ޮ
ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް
ލިޔެކިއުން ހުށަހެޅުން

.48

އންތައް ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކި ު
ސ
ހުށަހަޅާނަމަ ފެކްސް ކުރަންވާނީ ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ކަނޑައަޅާ ރަސްމީ ފެކް ް
ނަންބަރަކަށެވެ.
24

ވޮލިއުމް46 :
ލިޔެކިއުންތަކުގެ އަސްލު

އަދަދު23 :

.49

)ހ(

ހުށަހެޅުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދުގެ  45ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއަކުން
ހުށަހަޅާ

ކއުންތަކުގެ
ލިޔެ ި

އަސްލު

ޅމަށް
ހުށަހެ ު

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ސ
ސްޕޯޓް ް

އަންގައިފިނަމަ ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
އެ ލިޔެކިއުންތައް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ށ ލިޔުމެއް
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް މިނިސްޓްރީއަ ް
ފ
ބަލައިގަތުމަކީ ،އެ ލިޔުމެއް ފުރިހަމަކަމަށް ނުވަތަ ޞައްޙަކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮ ް
ސްޕޯޓްސް ގަބޫލުކުރިކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

މާނަކުރުން

.50

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.51

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން
މާނައެއް ދޭހަ ނުވާހައި ހިނދެއްގައި ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ
އެ ޢިބާރާތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ހ(

ތ
"ޖަމްޢިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުޅިވަރު ކްލަބެއް ނުވަތަ ޓީމެއް ނުވަ ަ
ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

)ށ(

"ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 30/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު( ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށެވެ.

)ނ(

"ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ނ
) 30/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު( ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
އުފައްދާފައިވާ ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހަށެވެ.

)ރ(

"ޤައުމީ

ޖަމްޢިއްޔާ"

ކުޅިވަރު

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ޤައުމީ

ކުޅިވަރު

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.
)ބ(

ސ
"ފަންޑްރެއިޒިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފައި ާ
ނުވަތަ ތަކެތި އެއްކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކަށެވެ.

)ޅ(

"ފަންޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްކުރެވޭ ފައިސާ
ނުވަތަ ތަކެއްޗަށެވެ.

ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
25

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

c

ޖަދުވަލު 1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
އން(...........................................................................................................................:
ތނަ ި
ނ ) ާ
 .1ނަ ް
 .2ކުރުކޮށްކިޔާ ނަން..........................................................................................................................:
ނ ބަހަކުން( ................................................................................................:
އނޫ ް
ގރޭސިެ /
ނ )އިނ ި
 .3ނަ ް
މގެ މާނަ................................................................................................................................:
 .4ނަ ު
 .5އިދާރާ........................................................................................................................................:
 .6މަޤުޞަދު............................................................................................................................................................:
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ށ ޕްރިންޓް ކުރެއްވުން އެދެން.
ފށަ ް
ކރައްވާނަމަ ދެ ު
މި ފޯމު ޕްރިންޓް ު

 .7މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ ،ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރި:
ނ  /އެޑްރެސް............................................................................................. :
ނގެ ނަ ް
އސިސު ް
) (1މުއަ ް
ނ  /އެޑްރެސް...............................................................................................:
ނގެ ނަ ް
އސިސު ް
) (2މުއަ ް
ނ  /އެޑްރެސް...............................................................................................:
ނގެ ނަ ް
އސިސު ް
) (3މުއަ ް
ނ  /އެޑްރެސް...............................................................................................:
ނގެ ނަ ް
އސިސު ް
) (4މުއަ ް
ބރު................................................................................................:
ޖސްޓަރީ ނަން ަ
ޔގެ ރަ ި
ޢއް ާ
) (5ޖަމް ި
ރޚު.............................................................................................:
ރ ތާ ީ
ޖސްޓަރީ ކު ި
ޔގެ ރަ ި
ޢއް ާ
) (6ޖަމް ި

ނގެ ލިސްޓު........................................................................:
ބރު ް
ޓގެ މެން ަ
ނގާކޮމި ީ
ޔގެ ހި ް
ޢއް ާ
) (7ޖަމް ި
 .8މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ ،ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުން:
#

މ
މަޤާ ު

ނ
ނަ ް

ނބަރު
ނ ް
ދރއ .ކާޑު ަ

ސ
އެޑްރެ ް
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ރ
ބ ު
ފޯނު ނަން ަ

އ
ސޮ ި

އަދަދު23 :

ވޮލިއުމް46 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 .9އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަމަ:
ބރު............................:
މއި އެޑްރެސް................................................. :ފޯނު ނަން ަ
ނގެ ނަ ާ
އސިސު ް
) (1މުއަ ް
ބރު............................:
މއި އެޑްރެސް .................................................:ފޯނު ނަން ަ
ނގެ ނަ ާ
އސިސު ް
) (2މުއަ ް

 .10އާންމުކޮށް ވާދަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކުޅިވަރު
1

ޞ
ށ ޚާއް ަ
ޅވަރަކަ ް
ވަކި ކު ި

ކުޅިވަރު………………………………………………………………:

2

ނ
ތއް ހިމެ ޭ
ޅވަރު ަ
ނ ކު ި
ގި ަ

ރތައް…………………..………………………………………:
ކުޅިވަ ު

ގރީގައި )  ( ފާހަގަ ޖެއްސެވުމަށް.
ވ ކެޓަ ަ
ނޯޓް :ބޭނުން ާ

ނޯޓު :މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އވާ(
ޓރީ ކޮށްފަ ި
ކޕީ )ރަޖިސް ަ
ދގެ ޮ
ވއި ު
ގ ާ
ގ ަ
ހން ާ
ގ ި
ޔ ެ
ޢއް ާ
* ޖަމް ި
އޒުން ދި ް
ލޔުން.
ނ ި
ފ ާ
ހމްއެ ެ
ފ ޯ
ޓރީ އޮ ް
ސޓަރީކޮށް މިނިސް ް
ރޖި ް
ކމިޓީ ަ
ހންގާ ޮ
ގ ި
ޔ ެ
ޢއް ާ
* ޖަމް ި
ޔން.
ރކަމުގެ ލި ު
ޓރީކު ި
ލގޯ ރަޖިސް ަ
ގ ޯ
ޔ ެ
ޢއް ާ
* ޖަމް ި
އވާ
ތގަ ި
މަ ީ

ޢއްޔާ،
ޖމް ި
ަ

ނނު
ޤާ ޫ

ރ
ނަންބަ ު

30/2015

ގައި

އވާ
ވފަ ި
ޔންކުރެ ި
ބ ާ
ަ

މވެ.
އދެ ެ
ނ ެ
އވު ް
ދ ް
ކށް ެ
ރަޖިސްޓަރީ ޮ
14..........................
20.........................

ރަސްމީބޭނުމަށް
ތރީޚާއި ގަޑި:
ގތް ާ
ލއި ަ
ފޯމު ބަ ަ
ބރު:
ކޑުގެ ނަން ަ
އދޭ ާ
ނގަ ި
ކން އަ ް
ޔތެއް ަ
އ ި
ވހިރަ ް
އ ދި ެ
ނމާ ި
ގ ަ
ފ ެ
މވައްޒަ ު
ގތް ު
ލއި ަ
ފޯމު ބަ ަ
ނބަރު:
ނ ް
ރ ަ
ރަޖިސްޓަ ީ
ތރީޚު:
ރ ާ
ރަޖިސްޓަރީކު ި
ނންބަރު:
ދ ކާޑުގެ ަ
ގއި ޭ
ނ ަ
ތއްކަން އަ ް
ޔ ެ
ރއް ި
ވހި ަ
މއި ދި ެ
ނ ާ
ގ ަ
ފ ެ
މވައްޒަ ު
ރ ު
ރ ދޫކު ި
ރަޖިސްޓަ ީ
ސއި:
ގ ޮ
ފ ެ
މވައްޒަ ު
ރ ު
ރ ދޫކު ި
ރަޖިސްޓަ ީ
ބރު:
ކޑުގެ ނަން ަ
އދޭ ާ
ނގަ ި
ތއްކަން އަ ް
އޔި ެ
ހރަ ް
ދވެ ި
އ ި
ނމާ ި
ގ ަ
ހ ެ
ތ މީ ާ
އގަ ް
ރ ބަލަ ި
ރަޖިސްޓަ ީ
ގ ސޮއި:
ހ ެ
ތ މީ ާ
އގަ ް
ރ ބަލަ ި
ރަޖިސްޓަ ީ

27

މތިން
ތގެ ަ
ގޮ ު

ޅވަރު
ކ ި
ު

ޔތަކުގެ
ޢއް ާ
ޖަމް ި

އ
ގ ި
ތރު ަ
ދަފު ަ

އަދަދު23 :

ވޮލިއުމް46 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

c

ޖަދުވަލު 2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ ނިޝާން /ދިދަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
 .1ނަން....................................................................................................................................... :
 .2އިދާރާ..................................................................................................................................... :
ރޚު.......................................... :
ރކުރި ތާ ީ
ރޖިސްޓަ ީ
ނބަރުަ .4 ................................... :
ނ ް
ރ ަ
 .3ރަޖިސްޓަ ީ

މވެ.
އދެ ެ
އވުން ެ
ތކުރެ ް
އޔާގެ ދިދަ ތަ ް
ޢ ް
ގއި ޖަމް ި
ގޅީ ަ
މި ޮ

މވެ.
ކރެއްވުން އެދެ ެ
ތ ު
ނޝާން ތަ ް
އޔާގެ ި
ޢ ް
ގއި ޖަމް ި
ގޅީ ަ
މި ޮ

ނޯޓުޯ :
އވެ.
ވނެ ެ
ޅން ާ
ހށަހަ ަ
އވާ ތަކެތި ު
ޔންކޮށްފަ ި
ބ ާ
ގއި ަ
ފމާއެކު ،ތިރީ ަ
ޓގައި.
ޖޕެގް /ޓިފް ފޯމެ ު
ދ ކުލަ ކޯޑާއެކު ޭ
ބރު އަ ި
ޓން ނަން ަ
ނ ޯ
ގ ސޮފްޓްކޮޕީ ،ކުލަތަކުގެ ޕެ ް
ހމު ެ
ލ ކުރެ ު
އގެ ކު ަ
ދދަ ި
ޝންި /
)ހ( ނި ާ
ނއާ ި
ރމްޒުކުރާ މާ ަ
ޔން.
ލ ު
ނކޮށްދޭ ި
ޔ ް
ލ ބަ ާ
އ ތަފުސީ ު
ހން ަ
ގ ކުރެ ު
ދދަ ެ
ޝންި /
)ށ( ނި ާ
ދމެވެ.
ނ އެ ެ
ވ ް
ދއް ު
ސޓަރީކޮށް ެ
ރޖި ް
ދ ަ
ޝން /ދި ަ
އވާ ނި ާ
ތގަ ި
މަ ީ
14..........................
20.........................
ސޮއި...................................................:
ނން.........................................:
މ ަ
ފުރިހަ ަ
މަޤާމު..................................................:
ބރު...................................... :
ފޯނު ނަން ަ
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު23 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

c

ޖަދުވަލު 3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
 -1ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޢުލޫމާތު:
އން(.....................................................................................................................:
ތނަ ި
ނ ) ާ
ނަ ް
އިދާރާ..................................................................................................................................:
ތރީޚު.......................... :
ރ ާ
ނބަރު........................................................ :ރަޖިސްޓަރީކު ި
ނ ް
ރ ަ
ރަޖިސްޓަ ީ

 -2އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު:
#

މ
މަޤާ ު

ނ
ނަ ް

ސ
އެޑްރެ ް

ނބަރު
ނ ް
ދރއ .ކާޑު ަ

ރ
ބ ު
ފޯނު ނަން ަ

އ
ސޮ ި

ނޯޓު:


މި ފޯމާއެކު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންގެ ދރއ .ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ،އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



ބބެހޭ ރިޕޯޓުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދާއި ،ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދާއި ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި
އިންތިޚާ ާ
މެންބަރުންގެ ލިސްޓާއި ،އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.



ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު  5އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުވެސް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މވެ.
އދެ ެ
ނ ެ
އވު ް
ދ ް
ޖސްޓަރީކޮށް ެ
ޓ ރަ ި
ގ ކޮމި ީ
ހން ާ
ޔގެ ި
ޢއް ާ
ޖމް ި
ތށް މި ަ
އވާ ގޮ ަ
ތގަ ި
މަ ީ
20..........................
ސޮއި...................................................:
ނން.........................................:
މ ަ
ފުރިހަ ަ
މަޤާމު..................................................:
ބރު....................................... :
ފޯނު ނަން ަ
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

