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 ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:

 ފޯމު ބަލައިގަތް މުވަޒަފުގެ ނަމާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
 ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:
 ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު:

 ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
 ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރި މުވަޒަފުގެ ސޮއި:
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 އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތެއްނަމަ 
 

.އްސިސުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީއަޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން އެދޭ މު   
އްސިސުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ފޯމު.އަޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން އެދޭ މު   

ކެތީގެ ތަފުސީލު އެނގޭނޭ ޖަމްޢިއްޔާގައި ލޯގޯއެއް، ދިދައެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ބޭނުންކުރަން ަޤޞްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ ތަ
.ކުރެހުމާއި ކުރެހުމުގެ ސޮޕްޓްކޮޕީ   

  (ފޯމެޓުގައި DOCXއަދި  PDFއްގައި ޑީއެބަލް ސީނޮން ރީރައިޓަ)ސޮފްޓްކޮޕީ ހުށަހަޅާނީ  .ޓްކޮޕީސޮފް އަސްލާއި 2ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ 
.ޖަމްޢިއްޔާގައި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ގަސްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ މޮޓޯއަކާއި އޭގެ މާނަ   

 އިާދރާއެއްގެ އިއުތިރާޒެއް އެއުފައްދަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަްށ ނިސްބަތްވާގޮތަށް ނަމަ  ޢިއްޔާޖަމް
  ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.

 
 ނަމަ  ފަރާތެއް  ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 

 

ކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ފޮޓޯކޮޕީ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ    
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ހިންގާ ކޮމިޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން ދިން ލިޔުން.

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ދިދަ / ނިޝާން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން ދިން ލިޔުން.
ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

  އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ.
  ( TIFF / JPEG )ލޯގޯ / ދިދައިގެ ކުލަ ކުރެހުމުގެ ސޮޕްޓްކޮޕީ ޖޭޕެގް ނުވަތަ ޓިފް ފޯމެޓުގައި. 

  ނަންބަރު.ލޯގޯ / ދިދައިގެ ކުލަތަކުގެ ކުލަ ކޯޑު އަދި ޕެޓަން 
  ލޯގޯ / ދިދައިގެ ކުރެހުން ރަމްޒުކުރާ މާނައާއި ތަފްޞީލް ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން.

 ހޯމް އެފެއާޒުގައި ހިންގާ ފޮޓޯކޮޕީ )މިނިސްޓްރީ އޮފް 1ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެ ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 
(ން ތައްގަޑު ޖަހާފައި ދިން ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ފޮޓޯކޮޕީޤަވާއިދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން އެމިނިސްޓްރީ އި   

  ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެ ފަހުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ. )ސޮފްޓްކޮޕީ ހުށަހަޅާނީ ނޮން ރީރައިޓަބަލް ސީޑީއެ އްގައި ޕީޑީއެފް ފޯމެޓުގައެވެ( 
މޮޓޯއަކާއި އޭގެ މާނަ. ޖަމްޢިއްޔާގައި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ގަސްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ   

 އިދާރާއެއްގެ އިއުތިރާޒެއް އެއުފައްދާފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ނަމަ  ޖަމްޢިއްޔާ
  ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.
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    ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް  

އެންޕަވަރމަންޓް  އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ސްޕޯޓްސް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު  
ެ  ޖއްމާލެ، ދިވެހިރާ         

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާ  15)ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެގޭ ޤަވާއިދު( ގެ  R-13/2017ޤަވާޢިދު ނަންބަރު: 
 ގޮތުގެ މަތިން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި، ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

 (ގިރޭސި ބަހުން ކޮށް ކިޔާނަން )ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން( | ކުރު )ދިވެހި އަދި އިނ  ޖަމްއިއްޔާގެ ނަން 1 
2  ްޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީސްކަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަނުގެ ފުރިހަމަ އެޑްރެސ 
3 ްޖަމްއިއްޔާގެ މަޤްޞަދު ނުވަތަ މަޤްސަދުތައ ( :ު2017ޤަވާޢިދު ނަންބަރ/R-13 ަތަށް ހަމައެކަނި ކުޅިވަރާ ގުޅުން ހުރި މަޤްސަދުއި ވާ ގޮގ)  

4 
ބަރުންގެ ގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ އިއްޔާގެ މެމްބަރުންނާއި، ޖަމްޢިްއޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންޖަމް ،ޖަމްއިއްޔާގެ އާމްދަނީއާއި މުދަލަކީ

 އެއްޗެއް ނޫންކަން 

5 
ނަށް، ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި މެންބަރުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 

 ފައިސާގެ މައްޗަށް މިލްކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ލިބިފައި ނުވާކަން 

6 
ވެސް މުދަލެއް ލްކުގައި އެއްޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނިތަކާއި، ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްފަހު، ޖަމްޢިއްޔާގެ މި، ޖަމްއިއްޔާ އުވޭ ހާލަތުގައި

ކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ ފައިސާއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން، ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައް
 ނުވަތަ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރާނެކަން 

7 ްގެ ގިންތިތައް ޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރުންނަށް ވެވޭގޮތާއި، މެމްބަރުނ 
8 ްއި ޗަންދާގެ މިންވަރު ޗަންދާއެއް ނަގާނަމަ، ޗަންދާ ނަގާ އުސޫލާ، މެމްބަރުންގެ އަތުން ޗަންދާއެއް ނަގާކަން ނުވަތަ ނޫންންކަނ 
9  ްޖަމްއިއްޔާގެ ހިންގުމަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތ 
10  ާތުތައްއެ މަޤާމުތަކުގެ މައްސޫލިއްޔަ، ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކާއި، ކޮމިޓީއާއިޖަމްއިއްޔާގެ ހިންގ 
11  ްހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ނުވަތަ އިންތިޚާބު ކުރެވޭގޮތާއި، ވަކިކުރެވޭ ގޮތ 

12 
ލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ޖަމްއިއްޔާގެ އާންމު ޖަލްސާތަކާއި، އެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި، އެ ޖަްލސާތަކުގެ ޤާނޫނީ އަދަދާއި، އެ ޖަ

 ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނެގޮތް 

13 
އި، އެ ޖަލްސާތަކުގެ އެ ޖަލްސާތަކުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދާ ، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި، އެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

14 
ޖަލްސާތަކުގައި ކަންކަން  ޖަމްއިއްޔާގެ އާންމު ޖަލްސާތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓު ދެވޭ ގޮތާއި، އެ

 ފާސްކުރެވޭ ގޮތް 
15 ޭގޮތް  ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވ 
16  ްހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެވޭ ގޮތ 
17 ުއަދި ދައުރު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތްހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރ ، ( :ު2017ޤަވާޢިދު ނަންބަރ/R-13  ިއަހަރު ()ހަތަރެއް 4 ގޮތަށް މީލާދީ ވާ ގައ) 
18  ްޖަމްޢިއްޔާގެ ނިޝާން، ދިދަ، ކުލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތ 
19  ްއަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ގޮތ 
20  ްއަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާއި، ފާސްކުރާނެ ގޮތ 
21  ްއަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތާއި، ފާސްކުރާނެ ގޮތ 
22  ްޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތ 

 23 
ޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ދޭތެރޭ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭ ހާލަތުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި އަދާކުރާނެ ގޮތާއި، ދަރަނި އަދާކުރުމަށްފަހު، ޖަމް

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 
 ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  24 


