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 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު
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41 އަދަދު: 6201 މާރިޗު 21 – 7143 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 12 ތާރީޚު: ހޯމަ 45 ވޮލިއުމް:   

)ޓެރަރިޒަމް ަމނާކުރުުމގެ ާޤނޫނު( ައށް    2015/32ޤާނޫުނ ަނންބަުރ 
  ވަަނ ިއޞްލާުޙ ެގނަުއމުެގ ޤާޫނނު 1

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެުދވަ ދަބުވި  16މަހުގެ  މާިރޗުވަނަ އަހަރުގެ  2016
ވަނަ  1)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 14

       2016 މާރިޗު 21 ،މަތިން ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުުމންރަ ދުވަހު ހޯމަހ( ވި 1437 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 12)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި
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 2016/1 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 އިޞްލާޙު ވަނަ 1 އަށް ( ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމް) 2015/32 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ

 
 ގެނައުން. އިްޞލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު މަނާކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމް) 2015/32 ނަންބަރު ޤާނޫނު 

  

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. )ށ( ގެވަނަ މާއްދާ 18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ކަމަށް  (ށ) .18 

ބެލެވޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި 

ޓް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓް ޤައުމީ މިގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ޓެރަރިސް

  ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހުގެ އިރުޝާދާއެކު ސިފައިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 އިތުރުކުުރން.އަކުރުަތއް ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގެ  )ނ( ވަަނ މާއްދާގެ 18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

ށް ބަލައި، މި ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދަ 15ވަނަ މާއްދާއާއި  9މި ޤާނޫނުގެ  )ރ( .18 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކާ  15

 މުޢާމަލާތްކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވީ ހިނދު، 

ތައް ހަރަކާތްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  15ވަނަ މާއްދާއާއި  9މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  30އްޓުވުމަށާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހު

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ 

     މިނިވަންކަމާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހަނިކުރެވިފައިވީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި މާއްދާ

   ހިނދު، އެ ޙައްޤު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، 

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބޭރުގެ 

ފަރާތަކުން، ނުވަތަ އެފަދަ  ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

ހިންގުމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް މީހަކު އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ގުޅުވުމަށް އެދޭ ފަރާތަކުން، 

ންޓްރޯލްކޮށް ނުވަތަ ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހަރަކާތްތައް އެއްވެސް ގޮތަކުން ކޮ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 41 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 4 

އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަަށް ގެންދަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުދެވޭ ފަދަ 

މަޤާމެއް އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ އެފަދަ 

މި މާއްދާގެ  ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފަތުރައި، ޝާއިޢުކުރަން އެދޭ ފަރާތަކުން

 ތުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ރާއާ)ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖު

އަންނަނިވި ޖަމްޢިއްޔާތައް މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން  )ބ(  

 ގެންވެއެވެ.އިސްތިސްނާވެ

ރު ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތެއްގައި ދިވެހި ދައުލަތުން ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާ (1)   

 ބައިވެރިވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛

)ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  2003/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2)   

 ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް؛ އަދި

މްޢިއްޔާތަކުގެ މި މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ޢާންމުކުރާ ޖަ (3)   

 ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާތައް.

( ވަނަ 3އަދި )ވަނަ ނަންބަރު ( 2، )ވަނަ ނަންބަރާއި (1މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) )ޅ(  

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ، ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތަކުން

މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިންގުމުގައި 

ބައިވެރިކުރުމަށް މީހަކު އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ގުޅުވުމަށް އެދޭ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ އެފަދަ 

ރަކާތްތައް އެއްވެސް ގޮތަކުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހަ

ތައް ކުރިއަަށް ގެންދަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުދެވޭ ފަދަ މަޤާމެއް ހަރަކާތްޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ 

އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ އެފަދަ 

ޝާއިޢުކުރަން އެދޭ ފަރާތަކުން އެކަމުގެ ، ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފަތުރައި

 ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް މިނިސްޓަރަށް ލިބޭތާ  )ކ(   

ތް )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު މިނިސްޓަރު ނިންމި ގޮ 15

 ސަބަބާއެކު ލިޔުމުން އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި ހުއްދައަށް އެދޭ  )އ(  

ކަމަކީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމާޢަތަކާގުޅޭ 
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ފައިވާ ކަމެއް ނަމަ، މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ނިންމާ ގޮތުން އެދި

 ނިންމުމުގައި، އެކަމަކަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށް މިނިސްޓަރަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  )ވ(  

)ފަނަރަ(  15މެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިނިސްޓަރުގެ ނިންމުން ލިޔުމުން ހުށަހެޅު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގާފައިނުވާނަމަ، ހުއްދަ ހޯދުމަށްއެދިފައިވާ ކަމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް 

ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. އަދި އެމީހަކު، ހުށަހެޅި ކަމަކައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ޙައްޤު 

 އެމީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  30ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )މ(  

ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް 

ހަނިކުރެވިފައިވާ މިންވަރުން މި މާއްދާގެ  ހަނިކުރެވިފައިވީ ހިނދު، އަދި އެ ޙައްޤު

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 3އަދި )ވަނަ ނަންބަރު ( 2، )ވަނަ ނަންބަރާއި (1)ބ( ގެ )

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވީ ހިނދު، މި މާއްދާގެ ދަށުން 

އި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތައް އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ މަޤްޞަދަށް ބަލަ

ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރުން 

     ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޕޮޒިޓިވް )ތިނެއް( މަ 3

 ލިސްޓެއް މިނިސްޓަރު ނެރެ ޢާންމުކޮށް، ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ހުއްދަ ދޭ ޖަމްޢިއްޔާތައް، މި މާއްދާގެ  )ފ(  

 އިޢުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.)މ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓަށް އިތުރުކޮށް، ޝާ

 ނަންބަރު މާއްދާތަކުގެ ޤާނޫނުގެ އެ ގުޅިގެން މާއްދާތަކާ އުނިކުރާ ނުވަތަ އިތުރުކުރާ ޤާނޫނަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުން މި .3

 .ތަރުތީބުކުރުން

 ށިގެންނެވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހި .4
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