
` 

 

 

 

   
 

 R-4/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 4 ތާރީޚު: 1443 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1  – 2022 ޖަނަވަރީ 4  އަންގާރަ

 

 ގުޅޭ ގަވާއިދު އާއި ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ ބްރީފިންގ-އިންޓެލިޖެންސް ޑީ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-4/2022 : ަނންބަރު ގަވާއިދު             4 އަދަދު:               51ލިުއމް: ވޮ

 

 
  3 
 

` 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ގުޅޭ ގަވާއިދު  ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ  އާއި ބްރީފިންގ-އިންޓެލިޖެންސް ޑީ 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ދު މަގުސަ ތަޢާރުފާއި 

ވަނަ މާއްދާެގ  60-6ގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުމިއީ،  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ދިވެހިރާއްޖެިއން  ،ފަރާތްތައް ޮކްށފައިވާގައި ބަޔާން(ށ)  އާއި(ހ) 

ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ނުވަަތ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުމަށްފުަހ 

އެފަދަ ފަރާތްތަކުެގ  ،ތުގައިހާލައަންަނ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެނބުރި 

ބްރީފިންގ ހެދުމާއި ރިސްކް އެސެސްމަންޓް -އިންޓެލިޖެންސް ޑީ

 ވެ.ތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުހެދުމުގައި 

ރިސްކް  އާއިބްރީފިންގ-އިންޓެިލޖެންސް ޑީ" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 އެވެ. "ގަވާއިދުގުޅޭ  އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ

ަވަނ  60-4ރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޓެރަރިޒަމް މަާނކު ،މި ގަވާއިދަކީ (ނ)  

       ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި، 60-9މާއްދާގެ (ވ) އާއި، 

  ގަވާއިދެކެވެ.ފައިވާވައިލައިެއކުލަދަށުން  ގެވަނަ މާއްދާ 60-10

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ދުތައްމަގުސަމި ގަވާއިދުގެ   .2 ދު މަުގސަ

(ށ) ގަިއ  އާއިވަނަ މާްއދާގެ (ހ)  60-6ގެ ޤާނޫނު (ހ)  

ބްރީފިންގ -ޓެލިޖެންސް ޑީފަރާތްތަކުގެ އިން ކޮށްފައިވާބަޔާން

  .ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން ހެދުމާ
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(ށ) ގަިއ  އާއިވަނަ މާްއދާގެ (ހ)  60-6ގެ ޤާނޫނު (ށ)  

 ،އިފަރާްތތަކުގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ ކޮށްފައިވާބަޔާން

އުސޫލުތައް ގުޅޭ  ކުރުމާ އެ އެސެސްމަންޓް މުރާޖަޢާ 

 .ބަޔާންކުރުން

(ށ) ގަިއ  އާއިވަނަ މާްއދާގެ (ހ)  60-6ގެ ޤާނޫނު (ނ)  

ފަރާތްތަކުެގ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް  ކޮށްފައިވާބަޔާން

ފަދަ ފަާރތްތަާކމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތަްއ  އެ ،ހެދުމަށްފަހު

 ބަޔާންކުރުން.

ގުޅޭ  ބްރީފިންގ ެހދުމާ-އިންޓެލިޖެންސް ޑީ ވާކޮށްފައިމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން  .3 ތަންފީޛުކުރާ ަފރާތް 

ކަންކަން ތަންފީޛުކުރާނީ، ގުޅޭ  ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ ،ކަންކަމާއި

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ.

 ވަނަ ބާބު ދެ 

 ބްރީފިންގ-އިންޓެލިޖެންސް ޑީ 

 ކޮށްފައިވާ ޔާން ބަ(ށ) ގައި  އާއިވަނަ މާއްދާެގ (ހ)  60-6ގެ ޤާނޫނު  .4 ބްރީފިްނގ ހެުދން -ޑީ

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ހިނާގ ހަނގުރާމައެއްގައި  ،ފަރާތެއް

ބައިވެރިވުމަށްފަހު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި 

އަތުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެނބުރި ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުމަށްފަހު 

އެފަަދ  ެގ މަތީން ގޮތު ކޮށްފައިވާެގ (ވ) ގަިއ ބަޔާން 60-4ޤާނޫނުގެ 

 ހަަދންާވނެއެވެ. ފުލުހުންބްރީފިންގއެއް -ގުޅޭ އިންޓެލިޖެންސް ޑީ ފަރާތަކާ

ފަރާތެއްގެ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންވަނަ މާއްދާ  4ގަވާއިދުގެ މި  )ހ(  .5 ތައް ުގޅޭ ުއސޫލު ބްރީފިްނގ ހެުދމާ-ޑީ

       ބްރީފިްނގ ފުލުހުން ހަަދންވާނީ، -އިންޓެލިޖެންސް ޑީ

ގުޅޭ އުސޫާލ  ކަމާ ،ލާވައިން ުފލުހުން އެކުލަމި ގަވާއިދުގެ ދަށު

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންއެއްގޮތްވާ 

އަންނަނިިވ  ،އުސޫލުގައި ކޮށްފައިވާ) ގައި ބަޔާންހމި މާއްދާގެ ( )ށ(  

 ވާނެއެވެ.ންނަކަންކަން ހިމަ

ގުޅޭ  ގެންދާެނ އޮފިސަރުންނާކުރިޔަށްބްރީފިންގ -ޑީ )1(   

 ؛ތަފުސީލު

 ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަންހެދޭ ފަރާތަކީ ބްރީފިންގ -ޑީ )2(   

ފަަދ  އެ ވާނަމަ، ކަމަށް ލިބިދޭންޖެޭހ ފަރާތެއް 
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 ގެންދެވޭނެ ގޮތްތައް؛ ކުރިޔަށްބްރީފިންގ -އެހީއާއެކު ޑީ

 ،ދިގުމިނާއިގެންދެވޭނެ  ކުރިޔަށްބްރީފިންގ -ޑީ )3(   

 ހުސްވަގުތު ދެވޭނެ ގޮތްތައް؛

 އި މާޙައުލު؛ގެންދެވޭެނ ތަނާ ކުރިޔަށްބްރީފިންގ -ޑީ )4(   

ބްރީފިންގ -ްނގެ ޑީދީއަންހެނުންނާއި ކުޑަކު )5(   

 ގެންދާނެ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް.ކުރިޔަށް

       ގެންދާ ކުރިޔަށްމާއްދާގެ ދަށުން ވަނަ  4ގަވާއިދުގެ މި  (ހ)  .6 ުގޅޭ ރިޕޯޓު  ބްރީފިްނގއާ-ޑީ

 ،ގުޅޭ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓެއް ބްރީފިންގއަށްފަުހ، ކަމާ-ޑީ

 ލަންާވނެއެވެ.ވައިފުލުހުން އެކުލަ

އިވެލުއޭޝަްނ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

ރިޕޯޓުގައި، ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ހިމެނޭ ކަމަްށ 

ޓަކައި، ކަމާބެހޭ  ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް

 އެ ފިޔަވަޅެއް  ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދީ،

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެޅުމަށް

އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގައި  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން )ނ(  

    ވަނަ މާއްދާގެ 5މަޢުލޫމާުތ، މި ގަވާއިދުގެ  ހިމަނަންޖެހޭ

އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ކޮށްފައިވާ(ހ) ގައި ބަޔާން

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ރިސްކް އެސެސްމަންޓް 

ައންނަނިވި ފަރާްތތަކުގެ ރިސްކް  ،ތްތަކުގައިހާލަ އަންނަނިވި  (ހ)  .7 ރިސްކް ެއސެްސމަންޓް ހެުދން 

 ފުލުހުން ހަދަްނވާނެއެވެ. ،އެސެސްމަންޓެއް

       އާއި ވަނަ ާމއްދާގެ (ހ) 60-6ގެ ޤާނޫނު )1(   

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ  ،ފަާރތެއް ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން (ށ)

އެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްފަުހ ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަ

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުގެ ހަނގުރާމަވެރި 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެނބުރި ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުމަށްފަހު 

ވަނަ މާއްދާގެ  60-10ޤާނޫނުގެ  ،އައުމާ ގުޅިގެން
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 ދަށުން ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް؛

އްޖަކު، ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދަކުން އަންނަ ކުޑަކު )2(   

   (ނ) ގެ ަދށުްނ  ަވނަ މާއްދާެގ  60-9ޤާނޫނުގެ 

އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންާނ ވަކިކޮށް އެ ކުއްޖާގެ 

އިލާގެ އެހެން މެންބަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އާ

    ، ތުގައިހާލަބެހެއްޓުމަށް ދަުއލަތުން ަކނޑައަޅާ 

އެ ކުއްޖާގެ  ،ހަދާ އެ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން

 ؛ޓްރިސްކް އެސެސްމަން

 ކޮށްފައިވާ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ1ްމި އަކުރުގެ ( )3(   

ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންެޖހޭ ރީހެބިލިޓޭަޝްނ 

ފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢަްށ  އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކޮށް،

އަނބުރާ ރުޖޫޢަވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު 

 މާއްދާެގ ވަނަ 60-12ޤާޫނނުގެ  ،ޓަކައި ދެނެގަތުމަށް

 ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް. ދަށުން

ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން  (ށ)  

ފަރާތްތައް ޓެރަރިޒަމްގެ  ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހަދާނީ، އެ

ޢަމަލުތަކަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މިްނވަރު ދެނެގަނެ، އެ ފަރާތްތަކުެގ 

ިތވެދާނެ ނުރައްކަލަކީ ކޮބައިކަްނ ކިބައިން މުޖުތަމަޢަށް ކުރިމަ

 ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ިރސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި  (ނ)  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް،ފުލުހު

 ލާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ވައިފުލުހުން އެކުލަ

 ) ވަނަ ަނންބަރު އެެހން އޮތް 2ގެ (ހ) ގެ (މި މާއްދާ )ރ(  

މުރުގެ އުކުއްޖަކީ  ކޮށްފައިވާއެ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ނަމަވެސް،

އެ ކުއްޖެއްގެ  ތުގައި،ހާލަގޮތުން ހަގު ކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ 

އެ ކުއްޖާެގ  ،އެ ކުއްޖާ ،ންޓް ހެދުމަކާ ނުލައިރިސްކް އެސެސްމަ

ށް ނިންމުމަކަްށ މި ގަވާއިުދ ވާލުކުރުމަ ހަ އިލާގެ މެންބަރަކާއާ

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަކާ  ދަށުން މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ  (ބ)  

އިލާގެ މެންބަރަާކ އާނުލައި ކުޑަކުއްޖަކު އެ ކުއްޖާގެ 
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    ރިޢާޔަތްކުރާނެ އުމުރުފުރާތައް،  ވާލުކުރުމަށް ނިންމުމުގައިހަ

އުސޫލުގައި  ކޮށްފައިވާ) ގައި ބަޔާންނމި މާއްދާގެ (

 ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ޅައިކަނޑައަ

) ވަަނ ނަްނބަރުގަިއ 1ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .8 އެެސސްމަންޓް ެހދުުމގެ ުމއްދަތު 

ފަރާތްތަކުގެ ިރސްކް އެސެސްމަންޓް، ޤާނޫނުެގ  ކޮށްފައިވާބަޔާން

     މަރުކަޒެއްގައި  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 7-60

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  (ތިރީސް) 30ބަންދުކުރެވޭތާ އެ ފަރާތެއް 

 ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

) ވަަނ ނަްނބަރުގަިއ 2ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

     ރިސްކް އެސެސްމަންޓް،  ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަަތ ބައްޕަގެ ކިބައިން ކުއްޖާ 

 (ތިރީސް) 30  ވަގުތުން ފެށިގެންކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނިންމާވަކި

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި ނިންމަްނވާނެއެވެ.

) ވަަނ ނަްނބަރުގަިއ 3ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

 ރީހެބިލިޭޓޝަްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރާ  ކޮށްފައިވާބަޔާން

       ފަރާތްތަްއ  އެ، ފަރާތްތަކުގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް

ދުވަހުގެ  (ތިރީސް) 30އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރާތާ 

 ތެރޭގައި ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުެގ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .9 އެެސސްމަންޓް ަހދާ ފަރާތް 

 ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހަދަންވާނީ، ކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ލިިބފައިވާ 

 ފުލުހުންނެވެ.

ނަމަވެސް، ފުލުހުން ރިސްކް  މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތް (ށ)  

ގުޅޭ ފަންނީ މާހިރުްނެގ  އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމުގައި ކަމާ

ގައި އެފަދަ އެހީތެރިކަން ްތތަކުހާލައެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހޭ 

 ހޯދުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ކޮންެމ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާން 7މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .10 ޓް ރިސްކް ެއސެްސމަންޓް ރިޕޯ

ފަރާތެއްގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްަފހު، އަްނނަނިިވ 

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަ

 ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު؛  (1)   
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ހެދޭ ފަރާތުގެ ނަފްސާނީ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް   (2)   

 ތު؛ހާލަޖިސްމާނީ  ހާލަތާއި

 ،ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދޭ ފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި   (3)   

 ފަރާތުގެ ކިބައިން ފާހަގަވާ ަކންކަން؛ އެ

ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދޭ ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުްނ   (4)   

 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާުތ؛

ގެ ނަތީޖާ (ރިސްކް ޓުރިސްކް އެސެސްމަން  (5)   

އެސެސްމަންޓް ހެދޭ ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅޭ 

 ކަނޑައެޅުން)؛

ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާމެުދ   (6)   

އަޅަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެސެސްމަންޓާ 

ވެސް ފިޔަވަޅުތައް އެހެނިހެން ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ  

 .ހުށަހެޅުންތައް ގެޓުއެސެސްމަންހިމެނޭގޮތުްނ، 

ލާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ވައިމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަ )ށ(  

ވަަނ  8މި ގަވާއިދުގެ  ލައި ނިންމައި،ވައިއެކުލަ ޓުރިޕޯ

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން  ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

) ވަަނ ނަްނބަރުގަިއ 1ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7 މި ގަވާއިދުގެ ހ)(  .11 ގެ ނަތީޖާ ޓު އެެސސްމަން

 ހެދުމަށްފަުހ، ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ފަރާތެއްގެ  ކޮށްފައިވާބަޔާން

ގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަށް ބިނާކޮްށ، އެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު

ތާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި އެ އެސެސްމަންޓް ނިސްބަތްވާ ފަރާ

 ޅަންވާނެއެވެ.ކަނޑައަކަންކަން 

ޓެރަރިޒަމްގެ  ޮކށްފައިވާފަރާތަކީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން އެ  )1(   

ގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމު ކުށެއް

 އަދި/ނުވަތަ ފަރާތެއްކަން؛ 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ނުވަތަ ހަރުކަިށ ފަރާތަކީ،  އެ  )2(   

 ނުވަތަ ށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތެއްަކން؛ ފިކުރަ

ވެފައިވާ  ފަރާތަކީ ކުށުގެ ިޝކާރައަކަށް އެ  )3(   

 .ފަރާތެއްކަން
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) ވަަނ ނަްނބަރުގަިއ 2ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް  ކޮށްފައިވާބަޔާން

ހެދުމަށްފަހު، އެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ 

ސްމަންޓް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖާާއ އެ އެސެކަންކަމަށް ބިނާކޮްށ، 

 ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

އެ ކުއްޖަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ނުވަތަ ހަރުކަިށ  )1(   

   ފިކުރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްޖެއްކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، 

ކުރަންޖެހޭ ކުއްޖެއް  އެ ކުއްޖާއަކީ ގާތުން މޮނިޓަރ

 ޑައެޅުން؛ ނުވަތަކަމުގައި ކަނ

އެ ކުއްޖާއަކީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ނުވަަތ  )2(   

ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ ކުއްޖެއްކަމަށް 

އިލާގެ އާއެ ކުއްޖާގެ  ،ނުބެލެވޭނަަމ، އެ ކުއްޖާއަކީ

މެންބަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަަށށް ބަަދލުކުރެވިދާނެ ކުއްޖެއް 

 ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން.

) ވަަނ ނަްނބަރުގަިއ 3ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7ގަވާއިދުގެ  މި (ނ)  

ފަރާތެއްެގ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަުހ،  ކޮށްފައިވާބަޔާން

އެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަށް ބިނާކޮްށ، 

އެ އެސެސްމަންޓް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި 

  ވާނެއެވެ.ކަންކަން ކަނޑައަޅަން

އެ ފަރާތަކީ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ  )1(   

ފަރާތަކީ  ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށް ފެނިއްެޖނަމަ، އެ

މުޖުތަމަޢަށް ދޫކުރެވޭެނ ފަރާެތއް ނޫން ކަމުގަިއ 

 ކަނޑައެޅުން؛ ނުވަތަ 

އެ ފަރާތަކީ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ  )2(   

ފަރާތަކީ  އެ   އް ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ފަރާތެ

މުޖުތަމަޢަށް ދޫކުރެވިދާނެ ފަރާތެއް ކަމުގައި 

 ކަނޑައެޅުން.

     (ނ) ގެ ަދށުްނ  އާއި،، (ށ) އާއި މި މާއްދާގެ (ހ) (ރ)  

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ނުވަތަ ހަރުކަށި ފިކުރަްށ  ވަކި ފަރާތަކީ

އެފަަދ ނަމަ، ކަުމގައި ކަނޑައަޅާ ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތެއް
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ކަމަށް ބެލެޭވ ޢަމަލުތަކަށް ނުވަތަ ފިކުރަކަށް ޭއނާ ހުށަހެޅިފައިވާ 

ފައި ޅައި، ރިސްކް އެސެސްމަންޓުގައި ކަނޑައަމިންވަރު

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުުކރެވޭ ަފރާތެއް ކަުމަގއި 

 ކަނޑަެއޅުން 

ގައި ) ވަނަ ނަްނބަރ1ުވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7މި ގަވާއިދުގެ   .12

      ،ހެދުމަށްފަހުރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ފަރާތެއްެގ  ކޮށްފައިވާބަޔާން

      ފަރާތަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި  އެ

ފަރާތަކީ، ކުށުގެ  ގެ ނަތީޖާއިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ޓުއެ އެސެސްމަން

އަންނަނިިވ  ،ރާތާމެދުފަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެ

 ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.

ފަރާތެއް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ 22ޤާނޫނުގެ  (ހ)  

     ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  26ހައްޔަރުކުރުމާއެކު، ޤާނޫނުގެ 

 .ފަރާތެއް ބަންދުކުރުން އެ

ނިޓަރކޮްށ މޮ ކޮށްފައިވާވަނަ ބާބުގައި ބަޔާން 6ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

 ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ހިންގުން. ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެ

ކުރަްނޖެހޭ ކުްއޖެއްތޯ  ގާތުން މޮނިަޓރ

 ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނަޑެއޅުން 

) ވަަނ ނަްނބަރުގަިއ 2ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .13

ްށ ކުޑަކުއްޖަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ގާތުން މޮިނޓަރ ،ވުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްޖަކަށް

ކުރަންޖެހޭ ކުއްޖެއް ކަމުގައި، އެ ކުއްޖާގެ ރިސްކް 

 ،މެދު  އެ ކުއްޖާއާ ސެސްމަންޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،އެ

 އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޖާގެ ާޢއިލާގެ މެންބަރަާކ ކުއް އެ ،އެ ކުއްޖާ )1(   

ވަަނ  60-7ވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ާޤޫނނުގެ ހަ

) ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 3(ހ) ގެ (މާއްދާގެ 

މަރުކަޒެއްގައި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުެގ  ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ދަށުގައި ބެހެއްޓުްނ؛

އިލާގެ މެންބަރަާކ އާކުއްޖާގެ  އެ ،އެ ކުއްޖާ )2(   

އްޖާ ުއޅޭނޫޅޭ ގޮތް ގާތުްނ ވާލުކުރުމާއެކު، އެ ކުހަ

 މޮނިޓަރކުރުން.

) ވަަނ ނަްނބަރުގަިއ 2ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  
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ކުޑަކުއްޖަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަްށ  ކޮށްފައިވާބަޔާން

އެ ކުއްޖާގެ ރިސްކް  ފައިވާ ކުއްޖެއް ނޫން ކަމުގައި،ހުށަހެޅި

 މަ، އެ ކުއްޖާ ޮމނިޓަރއެސެސްމަންޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަ

އިލާގެ މެންބަރަާކ އާކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެ ުކއްޖާގެ 

 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަ

މުޖުަތމަޢަށް ރުޖޫަޢުވމަށް 

ުނވަތަ  ކަންތައްޔާުރވެފަިއވާ ފަރާެތއް

 ކަނޑަެއޅުން  ކަންނޫން

) ވަަނ ނަްނބަރުގަިއ 3ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .14

ފަރާތަީކ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަުވމަށް  ވާކޮށްފައިބަޔާން

އެ ފަރާތުގެ ރިސްކް ތައްޔާރުވެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫން ކަމުގައި، 

ފަރާތުން އަލުން  އެސެސްމަންޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ

ރީހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

 ނުވަަތ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ފުރިހަމަކުރުމަށް

 ރީހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމެއް ތަކުރާރުކުރުމަށް ލާޒިމު

 ކުރަންވާނެއެވެ.

) ވަަނ ނަްނބަރުގަިއ 3ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ފަރާތަީކ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަުވމަށް  ކޮށްފައިވާބަޔާން

ތައްޔާރުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި، އެ ފަރާތުގެ ރިސްކް 

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ފަރާތެްއ އެސެސްމަންޓުން 

މުޖުތަމަޢަްށ ދޫކުރުމުެގ ފަރާތް  އެ ،މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 ގައި ބާބުގެ ދަުށން ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހުމި  (ހ)  .15 ރިސްކް ެއސެްސމަންޓް ުމރާޖަޢާކުުރން 

ސްމަންޓް ނިސްބަތްވާ ފަާރާތ އެ ެއސެ ،ލާ ރިޕޯޓަށްފަހުވައިއެކުލަ

އެ އެސެސްމަންްޓ  ،ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ އިތުރު ަމޢުލޫމާަތށް ބިނާކޮށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ފުލުހުން މުރާޖަޢާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް  (ށ)  

ގުޅޭ ރިޕޯޓެްއ  ތުގައި، އެ މުރާޖަޢާއަށްފަހު، ކަމާހާލަމުރާޖަޢާކުރާ 

 ވާނެއެވެ.ލަންވައިއެކުލަ

 ވަނަ ބާބު ހަތަރު 

 އެހެނިހެން 

     ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .16 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
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 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު 

 ،ކު ހިނދަ ހައިނުވާ  އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި މި ގަވާއިދުގައި  .17 މާނަކުރުން 

އެ ލަފުޒުތަކާއި  ،އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާްތތަކަށް ދީފައި އެވަނީ

 ވެ.ކުރުމެވާ މާނައެ ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައި

"ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނު" ނުވަތަ "ާޤނޫނު" ކަމަްށ  (ހ)  

(ޓެރަރިޒަްމ  2015/32ޤާޫނނު ނަްނބަރު ބުނެފައި އެވަީނ، 

 އަށެވެ. މުގެ ޤާނޫނު)މަނާކުރު

ޤާނޫނު ަނންބަުރ  ވެރިން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ،"ހަނގުރާމަ )ށ(  

ަވަނ  3-60(ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2015/32

 މާނަިއގައެވެ. ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯްމ  ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  

 ވެ.އެފެއާޒަށެ

"ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ރ(  

ވަަނ  4(ޓެރަރިޒަމް މަނާުކރުމުގެ ޤާނޫނު) ެގ  2015/32

 މާނަިއގައެވެ. ކޮށްފައިވާއި ބަޔާންމާއްދާގަ

"ފުލުހުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ދިވެހި ފުލުހުންެގ  (ބ)  

 ވައްޒަފުންނަށެވެ.ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މު

________________ 


