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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ހެބިލިޓޭޝަން ރީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގޭ 

 ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް -ރީ 

(ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2015/32މިއީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ހ)  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރު

ދަށުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ެއފަދަ ޢަމަލުތަކަށް 

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތް ފަރާތްތައް އެފަދަ ޢަަމލުތަކުްނ ދުރުކޮށް، 

ގޭ ރީހެބިލިޓޭަޝން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ރުޖޫަޢކުރުމަށް ޓަކައި ހިން

އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް -ރީ ކާއިޕްރޮގްރާމްތަ

 ގެ ގަވާއިދެވެ.ބަޔާންކުރުމު

"ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގޭ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ -ރީ ކާއިޕްރޮގްރާމްތަ ހެބިލިޓޭަޝންރީ

 ގަވާއިދު" އެވެ.

އަށް ވަަނ މާއްދާ 60-16 ރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެޓެ ،މި ގަވާއިދަކީ (ނ)  

ފައިވާ ލައިއެކުލަވައިދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ 63ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ގަވާއިދެކެވެ.

 ވަނީއެވެ.މިބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި  ،ތައްދުމަގުސަމި ގަވާއިދުގެ   .2 ދު މަުގސަ

 (ހ)  

 

ހެބިލިޓޭަޝން ރީ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން 60-15ޤާނޫނުގެ 

 .ހިންގުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަާޔންކުރުން ގެގްރޭޝަން ކޮމިޓީ އިންޓަ-އެންޑް ރީ

ވަނަ މާއްދާެގ (ނ) ެގ ދަށުްނ އެކި ބާވަތުެގ މީހުންަންށ  60-15ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

     ކާއި ޕްޮރގްރާމްތަދޭންޖެހޭ ރީހެބިިލޓޭޝަން ފޯރުކޮށްއެކި މަރުޙަލާތަކުގައި 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި               R-5/2022 : ނަންބަރު ގަވާިއދު                5  އަަދދު:              51ލިުއމް: ވޮ

 

 
  4 

އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްަތކުގެ ބާވަތްތަކާއި ގިްނތިތައް ަކނޑައެޅުމާބެހޭ -ރީ

 .އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

 ްޕރޮްގރާމްތަާކއި، ރީހެބިލިޓޭޝަން

އިންަޓގްރޭަޝން ޕްޮރގްާރމްތައް -ރީ

 ލުން އެކުލަަވއި

އެފަދަ ޢަަމލުތަކަށް ހުށަހެޅުމުެގ  ،ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެިޅފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި  .3

 ގޮތުގެ މަތީންޤާނޫނުގައިވާ  ގެޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމު ،ފުރުޞަތު އޮތް ފަރާތްތަކަށް

އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް -ރީ ކާއިޕްރޮގްރާމްތަހިންގަންޖެހޭ ރީހެބިިލޓޭޝަން 

ފަރާތްތައް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް  ރާދެނެގަނެ، އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކު

    ފަރާތްތަކަްށ  އެ ޓަަކއި، ތުމަށްރުޖޫޢަވުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަ

އިންޓަގްރޭޝަްނ -ރީ ކާއިޕްރޮގްރާމްތަޅުމުގެ ގޮތުން ރީހެބިލިޓޭަޝން އެ ފިޔަވަޅުތައް އެ 

 ން ތީބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަ ގަވާއިދުގައިމި  ލާނީއެކުލަވައިޕްރޮގްރާމްތައް 

 ގްރޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ.އިންޓަ -ހެބިލިޓޭަޝން އެންޑް ރީރީ

       ހެބިލިޓޭޝަން އެންޑްރީ

 ގްރޭަޝން ކޮމިޓީ އިންޓަ -ރީ

ލާ އެކުލަވައިަވނަ މާއްދާެގ (ހ) ގެ ަދށުން މިނިސްޓަރު  60-15ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .4

ގްރޭޝަން ކޮމިޓީެގ ބަްއދަލުވުންތަްއ ިއންޓަ-ހެބިލިޓޭަޝން އެންޑް ރީރީ

ބަޔާންކުރާ  އިޖުރާއަުތތައް ބޭއްވުމާއި، ކޮމިޓީގެ ިނންމުންަތއް ނިންމުމާބެހޭ 

 ލަންވާނެެއވެ.އިއެކުލަވަކޮމިޓީ ހިންގުމާބެހޭ އުސޫލެއް ިމނިސްޓްރީން 

 ،ގްރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓާނީއިންޓަ -ހެބިލިޓޭަޝން އެންޑް ރީރީ (ށ)  

    ) ވަނަ ނަްނަބރުގެ ދަށުން 1ަވނަ މާއްާދގެ (ށ) ގެ ( 60-15ޤާނޫނުގެ 

 ކުރާ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެވެ. އައްޔަނުއެ ކޮމިޓީއަށް 

ގްރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އިންޓަ-ހެބިލިޓޭަޝން އެންޑް ރީރީ (ނ)  

 ބަލަހައްޓާނީ ިމނިސްޓްރީންނެވެ. 

ގްރޭޝަްނ އިްނޓަ-ރީ ހެބިލިޓޭަޝން އެންޑްޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން ރީ (ރ)  

 ންޓަކައި އެ ކޮމިޓީ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަްނކަން ކަނޑައެޅުމަށް

ޓަކައި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންީނ  ކުރަންޖެހޭ ފަންނީ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް

އެހީތެރިކަން، އެ ކޮިމޓީގައި ހިެމނޭ މެންބަުރންގެ އިތުރުްނ، އެ މެންބަރުްނ 

ނިސްބަތްވާ ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އިންޓަގްރޭޝަްނ -ރީ ކާއި ޕްރޮގްރާމްތަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގާ ރީހެބިލިޓޭަޝން   .5

 އަންނަނިވި ފަރާްތތަކުގެ މައްޗަށް ހިންގަންވާނެއެވެ. ،ޕްރޮގްރާމްތައް
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    އިރީހެބިލިޓޭޝަން ްޕރޮްގރާމާ 

އިންަޓގްރޭަޝން ޕްޮރގްާރމް -ރީ

 ތްތައް ހިންގޭނެ ަފރާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިދާރީ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަްށ  6-60ޤާނޫނުގެ  (ހ) 

 .ކަނޑައެޅޭ ބޮޑެތި މީހުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިދާރީ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަްށ  6-60ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

 .ކަނޑައެޅޭ ކުޑަކުދިން

ކުެށއް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ަބންދުކުރެވޭ  ޮކށްފައިވާޤާނޫނުގައި ބަޔާން (ނ)  

 .އްފަރާތްތަ

އަމުރެއް ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ  5ޤާނޫނުގެ  (ރ)  

 .އްނެރެފައިވާ ފަރާތްތަ

ކުށެއް ކުރި ކަމަށް ސާބިުތވެ، ޙުކުމް  ކޮްށފައިވާޤާނޫނުގައި ބަޔާން (ބ)  

 .އްތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާްތތަ

    އިްޕރޮްގރާމާ ރީހެބިލިޓޭޝަން 

ގެ މުއިންަޓގްރޭަޝން ޕްޮރގްރާ -ރީ

 ން ބާވަާތއި ިގންތި ކަނޑަެއޅު

           ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ  މާއްދާގައިވަނަ  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .6

އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ދޭންޖެޭހ ރީހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބާވަތާިއ 

 އިންޓަގްރޭޝަްނ ކޮމިޓީން -ރީެހބިލިޓޭަޝން އެންޑް ރީ ،ގިންތި

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

             އި ޕްރޮގްރާމްތަކާރީހެބިލިޓޭަޝން ގެ ދަށުން ) ހމި މާއްދާގެ ( )ށ(  

ަކނޑައެޅުމުގައި  ތަކުގެ ބާވަތާއި ިގންތިއިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް-ރީ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޢާޔަތް ކޮމިީޓން ކަންކަމަށްއަންނަނިވި 

 އިއާބްރީފިންގ-ޑީ އިންޓެލިޖެންސް( R-4/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު   )1(   

ރިސްކް ގެ ދަށުން ހަދާ  )ގަވާއިދުގުޅޭ  ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ

އެ ގަވާއިުދެގ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  އެ ،އިއެސެސްމަންޓުގެ ރިޕޯޓާ

 ؛ދަށުން ކަނޑައަޅާ ކަންކަން

އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް  ،އިރާއުމުޕްރޮގްރާމް ހިންގޭ ފަރާތުގެ   )2(   

 ؛ފަރާތުގެ ޤާބިލުކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރި އެ

 ތު؛ހާލަނަފްސާނީ  ހާލަތާއި ޞިއްޙީޕްރޮގްރާމް ހިންގޭ ފަރާތުގެ   )3(   

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭ ފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު؛  )4(   
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ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެިޅފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހަރުކަށި ފިުކރަށް   )5(   

ހިންގުުމގަިއ ރީހެިބލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތްތަަކށް 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެްސޓް ޕްރެކްޓިސްގެ އުސޫލުތައް. ރާޢަމަލުކު

އިްނޓަގްރޭޝަްނ -ރީހެބިލިޓޭަޝން އެންޑް ރީމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން  (ނ)  

އިންޓަގްރޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް -ރީ ކާއިޕްރޮގްރާމްތަރީހެބިިލޓޭޝަން ކޮމިޓީން 

އެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަކިވަކި މީހުންގެ މައްޗަށް  ،ކަނޑައެޅުމުން

 ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.ހިންގާނީ، މިނިސްޓްރީން 

 އިތަކާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ްޕރޮްގރާމް

އިންަޓގްރޭަޝން ޕްޮރގްާރމްތަކުގެ -ރީ

 މަުރޙަލާތައް 

 ،އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އެކުެލވިގެންވަނީ-ރީ އިޕްރޮގްރާމާރީހެބިލިޓޭަޝން  (ހ)  .7

 އަންނަނިވި މަރުޙަލާތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

 އެ ފިކުރުގެ ޢަމަލުތަކުން ދުރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ؛ ،ހަރުކަށި ފިކުރާއި )1(  

އެ ފިކުރުގެ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވުމުެގ  ،ހަރުކަށި ފިކުރާއި )2(   

 ސަބަބުން ލިިބފައިވާ ނަފްސާނީ ެގއްލުމަށް ފަރުވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ؛

 .އަނބުރާ  މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވުަމށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ )3(   

އިންޓަގްރޭޝަްނ -ރީ އިޕްރޮގްރާމާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރީހެބިލިޓޭޝަން  (ށ)  

ކުރީ ފުރިހަމަ ފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ގައި ބައިވެރިކުރާ ފަރާތެއް އެޕްރޮގްރާމެއް

ގެ ހުރިހާ މުޕްރޮގްރާ  ކޮށްފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން

 މަރުޙަލާއެއް ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުންނެވެ.

     އިޕްޮރގްރާމްތަކާ ރީހެބިިލޓޭޝަންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  )ނ(  

ޚާއްޞަ އޮނިގަނޑެއް، މި ގަވާއިދަށް ގުޅޭ  ތަކާއިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް-ރީ

 ލަންާވނެއެވެ.އެކުލަވައި(ަހތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7 ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ

  ތަާކއިްޕރޮްގރާމުރީހެބިލިޓޭޝަން 

އިންަޓގްރޭަޝން -ރީ

 ހިމެނެްނވާ ތަުކަގއިޕްރޮްގރާމު

 ކަންކަން

އިންޓަގްރޭޝަްނ -ރީ އިޕްރޮގްރާމްތަކާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގޭ ރީހެބިލިޓޭަޝން   .8

ޕްރޮގްރާމް  ،އަންނަނިވި މައިގަނޑު ކަންކަމުގައި ،ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވައިލަންވާނީ

 ހިންގޭ ފަރާތަށް ފަރުވާއާއި އެހީެތރިކަން ލިބިދެވޭނެ ގޮތުްނނެވެ.

 .ރެޑިކަލައިޒޭޝަން-ޑީ (ހ) 

 .ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން (ށ)  

 .އިޖުތިމާޢީ ހޭލުންތެރިކަން (ނ)  



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި               R-5/2022 : ނަންބަރު ގަވާިއދު                5  އަަދދު:              51ލިުއމް: ވޮ

 

 
  7 

 އަމިއްލަ ނަފްސު ތަރައްޤީކުރުން. (ރ)  

    އިްޕރޮްގރާމާ ރީހެބިލިޓޭޝަން 

އިންަޓގްރޭަޝން ޕްޮރގްާރމް -ރީ

 ހިންުގމުގެ އުސޫލުަތއް 

 ،އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުރަންވާނީ-ރީ އިޕްރޮގްރާމްތަކާރީހެބިލިޓޭަޝން   .9

 ގުޅޭ އަންނަނިވި މައިގަނޑު ކަންތައްަތއް ހިމަނައިގެންނެވެ.  އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާ

 .ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ މުއްދަތު (ހ) 

ލެވިފައިވާ މަރުޙަލާތަކާއި، ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ހިމެނޭ ހައިޕްރޮގްރާމް ބަ (ށ)  

 .ދަދާއި ދިގުމިންއަސެޝަންތަކުގެ 

ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކިން  (ނ)  

ގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ްކލާސްތަކާއި ނުތައްޔާރުކުރާ ފަރުވާގެ ޕްލޭނާއި، އެ ޕްލޭ

 .ތަފުސީލުތަކުގެ ނާރުސެމި

ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުން ހާސިލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ  (ރ)  

 .ލަނޑުދަނޑިތައް

އޭނާގެ ބައިވެރިވުން ލިބެންޖެޭހ  ،ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާތަކާއި (ބ)  

 .މިންވަރު

(ބ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންތައްތައް ަވޒަންކުރާނެ  އާއިމި މާއްދާގެ (ރ)  (ޅ)  

 .މިންގަނޑު

 .ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތުގައި ހެދޭނެ އެސެސްމަންޓްތަކުގެ ތަފުސީލުތައް (ކ)  

 ،ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި (އ)  

 އެ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވުމުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް.

ލެވިފައިވާ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި ހައިޕްރޮގްރާމް ބަ (ވ)  

 .ލުފުސީކާތްތެރިވާންޖެހޭ ފަްނނީ މީުހންގެ ތަހަރަ

ންނަށް ހިްނާގ ދީކުޑަކު ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާެގ (ށ) ގަިއ ބަޔާން 5މި ގަވާއިދުގެ   .10 ަގއި ސޮއިުކރުން އިްޤރާރު 

ޕްރޮގްރާމްތައް ފިޔަވައި އެނޫން ފަރާތްތަކަށް ިހންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގަިއ 

 ،އިޤްރާރެއްގައި ކޮށްަފއިވާޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ެއއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ބަޔާން

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
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      އިްޕރޮްގރާމާ ބިލިޓޭޝަން ރީހެ

އިންަޓގްރޭަޝން ޕްޮރގްާރމް -ރީ

 ހިންގޭ ކުޑަކުިދން 

ންަނށް ރީހެބިލިޓޭަޝްނ ދީދަށުން ކުޑަކުގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  5މި ގަވާއިދުގެ   .11

ކުޑަކުދިންެގ  ،އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީ-ރީ ކާއިޕްރޮގްރާމްތަ

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުަގިއ  ،ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި

 ންެނވެ.ތީބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ަހމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

     އިްޕރޮްގރާމާ ރީހެބިލިޓޭޝަން 

އިންަޓގްރޭަޝން ޕްޮރގްާރމް -ރީ

 ހިންގާނެ ތަން 

             ކާއިޕްރޮގްރާމްތަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގޭ ރީހެބިލިޓޭޝަން  (ހ)  .12

މި ގަވާއިދުގެ  ،އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން-ރީ

ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، އެ ނޫން  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާން 5

އި ކޮށްފަފަރާތެއް ަބންދު އެ ،ވާނީފަރާތްތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގަން

 ފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.ބަހައްޓައި

             ކާއިޕްރޮގްރާމްތަރީހެބިލިޓޭޝަން  ގާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިން (ށ)  

މި ގަވާއިދުގެ  ،އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން-ރީ

ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަްށ ޕްރޮގްރާމް  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާން 5

 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ. ،ހިންގާނީ

             ކާއިޕްރޮގްރާމްތަރީހެބިލިޓޭޝަން  ގާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިން (ނ)  

މި ގަވާއިދުގެ  ،އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން-ރީ

ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، އެ ނޫން  ކޮށްފައިވާމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންވަނަ  5

ިއ ކޮށްފަފަރާތެއް ބަންދު ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް، އެ

ލުވެ ހުރި ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާއިން ހަވާފައިވާ ަތނެއް ބެެލހެއްުޓމާ ބަހައްޓައި

 މިނިސްޓްރީއަށް އެއްބާރުލުން ދޭްނވާނެއެވެ.

    އިރީހެބިލިޓޭޝަން ްޕރޮްގރާމާ 

އިންަޓގްރޭަޝން ޕްޮރގްާރމް -ރީ

ފުރިހަމަުކރަމުްނދާ ފަރާތްަތއް 

 ކުރުން އިވެުލއޭޓް

އިންޓަގްރޭޝަްނ -ރީ އިޕްރޮގްރާމާރީހެބިލިޓޭަޝން  ގާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިން  .13

މިނިސްޓަުރ  ،ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ އަންނަނިވި އިވެލުޭއޝަންތައް

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަދަންވާެނއެވެ. 

އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގަިއ ބައިވެރިވާ -ރީ އިޕްރޮގްރާމާރީހެބިލިޓޭަޝން  (ހ) 

ށްދާ މިންވަރު އެސެސްކުރުމުގެ ގޮތުން ހަާދ ޔަފަރާތް ޕްރޮގްރާމުގައި ކުރި

 .ޕީރިއޮޑިކް އިވެލުއޭޝަން

އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގަިއ ބައިވެރިވާ -ރީ އިޕްރޮގްރާމާރީހެބިލިޓޭަޝން  (ށ)  

ޕްރޮގްރާމުގެ އެއް މަރުޙަލާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އަނެއް މަރުޙަލާއަށް  ،ފަރާތް

 ފޭސް ކޮމްޕްލީޝަން އިވެލުއޭޝަން. ،މުގެ ކުރިން ހަދާޔުދި
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އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގަިއ ބައިވެރިވާ -ރީ އިޕްރޮގްރާމާރީހެބިލިޓޭަޝން  (ނ)  

ޕްރޮގްރާމުގެ އެންމެ ފަުހގެ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމުން ހަދާ ފައިނަްލ  ،ފަރާތް

 އިވެލުއޭޝަން.

    ޮކމިޓީާއއި ރީހެބިލިޓޭޝަން 

ކޮމިޓީއާ އިންަޓގްރޭަޝން -ރީ

  މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުުރން

އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގަިއ ބައިވެރިވާ -ރީ މާއިޕްރޮގްރާރީހެބިލިޓޭަޝން  (ހ)  .14

ފަރާތްތަކުން، ެއ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމުން، ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި 

މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުްނ  ،ފަރާތުގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓެއް

އިްނޓަގްރޭޝަްނ -ރީހެބިލިޓޭަޝން އެންޑް ރީ ،އެ ރިޕޯޓު ،ތައްޔާރުކޮށް

 އި މިނިސްޓްރީއަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.ކޮމިޓީއަށާ

އަންނަނިިވ މައިގަނޑު  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި (ށ)  

 މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަަނންވާނެއެވެ. 

ޕްރޮގްރާމު ހިންގުނު ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ރީހެބިލިޭޓޝަން  )1(   

 އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ބާވަތާއި ގިންތި؛-ރީ މާއިޕްރޮގްރާ

ކަންކަމުގެ ތެރެއިްނ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 8މި ގަވާއިދުގެ  )2(   

 ލު؛ފުސީފަރުވާއާއި އެހީގެ ތަ ދިންޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު ފަރާތަށް 

      ،ހިމެނޭގައި މުޕްރޮގްރާ ތުން ބައިވެރިވިޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު ފަރާ )3(   

 ލު؛ފުސީ ކަންކަމުގެ ތަ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 9މި ގަވާއިދުގެ 

    އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ -ރީ މާއި ޕްރޮގްރާރީހެބިލިޓޭަޝން  )4(   

އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު ފަރާތުން ހާސިލުކޮށްފަިއވާ 

 ނަތީޖާ؛

އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ -ރީ އި ޕްރޮގްރާމާރީހެބިލިޓޭަޝން  )5(   

ވިސްނުމާއި، އުޅުމާއި  ގެމުއްދަތުގައި، ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތު

 އަޚްލާޤަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު.

    އިްޕރޮްގރާމާ ރީހެބިލިޓޭޝަން 

އިންަޓގްރޭަޝން ޕްޮރގްާރމުގެ -ރީ

 މުްއދަތު 

އިންޓަގްރޭޝަްނ -ރީ ތަކާއިޕްރޮގްރާމްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރީެހބިލިޓޭަޝން   .15

ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށް، އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ގިންތިތަކާއި ބާަވތްަތއް ކަނޑައަޅަންވާނީ، 

ފަރާްތތައް ބަްނދުގައި ތިބޭ ފުރިހަަމ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާން 5މި ގަވާއިދުގެ 

އަމުރުގެ ފުރިހަމަ މުއްދަތަްށ  މޮނިޓަރކޮްށ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެމުއްދަތަށް ނުވަތަ 
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އިންޓަގްރޭޝަްނ -ރީ އި ޕްރޮގްރާމާރީހެބިލިޓޭޝަން ރިޢާޔަތްކޮށް، މުޅި މުއްދަތުގައި 

 ންނެވެ.ތީޕްރޮގްރާމް ހިންގަމުން ގެންދެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަ

މުޖުަތމަޢަށް އަނބުރާ ުރޖޫަޢވުމަށް 

ތައްޔާުރވެފަިއވާ ފަރާެތއްކަަމށް 

 ކަނޑަެއޅުން 

ރޭޝަްނ ގްއިންޓަ-ރީ މާއިޕްރޮގްރާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރީހެބިލިޓޭޝަން  (ހ)  .16

ފަރާތްތަކުން މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވުމަށް  ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން، އެ

ޓަކައި ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް  ތައްޔާރުވެފައިވާކަން ކަނޑައެޅުމަށް

 ހަދަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހަދާނީ،  (ށ)  

ރިސްކް  އާއި ބްރީފިންގ-ިއންޓެލިޖެންސް ޑީ( R-4/2022ނަންބަރު 

 ގޮުތގެ މަތީން  ޮކށްފައިވާގައި ބަޔާން )ގަާވއިދުގުޅޭ  އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ

 ފުލުހުންނެވެ.

ފަރާތަކީ  ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަށްފަހު، އެމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  )ނ(  

މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް 

ފަރާތުން އަލުން ރީހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ  ފިނަމަ، އެކަނޑައަޅައި

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ކުރިން ފުރިަހމަކޮށްފައިވާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމެއް ތަކުރާރުރީ

 ތަާކއިްޕރޮްގރާމްރީހެބިލިޓޭޝަން 

އިންަޓގްރޭަޝން ޕްޮރގްާރމްތައް -ރީ

 މުރާޖަޢާުކރުން 

              ކާއިޕްރޮގްރާމްތަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގޭ ރީހެބިލިޓޭޝަން  (ހ)  .17

) އަހަރުން ތިނެއް( 3މަދުވެގެން ކޮންމެ  ،އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް-ރީ

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓަރު ،އެއް ފަހަރު

             ކާއި ޕްރޮގްރާމްތަމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރީހެބިލިޓޭަޝން  (ށ)  

 ކަމަށްއަންަނނިވި ކަން ،ކުރުމުގައި އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް މުރާޖަޢާ-ރީ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޢާޔަތް

 ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު؛ )1(   

 ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް އެސެސްކުރެވޭ ގޮތް؛ )2(   

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންަވރު؛ )3(   

 ގުޅުންހުރި މިންވަރު؛ )4(   

 .ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން  )5(   
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މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ  .18 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

އަންަނނިވި  ،ިހނދަކު ހައިމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ   .19 މާނަކުރުން 

އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގަިއ  ،ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީަފއި އެވަނީ

 ވެ.ކުރުމެވާ މާނައެ ދީފައި

 2015/32"ހަނގުރާމަވެރިން" ކަމަށް ުބެނފައި އެވަނީ، ާޤނޫނު ަނންބަުރ  (ހ)  

 ގައި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ  60-3(ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫުނ) ގެ 

 މާނައިގައެވެ. ކޮށްފައިވާބަޔާން

"ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ުބނެަފއި އެވަނީ،  (ށ)  

(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު) އަށެވެ.

އެވަނީ، ޤާޫނނު ނަންބަުރ  "ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި (ނ)  

 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށެވެ. 2019/18

 2015/32އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  "އިދާރީ ބަންދު" ކަމަށް ބުެނަފއި (ރ)  

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ރީހެބިލިޓޭަޝން  9 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ

      ރީއިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި،  ކާއިޕްރޮގްރާމްތަ

ފަރާތް އަނބުރާ މުޖުަތމަޢަށް ރުޖޫޢަވުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ  އެ

ވަަނ  6-60އެ ޤާނޫނުގެ ޓަކައި،  ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްކައުރައް

ވަަނ މާއްދާގައި  7-60އެ ޤާނޫނުގެ  ،ފަރާްތތައް ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިދާރީ ބަންދުގެ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރާ 

 ކުރުމަށެވެ.ބަންދު

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށެވެ. ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ބ)  

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށެވެ. ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ޅ)  

ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، ނުވަތަ "ޤާނޫނު" "ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު"  (ކ)  

 (ެޓރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށެވެ. 2015/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
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 2015/32ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ާޤނޫނު ަނންބަުރ "ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު"  (އ)  

 ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 4ގެ (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫުނ) 

 މާނައިގައެވެ.

_______________ 


