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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 
 މާލެ،      

 ދިވެހިރާއްޖެ.    
 

 
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަންނަ ބިދޭސީއަކު  ދިވެހިރާއްޖެ ވައިގެ މަގުން 

 ދު ގަވާއި ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  އެ  ލަތްތަކުގައި ހާ ޝައްކުކުރެވޭ 
 
 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށްއަންނަ ބިދޭސީއަކު  ދިވެހިރާއްޖެއަށްމަގުން  ވައިގެ ،ދަކީގަވާއިމި  )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ދިވެހިރާއްޖެއަށްއެ ފަރާތެއް  ،މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ

ބެހޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެްނ އެތެރެވުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާމެދު  ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، ކަމާ
 ދެކެވެ.ގަވާއިލައިފައިވާ ވައިޓަކައި އެކުލަ ކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށްޢަމަލު

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ،އަންނަ ބިދޭސީއަކުދިވެހިރާއްޖެ މަގުން  ދަށް ކިޔާނީ، "ވައިގެގަވާއިމި  )ށ(  
ފަރާތްތަކާމެދު  ލަތްތަކުގައި، އެހާމަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 

 ދު" އެވެ. ގަވާއިޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

އިދާރާތަކުެގ  ޛީކުރާނީ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންފީޛުމި ގަވާއިދު ތަންފީ )ނ(  
 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުންނެވެ.   ،މަޝްވަރާއާއެކު

ަވނަ  8)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  1/2007ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ދަކީގަވާއިމި  .2 ބާރު ލިިބދޭ ޤާޫނނު 
ވަނަ މާއްދާއިން  35ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ  29 އެ ޤާނޫނުގެ ،މާއްދާގެ )ނ( އާއި

 ދެކެވެ.ގަވާއިލައިފައިާވ ވައިބާރު ލިބިގެން އެކުލަ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،އްތަމަގުސަދުދުގެ ގަވާއިމި  .3  މަުގސަދު
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މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީން،  ދިވެހިރާއްޖެއަށްމަގުން  ވައިގެ )ހ(  
ލަތްތަކުގައި، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން، އެފަދަ ހާއުޅޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 

 ން.މަލުކުރާނެ ގޮތް ަބޔާންކުރުޢަމީހުންނާމެދު 

ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއްަގިއ ގައި ުނވަތަ ޖުއަންނަ ބިދޭސީއެއްގެ ލަގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށްމަގުން  ވައިގެ )ށ(  
މަލުކުރެވޭނެ އުސޫުލ ޢަމީހަކާމެދު  ފޮރުވައިގެން މަސްތުވާއެއްޗެއް އެތެރެކުރަން އުޅެފިނަމަ، އެ

   ން.ބަޔާންކުރު

ވަނަ މާއްދާގައި  153 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2011/17ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ނ(  
  ތަކެތީގެ  އެތެރެކުރުމާއި އެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށްމަސްތުވާތަކެތި   ،ފަދައިން ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ޓަކަިއ، ަކމާބެހޭ ފަރާްތތަކުން ގުޅިގެްނ  ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ަފރާތްތައް ދެނެގަތުަމށް
މަސްތުވާތަކެިތ ހިފައިގެން ވައިގެ މަގުްނ  ،ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އެހީެތރިވުމުގެ ގޮތުން

އެތެރެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭެނ  ދިވެހިރާއްޖެއަށްތަކެއްޗާއެކު  އަންނަ ބިދޭސީން، އެދިވެހިރާއްޖެ 
 ން.އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކު މަސްުތވާއެއްޗެއް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވައިގެ މަގުން  )ރ(  
ކަމުެގ  ޫލމާތެއް ލިބިގެން، އެޢުއެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ނުވަތަ އެފަދަ މަ

 އެ މީހާ ގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ނުދިވެހިރާއްޖޭެގ އިމިގްރޭޝަ ،ބަލައި ބާވަތަށް
ލަުތގައި ހާލަންޖެހޭ ވައިމީހާ އައި ފްލައިޓުން އަނބުރާ ފޮނު އެ ،އެތެރެވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ

 ން.ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރު 

ށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ގެ ނިޔަލަ)ރ( ފެށިގެްނ މި މާއްދާގެ )ހ( އިން  )ބ(  
ތައް މުމަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ އިންތިޒާޢައިދާރާތައް ގުޅިގެން  ޛީގުޅޭ ތަންފީ ކަމާ

 .ންގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ަކނޑައެޅު ޓަކައި ކަމާ ހަމަޖެއްސުމަށް

 ިހާރއްެޖއަށްދިވެ
އެތެެރވުުމގެ ުހއްދަ 

 ނުެދވޭނެ ހާލަތްތައް 

ައންނަ ބިދޭސީއަކު މަސްތުވާއެއްެޗއް އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވައިގެ މަގުން  )ހ( .4
ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންެގ ، ކޮްށފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 8ދުގެ އިގަވާމި  ،ޝައްކު ކުރެވިއްޖެނަމަ

އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދިވެހިރާްއޖެއަށް މީހަކު  އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގައި، އެ ،މަޝްވަރާއާއެކު
 ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު
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    އެ މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި އެެތރެކުރަން އުޅޭކަމުގެ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު،  (1)   
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 

 ؛ލިބިފައިވުން

  ؛ހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވުން ގައި މަސްވުތާ އެއްޗެއްލަގެޖުމީހެއްގެ  އެ (2)   

ޓަކައި ޓްރާންސިޓް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގަިއ  ތަކެތި ޓްރެފިްކ ކުރުމަށްމީހަކީ މަސްތުވާ އެ (3)   
ލޫމާުތ ޢުބޭނުންކުރާ ނުވަަތ ކޮށްފާނެ މީހެއްކަމުގެ އިންޓެިލޖެންސް މަ ދިވެހިރާއްޖެ
 ލިބިފައިވުން.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ  ،ފަދައިން ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 5ދުގެ ގަވާއިމި  )ށ(  
އިދާރާތަކުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅިގެން، މަސްތުވާތަކެތީގެ  ޛީގުޅޭ ތަންފީ ނުވަތަ ކަމާ

ދިވެހިރާއްޖެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު  ،ޓަކައި ތައް ދެނެގަތުމަށްވާރކްވިޔަފާރިކުރާ ނެޓް
 އެތެރެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކަްށ މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  

އަންަނ ދިވެހިރާއްޖެ ވައިގެ މަގުން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  
އަންނަނިިވ  ،އެތެރެވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ހިފެެހއްޓޭ ހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށްބިދޭސީއަކަށް 

 ،މަލުކުރާނެގޮތް ކަނޑައަޅާނީޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޢަން ތީ ގޮތުންކުރެ ގޮތެއްގެ މަ އް(ދޭ) 2
 އެވެ.ގަފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

             ކުރުމަށާއި ހައްޔަރުކުރުމަށްޤުމީހަކު ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށް ތަޙުޤީ އެ (1)   
 ؛ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހަވާުލކުރުން

މީހަކު އައި  އެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،  7މި ގަވާއިދުގެ  (2)   
 ލުން.ވައިއަނބުރާ ފޮނު އެ މީހާއެއަރލައިނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން 

މަސްުތވާ ތަކެތީގެ 
ވިޔަފާރި 

ހުއްޓުުވމުގެ 
މަަސއްކަތުަގއި 

އެްއބާރުލުން ދޭން 
އެްއބަްސވާ 

ލަތުގައި ހާ
 ދިވެިހާރއްެޖއަށް

އެތެެރވުުމގެ ުހއްދަ 
 ދިނުން 

ވަގުތު  ލައިގެން ނުވަތަ އެވައިތަކެތި ދިރުދޭސީއަކު މަސްތުވާއަންނަ ބި ދިވެހިރާއްޖެއަށްވައިގެ މަގުން  .5
އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ކޮށްގެން ކައުއަތުލެވެން ނެތް ގޮތަަކށް ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއްގައި ރައް

ނަމަވެސް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަުށން ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ހެދުމަށް  ޝައްކު ކުރެވުނު
ނުވަތަ މަސްުތވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމަްށ ދައުލަތުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި  ،އެއްބަސްވާނަމަ

       ކޮްށފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 8އެއްބާރުލުން ދޭން އެްއބަސްވާަނމަ، އަދި މި ގަވާއިދުގެ 
ތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މެދުގައި ވެވޭ މަޝްވަރާއިން، އޭނާ މެދުވެރިކޮށް މަސް

މީހާ އައި އެއަރލައިނާ  ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންަނނަމަ، އެ



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-58/2023ގަވާއިދު ނަްނބަުރ:                63 އަދަދު:              52ލިުއމް: ވޮ
 

6 

މީހަކު  އެ ،ލުމުގެ ިއންތިާޒމު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުވައިައނބުރާ ފޮނު އެ މީހާ ،މަޝްވަރާކޮށްގެން
 ނެއެވެ. އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމިދާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެތެެރވުުމގެ ުހއްދަ 
ދެވޭ ފަާރތްތައް 

 ބެލެހެއްޓުން 

އެތެރެވުމުގެ ހުްއދަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށްން ތީމަ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 5މި ގަވާއިދުގެ  .6
މީހަކަްށ  ނިެމންދެން އެ  ބޭުނންވާ އެންމެހަިއ ކަންތަްއތައް ކޮށް ދެވޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮްށ ކުރަން

   ،މީހެއްގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ  ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އެކައުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައް
މީހަކު  ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެނުމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަ ،ދިވެހި ފުލުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ. އެއަށްފަހު

 ލަންާވނެއެވެ. ވައިއަނބުރާ ފޮނު

އަނުބރާ 

ހޭ ލަންޖެަވއިފޮނު
 ބިޭދސީން 

ޖުން ނުވަަތ ގެމީހެއްގެ ލަ އަންނަ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިްނ، އެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށްމަގުން  ވައިގެ )ހ( .7
ފަިއ ވައިހަށިގަނޑުގެ ތަނަކުން މަސްތުާވތަކެތި ފެނިގެން ނުވަތަ އެފަަދ ތަނެއްގައި ފޮރު

        ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 8ހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން، މި ގަވާއިދުގެ 
މީހަކު ެއތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދީފިނަމަ ދިމާވެާދެނ  ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މެދުގައި ަމޝްވަރާކޮށް، އެ

  އެތެރެވުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެ މީާހ  ގަޅުގޮތަކީ އެނއެންމެ ރަ  ،ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި
މީހާ އަތުގައި ހުރިކަމަށް ޝައްުކ  ނުވަތަ އެ މަސްތުވާ ތަކެތިމީހާ ެގނައި  ފުރުޞަތު ނުދީ، އެ

    )ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ  2011/8ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ކުރެވޭ މަސްތުވާ ތަކެތި
      މީހާ އައި ފްލައިޓުން  އެ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން އަތުލުމަްށފަހު 4ޤާނޫނު( ގެ 

 ،ެއގޮތަށް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުލުން ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަން ވައިމީހާ އަނބުރާ ފޮނު އެ
 ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އައި ފުލައިޓުްނ ިދވެހިރާއްޖެ މީާހ  ން އެއި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
ަދުތރުކުރި އެއަރލައިނާ ނުވަތަ  އެ މީހާ ،ަލްނ ޖާގަ ނުލިޭބނަމަވައިފޮނުރާއްޖެއިން  އެ މީހާ
އެ އެޖެންޓަކާ  ،އައި މީހެއްނަމަދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އޭޖެންޓެއް މެދުވެރިވެގެން އެ މީހާ

ތަނަށް އޭނާ ބެހެއްޓުމުެގ ހައިއެ  ،ލުމުގެ އިންތިޒާމާއިވައިއަނބުރާ ފޮނު އެ މީހާވާހަކަދައްކައިގެން 
 އި ޚަރަދުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ އެކަމަށް ،އިންތިޒާމާއި

       ލެވެންެދްނ ވައިމީހާ ފޮނު މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ )ނ(  
ބަހައްޓާ ތަނެއްގައި އޭާނ  ަލތުގައި، އެހާމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އޭނާ ބަހައްޓަންޖެހޭ 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. ،ތެރިކަންކައުހުންނައިރު، އޭނާގެ ރައް

ފޯކަލް ޕޮއިންޓް 
 ކަނޑަެއޅުން 

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތުތައް ކުރުމަށާއި، ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ  ދަށް ޢަމަލުކުރުމަށްގަވާއިމި  )ހ(  8
ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ  ،އިދާރާަތކުން ޛީޓަކައި، ތަންފީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް
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ޚާއްޞަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގަިއ އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ެންތ  ،އިސްވެރިޔާ ނުގެސެކްޝަ
ގެ ދައުރު އެ މީހާލަތުގައި ހާ ވާޖިބު އަދާކުރެވެން ނެތް  އަށް އެއެ މީހާލަތުގައި ނުވަތަ ހާ

ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގަިއ ބަދަލު  ،އިސްވެރިޔާ ނުގެއަދާކުރާނެ، ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ސެކްޝަ
ކަނޑައަޅައި، އެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގަިއ 

 ވެސް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރާނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެކަން

 ގެން މެދު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންެގ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާގަވާއި މި )ށ(  
 ގޮތެއް ނިންމާއިރު، އަންނަިނވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ނަމަ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަރާތެއް  އެ (1)   
 ؛ލިެބން ހުރިތޯ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކިމަސްތުވާ

 ޓަކައި ހިނގާނެ ޚަރަދު؛ އެފަދަ މީހަކު ބަހައްޓައިގެން މަްއސަލަ ބެލުމަށް (2)   

 ،ނަމަވެސް އަތުްނ މަސްތުވާ ތަކެތި ނުެފނުނު ގެކުރެވޭ މީހާޝައްކު (3)   
 ޑިސްޓްރިބިއުޝަނަށް ތަކެތި ފޯުރވާކަމަށް ބެލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާަތށް.

ޓަކައި، މަދުވެގެން ކޮންމެ  ކުރެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޛުފުރިހަމަގޮތުގައި ތަންފީދު ގަވާއިމި  )ނ(  
ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެްއ  ،)އެކެއް( ފަހަރު 1މަހަކު 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

        ނެއް(ތި) 3ބައްދަލުވުމުގައި ކަމާބެހޭ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން )ރ(   
   މަލުކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެޢަދުގެ ދަށުން ގަވާއިވެސް މި  އިދާރާއިން

    މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ  ބައްދަލުވުމުގައި އެ ،"ޓްރެންޑް އެނަލިސިސް" އެއް ހަދައި
ލާޙެއް ޞްއެ އި ،އް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަުކރެވޭނަމައިޞްލާޙެއެއްވެސް  ދަށްގަވާއި މި

 ގެނައުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވެސް އަދާކުރަންޖެހިދާެނ  ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މަސްއޫިލއްޔަތަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި )ބ(  
ޓަކާ ދެމެދު ފޯކަލް ޕޮއިން ،އިމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުން "އޮން ޑިއުޓީ" ގައި ހުންނަ މުވައްޒަފާ

 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އަބަދުވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ.   މުއާޞަލާތު

ދުގެ ދަށުން ގޮތެއް ގަވާއި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މި މި )ޅ(  
ފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ދޭ މަޝްވަރާ ޅައިނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި، އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަ

އެންެމ  ގާއިދާރާއެއް ހިން ލިޔުމުންނެވެ. އަދި އެ މަޝްވަރާ ދިނުމުގައި އެދޭންވާނީ 
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އިސް ވެރިޔާއާ ނުގުޅުމުގެ ސަބަބުން ލަފާ  ،އިސްވެރިޔާގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް
 ތެއް ފޯަކލް ޕޮއިންޓުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ގޮ ،ލަތެއްނަމަހާލިބުން ލަސްވެ، ޮގތެއް ނިންަމްނޖެހޭ 

 ވެ.ނިންމަންވާނެއެ

މަލު ޢަމަލު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  5ވަނަ މާއްދާއާއި  4ދުގެ ގަވާއި މި .9 ކޯޑު ބެލެެހއްޓުން ރި
 އިދާރާތަކުން ބަލަހަްއޓަންާވނެއެވެ. ޛީކަމާބެހޭ ތަންފީ ،ކޯޑުރިކުރިގޮތުގެ 

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ 

މަޢުލޫމާތު 

 އެްނގުން 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ދު ގަވާއިމި ގެޒެޓުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  .10
އެއް އިދާރާއިން އަނެއް  ،އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މަޢުލޫމާތު ޛީތެރޭގައި ތަންފީ

ކޮްނމެ  ޛީ ފީ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި ތަންއިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ
 އިދާރާއެއްގެ ބެލެނިވެރި ވުޒާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ދަށް ޢަމަލު ގަާވއި 

 ކުރަންފެށުން 
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ދު ގަވާއި މިދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަާށނީގަވާއި މި .11

 )ހަތެްއ( ދުވަސް ފަހުންނެވެ. 7ފެށިގެން 

 ގޮތަށެވެ.  ތައް މާނަކުރެވޭީނ އަންނަނިވިލަފުޒުޓަކައި ައންނަނިވި  ދުގެ ބޭނުމަށްގަވާއިމި  .12 މާނަކުރުން 

ގެ ޤާނޫނުގަިއ ނުއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަ "ބިދޭސީން" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ހ(  
  ނޫން މީހުންނަށެވެ. ދިވެިހ ރައްޔިތުން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން

              އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  ޛީ"ކަމާބެހޭ އިދާރާ" އަދި "ތަންފީ )ށ(  
                އާއި،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ނާއި،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަ

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށެވެ. 

    އެވަނީ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި )ނ(  
  އަށެވެ.)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު(  2007/1

      އި، ނާއެވަީނ، މޯްލޑިވްސް އިމިގްރޭޝަ "ފޯކަލް ޕޮއިންޓް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި )ރ(  
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން، މި ގަވާއިދުގައި 

ކުރުމަށް ކުރަންޖެޭހ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަްށ ޛުބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ ތަންފީ
 ފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޅައިކަނޑައަ

ތަކެިތ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަސްތުވާ ،"ޑިސްޓްރިބިއުޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  
 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ.
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މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭ ފަރާތްތަާކ  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،"ޓްރެންޑް އެނެލިސިސް"  )ޅ(  
މަސްތުވާތަކެިތ  ދިވެިހރާއްޖެއަށްގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާުތގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 

ޭވ އެތެރެކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ ަފރާތްތައް އިތުރަށް ބަލައި ވަަޒންކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެ
 ދިރާސާއަށެވެ.  

___________________________________ 


