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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާ ގުޅޭ އާންމު ގަވާއިދު 

ވަނަ    63ޓެރަރިޒަްމ ަމނާކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ  (  2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ިމއީ . 1 ތަޢާރަފު
 . އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެާމއްދާއިން ބާރުލިބިގެން 

 "ޓެރަރިޒަމް ަމނާކުރުމާ ގުޅޭ އާންމު ގަވާއިދު" އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ . 2 ނަން 

 މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ. . 3 މަގުސަދު 

 )ހ(   
 

ނަންބަރު   ގެ )ޓެރަރިޒަމް    2015/32ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(          ަމނާކުރުުމގެ 
 ، ( ވަނަ ނަންބަރާއ5ި) ،( ވަނަ ނަންބަރާއ1ިވަނަ ާމއްދާގެ )އ( ގެ ) 16
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމގުސަދެއް 7)  ،( ވަނަ ނަންބަރާއ6ި)

ދިއުަމށާއި ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނގުރާަމވެރި  ޓަކައި،  އެފަދަ    ، ހާސިލުކުރުަމށް 
ަމ ގޮތާއިސަރަޙައްދެއްގައި  ހުށަހަޅާނެ  އެދި  ހުއްދައަށް  އެފަދަ   ، ޑުކުރުުމގެ 

 ހުއްދައެއް ދިނުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުން.

ނަންބަރު   )ށ(    ގެ   2015/32ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ          )ޓެރަރިޒަމް 
ާމއްދާގައި  2-19 ގުޅުންހުރި    ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  ވަނަ  ޓެރަރިޒަމާ 

އިންޓެލިެޖންސް އިދާރާތަކުގެ ެމދުގައި ޓެރަރިޒަާމ ގުޅުންހުރި އިންޓެލިެޖންސް  
ގޮތް  ރައްކައުތެރިކަާމއެކު  ަމޢުލޫާމތު   ޢަަމލުކުރާނެ  ބަދަލުކުރުުމގައި 
 ބަޔާންކުރުން. 

)ޓެރަރިޒަމް ަމނާކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން   2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ނ(   
ތުހުަމތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުުމގެ ޙައްޤު 

 ހިފެހެއްޓުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ އިުޖރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުން.
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)ޓެރަރިޒަމް ަމނާކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ދެވަނަ   2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ރ(   
ވަތަ ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާެމދު ބާބުގައި ހިެމނޭ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް އަތުލެވޭ ނު

 ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރުން.

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދަކަށް ދިއުމާއި އެފަދަ ސަރަޙައްދެއްގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ހަނގުރާމަވެރި ސަރަަޙްއދަކަށް  
ދިުއމާިއ އެފަދަ ސަރަަޙްއދެްއގަިއ  

 މަޑުކުރުމުގެ ހުްއދަ 

ޓަކައި،   )ހ(  . 4 ހާސިލުކުރުަމށް  ަމގުސަދެއް  ތެރެއިން  ަމގުސަދުތަކުގެ  އަންނަނިވި 
ނަންބަރު   ގެ (  2015/32ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ          ޓެރަރިޒަމް 

ސަރަޙައްދެއްކަަމށް   18 ހަނގުރާަމވެރި  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ދާން ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ސަރަޙައްދަކަށް  އަދި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ވާނީ، 

އެފަދަ ސަރަޙައްދެއްގައި މަޑުކުރަންވާނީ، އެ ސަރަޙައްދަކަށް ދާން ބޭނުންވާ 
ސަބަބު ިމނިސްޓްރީއަށް ލިޔުުމން ހުށަހަޅައި، ިމނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުުމން  

 ލިބިގެންނެވެ.

ބަޔަކަށް  (1)    ެޖހިފައިވާ  ހާލުގައި  ސަބަބުން  ހަނގުރާަމއިގެ 
 ؛އިންސާނިއްޔަތުކަުމގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުަމށް

 ؛ހުއްދަކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިކަުމގެ މަސައްކަތެއް ކުރުަމށް (2)   

އަިމއްލަ ަޖްމޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ަޖާމޢަތަކުން ސަރުކާރުން ހުއްދަދޭ  (3)   
 ؛ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް ކުރުަމށް

 އެނޫންވެސް ކަެމއް ކުރުަމށް.ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދޭ  (4)   

އެދި  )ށ(    ހުއްދައަށް  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ކަެމއް    ،ހުށަހަޅާނީ ބޭނުންވާ  ކުރަން  ސަރަޙައްދެއްގައި  ހަނގުރާަމވެރި 

 އިންތިޒާުމކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ.

ަމތީން )ނ(    ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ހަނގުރާަމވެރި    ،މި 
ބަންދުނޫން  ސަރުކާރު  ަމދުވެގެން  ދިއުުމގެ                  ސަރަޙައްދަކަށް 

 )ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 45

އެދި  )ރ(    ހުއްދައަށް  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ލިޔުުމގައިހުށަހަޅާނީ   ހުށަހަޅާ  ިމގޮތުން  ތިރީގައި   ، ލިޔުުމންނެވެ. 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ.
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ހަނގުރާަމވެރި   (1)    ބޭނުންވާ  ަމޑުކުރަން  ނުވަތަ  ބޭނުންވާ  ދާން 
 ؛ސަރަޙައްދު

ބޭނުންވާ   (2)    ދާން  ސަރަޙައްދަށް        ނުވަތަ  ސަބަބު،  ހަނގުރާަމވެރި 
 ؛ސަރަޙައްދުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު އެ

 ؛ހަނގުރާަމވެރި ސަރަޙައްދުގައި ަމޑުކުރަން ބޭނުންވާ ުމއްދަތު (3)   

ބޭނުންވާ  (4)    ގެންދަން  ކުރިޔަށް  ސަރަޙައްދުގައި  ހަނގުރާަމވެރި 
 ؛ހަރަކާތުގެ ފުރިހަމަ ަމޢުލޫާމތު

   

 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި  3( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) (5)
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމގުސަދެއް ހާސިލުކުރުަމށް ޓަކައި ހަނގުރާަމވެރި  
ސަރަޙައްދަކަށް ދަތުރުކުރާނަމަ، އެ ހަނގުރާަމވެރި ސަރަޙައްދުގައި 
ގުޅިގެން   ފަރާތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ހަރަކާތްތެރިވާ 

  ؛މަސައްކަތްކުރާކަން ބަޔާންކޮށް އެ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން

އިންތިޒާުމކުރާ   (6)    ފޮނުވުުމގެ ކަންކަން  ހަނގުރާަމވެރި ސަރަޙައްދަށް 
އެޑްރެހާއި ދިރިއުޅޭ  ިމހާރު  ނަާމއި،  ފޯނު  ، ފަރާތްތަކުގެ  ގުޅޭނެ 

 ؛ނަންބަރާއި، ހައިސިއްޔަތު

ފަރާތްތަކުގެ  (7)    ބޭނުންވާ  ފޮނުވަން  ސަރަޙައްދަށް  ހަނގުރާަމވެރި 
ތަފުސީލާއި، ަމޤާާމއި  ، ނަާމއި ަމސައްކަތުގެ  ިމހާރު  ، ކުރާ 

އެޑްރެހާއި ނަންބަރާއި، ދިރިއުޅޭ  ފޯނު  ދިވެހި  ، ގުޅޭނެ 
   ؛ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި، 

ދިއުާމއި (8)    ސަރަޙައްދަށް  އައުާމއި،    ،ހަނގުރާަމވެރި  އެނބުރި 
ހުރުާމއި ޚަރަދާއި   ،މަޑުކުރުާމއި،  ހިނގާ        ، ކެއިންބުއިަމށް 

ފާއިތުވި   ފަރާތުގެ  ކުރާ  ޚަރަދުތައް  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ    6އެ 
އެ ޚަރަދު ހަަމަޖއްސާ ގޮތުގެ ސަޕޯޓިންގ   ،ބޭންކް ސްޓޭޓްަމންޓާއި

 ؛ޑޮކިއުަމންޓްތައް

ީމގެ އިތުރުންވެސް ިމނިސްޓްރީން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ އެންެމހައި   (9)   
 ަމޢުލޫާމތާއި ލިޔުންތައް.

ާމއްދާގެ  )ބ(    ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުަމކާ ގުޅިގެން، މި  މި 
ނަންބަރުގެ ދަށުން ިމނިސްޓްރީން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ( ވަނަ  9)ރ( ގެ )
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ަމޢުލޫާމތު ހުށަހެޅުަމށް އޮތްނަމަ، އެ      ސަރުކާރު ބަންދުނޫން   ، ަމޢުލޫާމތެއް 
އަންގަންވާނެއެވެ.   5 ލިޔުުމން  ިމނިސްޓްރީން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 

ރޭގައި )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެ  7ގެން  ިމގޮތުން ިމނިސްޓްރީން އަންގާތާ ގިނަވެ
 އެ ަމޢުލޫާމތު ލިޔުުމން ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް  )ޅ(   ޯމލްޑިވްސް  ނަަމވެސް،  އޮތް  އެހެން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
އޮފިސަރަކު ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  ޯމލްޑިވްސް  ނުވަތަ  ފޯސްގެ        ، ޑިފެންސް 

ނިސްބަތްވާ އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތެއް ކުރުަމށް ޓަކައި    ކުއެ އޮފިސަރަ
ސަރަޙައްދެއްގައި  އެފަދަ  ނުވަތަ  ދިޔުަމށް  ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނގުރާަމވެރި 
މަޑުކުރުަމށް ޓަކައި މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދާކަށެއް 

ސަރަޙައްދަ ނުޖެހޭނެއެވެ. ހަނގުރާަމވެރި  ދާނަަމއެހެންނަަމވެސް،   ، ކަށް 
އެކަން ލިޔުުމން ިމނިސްޓަރުގެ   ،ނުވަތަ އެފަދަ ސަރަޙައްދެއްގައި މަޑުކުރާނަަމ

 ސަާމލުކަަމށް ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

އެފަދަ   ،މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަނގުރާަމވެރި ސަރަޙައްދަކަށް ދިއުާމއި )ކ(   
ސަރަޙައްދެއްގައި މަޑުކުރުުމގެ ހުއްދައަށް އެދި ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުުމން،  
ފޮނުވަން  ސަރަޙައްދަށް  ހަނގުރާަމވެރި  ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާ  އެދި  އެކަަމށް 

މި ގަވާއިދުގެ   ،ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ބެކްގްރައުންޑް އެސެސްަމންޓެއް ހެދުަމށް
ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ  7 ށްފައިވާ އިންޓެލިެޖންސް އިދާރާތަކަށް ވަނަ 

ގިނަވެގެން   ހުށަހަޅާތާ،  ހުށަހެޅުން  ިމ  ވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅަން  ިމނިސްޓްރީން 
  )ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާތަކުން ބެކްގްރައުންޑް އެސެސްަމންޓް   20

 ހަދައި، އެސެސްަމންޓް ރިޕޯޓު ިމނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އެދި މި   )އ(    ހުއްދައަށް  ަމތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ 
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   30ހުށަހަޅާ ލިޔުން ލިބޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  

ގޮތެއް ނިންަމއި ހުށަހެޅުަމކާެމދު  ގޮތެއް  ،އެ  އެދި   ،އެ ނިންމި  ހުއްދައަށް 
 ނެއެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުުމން ިމނިސްޓްރީން އަންގަންވާ

އެދި  )ވ(    ހުއްދައަށް  ަމތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ހުއްދަ   ، ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުަމކާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންެޖހޭ ބެލުންތައް ބެލުަމށްފަހު

 ދިނުާމއި ނުދިނުުމގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ިމނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ހަނގުރާަމވެރި ސަރަޙައްދަކަށް މި   )މ(  
ސަރަޙައްދަކަށް  އެފަދަ  ވިޔަސް،  ދިންކަުމގައި  ހުއްދަ  ދަތުރުކުރުުމގެ 
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އެހެނިހެން   އެފަދަ  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ވިސާ  ހޯދަންެޖހޭ  ދަތުރުކުރުަމށް 
 ހުއްދަތައް ހޯދުަމކީ ދަތުރުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންާމއެކެވެ. 

މަޑުކުރެވޭނީ )ހ(  . 5 ެއނބުރި ައުއން  ސަރަޙައްދެއްގައި  ގަވާއިދުގެ    ، ހަނގުރާަމވެރި  ވަނަ    4މި 
 ށެވެ. ކަ ާމއްދާގެ ދަށުން ދޭ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތަ

ސަބަބަކާހުރެ )ށ(    ނަަމވެސް، އެއްވެސް  އެހެން އޮތް  )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ   ،މި 
ހަނގުރާަމވެރި ސަރަޙައްދަށް ދިއުަމށް ހުއްދަ ދެވުނު ފަރާތުގެ ބާރު ނުހިނގާ  
ކަެމއްގެ ސަބަބުން، އެ ުމއްދަތު ހަަމވުުމގެ ކުރިން އެނބުރި ނާދެވޭ ހާލަތެއް 

އެކަން   ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ،  ިމނިސްޓްރީއަށް  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ގައިވާ )ނ(    )ށ(  ާމއްދާގެ  ގުޅިގެން    މި  އެންގުމާ  އަންގާ  ަމތިން  ގޮތުގެ 
ޢަަމލުކުރަންވާނީ   ފަރާތުން  މަޑުކުރާ  ސަރަޙައްދުގައި  ހަނގުރާަމވެރި 

 ިމނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ ަމތިންނެވެ. 

ގަވާއިދުގެ   )ރ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ   4މި  ހުއްދައިގައި  ދޭ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ދިއުަމށް   ، ހަަމނުވިނަަމވެސްުމއްދަތު   ސަރަޙައްދަށް  ހަނގުރާަމވެރި 

އަންގައިފިނަަމ އައުަމށް  އެނބުރި  ފަރާތަށް  ދިން  ހުއްދަ   ، ިމނިސްޓްރީން 
 ިމނިސްޓްރީން ދޭ ުމއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެނބުރި އަންނަންވާނެއެވެ.

އާއި )ބ(    )ށ(  ާމއްދާގެ  ގައި  ، މި  )ރ(  އާއި،  ގޮތުގެ )ނ(  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ބެލެވޭނީ ނުދީފިނަމަ  އެއްބާރުލުން  ނުވަތަ  ނުކޮށްފިނަމަ  ޢަަމލު   ، ަމތިން 

 ހަނގުރާަމވެރި ސަރަޙައްދެއްގައި ަމޑުކުރުންކަަމށެވެ.

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 6 ހުްއދަ ބާޠިލުކުރުން  ފަރާތުން  4މި  ލިބޭ  ހުއްދަ  ދޭ  ދަށުން  ާމއްދާގެ   ، ވަނަ 
ނޫން    ހަރަކާތް  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ހިންގުަމށް  ސަރަޙައްދުގައި  ހަނގުރާަމވެރި 

 ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ިމނިސްޓްރީން ދީފައިވާ   )ށ(   
 ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުަމށް ހުއްދަ ހޯދުަމށް ހުށަހަޅާ ަމޢުލޫާމތުގެ  ހަނގުރާަމވެރި   )ނ(   
ަމޢުލޫަމތެއްކަން ދޮގު  ަމޢުލޫާމތަކީ  އެއްވެސް  ދޭ ފަހުން    ، ތެރެއިން  ހުއްދަ 

 ވަގުތުން ފެށިގެން ހުއްދަ ބާޠިލުވީއެވެ.  އެ  ،ިމނިސްޓްރީއަށް އެނގިއްެޖނަަމ
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 ދެވަނަ ބާބު 
 އިންޓެލިޖެންސާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި 

ިއންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު  
 ހިްއސާކުރުން 

އިންޓެލިެޖންސް   )ހ(  . 7 ގުޅުންހުރި  ޓެރަރިޒަމާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  ތިރީގައި 
އިދާރާތަކުން، މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ  

 ަމޢުލޫާމތު، އެ އިދާރާތަކުގެ ެމދުގައި ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.އިންޓެލިެޖންސް  

 ؛ޯމލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (1)   

 ؛ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (2)   

 ؛ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (3)   

 ؛ޯމލްޑިވްސް އިިމގްރޭޝަން (4)   

ަމނިޓަރީ   (5)    އިންޓެލިެޖންސް  ޯމލްޑިވްސް  ފައިނޭންޝަލް  އޮތޯރިޓީގެ 
 ޔުނިޓް. 

ަމތިން )ށ(    ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  އަނެއް   ،މި  އިދާރާއަކުން  އެއް 
ހިއްސާކުރަންވާނީ ަމޢުލޫާމތު  އިންޓެލިެޖންސް  ހިއްސާކުރާ    ، އިދާރާއަށް 

ަމޢުލޫާމތު  ފަސޭހައިން  ެމދުގައި  އިދާރާތަކުގެ      އިންޓެލިެޖންސް 
ޤާއިްމކުރާ ޚާއްޞަކޮށް  އެކަަމށް  ޓަކައި  އިލެކްޓްރޯނިކް   ބަދަލުކުރުަމށް 

ެމދުވެރިކޮށް ބަދަލުކުރާ  ،ވަސީލަތެއް  ނިޒާެމއްގެ    ަމޢުލޫާމތު  ވަކި 
 ތެރެއިންނެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިލްކެޓްރޯނިކް ވަސީލަތް ފެއިލްވެއްެޖ   )ނ(   
ބަދަލުކުރާނީ ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅޭ  އިންޓެލިެޖންސާ        ، ހާލަތެއްގައި، 

 އަތުން އަތަށެވެ. ،ވަސީލަތެއް ެމދުވެރިނުކޮށްއިތުރު 

ނިޒާުމ    މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓެލިެޖންސް ަމޢުލޫާމތު ބަދަލުކުރާ  )ރ(   
މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ޤާއިްމކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ބަލަހައްޓާނީ

ަމޝްވަރާ އިދާރާތަކުގެ  ޕޮލިސް    ،އެކުޔާއިންޓެލިެޖންސް  ޯމލްޑިވްސް 
 އިންނެވެ.  ސަރވިސް

ަމޢުލޫާމތު،  )ބ(    އިންޓެލިެޖންސް  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި    މި 
އެއް އިދާރާއަކުން އަނެއް އިދާރާއަށް ހިއްސާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޤާއިުމކުރާ  

ުމވަ މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާތަކުގައި  އިންޓެލިެޖންސް  ޒަފުން އްނިޒާަމށް 
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ތަްމރީންތައް ބޭނުންވާ  ގޮތުން  ޕޮލިސް    ،އަހުލުވެރިކުރުުމގެ  ޯމލްޑިވްސް 
 ސަރވިސްއިން ހިންގަންވާނެއެވެ.

ިއންޓެލިޖެންސް ިއދާރާތަކުގެ  
މެދުގައި މަޢުލޫމާތު  

ބަދަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތި  
 ުއނދަގޫތަްއ ަޙްއލުކުރުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓެލެިޖންސް  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި  7މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  . 8
ގަވާއިދުގެ މި  ނުވަތަ  ބަދަލުކުރުުމގައި  ަމޢުލޫާމތު  ެމދުގައި         އިދާރާތަކުގެ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަށް  7 )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ     ، ވަނަ ާމއްދާގެ 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބުުމގައި ދިާމވާ    9މި ގަވާއިދުގެ  

އެ އިދާރާއަކުން ިމނިސްޓަރަށް އެކަން     ، ކަށް ޙައްލު ނުލިބޭނަަމަމއްސަލަތަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.

އަންގަންވާނީ )ށ(    ިމނިސްޓަރަށް  ަމތީން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ަމއްދާގެ          ، މި 
އެ އިދާރާއަކަށް ޒިންާމވާ ިމނިސްޓަރު ނުވަތަ އިދާރާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ 

 ލިޔުުމންނެވެ. ،ެމދުވެރިކޮށްއެންމެ އިސްފަރާތް 

ިއންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު  
ބަދަލުކުރާ ނިޒާމުގަިއ  

ފުރިހަމަވެފަިއ ހުންނަންޖެހޭ  
 ކަންތައްތަްއ

އަންނަނިވި    ،މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ޤާއިްމކުރާ ނިޒާަމކީ  )ހ(  . 9
 ކަންތައްތައް ފުރިހަަމކޮށްފައި ހުންނަ ނިޒާަމކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

   (1) އިންޓެލިެޖންސް ަމޢުލޫާމތު ރައްކައުތެރިކަާމއެކު ބަދަލުކުރެވޭނެކަން   
 ؛ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ވުން

   (2) މެނުވީ   ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ  ކްލިއަރެންސް  ސެކިއުރިޓީ 
 ؛ަމޢުލޫާމތަށް ވާޞިލު ނުވެވުން

   (3) ވާޞިލު    ަމޢުލޫާމތަށް  މެނުވީ  ލިބިގެން  ހުއްދައެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި 
 ؛ނުވެވުން

   (4) ަމޢުލޫާމތު ބަދަލުކުރެވޭ ނިޒާުމ ޤާއިްމކޮށްފައިވާ ތަނުގެ އެކްސެސް   
 ؛ފައި ހުރުންށްކޮންޓްރޯލް ކޮ

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ( ވަނަ  2މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   
 އެ ީމހަކު ނިސްބަތްވާ އިންޓެލިެޖންސް އިދާރާއަކުންނެވެ.  ،ކްލިއަރެންސް ދޭނީ

ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(    ( ވަނަ ނަންބަރުގައި "ސެކިއުރިޓީ ކްލިއަރަންސް  2މި 
ުމވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ ލިބިފައިވާ ފަރާތް" ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ  
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ަމޢުލޫާމތަށް  ޗެކްކޮށް،  ބެކްގްރައުންޑް  އިދާރާއަކުން  އިންޓެލިެޖންސް 
 ވާޞިލުވުުމގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

މި ާމއްދާގެ  ، މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދޭ ސެކިއުރިޓީ ކްލިއަރެންސާއެކު )ރ(   
 ، ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ހުއްދަ ހޯދުަމށ3ް)ހ( ގެ )

 ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިޔުުމން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

އިދާރާތަކުން  )ބ(    އިންޓެލިެޖންސް  ަމތީން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ރ(  ާމއްދާގެ  މި 
ރަސްީމ     ،ހުއްދަ ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާތާޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް  

 ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.  ގައި)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ 2ބަންދު ނޫން 

އިންޓެލެިޖންސް   )ޅ(   ފަރާތެއް  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ދަށުން  ގެ  )ބ(  ާމއްދާގެ  މި 
މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޒިންާމއިން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާއިީމކޮށް ވަކިވެއްެޖނަަމ  

އިދާރާއަކުން  ،ވަކިކޮށްފިނަަމ  ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ  ީމހަކު  ޯމލްޑިވްސް    ،އެ 
 އަންގަންވާނެއެވެ. ވަގުތުން ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެކަން 

ދަށުން އެކުލަވައިލާ )ކ(    ގަވާއިދުގެ  ބަދަލުކުރާ  ، މި  ަމޢުލޫާމތު   އިންޓެލިެޖންސް 
ަމޢުލޫާމތު  އިންޓެލިެޖންސް  ގުޅޭ  ޓެރަރިޒަމާ  ެމދުވެރިކޮށް،  ނިޒާމު 

ގުޅޭ ކަންކަުމގައި ކޯޑިނޭޓްކުރުަމށް އިންޓެލިެޖންސް ކޮންެމ    ، ހިއްސާކުރުމާ 
ކަނޑައަޅައި  2އިދާރާއަކުން   ޕޮއިންޓް  ފޯކަލް  އިދާރާތަކުގެ   ،)ދޭއް(  އެ 

 ެމދުގައި ލިޔުުމން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ަމތީމި   )އ(    ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ކ( ގައި  ކަނޑައަޅާ ފޯކަލް  ާމއްދާގެ  ން 
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި   24ޕޮއިންޓް ބަދަލުވެއްެޖނަމަ، ގިނަވެގެން  

 އިންޓެލިެޖންސް އިދާރާތަކަށް ލިޔުުމން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ޞަ ހުއްދައެއް ކަަމށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަކި ޚާއ3ްމި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ވ(   
އެވަނީ ނިޒާަމށް    ،ބުނެފައި  ބަދަލުކުރެވޭ  ަމޢުލޫާމތު  އިންޓެލިެޖންސް 

 ރނޭްމއާއި ޕާސްވޯޑަށެވެ. ޒައެކްސެސް ވުަމށްޓަކައި ދޭ ޔޫ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )މ(   )ވ( ގައި  ާމއްދާގެ  ޕާސްވޯޑްޒަޔޫމި  އެހެން    ،ރނޭްމއާއި 
 އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ިއވެލުޭއޓް ކުރުމާއި  
 ގްރޭޑް ކުރުން 

އިދާރާތަކުން  )ހ(  . 10 އިންޓެލިެޖންސް  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  މި 
ަމޢުލޫާމތަކީ  ބަދަލުކުރާ ހިއްސާކުރާ    ،އިންޓެލިެޖންސް  ަމޢުލޫާމތެއް  އެ 
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އިންޓެލިެޖންސް އިދާރާއަކުން ގްރޭޑްކޮށް، އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތަކަށް 
 ވާންވާނެއެވެ.

ަމތީ )ށ(    ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  އިދާރާތަކުގެ މި  އިންޓެލިެޖންސް  ން 
އިންޓެލިެޖންސް ަމޢުލޫާމތު ގްރޭޑްކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުާމ    ެމދުގައި ބަދަލުކުރާ

މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން    ، ގުޅޭ ިމންގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮނިގަނޑެއް
އެކުލަވައިލައި  30ފަށާތާ   ިމނިސްޓަރު  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ    ، )ތިރީސް( 

 އިންޓެލިެޖންސް އިދާރާތަކުގެ ެމދުގައި ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

އެކުލަވައިލާނީ ( )ނ   އޮނިގަނޑު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ          ، މި 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓެލެިޖންސް   7މި ގަވާއިދުގެ 

 އެކުގައެވެ. ޔާއިދާރާތަކުގެ ަމޝްވަރާ

އިދާރާއަކާ   )ހ(  . 11 ވަގުތުން ައންގަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  ަމޢުލޫާމތަކީ އިންޓެލިެޖންސް  އިންޓެލިެޖންސް  ހިއްސާކުރަންެޖހޭ 
 ަމޢުލޫާމތު ގްރޭޑްކުރުާމއި އިވެލުއޭޓް ކުރުުމގެ ިމންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ަމޢުލޫާމތު ލިބޭ   ،ގޮތުން ވަގުތުން އަންގަންެޖހޭ ފަދަ ަމޢުލޫާމތެއް ނަމަ  އެ 
ެމދުވެރިކޮ ޕޮއިންޓް  ފޯކަލް  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ފަރާތުން          ށް، އިދާރާގެ 

އެ ަމޢުލޫާމތަކާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަންެޖހޭ އިންޓެލިެޖންސް އިދާރާތަކުގެ 
 ފޯކަލް ޕޮއިންޓްތަކަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

އިދާރާއަކުން  )ށ(    އިންޓެލިެޖންސް  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  މި 
އިންޓެލިެޖންސް   ގުޅިގެންއެހެން  ަމޢުލޫާމތަކާ  ފޯރުކޮށްދޭ   ، އިދާރާއަކަށް 

 ، ަމޢުލޫާމތު ލިބިގަތް އިދާރާއަކުން ޢަަމލުކުރި ގޮތް އެނގެން ބޭނުންވާކަަމށް
އެދިއްެޖނަަމ އިދާރާއިން  ފޯރުކޮށްދިން  ގޮތުގެ ، ަމޢުލޫާމތު  ޢަަމލުކުރި 

 ަމޢުލޫާމތު ދޭންވާނެއެވެ. 

އިންޓެލިެޖންސް ަމޢުލޫާމތު ތިންވަނަ    އިންޓެލިެޖންސް އިދާރާތަކުގެ ެމދުގައި ބަދަލުކުރާ . 12 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ހުްއދަ 
ަމޢުލޫާމތު ހިއްސާކުރި އިދާރާގެ ހުއްދަ އެކުގައެވެ.    ޔާފަރާތަކާ ބަދަލުކުރަންވާނީ އެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    10މި ގަވާއިދުގެ    އެކަން ކުރަންވާނީ،އަދި  
 ންނެވެ. އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެ ަމތީިމންގަނޑުގަ

ރާްއޖެިއން ބޭރުގެ ިއދާރާތަކުން  
ލިބޭ ިއންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު  

 ހިްއސާކުރުން 

ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރު ޤައުަމކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާއަކުން ލިބޭ   )ހ(  . 13
އިންޓެލިެޖންސް   ގުޅުންހުރި  ނަންބަރު   ،ަމޢުލޫާމތުޓެރަރިޒަމާ  ޤާނޫނު 

ޤާނޫނު)  2015/32 ަމނާކުރުުމގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ (  ޓެރަރިޒަމް  ގައި 
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ހިއްސާކުރަންވާނީ އިދާރާއަކާ  ފޯރުކޮށްދޭ    ،އިންޓެލިެޖންސް  ަމޢުލޫާމތު  އެ 
 ންނެވެ. އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީ

ޤައުަމކާ  )ށ(    ބޭރު  ދިވެހިރާއްެޖއިން  ަމއްސަލަތަކުގައި  ގުޅުންހުރި  ޓެރަރިޒަމާ 
ހިންގަންެޖހޭ   ގުޅިގެން  އިދާރާތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ  ގުޅިގެން 

އެފަދަ ތަޙުޤީޤު، ތަޙުޤީގާއި ހިންގުަމށް  އޮޕަރޭޝަންތައް  ގުޅުންހުރި  ތަކާ 
ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް   ،އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތު ހިއްސާކުރާނީ 

 ސަރވިސްއިންނެވެ.

ިއންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު  
ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  
ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލަިއ  

 މޮނިޓަރކުރުން 

ޤާއިުމކުރާ )ހ(  . 14 ބަދަލުކުރުަމށް  ަމޢުލޫާމތު  ެމދުވެރިކޮށް   އިންޓެލިެޖންސް  ނިޒާުމ 
ބަދަލުކުރާ ެމދުގައި  އިދާރާތަކުގެ  ަމޢުލޫާމތާބެހޭ   އިންޓެލިެޖންސް 

ކޮންެމ    ، ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން   ،ތަފާސްހިސާބު ހިެމނޭ ރިޕޯޓެއް
 ނެއެވެ.މަހުން އެއްފަހަރު ިމނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާ އް(ތިނެ) 3

 2015/32މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަަމވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ށ(   
ގެ   ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ  ބޭނުަމށް   3-19)ޓެރަރިޒަމް  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

ަމސައްކަތް  ބަދަލުކުރުުމގެ  ރައްކައުތެރިކަާމއެކު  ަމޢުލޫާމތު  އިންޓެލިެޖންސް 
ޮމނިޓަރ ބަލައި  ބޭނުންވާ ކުރުަމ  ހިނގަުމންދާގޮތް  ިމނިސްޓަރު  ޓަކައި  ށް 
 ަމޢުލޫާމތު ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

ދަުއލަތުގެ ެއހެނިހެން ިއދާރާތަކަށް  
 ލިބޭ މަޢުލޫމާތު 

)ޓެރަރިޒަްމ ަމނާކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު   . 15
އިތުރުން އިދާރާތަކުގެ  އިދާރާއެއްގެ   ،އިންޓެލިެޖންސް  އެއްވެސް  ދައުލަތުގެ 

މުހިންުމ   ލިބޭ  ގުޅޭގޮތުން  ޢަަމލުތަކާ  ޓެރަރިޒަްމގެ  ދާއިރާއިން  މަސައްކަތުގެ 
އިދާރާއަކާ  އިންޓެލިެޖންސް  ގުޅުންހުރި  ަމޢުލޫާމތަކާ  އެ  ަމޢުލޫާމތެއް، 

ަމޢުލޫާމތު ބަލައިގަނެ އެ ަމޢުލޫާމތާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންެޖހޭ    ،ހިއްސާކޮށްފިނަމަ، އެ 
 ޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.ފި

އިންޓެލިެޖންސާ )ހ(  . 16 ައިއ.ޓީ ސެކިުއރިޓީ  ެމދުގައި  އިދާރާތަކުގެ  ަމޢުލޫާމތު   އިއިންޓެލިެޖންސް 
ނިޒާުމގެ   ޤާއިުމކޮށްފައވާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި           ބަދަލުކުރުަމށް 

ސެކިއުރިޓީ ހަަމަޖއްސަ  ގެއައި.ޓީ  ޯމލްޑިވްސް    ، ބެލެހެއްޓުަމކީ  އިކަންކަން 
 ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޒިންާމއެކެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އައި.ޓީ ސެކިއުރިޓީގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި،  )ށ(   
އައި.ޓީ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުުމގައި އިންޓެލިެޖންސް އިދާރާތަކުގެ 

އިުޖރާއަތްތަކާއި،   ،ދައުރާއި  ،ޒިންާމއާއި ގޮތުގެ  ހިނގާނެ         ސިސްޓަމް 
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އެ ނިޒާަމށް ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ ިމންގަނޑުތަކާއި، 
ުމވައްޒަފުން  އޮންނަ  ހުއްދަ  އެކުލަވައިލުާމއި،  ޕްލޭން  ސެކިއުރިޓީ  އައި.ޓީ 

ޯމލްޑިވްސް   ހިެމނޭގޮތަށް   ކަންތައްތައް  ގުޅޭ   ޕޮލިސް  އަހުލިވެރިކުރުވުމާ 
އެކުލަވައިލައި އުސޫލެއް  އިދާރާތަކާ   ، ސަރވިސްއިން         އިންޓެލިެޖންސް 

 އެ އުސޫލު ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނީ ވަކީލާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ޤާނޫނީ ވަކީލާ ެއކަހެރިކޮށް  
ބަްއދަލުކޮށް މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ  

ހިފެހެްއޓިދާނެ  ފުރުޞަތު ނުދީ  
 ހާލަތްތަްއ 

)ޓެރަރިޒަމް ަމނާކުރުުމގެ    2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި . 17
ީމހާއަށް  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޤާނޫނު( 

ުމޢާަމލާތު ބައްދަލުވެ  އެކަހެރިކޮށް  ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ  ފުރުޞަތު  އޭނާގެ   ،ކުރުުމގެ 
ފެށިގެން   ވަގުތުން  ހައްޔަރުކުރާ  ނުދީ )ހަތެއް(    7އޭނާ  ުމއްދަތަށް  ދުވަހުގެ 

 ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

އެކަހެރިކޮށް  )ހ(    ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ  އޭނާގެ  ީމހާއަށް  ހުރި  ހައްޔަރުކޮށްފައި 
ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ދީފިނަމަ،  ފުރުޞަތު  ކުރުުމގެ  ުމޢާަމލާތު  ބައްދަލުވެ 

ބާބުގައި   2015/32 ދެވަނަ  ގެ  ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ  )ޓެރަރިޒަމް 
ހޯދަން   ފުލުހުން  ތުހުަމތުގައި  ކޮށްފައިވާކަުމގެ  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކޮށްފާނެކަަމށް  އިންޒާރު  ފަރާތަކަށް  މަސައްކަތްކުރަުމންދާ 

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން. 

ވަކީލާއެކު   )ށ(    ޤާނޫނީ  އޭނާގެ  ީމހާއަށް  ހުރި  އެކަހެރިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައި 
ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ދީފިނަމަ،  ފުރުޞަތު  ކުރުުމގެ  ުމޢާަމލާތު  ބައްދަލުވެ 

ބާބުގައި   2015/32 ދެވަނަ  ގެ  ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ  )ޓެރަރިޒަމް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ހެކި ނައްތައިލައިފާނެކަަމށް ނުވަތަ ހެއްކަށް ނުފޫޒު  

 ންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން. ފޯރުވައިފާނެކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެ

އެކަހެރިކޮށް  )ނ(    ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ  އޭނާގެ  ީމހާއަށް  ހުރި  ހައްޔަރުކޮށްފައި 
ުމޢާަމލާތު ނަންބަރު   ބައްދަލުވެ  ޤާނޫނު  ދީފިނަމަ،  ފުރުޞަތު  ކުރުުމގެ 

ބާބުގައި   2015/32 ދެވަނަ  ގެ  ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ  )ޓެރަރިޒަމް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ޢަަމލު ހިންގައިފާނެކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ 

 ސަބަބުތަކެއް ހުރުން. 
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ވަ )ރ(    ޤާނޫނީ  އޭނާގެ  ީމހާއަށް  ހުރި  އެކަހެރިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައި  ކީލާއެކު 
ުމޢާަމލާތު ޖިސްާމނީ    ބައްދަލުވެ  ީމހަކަށް  ދީފިނަމަ،  ފުރުޞަތު  ކުރުުމގެ 

 އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން. 

އެކަހެރިކޮށް  )ބ(    ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ  އޭނާގެ  ީމހާއަށް  ހުރި  ހައްޔަރުކޮށްފައި 
ުމޢާަމލާތު ނަންބަރު   ބައްދަލުވެ  ޤާނޫނު  ދީފިނަމަ،  ފުރުޞަތު  ކުރުުމގެ 

ބާބުގައި   2015/32 ދެވަނަ  ގެ  ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ  )ޓެރަރިޒަމް 
ހޯދުަމށް  އަނބުރާ  ުމދަލެއް  ހޯދައިފައިވާ  ކޮށްގެން  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  ހުރުން. ހުރަސްއެޅިދާނެކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް

ޤާނޫނީ ވަކީލާ ެއކަހެރިކޮށް  
ބަްއދަލުކޮށް މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ  
ފުރުޞަތު ނުދީ ހިފެހެްއޓުމުގަިއ  

 ބަލާނެ ކަންތައްތަްއ 

ވަކީލާއެކު  )ހ(  . 18 ޤާނޫނީ  އޭނާގެ  ީމހާއަށް  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށުގެ 
ފުރުޞަތު   ބައްދަލުކުރުުމގެ  ނިންަމންވާނީ  އެކަހެރިކޮށް  ނުދިނުަމށް 

ކުރަުމންދާ ކޮާމންޑުގައި ނުވަތަ   ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ީމހާގެ ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤު
ޕޮލިސްއިން   އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ސަބް  މަސައްކަތްކުރާ  ޑިޕާޓްަމންޓުގައި 
ފެށިގެން ަމތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރަކަށް ަމއްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންެމހައި  

ކި ކަންތައްތަކަށް   ،ޔައިދިނުަމށްފަހުކަންތައްތައް  އެ  ފަރާތުން        އެ 
ގަވާއިދުގެ  ، ކުރާއިރު  ރިޢާޔަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ   17ިމ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

ބުލޫކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ގަހާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް ވުޫޖދުގައި އޮތްކަަމށް  
ެމއް ލިޔެ ރައްކައު ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަަމއެވެ. ިމގޮތުން ނިންމާ ކޮންެމ ނިންުމ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުުމގައި )ށ(    އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު   ، މި 
ކޮޕީއެއް ލިޔުުމގެ  އެ  އަދި  ހުންނާންވާނެއެވެ.  ތުހުަމތުކުރެވޭ   ، ހިެމނިފައި 

ވަކީލަށް އޭނާގެ  ތެރޭގައި   24  ،ފަރާތަށާއި  ގަޑިއިރުގެ  )ސައުވީސް( 
 ދޭންވާނެއެވެ. 

 ؛ަމއްސަލައިގެ ނަންބަރު ނުވަތަ އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު (1)   

 ؛ަމއްސަލަ ބަލާ ޑިޕާޓްަމންޓް / ސެކްޝަން (2)   

 ؛ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ސަރވިސް ނަންބަރާއި ސޮއި (3)   

 ؛ަމއްސަލައިގެ ޚުލާޞާ (4)   

 ؛ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ަމޢުލޫާމތު (5)   
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 ؛ސޮއި  ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި  ، ގޮތެއް ނިންިމ އޮފިސަރުގެ ނަާމއި (6)   

ފުރުޞަތު   (7)    ބައްދަލުކުރުުމގެ  އެކަހެރިކޮށް  ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ 
 ؛ނުދިނުަމށް ނިންިމ ނިންުމން ބިނާކުރި އެކަށީގެންވާ ސަބަބު

ނުދީ ޤާނޫނީ   (8)    ފުރުޞަތު  ބައްދަލުކުރުުމގެ  އެކަހެރިކޮށް  ވަކީލާއެކު 
 ؛ހިފެހެއްޓުަމށް ނިންމި ުމއްދަތު

 ؛ތާރީޚާއި ގަޑި (9)   

 ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު.  ( 10)   

ވަކީލާއެކު  )ނ(    ޤާނޫނީ  އޭނާގެ  ީމހާއަށް  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށުގެ 
 ،އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ހިފެހެއްޓުަމށް ނިންމާ ުމއްދަތު

ނިންުމެމއް    7 އެފަދަ  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ގިނަވެގެން  ދުވަހަށްވުރެ  )ހަތެއް( 
ރިވިއު   6ނިންާމތާ   ނިންުމެމއް  އެ  ކުރިން  ވުުމގެ  ދުވަސް  )ހައެއް( 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  

ވަކީލާއެކު ކުށުގެ   )ރ(    ޤާނޫނީ  އޭނާގެ  ީމހާއަށް  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ތުހުަމތުގައި 
އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ހިފެހެއްޓުަމށް ނިންމާ ުމއްދަތު 
ރިވިއު ކުރުުމން އެ ުމއްދަތު އިތުރުކުރަންެޖހޭ ސަބަބެއް ނެތްނަމަ، ވަގުތުން 

އަ ގެންނަންވާނެއެވެ.  ނިުމަމކަށް  ުމއްދަތު  އެކަންއެ  ކުރެވޭ   ،ދި  ތުހުަމތު 
)ހަތަރެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި   4ގިނަވެގެން    ،ފަރާތަށާއި އޭނާގެ ވަކީލަށް

 އަންގާންވާނެއެވެ.

ވަކީލާއެކު  )ބ(    ޤާނޫނީ  އޭނާގެ  ީމހާއަށް  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށުގެ 
ނިންމާ ުމއްދަތު   އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ހިފެހެއްޓުަމށް

ހުރިނަމަ،   އެގޮތުގައި  ސަބަބުތައް  ހިފެހެއްޓި  ުމއްދަތު  އެ  ކުރުުމން  ރިވިއު 
އެދި އިތުރުކުރުަމށް  ުމއްދަތު  ބޭނުންވާނަމަ،  ުމއްދަތު  އެ  ުމއްދަތު   ، އަދި 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ލިޔުަމކުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ   24ހަަމވުުމގެ  
 ވާނެއެވެ. ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން

މި ާމއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުަމކާ   )ޅ(  
އިތުރުކޮށްދޭންވާނީ،  ުމއްދަތު  އެ  ެޖނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ         ގުޅިގެން، 
ގިނަވެގެން  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ބެލުަމށްފަހު،  ދެިމއޮތްތޯ  ސަބަބުތައް            އެ 
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ލިޔެ     7 ނިންުމން  މި  އަދި،  ުމއްދަތަށެވެ.  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 
 ރައްކައުކުރާންވާނެއެވެ. 

ނިންާމ   )ކ(    އޮފީހުން  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދަށުން  )ޅ( ގެ  ާމއްދާގެ  މި 
ލިޔުުމން    ، ނިންުމން ފަރާތަށް  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށުގެ 

 އަންގާންވާނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އަތުލެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ނުވަތަ ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

ވަގުތުން ނައްތަިއލަންޖެހޭ ތަކެތި  
 ނައްތަިއލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ނަންބަރު   )ހ(  . 19 ގައި    2015/32ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ  )ޓެރަރިޒަްމ 
ތެރެއިން  ތަކެތީގެ  ހިފެހެއްޓޭ  ތަޙުޤީޤުގައި  ކުށެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ސަލާަމތާއި ރައްކައުތެރިކަަމށް ޓަކައި ކޮންެމހެން ވަގުތުން ނައްތައިލަންެޖހޭ  

ޢަަމލުކުރާންވާނީ ނައްތައިލުުމގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ތަކެތި  ާމއްދާގައި  މި 
 ންނެވެ.ގޮތުގެ ަމތީ

ނުަމށް ޓަކައި ސަލާަމތާއި ރައްކައުތެރިކަަމށް ޓަކައި ކޮންމެހެން  މި ާމއްދާގެ ބޭ )ށ(    
 އަންނަނިވި ތަކެތި ބެލެވޭނެއެވެ. ،ވަގުތުން ނައްތައިލަންެޖހޭ ތަކެތިކަުމގައި

 ؛ގޮވާތަކެތި (1)   

 ؛ފަނާކުރަނިވި ާމއްދާ ނުވަތަ އެފަދަ ާމއްދާ ހިެމނޭ ތަކެތި (2)   

ބޭނުންކޮށްގެން  ނުރައްކާތެރި   (3)    ކެިމކަލް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ކެިމކަލް 
 ؛ހަދައިފައިވާ ތަކެތި

ވިހައެއް  (4)    އެފަދަ  ނުވަތަ  ވިހަ  ނުރައްކާ  ފުރާނައަށް  އިންސާނުންގެ 
 ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދައިފައިވާ ތަކެތި. 

ގޮވާތަކެތީގެ މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް،   )ނ(   
 ، ސަލާަމތްތެރިކަާމއެކު ނުގޮވާނެ ގޮތެއް ހެދޭނަަމ  ،ތެރޭގައި ހިެމނޭ އެއްޗެއް

އެ އެއްޗެއް ވަގުތުން   ،އެގޮތުގެ ަމތީން އެ އެއްޗެއް ނުގޮވާގޮތް ހެދުަމށްފަހު
ިމ ާމއްދާ   ނައްތައިނުލައި ަމއްސަލައިގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުަމށް 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ނައްތައިލަންވާނީ )ރ(    އެއްޗެއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ      ، މި 
އަޅަންެޖހޭ   ގޮތުން  ރައްކައުތެރިކަުމގެ  ކުރިން  ނައްތައިލުުމގެ  އެއްޗެއް  އެ 
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އެޅުަމށްފަހު ފިޔަވަޅުތައް  ސަބަބުން   ،އެންެމހައި  ނައްތައިލުުމގެ  އެއްޗެއް 
ށް ނުވަތަ ީމހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ނުވަތަ ނައްތައިލުުމގެ ތެރޭގައި ީމހަކަ

 ބައެއްގެ ުމދަލަށް ގެއްލުެމއް ނުލިބޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުަމށްފަހުގައެވެ. 

އެއްޗެއް  )ބ(    އެއްވެސް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
އެ އެއްޗެއް ނައްތައިލުަމށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ   ،ނައްތައިލަންވާނީ

ނެވެ. އަދި ިމގޮތުން ނައްތައިލާ ނައްތައިލުުމގައި ތިާމވެށްޓަށް ގެއްލުެމއް  ަމތީން
ން އެ  އެއްޗެއް ނައްތައިލުަމށް ޚާއްޞަ ސަާމލުކަެމއް  ގެ ަމތީއްނުލިބޭނެ ގޮތެ
 ދޭންވާނެވެ. 

އެއްޗަކީ ހަނގުރާަމވެރި ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ   )ޅ(    ދަށުން ނައްތައިލާ  ާމއްދާގެ  މި 
ނައްތައިލަންވާނީ  އެއްޗެއް  ނަމަ، އެ  ނޭޝަނަލް   ،ގޮވާއެއްޗެއް  ޯމލްޑިވްސް 

 ޑިފެންސް ފޯސްގެ ބެލުުމގެ ދަށުންނެވެ.

ވަގުތުން  )ކ(    ކޮންމެހެން  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  މި 
ހަނގުރާަމވެރި  ނައްތައިލަންެޖހޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ގޮވާއެއްޗެއް ނުވަތަ  

ފަރާތުން   ،ހަތިޔާރެއް ފޯސްގެ  ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް  ޯމލްޑިވްސް 
އެކަން    ،ނައްތައިލަންވާނީ ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  ޯމލްޑިވްސް 

 އެންގުަމށްފަހުގައެވެ. 

ގޮވާ އެއްޗެއް  ނުވަތަ ހަނގުރާަމވެރި    ،މި ާމއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން )އ(   
ކު ނައްތައިލުުމގެ  ސަރވިސްއަށް ހަތިޔާރެއް  ޕޮލިސް  ޯމލްޑިވްސް  ރިން 

ގިނަވެގެން    ،ނޭންގޭފަދަ ހާލަތެއް ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، އެ ތަކެތި ނައްތައިލެވޭތާ
ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިޔުުމން    ،)އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  1

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ާމއްދާގައި   )ވ(    ތަކެތި މި  ނައްތައިލާ  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އަދި   ،ނައްތައިލަންވާނީ ކުރުަމށްފަހުގައެވެ.  ވީޑިއޯ  ފޮޓޯއާއި  ތަކެތީގެ  އެ 

ރިކޯ ތަކެތީގެ  އެ  ހިމެނޭގޮތަށް  ަމޢުލޫާމތު  ލިޔުުމން    ޑުތިރީގައިވާ 
 ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ. 

 ؛ނައްތައިލެވޭ ތަކެތީގެ ނަން/ބާވަތް (1)   

 ؛ނައްތައިލެވޭ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު (2)   

 ؛އެ ތަކެތީގެ ހާލަތު ،ނައްތައިލެވޭ ތަކެތި ހުރިގޮތާއި (3)   
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ނުވަތަ   (4)    އެކުލެވޭކަން  ގޮވާއެއްޗެއް  ތެރޭގައި  ތެކަތީގެ  ނައްތައިލެވޭ 
 ؛ނޫންކަން

 ؛ގަޑި، ތާރީޚާއި، ނައްތައިލެވޭ ތަކެތި ނެގިފައިވާ ތަނާއި (5)   

އިސް   (6)    އެންެމ  ހުއްދަދިން  ނައްތައިލުަމށް  ތަކެތި  ނައްތައިލެވޭ 
 ؛ރޭންކާއި، ސަރވިސް ނަންބަރު، ފަރާތުގެ ނަާމއި

 ނައްތައިލެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި. (7)   

މި ާމއްދާގެ )ވ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ނައްތައިލާ ތަކެތީގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ   )މ(  
ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، އެ ތަކެތި ނައްތައިލާތާ ގިނަވެގެން  ނުނެގޭފަދަ ހާލަތެއް  

ތެރޭގައި  1 ގަޑިއިރުގެ  ސަބަބު    ،)އެކެއް(  ނުކުރެވުނު  ވީޑިއޯ  ފޮޓޯއާއި 
 ބަޔާންކޮށް ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިޔުުމން އަންގަންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުމުން  
ނައްތަިއލަންޖެހޭ ތަކެތި  

 ނައްތަިއލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ނަންބަރު   )ހ(  . 20 ގައި    2015/32ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ  )ޓެރަރިޒަްމ 
ތެރެއިން  ތަކެތީގެ  ހިފެހެއްޓޭ  ތަޙުޤީޤުގައި  ކުށެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ސަލާަމތާއި ރައްކައުތެރިކަަމށް ޓަކައި ކޮންެމހެން ވަގުތުން ނައްތައިލަންެޖހޭ  

ފި ޢަަމލުކުރަންވާނީ ތަކެތި  ނައްތައިލުުމގައި  ތަކެތި  އެހެނިހެން         ޔަވައި 
 ންނެވެ.މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ

ނައްތައިލަންވާނީ )ށ(    ތަކެތި  ނައްތައިލާ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  އެއްޗެއް   ، މި  އެ 
 ހިފެހެއްޓުނު ަމއްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ ަމރުޙަލާއެއް ނިުމުމންނެވެ. 

ާމއްދާގެ ދަށުން ނައްތައިލަންެޖހޭ ތަކެތި ނައްތައިލުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ )ނ(     ، މި 
ނައްތައިލުުމގައި   ތަކެތި  ހިފެހެއްޓޭ  ަމއްސަލަތަކުގައި  އެހެނިހެން  ިޖނާއީ 

 ންނެވެ. ކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީޢަަމލުކުރާ އުސޫލުތަ

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، ހިފެހެއްޓިފައިވާ  )ރ(   
ނުވިކަުމގައި   އެއްޗެއްކަުމގައި  ފަދަ  ނައްތައިލަންެޖހޭ  ވަގުތުން  އެއްޗަކީ 

އެ އެއްޗެއްގެ   ންބޭއްވުމު ވިޔަސް، އެ އެއްޗަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން  
ކުރިަމތިވެ ހާލަތެއް  ނުރައްކާތެރި  ނަމަ، ސަބަބުން  އެއްޗެއް  ފަދަ         ދާނެ 

 އެ އެއްޗެއް ވަގުތުން ނައްތައިލެވިދާނެއެވެ.

 )ބ(    

 

ތަކެތި  ަމތީން ނައްތައިލާ  ގޮތުގެ  )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގެ  މި 
އަދި   ،ނައްތައިލަންވާނީ ކުރުަމށްފަހުގައެވެ.  ވީޑިއޯ  ފޮޓޯއާއި  ތަކެތީގެ  އެ 
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ހިމެނޭގޮތަ ަމޢުލޫާމތު  ރިކޯތިރީގައިވާ  ތަކެތީގެ  އެ  ލިޔުުމން    ޑުށް 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ؛ނައްތައިލެވޭ ތަކެތީގެ ނަން/ބާވަތް (1)   

 ؛ނައްތައިލެވޭ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު (2)   

 ؛އެ ތަކެތީގެ ހާލަތު ،ނައްތައިލެވޭ ތަކެތި ހުރިގޮތާއި (3)   

ތެރޭގައި   (4)    ތަކެތީގެ  ނުވަތަ  ނައްތައިލެވޭ  އެކުލެވޭކަން  ގޮވާއެއްޗެއް 
 ؛ނޫންކަން

 ؛ގަޑި ،ތާރީޚާއި، ނައްތައިލެވޭ ތަކެތި ނެގިފައިވާ ތަނާއި (5)   

ަމއްސަލައެއް   (6)    ޝަރުޢީ  ގުޅޭ  ތަކެއްޗާ  ނައްތައިލެވޭ 
 ؛ހިނގައިފައިވާނަމަ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ނައްތައިލުަމށް   (7)    ތަކެތި  އިސް  ނައްތައިލެވޭ  އެންެމ  ހުއްދަދިން 
 ؛ސަރވިސް ނަންބަރު  ،ރޭންކާއި، ފަރާތުގެ ނަާމއި

 ނައްތައިލެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި. (8)   

ނައްތައިލާ ތަކެތީގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ  ަމތީން  މި ާމއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ   )ޅ(  
ނައްތައިލާތާ ގިނަވެގެން  ނުނެގޭފަދަ ހާލަތެއް ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، އެ ތަކެތި  

ސަބަބު   1 ނުކުރެވުނު  ވީޑިއޯ  ފޮޓޯއާއި  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ  )އެކެއް( 
 ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިޔުުމން އަންގަންވާނެއެވެ. ،ބަޔާންކޮށް

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން 

ގޮތަކަށް   . 21 މާނަ ކުރުން  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  އަންނަނިވި  މި  ހިނދަކު،  ނުވާހައި  ބަޔާންކޮށްފައި 
އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި   ،ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ

 ދީފައިވާ ާމނައެވެ.

ބަޑިއާއި  )ހ(    އޮޓޮެމޓިކް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ހަތިޔާރު"  "ހަނގުރާަމވެރި 
ގޮވާތަކެތި ހިމެނޭގޮތުން، އެއިން އާދައިގެ އާންމު ހުއްދަ  އެހެނިހެން ބަޑިއާއި  

ަމރަ ީމހަކު  ތެރެއިން  އެއްޗެހީގެ  ކުރެވެން ނުހުންނަ  ފަދަ  އިބޭނުެމއް  ލެވިދާ 
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ަމރަ ީމހަކު  ނުވަތަ  ހުންނަ  ފަރުާމކޮށްފައި  ހުރި  އިގޮތަށް  ލުުމގެ ޤާބިލުކަން 
 ކޮންމެ ހަތިޔާރަށެވެ.

 ، ފަރާތް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، އ.ދ ގެ އޭެޖންސީތަކާއި"ބައިނަލްއަޤްވާމީ   )ށ(   
ކުަމގައިވާ   ފަރާތްތައް  މަސައްކަތްކުރާ  ގުޅިގެން  އެެޖންސީތަކާ  އެ 

ދަ ރެޑް ކްރޮސްއާއި، ރެޑް ކްރެސެންޓާއި،    އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮިމޓީ އޮފް
 އެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ އެެޖންސީތަކަށެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާީމ  )ނ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަުމގައި  އިދާރާ"        "ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
އިންޓެލިެޖންސް   ބައިނަލްއަޤުވާމީ  އިދާރާތަކާއި،  އެންފޯސްަމންޓް  ލޯ 

 ވާމީ ސެކިއުރިޓީ އިދާރާތަކަށެވެ. އިދާރާތަކާއި، ބައިނަލްއަޤް

ވަނަ   6އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ  "އިންޓެލިެޖންސް ަމޢުލޫާމތު" ކަަމށް ބުނެފައި   )ރ(   
ޤާނޫނު  ، ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓެލިެޖންސް އިދާރާތަކަށް

ކުށްކަަމށް   2015/32ނަންބަރު   ގައި  ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ  )ޓެރަރިޒަްމ 
ަމޢުލޫާމތު  އިންޓެލިެޖންސް  ލިބޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

އިވެލުއޭޓް އެކުލަވައިލާ  ގްރޭޑްކޮށް  ބެހޭގޮތުން  ދަށުން   ކުރުމާ  ިމންގަނޑުގެ 
 ގްރޭޑްކޮށް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ަމޢުލޫާމތަކަށެވެ.  

ނަންބަރު  )ބ(    ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ރިޕޯޓު"  "އިންޓެލިެޖންސް 
ގެ  ( 2015/32 ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ  ާމއްދާގެ   27ޓެރަރިޒަމް         ވަނަ 

( ފުރިހަަމވާ  7)ހ( ގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް  ނަންބަރުގައި  ( ވަނަ 
 އިންޓެލިަޖންސް ރިޕޯޓުތަކަށެވެ. 

 ިމނިސްޓަރ އޮފް ހޯްމއެފެއާޒަށެވެ.  ، "ިމނިސްޓަރު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޅ(  

 ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށެވެ.   ، "ިމނިސްޓްރީ" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ )ކ(   

"ފަނާކުރަނިވި ާމއްދާ" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގޮވާތަކެއްޗަށާއި، އަލިފާން  )އ(   
ވަކި ވަގުތެއް ެޖހުުމން ގޮވާ ގޮތަށް   ،ރޯވެދާ ފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި

ހަދައިފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ގޮވާނެ ވަކި ގޮތެއް ރޭވިފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، 
މީހުން ަމރުވެދާފަދަ ބަޔޮލޮިޖކަލް ާމއްދާތައް ނުވަތަ  ، ވިހައާއި، ވިހަ ގޭހާއި

 ކެިމކަލް ާމއްދާތަކާއި، ރޭޑިއޯއެކްޓިވް ާމއްދާތައް ހިެމނޭ ގޮތަށެވެ.  

ބޭނުންކުރުަމށް  )ވ(    ބޭނުންތަކަށް  އެވަނީ، އާންމު  ބުނެފައި  "ގޮވާތަކެތި" ކަަމށް 
ަމނާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެ ބޭނުންކުރުަމށް ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ހޯދަންެޖހޭ  
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އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން، ވަކި ވަގުތެއް ެޖހުުމން ގޮވާ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ  
ވިހައާއި، ވިހަ  ،  ރޭވިފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއިތަކެއްޗާއި، ގޮވާނެ ވަކި ގޮތެއް

ކެިމކަލް   ނުވަތަ  ާމއްދާތައް  ބަޔޮލޮިޖކަލް  ަމރުވެދާފަދަ  މީހުން  ގޭހާއި، 
އޭގެ ޒާތުގައި ގޮވާ ، ާމއްދާތަކާއި، ރޭޑިއޯއެކްޓިވް ާމއްދާތައް ހިެމނޭ ގޮތުން

 ކޮންމެ ވަސީލަތަކަށެވެ.

ކްލިއަރަންސް" )މ(   އިންޓެލިެޖންސް  ކަަމށް    "ސެކިއުރިޓީ  އެވަނީ،  ބުނެފައި 
އެސެސްަމންޓެއް   ބެކްގްރައުންޑް  ފުރިހަަމ  ުމވައްޒަފުގެ  މަސައްކަތްކުރާ 

ސިއްރު    ،ހެދުަމށްފަހު ޗެކްކުރުަމށްފަހު،  ރިކޯޑު  ކުށުގެ  ފަރާތުގެ  އެ  އަދި 
 ލުވުަމށާއި ގެންގުޅުަމށް ދެވޭ ހުއްދައަށެވެ. ޞިަމޢުލޫާމތަށް ވާ

ކުރަން ފަށާނީ . 22 ށުން ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ ޢަަމލު  ގަވާއިދަށް  ގަވާއިދު    ،މި  މި  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  

ފެށިގެން . 23 ުއވަިއލެވޭ ގަވާިއދު  ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ނަންބަރު  ،މި        ގަވާއިދު 
2018/R-1    ްޓެރަރިޒަުމގެ ކުށުގެ ތުހުަމތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައިވާ މީހުނ(

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުުމގެ ގަވާއިދު( ބާޠިލުވީއެވެ.
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