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އެޓަރނީ ޖެނެރަލް   ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު ޙައްމަދު ވަޙީދު  މު ދާއިރާގެ މެންބަރު    އުނގޫފާރު 

 ދެއްވި ޖަވާބު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު  

 

 

ޝުކުރިއްޔާ   ދާއިރާެގ  އުނޫގފާރު  އާދެ!  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުަގނޑު  ؛ ންނަވަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ކުރެއްވި ސުވާލުެގ ޖަވާބުަގއި ދަ

މިހާރު   ެގންދާނަން.  ކުރިައށް  ޖަވާބުެގ ކަންތައްތައް  އޭެގ  ޮގއްސަ  ތަފުސީލަށް  އޭެގ  ޮގތް،  ާގނޫނުަގއި ކަން އޮތް 

ވަރަކަށް ؟ އިވޭތޯ ކޮންމެވެސް  ޮގތަށް  އޮތް  ކަންތައްތަްއ  ާގނޫނުަގިއ  ޓެރަރިޒަްމެގ  ދެންނެީވ،    އަޅުަގނޑު 

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަކީ، ޓެރަރިޒަމްެގ    އަލިއަޅުަވއިލާފައި އަޅުަގނޑު ޖަވާބާިއެގން ކުރިއަށްދާނީ އިނޭގތޯ.

ޢަމަލުތައް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް މަުގފަހިވާނެ ޢަމަލުތައް ކުރުން މަނާކުރުމަށް ޓަކައި، ކުށުެގ ޢަމަލުތައް ކަނޑައެޅުުމެގ 

އްޓުަވއި، ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޓަކައި ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާއި، އިތުރުން، އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހު 

އެ   ޓަކައި  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  މުޖުތަމަޢު  ކިބައިން  ފަރާތްތަކުެގ  ތުހުމުމަތުކުރެވޭ  ކަމަށް  ކުރާ  ޢަމަލުތައް  އެފަދަ 

ރީހެ ފަރާތްތައް  އެފަދަ  ފިޔަވަޅުތަކާިއ،  އެޅޭނެ  މެދު  ކަނޑައަޅައި  ފަރާތްތަކާ  ުއސޫލުތައް  ބިލިޓޭޓްކުރެވޭނެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ާގނޫނެއް. ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނުަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ ކުށްތަކަށް ބަލާއިރު، ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށުެގ ޮގތުަގިއ  

ޔަލަށް  ވަނަ މާއްދާެގ ނި 16- 1ަވނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން  6ކުށެއް ކަނޑަައޅާފައިވޭ. އެއީ ާގނޫނުެގ    12މައިަގނޑު  

އަޅުަގނޑު އެ ކުށްތަކުެގ ތަފުސީލަކަށް ނުދާނަން ަވުގތު ސަލާމަތްކުރުމަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށްތައް.   

ޓަކައި. ޓެރަރިޒަްމެގ ކުށްތައް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަްމ މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނުަގިއ  

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރޭ. އޭެގތެރެއިން ފުރަތަމަ ޮގތަކީ، ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށްތަްއ  ދެ އިޖުރާއަތެްއެގ ދަށުން

ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންެގ ތެރެއިން އެކަށީެގންވާ ތުހުމަތެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލެއް  

ހުންެގ މައްޗަށް މޮނިޓަރކޮށް، ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ އަމުރެްއ  ކުރިމަތިކޮށްފާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ މީ 

ނުވަތަ މޮނިކޮން އަމުރެއް ނެރެ، އެފަދަ އަމުރެއްެގ ދަށުން ފިޔަވަޅުތަްއ ެއޅުމަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތުެގ ބޭނުންހިފައިެގން  

ވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ބެލެޭވ  ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ެގންދިޔުން. ދެވަނަ ޮގތަކީ، ޓެރަރިޒަްމެގ ކުށެއް ކޮށްފި ކަމަށް ނު

ހުރި  ކުރަން  ތެރެއިން  އިޖުރާއަތުެގ  އޮންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  ާގނޫނުަގއި  ބަންދުކުރުމަށް  ހައްޔަރުކޮށް،  ފަރާތްތައް 

ުގޅޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރަނީ   ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު. މޮނިކޮން އަމުރާ  ވަނަ   5ާގނޫނުެގ  ކަންތައްތައް 
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ބުަގއި. ެއޮގތުން، އެ ާގނޫނުެގ ދަށުން މޮނިކޮން އަމުރެއް ނެރެވޭ ހާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ާގނޫނުެގ  ވަނަ ބާ  6ބާބާއި  

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ބުއްދިއަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ެއކަށީެގންވާ ހެކިތަކެއް ނުވަތަ    30ވަނަ މާއްދާއާއި    29

އް ކުރުުމަގއި ަވކި ފަރާތެްއ ޢަމަލީ ޮގތުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް ސަބަބުތަކެްއެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށެ 

ނުވަތަ  ކަމަށް  މަުގފަހިކޮށްދޭ  ކަމަކަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ހިންާގ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ރާވާ  ކުށެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ 

ލަތެއް. އަދި ހަމަ މި އެހީތެރިވެދޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، ެއއީ ޮމނިކޮން އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެ ހާ

 ނުކުތާަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން، މިހާނަތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައި ކޯޓަށް މިފަދައިން ހުށަހެޅިފައ ހުރި އަމުރުތައް

އެ ކޯޓުން ނެރެދެްއވާފަިއވާކަން ވެސް. އަދި ެއއިން ހާލަތެއް ވުޖޫދުަގއި އޮތުމާ އެކު، ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށެއް ކުރާ ކަމަށް 

ޝަރީޢަތެްއ  ނުވަތަ   ނުވަތަ  ތަޙުޤީޤެއް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  އެ  ނުވަތަ  މީހަކީ،  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަމަށް  ކުރަންއުޅޭ 

ހިންަގމުންދާ މީހަކީ، ެއ މީހަކާ މެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމެްއެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިާވ ިއންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް 

ޑެއް އޮތް ފަރާތެއް ނަމަ، އެ މީހެއްެގ ަމއްޗަށް މޮނިކޮން އަމުރެއް  އޮތް ފަރާތެއް ނަމަ، ނުވަތަ ެއ މީހަކީ ކުށުެގ ރެކޯ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން   31ނެރެދިނުމަށް މިނިސްޓަރަށް ކޯޓުަގއި އެދެވިދާނެ. އަދި އެކަން ާގނޫނުެގ  

 ނިޔަލަށް އެ ާގނޫނުަގިއ  ވަނަ މާއްދާގެ   59ވަނަ މާއްދާިއން ފެށިެގން    46ވެސް ފާހަަގކުރަން. ޭއގއިތުރަށް ާގނޫނުެގ  

ތަފުސީލުކޮށް  ވަރަށް  ފިޔަވަޅުތަްއ  ެއޅިދާނެ  ަމއްޗަށް  މީހެއްެގ  އަމުރެއްަގިއވާ  މޮނިކޮން  މާއްދާތަކުަގއި  ހުރި 

ތަނަކާިއ،   ދިރިއުޅޭ  މީހަކު  އެ  ިވއްޔާ،  ވަނީ  ކަމަށް  ދަންނަވާ  ޮގތެްއަގއި  ޚުލާސާ  ބަޔާންކޮށްދީފައިވޭ. 

މީހެއް ެއ  މޮނިޓަރކޮށް  ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި،  ވަސީލަތްތައް  ުމއާޞަލާތީ  އަދި  ފައިސާއާިއ،  މުދަލާިއ  ެގ 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ ބާރު ާގނޫނުން ވަނީ ފަހިކޮށްދީފަ. އެހެންީވމާ، އެކަން ެއޮގތަށް ކުރުމަކަށް އެްއވެސް ހުރަހެއް އޮތް  

  ަވނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުން  29 ވަނަ މާއްދާާއއި  33ވަނަ މާއްދާއާިއ،  32ާގނޫނުެގ  ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. 

މޮނިކޮން އަމުރަކީ އެއް އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތަށް ނެރެވޭ އަމުރެއް. އަދި ެއއް އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތަށް އިތުރު ވެސް  

  އަދި އެފަދަ އަމުރެއް އެއް ފަހަރު ނެރެފައިވާ މީހެްއެގ ަމއްޗަށް އެއް ފަހަރަށް ވުރެ ިގނަ ފަހަރު   ކުރެވިދާނެ އަމުރެއް.

އަމުރުެގ  މޮނިކޮން  ފާހަަގކުރަން.  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުެގ  އެއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ހިންިގދާނެކަން  އަމުރު  އެ  ވެސް 

އިޖުރާއަތުެގ އިތުރުން ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށެއް ކުރަންުއޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް 

ބެހެްއޓުމަށް   ބަންދުަގއި  ާގނޫނުެގ  ހައްޔަރުކޮށް  މާއްދާއާއި    22ޓަކައި  ބަޔާންކުރާ    24ވަނަ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ދަށުން   ާގނޫނުެގ  ޓެރަރިޒަމްެގ  އަދި  ހިންިގދާނެ.  ެވސް  ޖިނާީއ    14އިޖުރާއަތްތަްއ  ނުވަތަ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުެގ 

، އެފަދަ ފަރާތްތައް އިޖުރާއަތުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ވެސް ވަކި ހާލަތްތަކެއް ވުޖޫދުަގއި ާވނަމަ

ޭއގެ  ބެހެއްޓިދާނެ.  ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ، ތެރެއިން  ބަންދުަގއި  ބަންދުން  ފަރާތް  ތުހުމަތުަގއިވާ  ކުށުެގ  ހާލަތަކީ،  ެއއް 

ފާހަަގކުރަން.  މުޖުތަމަޢުެގ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލުމަށް ތަޙުޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވުންކަން
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ން ހަނުގރާމައަށް ދިޔުމަށްފަހު އަނބުރާ އަންނަ ފަރާތްތަކަކީ ެވސް މުޖުތަމަޢުެގ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެްއ  އޭެގއިތުރު

ާގނޫނުެގ   ބަލައި،  ކަމަށް  ބައެއް  މަތީން    8ކުރިމަތިކޮށްފާނެ  ޮގތުެގ  ބާބުގައިވާ  ބޭތިއްބިދާނެ ވަނަ  ބަންދުަގއި 

މިޮގތުން   ފާހަަގކުރަން.  ވެސް  ރިސްކު  ދުވަ  30ފަރާތްތަކެއްކަން  ހަދާ  މުްއދަތުަގއި  އެ  އަދި  މުއްދަތަށް  ހުެގ 

އެސެސްމަންޓަކަށް ފަހު، އެ ފަރާތަކީ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލު ކުރުމުަގއި ބަިއވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް ކަުމަގިއ  

ނަށް އެ މީހަކު ކަނޑައަޅައި އެ މީހެްއެގ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލައި، ޝަރީޢަތް ހިންަގއި ނިމެންދެން ފުލުހުން

ަގޑިއިރު ކޯޓުއަމުރަކާ ނުލައި   24ބަންދުަގއި ބެހެއްޓިދާނެ. މި ނުކުތާަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން، ހަމަ ފުރަތަމަ  

ވެސް މީހަކު ހަްއޔަރުކުރުމުެގ ބާރު ާގނޫނުން ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ. އަދި ެއޮގތަށް ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހުަގއި ކޯޓަށް އެ  

ދުވަހުެގ މުއްދަތަށް ބަންދުކުރަން ާގނޫނުން ފަނޑިޔާރަށް   30ަގޑިިއރު ވުމަށްފަހުަގއި އިތުރަށް    24އި  މީހަކު ހާޒިރުކޮށްފަ

ލާޒިމުކޮށްފަިއވާކަން ވެސް ފާހަަގކުރަން. އަދި އެފަދަ ފަރާތެްއެގ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންުގމަށްފަހު ދަޢުވާކުރެވޭ ކުށް 

މަލުތަކަށް ހުށަހެޅުމުހެ ފުރުޞަތު އޮތް މީހެއް ކަމުަގއި ބަލައި، ެއ  ސާބިތުނުވި ނަމަވެސް، އެ މީހަކީ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަ

ފަނޑިޔާރު   ލާޒިމުކުރުމަށް  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޕްރޮްގރާމު  ރީހެބިލިޓޭޝަން  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ާގނޫނުަގއި 

ޕްރޮްގރާމުތައް   ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީއިންޓެްގރޭޝަން

ަވނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުން، މޮނިކޮން އަމުރެއް އެމައްޗަށް    60- 21ހިންުގމަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތަށް ބަލާއިރު، ާގނޫނު  

ހިންޭގ ކޮންމެ ފަރާތަކީ، އަދި ހަނުގރާމައަށް ދިޔުމަށްފަހު ެއނބުރި އައިސްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ، އަދި ޓެރަރިޒަމްެގ  

ހުކު ާގނޫނުެގ  ކުށެއް ސާބިތުވެ  އަދި  ފަރާތަކީ،  ކޮންމެ  ތަންފީޖުކުރަމުންދާ  ޮގތުން    60-18ން  މާއްދާަގިއވާ  ަވނަ 

އައުމުެގ ސަބަބުން ދިޔުމަށްފަހު އަނބުރާ  ރީހެބިލިޓޭޝަން   ހަނުގރާމައަށް  ފަރާތަކީ،  ކުށް ސާބިތުނުވާ  ދަޢުވާކޮށް 

ހާލަތުަގިއވާ މީހުންނަކީ   4ން މިހެން އޮތުމުން. މި  ޕްރޮްގރާމުތަކުަގއި ބަިއވެރިވުަމށް ލާޒިމުކުރެވިދާނެ ފަރާތްތަކެއް. ކަ

ލާޒިމުކުރެވިދާނެ  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޕްރޮްގރާމުތައް  ެއ  ބައިވެރިކޮށް،  ޕްރޮްގރާމުތަކުަގއި  ރީހެބިލިޓޭޝަން  ވެސް 

މްެގ ޢަމަލުތައް ޓެރަރިޒަ  ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން ގާއިުމކޮށްދީފައިވާ ތަންފީޛީ ނިޒާމަކީ،   ފަރާތްތަކެއް.  

ކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް އެ ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ  

ދިރިއުޅެން   ތަނެއްަގއި  ވަކި  ނުވަތަ  މޮނިޓަރކުރުމުެގ  ާގތުން  ދަށުން  ިއޖުރާއަތެއްެގ  ތެރެއިން  އިޖުރާއަތްތަކުެގ 

ކި ސަރަޙައްދަކުން ބޭރަށް ނުދެވޭ ޮގތް ހެދުމުެގ ނުވަތަ ބަންދުެގ މަރުކަޒެްއަގއި ބަންދުަގިއ  ލާޒިމުކުރުމުެގ ނުވަތަ ވަ 

ބެހެއްޓުމުެގ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާ ާގނޫނީ ނިޒާމެއްކަން ފާހަަގކުރަން. އަދި މޮނިކޮން ައމުރެއް އެމަްއޗަށް ހިންާގ  

ބުރި އައިސްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ، ނުވަތަ ހަނުގރާމައަށް  ކޮންމެ ފަރާތަކީ، ނުވަތަ ހަނުގރާމައަށް ދިޔުމަށްފަހު އެނ

ދިޔުމަށްފަހު އެނބުރި އައިސްފައިވަނިކޮށް ދަޢުވާ އުފުލައި ކުށް ސާބިތުނުވާ ފަރާތަކީ، ނުަވތަ ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށެްއ  

ބަިއވެރިކުރެވިދާނެ ޕްރޮްގރާމުަގއި  ފަރާތަކީ ރީހެބިލިޓޭޝަން  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ހުކުން  ފަރާތްތަކެއްކަން    ސާބިތުވެ 
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ވެސް ފާހަަގކުރަން. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ، ކޮންމެ ާގނޫނަކީ ވެސް ަވުގތާއި ހާލަތށް ބަލައި ތަންފީޛީ އިދާރާތަކަށް  

ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ެގންނަންޖެހޭ ާގނޫނެއް. މިޮގތުން ޓެރަރިޒަމް ާގނޫނުގައި ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން 

ަގިއ  2021މޭ    10ހޯމްއެފެއާޒުން ފާހަަގކުރުމާ ުގޅިެގން  މިނިސްޓްރީ އޮފް  ސް ސަރިވސްއިންނާއި އަދި  މޯލްޑިވްސް ޕޮލި

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ   އެ ދެ އިދާރާއާ ބައްދަލުކޮށް، އެ ދެ އިދާރާެގ މަޝްވަރާެގ މަތީން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ބިލެއް ެއކުލަަވއިލައި، އެ ބިލު މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅޭ ޮގތުން  

 ހުށަހަޅާފައިވާކަން ެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. 

________________ 


