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   (ޤާނޫނު   ގެ ތީ ތަކެ   މަނާ   ގެނައުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް )  4/ 75ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 

 ތަށް( އިޞްލާޙު ހިމެނޭގ  )ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
 އެތަކެތި  ،މަނާތަކެއްޗާއި  މުޅިން  ގެނައުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް   މިޤާނޫނަކީ  .1 ތަޢާރުފު 

  އްދައެއް ހު  ޚާއްޞަ  ،މަނާކުރުމާއި  ގެންގުޅުން  އުފެއްދުމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

  އުފެއްދުމާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެތަކެތި  ،މަނާތަކެއްޗާއި  ގެނައުން  ލިިބގެންނޫނީ

  މަނާތަކެތީގެ   ގެނައުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް"  ކިޔާނީ  މިޤާނޫނަށް  .ޤާނޫނެވެ  ގެންގުޅުމާެބހޭ

 .އެވެ" ޤާނޫނު
 

  މެނުވީ   ބޭނުމަކު   ދައުލަތުގެ 
 ގެނައުން 

 ތަކެތި   މަނާ 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މެނުވީ  ޭބނުމަކު  ދައުލަތުގެ  ތަކެތި  ވާމި  ތިރީގައި )ހ(   .2

 .ކަމެކެވެ މަނާ ގެނައުމަކީ

 ހަތިޔާރު ހަނގުރާމަވެރި  (1)   

 ަބޑިޭބސް  (2)   

 އެއްޗެހި ގ ވާ  (3)   

  ބޭނުމަކު   ދައުލަތުގެ 
 ގެނެވޭގ ތް 

 ޭބނުމަކު  ދައުލަތުގެ  ތަކެތި  ކ ށްފައިވާ  ަބޔާން   ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(  

  ނޭޝަނަލް   އެންޑް   ޑިފެންސް  އ ފް  މިނިސްޓްރީ  ގެނެވޭނީ   އަށްޖެރާއްދިވެހި

 .އަށެވެ ސެކިއުރިޓީ

 އުފެއްދޭނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތަކެތި  ަބޔާންކ ށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މިމާއްދާގެ )ނ(   އުފެއްދުން 

 .އަށެވެ ސެކިއުރިޓީ ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް އ ފް މިނިސްޓްރީ

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތަކެތި  ކ ށްފައިވާ  ަބޔާން  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  ގެންގުޅުން 

  ނޭޝަނަލް   އެންޑް  ޑިފެންސް  އ ފް  މިނިސްޓްރީ   ، ވާނީ  ގެންގުޅެން

 ގަވާއިދެއްގެ  ހަދާ  މިނިސްޓްރީން  އެ  ،ަބޔަކު  ކަނޑައަޅާ  ސެކިއުރިޓީން

 . މަތީންނެވެ

  ނުވަތަ   ފެނިއްޖެނަމަ 
  ޢަމަލުކުރަންވީ   ހ ވައިފިނަމަ 

 1ގ ތް 

 ނުވަތަ   ،އ ޔާދަނިކ ށް  ،އެއްޗެއް  ަބޔާންކ ށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  ގެމާއްދާ  މި )ބ(  

  އެއްޗެއް  އެ  ނުވަތަ  ވެރިފަރާތް  އެއްޗެއްގެ  އެ   ނުވަތަ  ،ވަނިކ ށް   ލަނގުވެފައި

  ހުއްދަ   ނުވަތަ  ،ވަނިކ ށް   ގ ތެއްގައި  ނޭނގޭފަދަ   ފަރާތް  ގެންގުޅޭ

 
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 2ގެ  (  2014 ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  ނުތައްޤާނޫ ބައެއް) 26/ 2014ނަންބަރު  ޤާނޫނު 1



 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  75/4 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
  . ހ 10-2-1375

  
 

2 

 

 ނުވަތަ   ގެންގުޅެނިކ ށް  އެއްޗެއް  އެ  ފަރާތަކުން  ލިިބފައިނުވާ

  ޕ ލިސް   މޯލްޑިވްސް   ،މީހަކު  ފެނުނު  އެ  ، ފެނިއްޖެނަމަ   ޓާފައިވަނިކ ށްއްަބހަ

  އެއްޗެއް  އެފަދަ  އަދި.  އަންގަންވާނެއެވެ  އެކަން  ލަސްނުކ ށް  ސަރވިސްއަށް

  އަންނަނިވި   ލަސްނުކ ށް  މީހަކު   ހ ވި  އެއްޗެއް  އެ  ،ހ ވައިފިނަމަ  މީހަކު

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ގ ތުގެމަތިން

 ނުވަތަ  ؛ޙަވާލުކުރުން  ސަރވިސްއާ   ސްލިޕ  މޯލްޑިވްސް  (1)   

 މަރުކަޒެއް   ސަރވިސްގެ  ޕ ލިސް  މޯލްޑިވްސް  ،ފެނުނީ  އެއްޗެއް  އެ  (2)   

 ޕ ލިސް   ރަށުގައިވާ   އެ  ،ރަށެއްގައިނަމަ  ޤާއިމުވެފައިނެތް

 ނިސްަބތްވާ  ރަށެއް  އެ  ނުވަތަ  ޕޯސްޓާ  ޕ ލިސް  ނުވަތަ  ސްޓޭޝަނާ

 . ކުރުންލުޙަވާ ކައުންސިލަކާ ސިޓީ ނުވަތަ ކައުންސިލަކާ ރަށު

 ހަނގުރާމަމަތީ  އެއްޗަކީ  ހ ވާ  ގ ތުގެމަތިން  ގައިވާ(  ބ )  މާއްދާގެ  މި )ޅ(  

  މޯލްޑިވްސް  ،އެއްޗެއްނަމަ  ެބލެވޭ  އެއްޗެއްކަމަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ހަތިޔާރެއް

 2.އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ލަސްނުކ ށް ފޯސްއަށް ޑިފެންސް ނޭޝަނަލް

  ރުކުރާ ދަތު   ހަތިޔާރާއެކު 
 އުޅަނދު 

 އަށް  ދިވެހިރާއްޖެ  އެއްޗަކާއެކު  ކ ށްފައިވާ  ަބޔާން  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި ޅ() 

  އެއްވެސް ދަތުރުކުރާ  ހުރަސްކ ށް ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ،އަންނަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޯބޓެއް  މަތިންދާ  ާބވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ،އުޅަނދެއް

  އެންޑް  ޑިފެންސް  އ ފް  ޓްރީމިނިސް  ،ވަންނަންވާނީ  ތެރެއަށް  ސަރަޙައްދުގެ 

  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  އެ  ފަހު  ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  ސެކިއުރިޓީން  ނޭޝަނަލް

 . މަތިންނެވެ ޤަވާޢިދެއްގެ
 

 ގުޅޭގ ތުން   ޢިއްޒަތާ 

 ހަތިޔާރު   ގެންނަ 
 ގުޅޭގ ތުން   ސަލާމަތާ  ނުވަތަ  ޢިއްޒަތާ  ޢިއްޒަތްތެރިންގެ  ދައުލަތްތަކުގެ  ޭބރު  .3

 ޢަސްކަރީ  ދައުލަތްތަކުގެ  ޭބރު  ،ހަތިޔާރާއި  މަވެރިގުރާހަނ  ގެންނަންޖެހޭ  ކ ންމެހެން

 ޭބރު  ނުވަތަ  ހިމެނޭ  ކަމުގައި  ަބއެއް  ޔުނިފޯމުގެ  މީހުންގެ  ތިޭބ  ތަކުގައި  އިސްމަގާމު

 ތަކެތި  ޚަންޖަރުފަދަ  ،ކަނޑި  ހިމެނޭ  ކަމުގައި  ަބއެއް  ހެދުމެއްގެ  ޤައުމީ  ޤައުމެއްގެ

 ނޭޝަނަލް  އެންޑް  ޑިފެންސް  އ ފް   ރީމިނިސްޓް  ހުއްދަ  ގެނައުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 .ނާޅައެވެ އްހުރަހެ ވަނަމާއްދާ 2 ޤާނޫނުގެ މި ދިނުމަކަށް ސެކިއުރިޓީން
 

 
 އް އިތުރުކުރެވިފައި ގެ ގ ތުގައި އަކުރެ(  ޅވަނަ މާއްދާގެ )  2ނުގެ މި ޤާނޫ އިންވަނަ މާއްދާ 2ގެ  (  2014 ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  ޤާނޫނުތައް ބައެއް) 26/ 2014ނަންބަރު  ޤާނޫނު 2
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 ގެނައުން   ރާއްޖެއަށް 

 މަނާތަކެތި   މުޅިން 
 ، އުފެއްދުމާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ގެނައުމާއި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިވާތަކެތި  ތިރީގައި  .4

 .މަނާކަމެކެވެ މުޅިން ،ފެތުރުމަކީ ،ދިނުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،ގެންގުޅުމާއި

 އެފަދަ  ނުވަތަ  ހުންނަ  ލިޔެފައި  ވާހަކަ  ޚިލާފު  އަޞްލުތަކާ  އިސްލާމްދީނުގެ )ހ(   

 ވާހަކައާއި   މިފަދަ   ،ތަކެއްޗާއި  ނޫސްފަދަ  ، މަޖައްލާ  ، ހުންނަފ ތް  ކުރެހުން

  އިސްލާމްދީނަށް   ،ތަކެއްޗާއި  ޑިސްކެޓްފަދަ  ، ޓޭޕް  ހުންނަ  އަޅައިފައި  މަންޒަރު

 އ ފް  މިނިސްޓްރީ  މަކަށްޭބނު  ޢިލްމީ  ތަކެތި   ހިތޭފަދަ  ތްތެރިކ ށްނާއިހާ

 ލިބިގެން   ލިޔުމަކުން  ހުއްދަ  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް   އެންޑް  ޖަސްޓިސް

 .ނުހިމެނެއެވެ މީގެތެރެއަކު ތަކެތި ގެނެވޭ

 ުބދު ގެންގުޅޭ އަޅުކަންކުރަން )ށ(   

 ކާޑު  އ ރިޔާން )ނ(   

 އޫރު  ދިރޭ )ރ(  
 

 އެއް ދަ ހުއް   ޚާއްޞަ 

 ގެނައުން   ލިބިގެންނޫނީ 

 މަނާތަކެތި 

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   އަދި  ވާނީ  ގެންނަން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިވާތަކެތި  ތިރީގައި )ހ(   .5

  ނޭޝަނަލް   އެންޑް  ޑިފެންސް  އ ފް  މިނިސްޓްރީ   ، ވާނީ  ގެންގުޅެން

 އެ   އަދި  ،ލިބިގެން  ލިޔުމަކުން  ހުއްދައެއް  ޚާއްޞަ  ސެކިއުރިޓީގެ

 . މަތިންނެވެ ގ ތުގެ އެއްގ ތްވާ ގަވާއިދަކާ ޅާޑައަކަނ މިނިސްޓްރީން

 ކުއްތާ  (1)   

 ޖަނަވާރު ނުރައްކާތެރި  (2)   

 އެފަދަ   ކެމިކަލާއި  ނުރައްކާތެރި  ނުހިމެނޭ  ކަމުގައި  އެއްޗެހި  ގ ވާ  (3)   

 ވިހަ  ާބވަތުގެ ާބވަތް އެސިޑާއި  އުފައްދާ ކެމިކަލްތަކުން

 ފަޓާސް  ،ހަވާ ،ފ ގްސިގްނަލް  (4)   

 ކ ންމެހެން  ބޯޓްފަހަރުގައި  ޭބނުމުގައި  ކުރުމުގެ  ތްމަސަލާ  ހޯދައި  (5)   

 އެންޑް   ޓްރާންސްޕޯޓް  އ ފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށް  ޖެހޭނެ  ގެންގުޅެން

 އެއްޗެހި ގ ވާ ކަނޑައަޅާ ކ މިއުނިކޭޝަންސުން

 ަބޑި މަސްމަރާ ނުވަތަ މަސްހިފާ  (6)   

  ރާއްޖޭގައި ހިވެދި  އަދި  ވާނީ  ގެންނަން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިވާތަކެތި  ތިރީގައި )ށ(   

  ލޭަބރުން   އެންޑް  އިންޑަސްޓްރީޒް  ،ޓްރޭޑް  އ ފް   މިނިސްޓްރީ  ،ގެންގުޅެންވާނީ
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 . ގ ތުގެމަތިންނެވެ  އެއްގ ތްވާ ގަވާއިދަކާ ކަނޑައަޅާ

 ަބނގުރާ   (1)   

 ތަކެތި  އުފައްދާ އޫރުމަހުން ،އޫރުމަހާއި  (2)   

)1)  ގެ(ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(     ތިތަކެ  ގައިވާ (  ށ)  ތަކެއްޗާއި   ގައިވާ(  2(، 

 .ކަމެކެވެ މަނާ އުފެއްދުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

)3)  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(    ،)4(  ،)5(  ތަކެތި  ގައިވާ (  6(، 

  ނޭޝަނަލް   އެންޑް  ޑިފެންސް   އ ފް  މިނިސްޓްރީ  އުފެއްދޭނީ  ވެހިރާއްޖޭގައިދި

 . ލިބިގެންނެވެ  ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ސެކިއުރިޓީގެ
 

  އެއްޗެއް   ގުޅުންހުރި 
 ގެނައުން 

 ކަނޑައެޅިގެން   ކަމަށް  މަނާއެއްޗެއް  ގެނައުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ނޫނުގައިޤާމި  .6

 ޤާނޫނުގައި   މި  އެއްޗަކީ   އެ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އެއްޗެއް  ނުވާ  ަބޔާންކ ށްފައި

  އިސްވެރިޔާއަށް   އެންމެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ކަމަށް  އެއްޗެއް   ޒާތުގެ  ަބޔާންކ ށްފައިވާ

  ދޫނުކ ށް   އެއްޗެއް  އެ  ފިނަމަސްގެނެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެއްޗެއް  ފެންނަ

  އެއްޗަކާ   އެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ަބޔާންކ ށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ،ހިފެހެއްޓުމާއި

  ނިންމުމުގެ  ވަކިގ ތަކަށް  އެކަން  ލަފަޔާއެކު  ފަރާތުގެ  އެ  ށްމަޝްވަރާކ   ފަރާތާ  ެބހޭ

 .ލިިބގެންވެއެވެ އިސްވެރިޔާއަށް  އެންމެ ކަސްޓަމްސްގެ  އިޚްތިޔާރު
 

  ،ދަށުން  މުޢާހަދާއެއްގެ  އަޤްވާމީ  ަބއިނަލް  ކ ށްފައިވާ  ގަޫބލު  ހިރާއްޖޭންވެދި  .7 

  އުޅަނދު   އެފަދަ  ބަހައްޓައިގެން  އެއްޗެހި  ޖެހޭ  ަބހައްޓަން  ކ ންމެހެން  އުޅަނދުތަކުގައި

 ހުރަސްކ ށް  ސަރަޙައްދު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވަތަ   އައުމަކަށް  ބަނދަރަކަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ޤާނޫނު މި ކުރުމަކަށް ދަތުރު
 

 ގެނެވޭ   ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 

 ތަކެތިއަތުލުން 
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  މި  އެއްޗެއް  ަބޔާންކ ށްފައިވާ   ޤާނޫނުގައި  މި  .8

  ަބދަލު  ،ފެނިއްޖެނަމަ  ގެންގުޅެނިކ ށް  ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭ  ނުވަތަ  ،ގެނެސްފިނަމަ

 . ނެއެވެވޭއަތުލެ އެއްޗެއް އެ ،ނުލައި ދިނުމަކާ
 

 ސާބިތުކ ށް   ލިބުނުގ ތް 

  އެތެރެކުރި   ނަމަ   ނުދެވިއްޖެ 
 އެއްޗެއް   އުފެއްދި   ނުވަތަ 

 ބެލުން   ކަމުގައި 

 އަތުން  މީހެއްގެ  ހުރި   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،އެއްޗެއް  ކ ށްފައިވާ   ަބޔާން  ޤާނޫނުގައި  މި  .9

 މަނުދެވިއްޖެނަ  ސާިބތުކ ށް  ލިބުނުގ ތް  މީހަކަށް  އެ  އެއްޗެއް  އެ  ،ހިނދު  ފެންނަ

 ނުވަތަ  ގެންގުޅޭ  އެތެރެކ ށްގެން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެމީހަކު  އެއީ  ބެލޭނީ
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 . ކަމުގައެވެ އެއްޗެއް ގެންގުޅޭ އުފައްދައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 

  ގެންނަ   ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 
  ތަކެތިން   އުފައްދާ   ނުވަތަ 
  މުދާ   އާއި   ފައިސާ   ހޯދާ 

 އަތުލުން 

 ޚިލާފަށް   ގ ތާ  ޤާނޫނުގައިވާ   މި  ،އެއްޗެއް  ަބޔާންކ ށްފައިވާ   ޤާނޫނުގައި  މި  .10

  އެއްވެސް   އުފައްދައިގެން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ،ގެނެސްގެން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް

  އަދަުބ   ކަނޑައެޅޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ވާނަމަ  ހޯދާފައި  ފައިސާއެއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް

 .އަތުލެވޭނެއެވެ ފައިސާއެއް  ނުވަތަ މުދަލެއް އެ ،ދިނުމާއެކު
 

 ތަކެތި   ހޭ ޖެ ނައްތާލަން 

 ނައްތާލުން 
  ތަކެތި  ނައްތާލަންޖެހޭ  ،ތެރެއިން  ތަކެތީގެ  ކ ށްފައިވާ  ަބޔާން  ޤާނޫނުގައި  މި  .11

 ސެކިއުރިޓީން  ނޭޝަނަލް  އެންޑް  ޑިފެންސް  އ ފް   މިނިސްޓްރީ  ،ލުމަކީނައްތާ

 .ކަމެކެވެ ކުރަންޖެހޭނެ
 

  ޤާނޫނަކުން   އެހެން 
 މަނާކުރުން 

  ވަކިފަރާތެއްގެ  ނުވަތަ  މަނާކަމަށް  މުޅިން  އުންގެނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޤާނޫނުގައި  މި  .12

  ތަކެތިނޫން  ކ ށްފައިވާ  ަބޔާން  މަނާކަމަށް  ގެނައުން  މެނުވީ  ހުއްދައާއެކު  ޚާއްޞަ

 މި  ކުރުމަކަށް  މަނާ  ޤާނޫނަކުން  އެހެން  ގެނައުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެއްޗެއް  އެހެން

 . ވެނާޅައެ ހުރަހެއް ޤާނޫނު
 

)1)  ގެ(  ހ)  އްދާގެމާވަނަ  2  މިޤާނޫނުގެ )ހ(   .13 އަދަބު   ، )2(  ،  ަބޔާން   ގައި(  3( 

 ނުވަތަ   ގެނެސްފި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  މި   ،އެއްޗެއް  ކ ށްފައިވާ

  އަހަރާ  15  އަހަރާއި  10  އަދަަބކީ  މީހެއްގެ  އުފައްދައިފި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

  ދު ަބން   ގޭގައި  ވަތަނު  އަރުވާލުން   ނުވަތަ  ޖަލަށްލުން   މުއްދަތަކަށް  ދެމެދުގެ

 .ކުރުމެވެ

)1)  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  2  ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(     ،)2 (  ގައި (  3(، 

  ، ބަހައްޓައި  އަތުގައި  ގ ތަކަށް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  މި   އެއްޗެއް  ަބޔާންކ ށްފައިވާ

 އަހަރާ  10  އަހަރާއި  5  އަދަަބކީ  މީހެއްގެ  ވިއްކައިފި   ނުވަތަ  ،ދީ  ،ގެންގުޅެ

 ގޭގައި  ނުވަތަ   އަރުވާލުން  ތަނުވަ  ޖަލަށްލުން  މުއްދަތަކަށް  ދެމެދުގެ

 . ބަންދުކުރުމެވެ

 ކ ށްފައިވާ  ަބޔާން   ގައި(  ށ)   އާއި(  ހ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  4  ޤާނޫނުގެ  މި )ނ(   

 އުފައްދައިފި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ގެނެސްފި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެއްޗެއް

 ވިއްކައިފި   ،ދީ  ،ގެންގުޅެ  ،ބަހައްޓައި  އަތުގައި   އެއްޗެއް  މިފަދަ  ނުވަތަ
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 ދެމެދުގެ   އަހަރާ   8  އަހަރާއި  3  އަދަަބކީ  މީހެއްގެ  ފަތުރައިފި  ތަނުވަ

 .ކުރުމެވެ ބަންދު ގޭގައި ނުވަތަ އަރުވާލުން ނުވަތަ  ޖަލަށްލުން މުއްދަތަކަށް

 ކ ށްފައިވާ  ަބޔާން  ގައި (  ރ)  އާއި(  ނ)   ވަނަމާއްދާގެ  4  ޤާނޫނުގެ  މި ރ()  

 ، އުފައްދައިފި  އްޖޭގައިރާދިވެހި  ނުވަތަ   ،ގެނެސްފި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެއްޗެއް

 ވިއްކައިފި   ،ދީ  ،ގުޅެގެން  ،ބަހައްޓައި  އަތުގައި   އެއްޗެއް  މިފަދަ  ނުވަތަ

  ދުވަހާ  އަހަރު  3  މަސްދުވަހާއި   3  އަދަަބކީ  މީހެއްގެ  ފަތުރައިފި  ނުވަތަ

 ގޭގައި  ނުވަތަ   އަރުވާލުން  ނުވަތަ  ޖަލަށްލުން  މުއްދަތަކަށް  ދެމެދުގެ

  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ   000,50/-  އާއި  ފިޔާރު  000,1/-ނުވަތަ  ބަންދުކުރުން

 .ކުރުމެވެ ޖޫރިމަނާ ޢަދަދަކުން

  މި   އެއްޗެއް  ަބޔާންކ ށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  ވަނަމާއްދާގެ  5  ޤާނޫނުގެ  މި )ބ(   

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ގެނެސްފި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ

  ، ދީ  ،ގެންގުޅެ  ،އި ޓަަބހައް  އަތުގައި  އެއްޗެއް  މިފަދަ  ނުވަތަ  އުފައްދައިފި

  ދެމެދުގެ  އަހަރާ   2  މަހާއި  6  އަދަަބކީ  މީހެއްގެ  ހަދައިފި  ވިއްކައި

 ކުރުން  ބަންދު   ގޭގައި  ނުވަތަ  އަރުވާލުން  ނުވަތަ  ޖަލަށްލުން  މުއްދަތަކަށް

 ޢަދަދަކުން  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ  000,50/-  ރުފިޔާއާއި  000,5/-  ނުވަތަ

 .ކުރުމެވެ ޖޫރިމަނާ

  އެއްޗެއް   ަބޔާންކ ށްފައިވާ   ގައި(  ށ)  ވަނަމާއްދާގެ   5  ގެނޫނުޤާ  މި )ޅ(  

  ގ ތަކަށް   ޚިލާފު   ޤާނޫނާ  މި  ނުވަތަ  ފައްދައިފިއު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

  ނުވަތަ   ދީ   ،ގެންގުޅެ  ،ބަހައްޓައި  އަތުގައި  ،ގެނެސް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ދެމެދުގެ  އަހަރާ  3  އަހަރާއި  1  އަދަަބކީ  މީހެއްގެ  ހަދައިފި  ވިއްކައި

 ަބންދުކުރުން   ގޭގައި  ނުވަތަ  އަރުވާލުން  ނުވަތަ   ޖަލަށްލުން  ކަށްތަމުއްދަ

 ޢަދަދަކުން   ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ   000,5/-  ރުފިޔާއާއި   000,1/-  ނުވަތަ

 .ކުރުމެވެ ޖޫރިމަނާ
 

 :ޤާނޫނުގައި މި  .14 މާނަ 

 .ހިމެނޭނެއެވެ ތަކެތި މިވާ ތިރީގައި މާނައިގައި ހަތިޔާރުގެ ހަނގުރާމަވެރި )ހ(   

 ާބވަތެއްގެ  ހުރިހާ  ފ ނުވާލެވޭފަދަ  މިސައިލެއް  ނުވަތަ  ނެއްވަޒަ  (1)   
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 ހަތިޔާރު

 ކާޓްރިޖް ަބޑީގެ ،ވަޒަން  (2)   

 ބޭނުން  ހަތިޔާރެއް  ގައިވާފަދަ(  2( ، ) 1)  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  (3)   

 އެ   ނުވަތަ  ކުރުމަށް  މަޑު  އަލި  ނުވަތަ   އަޑު  ނުކުންނަ  ކުރުމުން

 ހަތިޔާރުގެ   ފައިވާހަދާ  ކުރުމަށް  ފަސޭހަ   އަމާޒުކުރުން  ހަތިޔާރެއް

 . ަބއިތައް

 ހަތިޔާރު ހަދާފައިވާ ފ ނުވުމަށް ވިހައެއް އެއްވެސް  (4)   

 ދުނިދަނޑި ،ތީރު ،ލ ންސި ،ކަނޑި  (5)   

 އެފަދަ   ނުވަތަ  ަބއެއް  ހަތިޔާރެއްގެ ކ ށްފައިވާ  ަބޔާން  މާއްދާގައި  މި  (6)   

 އެއްޗެހި ނުވަތަ އުޅަނދު ހަދާފައިވާ އުފުލަން ހަތިޔާރެއް

 . ހިމެނޭނެއެވެ ތަކެތި މިވާ ތިރީގައި މާނައިގައި އެއްޗެހީގެ ވާގ  )ށ(   

 ތަކެތި  ޑައިނަމައިޓްފަދަ ،ނައިޓްރޯގްލިސަރިން  (1)   

 ވަޒަނާއި   ،ބ މާއި  ާބވަތެއްގެ  ހުރިހާ  އަދި  ކާޓްރިޖް  ަބޑީގެ  ،ރ ކެޓް  (2)   

 ތަކެތި  ފިއުޒުފަދަ ބޭނުންކުރާ ގ އްވާލުމަށް އެއްޗެހި މިފަދަ އަދި

 ގ ވާ   އެއްޗަކީ  އެ  ސަަބުބން  މާއްދާއެއްގެ  ހިމެނިފައިވާ  އިއެއްޗެއްގަ  (3)   

 ނޭޝަނަލް  އެންޑް   ޑިފެންސް  އ ފް  މިނިސްޓްރީ   ކަމަށް  އެއްޗެއް

 ތަކެތި ކަނޑައަޅާ ސެކިއުރިޓީން

 ހުރި  މަންޒަރު  ދައްކައިދޭ  ގުނަވަންތައް  ޖިންސީ  މާނައިގައި  އ ރިޔާންކާޑުގެ )ނ(   

 ،ވާހަކައާއި  ،އަޑާއި  ދޭށްކ ސިފަ  ޖިންސީގުޅުން  ފިލްމާއި  ފ ޓޯއާއި

 މިފަދަ   ފ ޓޯއާއި  ،ފިލްމާއި  ދައްކައިދޭ  މަންޒަރު  ހިންގާ  ޖިންސީގުޅުން

 ފަދަ  ޓޭޕް  ،ޑިސްކެޓް  ހުންނަ  އަޅާފައިވާ  ވާހަކަ  ،އަޑާއި  ،މަންޒަރާއި

 ސިފަކ ށްދޭ  ގުނަވަން  ޖިންސީ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ގުޅުން  ޖިންސީ  ތަކެއްޗާއި

 އ ފް  މިނިސްޓްރީ  ތެރެއަކު  މީގެ.  އެވެނެނޭ ހިމެ   ތަކެތި  ހަދާފައިވާ  ގ ތަށް

  ދިނުމަށް   ކިޔަވައި  ،ފ ތާއި ފ ތް  ޢިލްމީ  ހުއްދަކުރާ  އެޑިޔުކޭޝަނުން

 . ނުހިމެނޭނެއެވެ ތަކެއްޗެއް ފ ތްފ ތާއި ބޭނުންކުރާ
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