
އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއިބެހޭ ކޭސްތަކާއި 

ގުޅިގެން މާލީ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ތަޙުޤީޤީ 

ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

އިރުޝާދުދޭ ގައިޑެއް

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއިބެހޭ ކޭސްތަކާއި 

ގުޅިފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް 

ހޯދާނެގޮތުގެ ސިޔާސަތު ގައިޑް



އިންސާނުން ވަގަށް އެތެރެކުރުމާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމުތައް ހުރަސްކޮށް 

ހިންގާ ކުށްތަކާއިބެހޭ ބާލީ ޕްރޮސެސް )ބާލީ ޕްރޮސެސް( އުފެދުނީ 2002 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިއީ ޤައުމުތަކުން 

އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން، އަދި އޭގެ ނިންމުންތައް ޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްނުވާގޮތަށް، ސަރަޙައްދީ 

ފެންވަރުގައި ހިންގޭ މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކެކެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަނީ 

އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި އިންޑޮނީޝިއާގެ ސަރުކާރުންނެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގައި 45 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރު 

ޤައުމުތަކުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ.

މި ސިޔާސަތު ގައިޑާއިމެދު އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުވަތަ އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ 

ފޮނުއްވާނީ ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ ރީޖަނަލް ސަޕޯޓް އޮފީސް )އާރ.އެސް.އޯ( އަށެވެ.

 info@rso.baliprocess.net :ްއީމެއިލ 

www.baliprocess.net/regional-support-office :ްއާރ.އެސް.އޯ ވެބްސައިޓ

ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ ޖުލައި 2018 ގައި 

 ގްރެފިކް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން 

ރޒް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމް އެފެއަ

މި ސިޔާސަތު ގައިޑް ބާލީ ޕްރޮސެސްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޤައުމަކަށްވެސް 

ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޤައުމުތައް ހުރަސްކޮށް އިންތިޒާމުވެގެން 

ހިންގާ ކުށްތަކާއި ބެހޭ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް 

ޓްރާންސްނެޝަނަލް ކްރައިމް )އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ކޮންވެންޝަން( އާއި އެ 

މުޢާހަދާގެ އިތުރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ސަޕްލިމެންޓަރީ ދެ ޕްރޮޓޮކޯލްގައި 

ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ނުވަތަ ތަޞްދީޤު ކޮށްފައިނުވާ ޤައުމުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. މި 

ނޑުމަގުން އަދި އެއްގަމުމަގުން  ދެ ޕްރޮޓޮކޯލަކީ ހިޖުރަކުރާމީހުން ވައިގެމަގުން، ކަ

ވަގަށް އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމާއިބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލްއާއި؛ އިންސާނީ ވަގުފާރި، 

ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާއި، މަދުކުރުވުމާއި 

އެކަމަށް އަދަބު ދިނުމާއި ބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލް ހިމެނެއެވެ. މިސިޔާސަތު ގައިޑްގައި 

ހިމަނާފައިވާ ޢިބާރާތްތައް ވީވަރަކުން ވާނީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ތިން ލިޔުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ހިމަނާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިސިޔާސަތު 

ގައިޑްގައިވާ އިބާރާތްތައް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ތެރޭގައި، އިސްވެދެންނެވުނު 

މުޢާހަދާއާއި އޭގެ ދެ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ރަސްމީ ތަރުޖަމާތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.



i

ޝުކުރުއަދާކުރުން

 މި ސިޔާސަތުގެ ގައިޑް ތައްޔާރު ކޮށްފަިއވަނީ ބާލީ ޕްޮރސެސްގެ މެްނބަރުންނެވެ. މިކަމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާްތތެރިވެފައިވަނީ 

ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ ސިޔާސަތު ގައިޑް ޑްރާފްޓް ކުރުމާއިބެހޭ ކޮމިޓީއިންނެވެ. އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނނަކީ: 

ޔުސިފްދިލީ އަދްޔަކްސަނާ،

ޓްރާންސްނެޝަނަލް އެސެޓް ރިކަވަރީގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް 2

 އެސެޓް ރިކަވަރީ ސެންޓަރ )ޕީޕީއޭ(، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އިންޑޮނީޝިއާ )ކޯ-ޗެއަރ(

ކިރަން ބަޓްލަރ،

ކައުންސެލަރ )ލީގަލް(، ޓްރާންސްނެޝަނަލް ކްރައިމް ގޮފި،

ރޒް، އޮސްޓްރޭލިއާ )ކޯ-ޗެއަރ( ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމް އެފެއަ

އެމްޑީ މުސްލިމް އަލީ )ބާރ(،

އެޑިޝަނަލް އެސް.ޕީ. ސްޕެޝަލް ކްރައިމް )ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓާޒް(،

ބަންގްލަދޭޝް ޕޮލިސް، ބަންގްލަދޭޝް

މާރިއާ ރޮޒެނީ ފަންގކޯ

ސްޕެޝަލް އެސިސްޓެންޓް

އޮފީސް އޮފް ދަ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޮރ މައިގްރަންޓް ވަރކަރސް،

ރޒް، ފިލިޕީންސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ހޭޒްލް ޖޯއި ޕެނާންގް

ލީގަލް އޮފިސަރ،

އޮފީސް އޮފް ދަ އަންޑަރސެކްރެޓަރީ ފޮރ މައިގްރަންޓް ވަރކަރސް،

ރޒް، ފިލިޕީންސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ޗޮންޓިކާ ޑައޮރިއާންގް،

ޑިރެކްޓަރ އޮފް ލިޓިގޭޝަން ޑިވިޜަން

އެންޓި-މަނީ ލޯންޑަރިން އޮފީސް، ތައިލެންޑް

ސިރިއަޓް ވިވެކް،

ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ޑިވިޜަން

އެންޓި-މަނީ ލޯންޑަރިން އޮފީސް، ތައިލެންޑް

ކްރިސް ބަޓް،

އެންޓި-މަނީ ލޯންޑަރިން އެންޑް ކައުންޓަރ-ފިނޭންސިން އޮފް ޓެރަރިޒަމް އެޑްވައިޒަރ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް

މައިކަލް ޕެޓީ،

ލޯ އެންފޯސްމެންޓް އެޑްވައިޒަރ،

އެންޓި-މަނީ ލޯންޑަރިން އެސިސްޓެންސް ޓީމް،

ރޒް، އޮސްޓްރޭލިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމް އެފެއަ

ރެބޭކާ މިލްސް،

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ،

ޕީޕަލް ސްމަގްލިންގ އެންޑް ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ސެކްޝަން،

ރޒް، އޮސްޓްރޭލިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމް އެފެއަ

bali.process.tipwg@homeaffairs.gov.au :ީމި ސިޔާސަތު ގައިޑާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސްކަމެއް އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ލިޔުއްވާނ
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އިސްބަސް 

އިންސާނުން ވަގަށް އެތެރެކުރުމާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމުތައް ހުރަސްކޮށް ހިންގާ ކުށްތަކާއިބެހޭ 

ބާލީ ޕްރޮސެސް )ބާލީ ޕްރޮސެސް( އިން ދަނީ 2002 ވަނަ އަހަރު އެމަރުހަލާ ފެށުނީއްސުރެ، އިންސާނުން ވަގަށް އެތެރެކުރުމާއި، 

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމުތައް ހުރަސްކޮށް ހިންގާ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވާ ކަންތައްތަކާއިމެދު 

ސަރަޙައްދީ ފެންވަރެއްގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ ކުށްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާނެ 

ގޮތްތައް ރާވައި ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އުފައްދަމުންނެވެ. އިންޑޮނީޝިއާއާއި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ބާލީ 

ޕްރޮސެސްގައި 48 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ރެފިއުޖީސް 

)ޔޫ.އެން.އެޗް.ސީ.އާރ(، އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން )އައި.އޯ.އެމް( އަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް 

އޮފީސް އޮފް ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( އާއި، މީގެ އިތުރަށް އޮބްޒަރވަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ އެތައް ޤައުމަކާއި 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެތައް ޖަމާޢަތެއް ހިމެނެއެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު މާޗްގައި ބޭއްވުނު ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ ހަވަނަ ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގެ ވަޒީރުންގެ ކޮންފަރެންސްގައި، އިންސާނުން ވަގަށް އެތެރެކުރުމާއި 

އިންސާނީ ވަގުފާރި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭފަދަ މާލީ ފައިދާއާއި އިނާޔަތްތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި )މަނީ ލޯންޑަރިން(، 

ނޑައެޅުމުގައި ދައުލަތްތަކުގެ ޒިންމާ އިތުރުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ވަޒީރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކުށްތަކުންލިބޭ މާލީ މަންފާއަކީ ކުށްވެރިވާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކަ

ވަޒީރުން ދެން ހުށަހެޅުއްވީ ބާލީ ޕްރޮސެސް ވަރކިން ގްރޫޕް އޮން ޓްރެފިކިން އިން ޕަރސަންސް )ވަރކިން ގްރޫޕް( ގެ ފަރާތުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 

ތަމްރީނުތައް ދޭން ފެށުމަށާއި މިކަމާއިމެދު ސަރަޙައްދީ ފެންވަރެއްގައި ލަފާދޭން ފެށުމަށެވެ. އޭގެފަހުން، 2016 މެއި ގައި، ވަރކިން ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން 

ބާލީ ޕްރޮސެސް ފޮލޯވިން ދަ މަނީ ފޯރަމް ބޭއްވިއެވެ. މިފޯރަމުން ހުށަހެޅީ ވަރކިން ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ގުޅޭ ކޭސްތަކުގައި މާލީ 

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އުކުޅުތައް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގެ ސިޔާސަތު ގައިޑެއް )ގައިޑް( ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި، އެ ގައިޑާއި އެކުގައި ތަމްރީނުދޭނެ 

މޮޑިއުލްތަކެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހު ބޭއްވުނު ވަރކިން ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެވުނީ ކުރިން ދެންނެވުނު ފޯރަމްގެ ހުށަހެޅުން ވަރކިން 

ނޑައެޅިފައިވާ ފޯވާޑް ވަރކިން ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އަދި ގައިޑް ލިޔުމަށްޓަކައި، އިންޑޮނީޝިއާއާއި  ގްރޫޕްގެ 2017-2016 އަށް ކަ

އޮސްޓްރޭލިއާއާއި ދެޤައުމުން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާގޮތަށް، ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށެވެ. މި ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާ، 

ބަންގްލަދޭޝް، އިންޑޮނީޝިއާ، ފިލިޕީންސް، ތައިލެންޑް އަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮފް ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( ގެ 

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ދެކޮޅަށް އަދި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ތަޖުރިބާކާރުންގެ މައްޗަށެވެ. ގައިޑްގެ ޑްރާފްޓެއް ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ 

މެންބަރުންނާއި އޮބްޒަރވަރުންނަށް، އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ. އަދި އެޑްރާފްޓާއި މެދުގައި 2017 މެއި 24-23 ގައި 

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީގައި ބޭއްވުނު ބާލީ ޕްރޮސެސް ކޮންސަލްޓޭޝަން ވަރކްޝޮޕްގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މި ގައިޑް ނިންމާ އަދި ރަސްމީ ސިފަ ގެނެވުނީ 

2017 އޮކްޓޯބަރުގައި ބޭއްވުނު ‘ބާލީ ޕްރޮސެސް އެޑް ހޮކް ގްރޫޕް ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް މީޓީން’ މި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މި ގައިޑަކީ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން އެއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިއީ އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މީގެ 

ބޭނުމަކީ ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގައި ހިނގާ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކޭސްތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް، އެކަމާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި އިސްކޮށް 

ޙަރަކާތްތެރިވާ، ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް މުޠާލިޢާކުރަން ބޭނުންކުރާނެ ގައިޑެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

ސް
ބަ
ސް
އި



އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއިބެހޭ ކޭސްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހޯދާނެގޮތުގެ ސިޔާސަތު ގައިޑް 1

ކުރުކޮށްފައި ހުންނަ ނަންތައް

ARIN-APްއެސެޓް ރިކަވަރީ އިންޓަރއޭޖެންސީ ނެޓްވާކް - އޭޝިއާ ޕެސިފިކ

ASEANްއެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއަން ނޭޝަންސ

Bali Process
އިންސާނުން ވަގަށް އެތެރެކުރުމާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމުތައް ހުރަސްކޮށް ހިންގާ 

ކުށްތަކާއިބެހޭ ބާލީ ޕްރޮސެސް

FATFްދަ ފިނޭންޝަލް އެކްޝަން ޓާސްކްފޯސ

FIUްފިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓ

 ILOްއިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަނ

IOMްއިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަނ

MOU)ޫމެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން )އެމް.އޯ.ޔ

NGO)ާނަން-ގަވަރންމެންޓް އޯގަނައިޒޭޝަން )އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔ

އިންތިޒާމްވެގެން ހިންގޭ ކުށްތަކާއިބެހޭ 

ކޮންވެންޝަން
ޤައުމުތައް ހުރަސްކޮށް އިންތިޒާމްވެގެން ހިންގޭ ކުށްތަކާއި ބެހޭ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ކޮންވެންޝަން

RSOްބާލީ ޕްރޮސެސްގެ ރީޖަނަލް ސަޕޯޓް އޮފީސ

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއިބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލް

ޤައުމުތައް ހުރަސްކޮށް އިންތިޒާމްވެގެން ހިންގޭ ކުށްތަކާއި ބެހޭ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ކޮންވެންޝަންގައި 

އިތުރަށް ހިމަނާފައިވާ އިންސާނީ ވަގުފާރި، ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުން، ހުއްޓުވުމާއި، 

މަދުކުރުވުމާއި، އެކަމަށް އަދަބުދިނުމާއި ބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލް

UN)ާއެކުވެރި ދައުލަތްތައް )އ.ދ. ޖަމްޢިއްޔ

UNHCRްޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ރެފިއުޖީސ

UNODCްޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮފް ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމ
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4

ޚުލާސާ ބަޔާން

އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުން މަޙުރޫމްކުރުވާ  ވަރަށް ބޮޑު ކުށެކެވެ. މިއީ އިންތިޒާމްވެގެން ހިންގާ ކުށުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް މާލީ ފައިދާ 

ހޯދާ އެއް ވިޔަފާރިވެސް މެއެވެ. މިއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ފިޔަވައި ދެން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ނާޖާއިޒްގޮތުގައި އާމްދަނީ ހޯދާގޮތް ކަމަށް 

ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ.1 އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މަޖުބޫރު ޙާލަތުގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ 

ދުނިޔޭގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 150 ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނެރޭ ސިނާޢަތެކެވެ.2

އިންސާނީ ވަގުފާރި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައި އޮތް މިންވަރާއި އަދި އޭގެ ސަބަބުން ނިކުންނަ ނޭދެވޭ ނަތީޖާތައް މީހުންނަށް ބޮޑަށް އެނގެމުން ދިޔަނަމަވެސް 

މިކަމާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި ކުށްވެރިވެ ޙުކުމްކުރެވޭ މިންވަރު ހުރީ ވަރަށް ދަށް މިންވަރެއްގައެވެ. މިކުށުގެ ތެރެއިން ލިބޭ ފައިސާގެ ފަހަތުން ގޮސް 

އެފައިސާ ހޯދުމުން، ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހޯދާ މާލީ މަންފާ ބެހިގެންދާގޮތްތައް ހޯދޭނެއެވެ. އަދި ކުށްކުރާ މީހުންނާއި ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުން ފާހަގަކުރަން 

ފަސޭހަވެއެވެ. އަދި ދަޢުވާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކި ހޯދުމަށް ފަސޭހަވެ، ކުށުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ވިއުގަތަކުން ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހޯދާ ފައިދާ، އެ ފަރާތްތަކަށް 

ލިބުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ 

މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، މި ގައިޑުން އިރުޝާދުދެނީ، ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާއި މިލްކިއްޔާތު އަތުލައިގަނެ 

ހިފެހެއްޓުމުގެ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ‘ފައިސާ ފަހަތުން ގޮސް ހޯދާނެ’ ގޮތްތަކެވެ.

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި އަދި ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާ މާލީ ފައިދާތައް ހުއްޓުވުމަކީ ދައުލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމެކެވެ. އެއީ ފިނޭންޝަލް އެކްޝަން ޓާސްކް 

ފޯސް )އެފް.އޭ.ޓީ.އެފް( އަދި އ.ދ. ޖަމްޢިއްޔާގެ އެތައް މުޢާހަދާއަކުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ދައުލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމަކީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަޔާންކުރުމާއި އަދި ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާ މާލީ ފައިދާ ފްރީޒްކޮށް، އަތުލައިގަނެ، ހިފެހެއްޓުން 

ހިމެނެއެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ހިންގާ ގޮތްތަކާއި އިންސާނީ ވަގުފާރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުށުގެ ވިއުގަތަކުން ބޭނުންކުރާ ޢާންމު އުކުޅުތައް، ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ 

މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މި ސިޔާސަތު ގައިޑްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ފިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓްތައް )އެފް.އައި.ޔޫ ތައް( 

‘ފައިސާގެ ފަހަތުން ގޮސް ހޯދުމުގައި’ ކުޅޭ ދައުރު ފާހަގަކޮށް، ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމާއި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކާއި 

އެފް.އައި.ޔޫ ތަކާއި ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރާނެ ގޮތްތައް މި ގައިޑްގައި ކިޔާދީފައިވެއެވެ. އަދި މާލީ ތަޙުޤީޤެއް ކުރުމުގެ މުހިއްމު މަރުޙަލާތަކާއި، 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި، ޤައުމުތަކުން ގެންގުޅޭ އެންމެ ރަގަޅު އުސޫލުތަކާއި ބެހޭ ލަފާއާއި އަދި ކުރިން ހިނގާފައިވާ 

ކަންތައްތަކުގެ މިސާލުތައް ކޭސް ސްޓަޑީގެ ގޮތުގައި މިގައިޑްގައި ކިޔާދީފައިވެއެވެ.

މިގައިޑްގެ އެއް ބޭނުމަކީ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ގެންގުޅޭ ވަސީލަތްތަކާއި އުކުޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

ކުރުމަށްޓަކައި، މިކުށް ކުރަމުން ގެންދަނީ މާލީ މަންފާގެ ބޭނުމުގައިކަން ފާހަގަކޮށްދީ، ކުށާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް މުޠާލިޢާކުރާނެ 

ލިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިކުށުގައި ހިމެނޭ މާލީ މަންފާއަށް ވިސްނައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބާލީ ޕްރޮސެސް އިން އަލަށް ސަމާލުކަން ދޭންފަށާފައިވާ 

ދާއިރާއެކެވެ. އަދި މިއީ ޤައުމުތައް ހުރަސްކޮށް ހިންގޭ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމުގައި މާލީ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުމާއި، ކުށްވެރިން 

އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ މާލީ ފައިދާއަށް އަމާޒުކޮށް، އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ މުހިއްމުކަން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، އެވިސްނުމުގައި ކުރިޔަށް 

ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ.3

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=forcedlabor  1
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf  2

މިސާލަކަށް އ.ދ. ޖަމްޢިއްޔާގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން، އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަޅުންގެގޮތުގައި މީހުން ގެންގުޅުމާއި ދެކޮޅަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤަރާރެއް )2331( ފާސްކުރީ 2016 ޑިސެންބަރު   3

20 ގައެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދި މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމާއި ގުޅިފައިވާ ތަފާތު ފައިސާގެ ޗޭނުތައް މުގުރާލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގިނަފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް، 

އެ ޤަރާރުން އެފް.އޭ.ޓީ.އެފް ނުވަތަ އެފް.އޭ.ޓީ.އެފް ފަދަ ސަރަޙައްދީ ޖަމާޢަތްތަކަށާއި އަދި ދައުލަތްތަކަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.
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އެއްވަނަ ބައި: މުހިންމުކަން

‘ފައިސާގެ ފަހަތުންގޮސް ހޯދުން’ މީގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟   1.1

ފައިސާއަކީ އިންތިޒާމް ކުރެވިގެން ހިންގޭ ކުށްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ތަނބެވެ. ޒަމާންތައް ވޭތުވަމުންދާ ވަރަކަށް، ކުށްތައް ހިންގާ ގޮތްތައް ތަރައްޤީވެ، 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުށްތައް ހިންގުން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި ކުށުން ހޯދާ މާލީ ފައިދާ ފޮރުވާނެ އާ ގޮތްތައް ވެސް ކުށްވެރިން ދަނީ 

ހޯދަމުންނެވެ. މިއާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމާއި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުންވެސް ދަނީ ‘ފައިސާގެ ފަހަތުން ގޮސް 

ހޯދުމުގެ’ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސީރިއަސް އަދި އިންތިޒާމުވެގެން ހިންގޭ ކުށްތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިއުކުޅުގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނެނީ އެކުށަކާއި ގުޅިފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމެވެ.

ނޑު މަޤްޞަދަކީ  މާލީ ތަޙުޤީޤަކީ މީހަކު، ބަޔަކު ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި މެދުގައި ހިންގޭ ތަޙުޤީޤެކެވެ. މާލީ ތަޙުޤީޤެއްގެ މައިގަ

ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޙަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައުރުވެފައިވާ ގޮތް ދެނެގަނެ، އެކަން ރެކޯޑްކުރުމެވެ. އަދި މިފަދަ ތަޙުޤީޤެއްގެ އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ 

ކުށްވެރިން ދެނެގަނެ، އެމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ އުފުލައި، ކުށުގެ ތެރެއިން ހޯދާފައިވާ މާލީ މަންފާތައް އަނބުރާ ހޯދުމެވެ. ފައިސާގެ އަސްލު އައި 

ހިސާބާއި، ފައިދާވި މީހުންނާއި، ފައިސާ ލިބުނު ވަގުތާއި، އަދި ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައި ނުވަތަ ޖަމާކޮށްފައި ހުންނަ ތަނާއި، މިކަންކަމުގައި ހުރި ގުޅުންތަކުން، 

ކުށުގެ ޙަރަކާތާއިމެދު ވަރަށް އަގުހުރި މަޢުލޫމާތާއި ހެކި ލިބޭނެއެވެ.

ނޑު ދެ ކަމަކީ: ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭ އުކުޅުތަކާއި، މުދަލާއި ފައިސާ  ‘ފައިސާގެ ފަހަތުންގޮސް ހޯދުމުގެ’ އުކުޅުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މައިގަ

އަނބުރާ ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތްތަކެވެ. ކަޅުފައިސާ ދޮވުމަކީ ކުށެއްގެ ތެރެއިން ނުޙައްޤުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާގެ އަސްލު، މިލްކުވެރިކަން ނުވަތަ އެ 

ފައިސާ ދެން ދާނެތަން ފޮރުވައި އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ކުށުގެ ޙަރަކާތެކެވެ. މިލްކިއްޔާތު އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ކުށުން ހޯދާ މާލީ މަންފާ 

ތަޙުޤީޤުކޮށް، ހިފަހައްޓާ، ނިގުޅައިގަނެ އެކަމުން މަންފާލިބުން ހުއްޓުވުމެވެ.

ފައިސާގެ ފަހަތުން ގޮސް ހޯދަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟  1.2

އިންތިޒާމްވެގެން ހިންގާ އެހެން ކުށްތަކެކޭ އެއްފަދައިން، އިންސާނީ ވަގުފާރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ވިއުގަތަކުންވެސް އެމީހުންނަށް ލިބޭ މާލީ މަންފާގެ އަސްލު 

ފޮރުވުމަށާއި، އެމީހުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ތަފާތު އެތައް އުކުޅުތަކެއް ބޭނުންކުރެއެވެ. 

އެހެންކަމުން، އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކޭސްތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ‘ފައިސާގެ ފަހަތުން ގޮސް ހޯދުމުގެ’ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުމުން ފައިދާތަކެއް ވެއެވެ.

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހޯދުމުން، ކުށްވެރިންގެ ވިއުގައިގެ މެންބަރުންނަކީ ކޮބައިކަމާއި އެވިއުގައިގެ 	 

ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވަނީ ކޮންބައެއްކަން، ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވެއެވެ. އަދި ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް 

ފަސޭހަވާނެގޮތަށް ބޭނުންވާ ހެކި ހޯދައިގަނެވެއެވެ.

މީގެ ސަބަބުން، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހާގެ ބަޔާނަށް  ހެކީގެ ގޮތުގައި ބުރަވާންޖެހުން ކުޑަކުރެވެއެވެ.- 

އަދި މީގެ ސަބަބުން، ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހިންގާ ވިއުގައެއްގައި ހިމެނޭ އިސްމީހުންނާއި، އެކަމުން ފައިދާ ލިބޭ، އެކަމަކު އަސްލު ކުށާއި ދުރުމިނެއް - 

ބަހައްޓައިގެން ފޮރުވިގެން ތިބޭ މީހުން ދެނެގަނެވެއެވެ.

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށްތަކަކީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގައި ހިމެނޭ ކުށްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެއީ އިންސާނީ 	 

ވަގުފާރީގެ ކުށާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ނެތް ޙާލަތްތަކުގައެވެ. އަދި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށް ތަހުޤީޤުކުރުމުން ފައިސާގެ 

މުޢާމަލާތްތަކާއި ބެހޭ އެހެން ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކުށްތައްވެސް ފެނިދާނެއެވެ.

ނާޖާއިޒްގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ މަންފާ ހިފަހައްޓާ އަތުލައިގަންނަނަމަ، ކުށްކުރުން މަދު ކުރުމަށްވެސް އެހީއަކަށް ވާނެއެވެ. އެއީ ޖަލު ޙުކުމެއް އަޔަސް 	 

އެމީހުން ޖަލުން މިނިވަންވެގެން ނިކުންނަ ދުވަހު، ކުށުގެ ތެރެއިން ހޯދި މާލީ މަންފާ އެމީހުންނަށް ލިބެން ހުންނާނެކަން ޔަޤީންވާނަމަ ޖަލަށް ދާންވެސް 

ޖެހިލުން ނުވާނެ މީހުން، އެމާލީ ފައިދާ ނުލިބޭނެނަމަ އެކުށް ކުރަން ޖެހިލުންވާނެތީއެވެ.

އިންސާނީ ވަގުފާރިން ހޯދާ މާލީ މަންފާ އަތުލައިގަނެ ހިފަހައްޓާކަމަށް ވަންޏާ، ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާ ފައިދާ އަލުން ކުށުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 	 

ހޭދަކުރުން ހުއްޓުވޭނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް އަތުލެވޭ ފައިސާ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކަށާއި ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ 

މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ކުށްވެރިންނަށް ޙުކުމެއް ކުރުމަކާއި ނުލައި، ކުށްވެރިންގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަތުލައިގަނެ ހިފެހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތަކުނ4ް ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރުގެ ކުށްތަކާއި 	 

ދެކޮޅަށް ރަގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ވަގުފާރިވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ ޙަރަކާތުން މަންފާ ހޯދާ 

އެކަމަކު އެ ޙަރަކާތާއި ދުރުމިނެއް ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ހެކި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޙުކުމެއް ނަޔަސް، އެފަދަ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ޤައުމުތަކަށް 

އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބޭނެއެވެ. 

ކުށަކުން ލިބޭ މާލީ މަންފާ އަނބުރާ ހޯދޭނެ ދެގޮތެއް ވެއެވެ. އެއްގޮތަކީ ކުށުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޙުކުމެއް ކޮށްގެން މާލީ މަންފާ އަނބުރާ ހޯދުމެވެ. މިގޮތުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ކުށުގެ   4

ޙަރަކާތަކުން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ އެކުށާއި ވިދިގެން ޙުކުމެއް ކުރުމަށްފަހުގައި ހޯދުމެވެ. އަނެއް ގޮތަކީ ޙުކުމަކާއި ނުލައި )މަދަނީ ގޮތުން( މުދަލާއި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމެވެ. މިގޮތުން 

ކުށުގެ ޙަރަކާތަކުން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މުދަލާއި ފައިސާ ކޮންމެހެން ކުށާއި ވިދިގެން ޙުކުމެއް ނަޔަސް ހިފަހައްޓާ އަނބުރާ ހޯދެއެވެ.
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އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއިބެހޭ ކޭސްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހޯދާނެގޮތުގެ ސިޔާސަތު ގައިޑް 7

އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ ކިހާވަރެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް؟   1.3

 އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ. 2014 ވަނައަހަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން )އައި.އެލް.އޯ( 

އިން އަންދާޒާ ކުރިގޮތުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަޅުން ގެންގުޅެގެން ދުނިޔޭގައި ލިބޭ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ފައިދާ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 150.2 ބިލިޔަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރައެވެ.5 މީގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ނުވަތަ 99 ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދާފައިވަނީ ޖިންސީ ކަންކަމުގައި މަޖުބޫރުން މީހުން 

ގެންގުޅެގެންނެވެ.6 ގޭގައި މަސައްކަތްކުރަން ގެންގުޅުން ފިޔަވާ އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުވައިގެން 43.4 ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ފައިދާ ހޯދާފައިވެއެވެ. އަދި 

ގާތްގަނޑަކަށް 8 ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދާފައިވަނީ ނާޖާއިޒްގޮތުގައި ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުވާ މީހުންގެ ފަރާތުންނެވެ. މި މާލީ މަންފާ އެންމެ ބޮޑީ އޭޝިއާގެ 

ޤައުމުތަކުގައެވެ. އަދި މިކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް އެންމެގިނައިން ވެފައިވަނީ ވެސް އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނެވެ. މި ވިޔަފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހެއްގެ 

މައްޗަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ޖެހޭ ފައިދާ އެންމެ ބޮޑީ ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގައެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ބޮލަކަށް 34،800 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. 

ވިސްނުމުގެ އާގޮތްތަކެއް - ފުރުޞަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް  1.4

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރިން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ސީދާ އެކުށާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. އެކުށުން ހޯދާ މާލީ މަންފާ 

ހުއްޓުވުމާއި، އެ މަންފާ އަލުން ހޭދަކޮށްގެން ކުށްކުރުން ކުރިޔަށްގެންދިއުން ހުއްޓުވުމަކަށް ނޫނެވެ.7 ކުށްކުރާ މީހުންނާއި ގުޅުންހުރި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް 

އިސްކަންދީގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުން މިކުށް ހުއްޓުވުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކެއްވެސް 

ދިމާވެއެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބީއެއް ކަމުގައި އަހަރެމެން  ވަޒަންކުރާ ކަންތައްތައް މިހާރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް 

ފުޅާކޮށްލަން ޖެހުމަކީ ފުރަތަމަކޮޅުގައި ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ވެދާނެއެވެ. މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓުމާއި އަދި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ދަޢުވާކުރުމަކީވެސް އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ މުހިއްމު ބައެއްކަމަށް ދެކި، އެކަން ބަލައިގަންނަން އެބަޖެހެއެވެ.  

މިކަމުގައި ދިމާވާ އަނެއް ގޮންޖެހުމަކީ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ޖަމާޢަތްތަކުން ގިނަފަހަރަށް މަސައްކަތްކުރަނީ ވަކިވަކިން ކަމުގައިވާތީއެވެ. ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި 

ގުޅިފައިވާ ފައިސާގެ ޙަރަކާތްތަކާއި މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން ދަށެވެ. ނުވަތަ އެކަން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައި ނުހުރެއެވެ. އަދި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް 

ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަފާތު ގޮތްތަކާއި، އޭގެ ބާޒާރުތަކާއި، އަދި އެ ވިޔަފާރިން ނާޖާއިޒްގޮތުގައި ހޯދާ ފައިސާ 

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާއިމެދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނުހުރެއެވެ. މިދެފަރާތުގެ ތަޖުރިބާތައް އެއްކޮށްލުމުން 

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ކުރެވޭނީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހުންނަ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ދައުލަތްތަކުން ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދީގެންނެވެ. ދައުލަތްތަކާއި އެދައުލަތްތަކުގެ އިދާރާތަކުން 

މިއުސޫލުތައް ގެންގުޅުމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ވަރަށް މުހިއްމެވެ. 

ދައުލަތުން މަޖުބޫރުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުވުން މީގައި ނުހިމެނެއެވެ.  5
ޕްރޮފިޓްސް އެންޑް ޕަވަޓީ: ދި އިކޮނޮމިކްސް އޮފް ފޯސްޑް ލޭބަރ، ސ. 12-13  6

ލެވަރޭޖިން އެންޓި-މަނީ ލޯންޑަރިން ރެޖީމްސް ޓު ކޮމްބެޓް ޓްރެފިކިން އިން ހިއުމަން ބީންގްސް )2014(، އޮފީސް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން އިން ޔޫރަޕް )އޯ.އެސް.ސީ.އީ(   7
https://www.osce.org/secretariat/121125?download=true

އިރުޝާދު

ތިޔަ އިދާރާގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައިވެސް، އިންސާނީ ވަގުފާރި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ‘ފައިސާ ފަހަތުން ގޮސް ހޯދުމުގެ’ އުކުޅު ބޭނުންކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި އެ 

އުކުޅު ބޭނުންކުރުމަށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ބާރުއަޅާށެވެ. މިސާލަކަށް، އެ އުސޫލުތަކަށް ތާއީދުކޮށް އިސް އޮފިޝަލުންނަށް ޢާންމު ބަޔާންތަކެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.

އިރުޝާދު

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ވިއުގަތައް ރޫޅާލުމަށްޓަކައި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއިބެހޭ ކުށްތައް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރާއި އަދި މުދަލާއި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށް 

ނޑުތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެ  ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރާށެވެ. އަދި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް ތިޔަ ދައުލަތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ކުރިއެރުން ވަޒަންކުރާ މިންގަ

ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންކުރާށެވެ.

އިރުޝާދު

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށްތައް ރަގަޅަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް، އެފް.އައި.ޔޫ ތައް ފަދަ ކަމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ އިދާރާއެއްގެ ތަޖުރިބާއާއި 

ހުނަރު، ގުޅިގެން އެއްކޮށް ބޭނުން ހިފޭނެފަދަ ގޮތަކަށް، ހިންގުމުގެ ރޭވުންތައް ރާވާށެވެ.
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އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ދެކޮޅު އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުން ހަރުދަނާކުރެވޭނީ ކޭހާއި ގުޅޭ މާލީ މަޢުލޫމާތު 

އަވަސްއަވަހަށް ޙިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައިވެސް ވަރަށް ގާތްގުޅުމަކާއި އެއްބާރުލުމެއް ބޭއްވިގެންނެވެ. ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ހަދާފައިވާ ވިއުގަތަކުގެ އެހީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ތަޙުޤީޤުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މިސާލަކަށް އެފް.އައި.ޔޫ 

ތަކުގެ މެދުގައި ޙިއްޞާކޮށް ބަދަލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރީއާއި ގުޅިފައިވާ މާލީ މަންފާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމުގައި އެންމެ ބޮޑު 

ޙިއްޞާއެއްވާ އެއްބަޔަކީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައްކަމަށް ވުމާއިއެކު، ދައުލަތްތަކުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅިގެން މިކަމުގައި މަސައްކަތްކުރުންވެސް މުހިންމެވެ.  

ކޭހެއްގެ މިސާލެއް  1.5

 2015 މެއި 1 ގައި، ފުލުހުންނާއި އަސްކަރިއްޔާގެ ގުޅިފައިވާ ޓާސްކްފޯހަކަށް މަދުވެގެން 30 ގަބުރު، ތައިލެންޑާއި މެލޭޝިއާއާއި ދެ ޤައުމު 
ގުޅޭ ސަރަޙައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި ސޮންޚްލާ ޕްރޮވިންސްގެ ސަޑާއޯ އަވަށުން ފެނުނެވެ. މިއާއި ގުޅިގެން އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ވަގުވިޔަފާރީގެ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ވިއުގައަކާއިމެދު ފުލުހުން ފެށި ތަޙުޤީޤަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ރޯޔަލް ތައި ޕޮލިސްއިން ތައިލެންޑްގެ ފިނޭންޝަލް 

އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓްކަމަށްވާ ތައި އެންޓި-މަނީ ލޯންޑަރިން އޮފީސް )އޭ.އެމް.އެލް.އޯ( އަށް ގުޅައި، މިކޭހާއި ގުޅޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ތަޙުޤީޤު 

ކުރުމުގައި އެހީއަށް އެދުނެވެ.

ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއިމެދު އޭ.އެމް.އެލް.އޯ އިން ގެންގުޅޭ ޑާޓާބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން އޭ.އެމް.އެލް.އޯ ގެ އޮފިސަރުން ޤައުމުގެ ތެރޭގައި އަދި 

ޤައުމުން ބޭރަށް ގޮސްފައިހުރި ބޭންކް ޓްރާންސްފަރތަކާއި، ދެ ޤައުމު ގުޅޭ ސަރަޙައްދީ ރޮނގުގައި ބަދަލުކުރެވިފައިހުރި ފައިސާގެ ރިޕޯޓްތަކާއި، 

ޝައްކުކުރެވޭފަދަ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކާއި އަދި މުދަލާއި އެހެނިހެން މިލްކިއްޔާތު ގަނެވިއްކުމުގެ ރިޕޯޓްތައް ބެލިއެވެ.

އަމިއްލަ ޑާޓާބޭސް ބެލުމުގެ އިތުރުން، އޭ.އެމް.އެލް.އޯ އަށް ރިޕޯޓްކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް އޭ.އެމް.އެލް.އޯ 

އިން އެދުނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

އެކައުންޓް ގެންގުޅޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްފަދަ ކަސްޓަމަރުންގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފުޞީލު، މާލީ އިދާރާތަކާއި 	 

ބޭންކްތަކުން ހޯދުން

ތުހުމަތުކުރެވޭފަދަ މީހުންގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިބެހޭ ރިކޯޑްތަކާއި، ބިން ގަނެ ވިއްކުމާއި ގުޅޭ ރިކޯޑްތައް ތައި ލޭންޑް އޮފީހުން ހޯދުން	 

މިކޭހާއި ގުޅިގެން އެންމެބޮޑަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން އެމީހުންނަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތަކާއި، އަމިއްލަ އަދި 	 

ވިޔަފާރީގެ ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ ރިކޯޑްތަކާއި، އެމީހުންގެ ބޭންކް މުޢާމަލާތް ހިންގާގޮތްކަމުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފަދަ ޓެކްސް 

ދެއްކުމާއި ގުޅޭ ރިކޯޑްތައް، ތައި ޓެކްސް ރެވެނިއު އޮފީހުން ހޯދުން، އަދި

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅުންހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ކުންފުނިތަކާއި، މީހުންގެ ތަފުޞީލުތަކާއި، އެޑްރެސްތަކާއި، ޙިއްޞާދާރުންގެ 	 

މަޢުލޫމާތާއި، މާލީ ބަޔާންތަކާއި ޕްރޮފައިލްތައް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހޯދުން

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައިހުރި ފައިސާގެ ވަޔަރ ޓްރާންސްފަރ )ޓީ.ޓީ( މުޢާމަލާތްތައް ބެލުމުން، މިކޭހާއި ގުޅިގެން 

ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިތިބި މީހުންނާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ މުހިއްމު އެހެން މީހުންނާއި ދެމެދު ކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް އޭ.އެމް.

އެލް.އޯ އަށް ހޯދައިގަނެވުނެވެ. މިހޯދުންތަކުން ފެނުނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައިތިބި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ފަރާތުން، އަލަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހުންނަށް 

ތައިލެންޑްގެ ތެރޭގައި ސީދާ އެކައުންޓުން އެކައުންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވާފައިވާކަމެވެ. ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް ކަމަށްވާ ފައިސާ 

އުފުލާމީހުންނާއި، ރަސްމީ ހުއްދައެއް ނެތި ފައިސާ ބޭރަށް ފޮނުވާދޭ މީހުން މެދުވެރިކޮށް ތައިލެންޑާއި މެލޭޝިއާއާއި ދެމެދު ފައިސާ ފޮނުވާފައިވާކަން 

ވެސް އޭ.އެމް.އެލް.އޯ އަށް ހޯދުނެވެ. އޭ.އެމް.އެލް.އޯ އަށް މި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ބެހޭ ހެކިތައް ހޯދުނީ ރޯޔަލް ތައި ޕޮލިސްއިން ފޯރުކޮށްދިން 

ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތާއި އިންސާނީ އިންޓެލިޖެންސްގެ އިތުރުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުޞީލީ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްގެންނެވެ. 

ނޑުމީހުންގެ ގޮތުގައި ދެނެގަނެވުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް  މާލީ ތަޙުޤީޤުންނާއި އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން، ތުހުމަތުކުރެވޭ މައިގަ

އިސް ފަރާތްތަކާއި، ކުށުގެ ވިއުގަ އިންތިޒާމްކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި، ޕްރޮވިންސެއް އިދާރީގޮތުން ހިންގަން ކުރިން ޙަވާލުވެގެން ހުރި 

މީހަކާއި، މޭޔަރަކާއި، އަދި ވަރަށް ވަރުގަދަ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ހިމެނުނެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ތުހުމަތުކުރެވުނު 

މީހުންނަށް ކުރެވުނެވެ. މިކުށްތަކާއި ގުޅިގެން ނާޖާއިޒްގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ މާލީ މަންފާތައް އަތުލައިގަނެ ހިފެހެއްޓުމަށް އޭ.އެމް.އެލް.އޯ އިން ކޯޓު 

އަމުރުވެސް ހޯދިއެވެ.

މިކޭހުން ދައްކުވައިދެނީ މާލީ ތަޙުޤީޤުގެ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން، އާދައިގެ ތަޙުޤީޤަކުން ފެންނާނެ ވަރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް، ކުށްވެރިންގެ ވިއުގައާއި އަދި 

ހެކިތައް، އަދި އެ ވިއުގަތަކުގެ މެދުގައިވާ ގުޅުންތައް، ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތްތަކަށް ހޯދިފައިވާކަމެވެ.
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ނޑުތައް ދެވަނަ ބައި: ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑުތައް  ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަ  2.1

ނޑުތަކެއް އެކުލަވާލައި، ޤައުމުތަކުން  ފިނޭންޝަލް އެކްޝަން ޓާސްކް ފޯސް )އެފް.އޭ.ޓީ.އެފް( އަކީ ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ބެހޭގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަ

ނޑުތަކަށް ތަބާވެ ޢަމަލުކުރަނީ ކިހާމިންވަރަކަށްކަން ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ، 37 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތެކެވެ.8  އެމިންގަ

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި، ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާ މާލީ މަންފާއާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްކަންތައްތަކެއް އ.ދ. ޖަމްޢިއްޔާގެ އެތައް 

ނޑުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ އަދި ޤައުމުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  މުޢާހަދާއެއްގައިވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.9 މި މިންގަ

ނޑައެޅުން، އަދި ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާ މާލީ މަންފާ ފްރީޒްކޮށް، އަތުލައިގަނެ އަދި ހިފެހެއްޓުމަށް ރަގަޅު އުސޫލުތަކެއް  ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއިއާއިބެހޭ ކުށްތައް ކަ

އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ. 

ނޑައެޅުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއިބެހޭ ކުށްތައް ކަ  2.2

ނޑައަޅާ ޤާނޫނުތަކުގައި: ނޑުތަކަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި، ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއިބެހޭ ކުށްތައް ކަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަ

ނޑައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. 	  ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއަކީ ވެސް ކުށްކަމުގައި ކަ

10 ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މި ޤާނޫނުތަކުގައި ހިމަނައި، އެކުށްތަކަށް އަދަބުލިބޭނެގޮތަށް 	  ސީރިއަސް ބޮޑު ކުށެއްގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެހެން ކުށްތައް

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިންސާނީ ވަގުފާރިވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ސީރިއަސް ބޮޑު ކުށެއްގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެހެން ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ އިތުރުން ކަޅުފައިސާ ދޮވުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި 	 

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ދޭންވާނެއެވެ.

ސީރިއަސް ބޮޑު ކުށެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުށަކަށް ޙުކުމެއް ނަޔަސް، ވަކި މިލްކިއްޔާތަކީ ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށް 	 

ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.	  ގާނޫނީ ޝަޚުޞުތައް )މިސާލަކަށް ކުންފުނިތައް( ޤާނޫނީގޮތުން ކުށްވެރިވާނެކަމަށް ކަ

ސީދާގޮތުން ވިޔަސް އަދި ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާފައިވާ މިލްކިއްޔާތެއްނަމަ، އޭގެ އަގަށް ބެލުމެއް ނެތި، އެއީ ކޮންމެފަދަ 	 

މިލްކިއްޔާތަކަށް ވިޔަސް، މި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެންވާނެއެވެ.

އެހެން ޤައުމެއްގައި ހިނގާ ޢަމަލެއް ނަމަވެސް އެއީ އެކަން ހިނގާ ޤައުމުގައި ކުށަކަށްވާނަމަ، އަދި ޤާނޫނު އެކުލަވާލާ ޤައުމުގައި ސީރިއަސް ބޮޑު 	 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، ކުށެއްގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެހެން ކުށަކަށްވާނަމަ، އެއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވާނެ ދެކަމެއް ކަމަށްވާ ނިޔަތާއި، ކުށްކުރިކަން އެގިހުރުން؛ އެއީ ފެންނަންހުރި 	 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ދަލީލުތަކުން ފަހުމްވާނޭ ކަންތައްތައްކަމަށް ކަ

އެފް.އޭ.ޓީ.އެފް ރިކޮމެންޑޭޝަންސް 2012 އާއި، 2013 އެފް.އޭ.ޓީ.އެފް މެތަޑޮލޮޖީ ފޮރ އެސެސިންގ ޓެކްނިކަލް ކޮމްޕްލަޔަންސް ވިތު ދަ އެފް.އޭ.ޓީ.އެފް ރިކޮމެންޑޭޝަންސް އެންޑް ދި   8
އިފެކްޓިވްނަސް އޮފް އޭ.އެމް.އެލް/ސީ.އެފް.ޓީ ސިސްޓަމްސް ބަލާށެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ވަގަށް އެތެރެކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އ.ދ ޖަމްޢިއްޔާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ދަ ޔޫ.އެން ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް އިލިސިޓް ޓްރެފިކް އިން ނާކޯޓިކް ޑްރަގްސް   9

އެންޑް ސައިކޯޓްރޮޕިކް ސަބްސްޓެންސެސް 1988 )ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން( އާއި، އިންތިޒާމްވެގެން ޤައުމުތައް ހުރަސްކޮށް ހިނގާ ކުށްތަކާއި ދެކޮޅަށް އ.ދ. ޖަމްޢިއްޔާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ދަ 

ޔޫ.އެން ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނެޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް 2000 )ޔޫ.އެން.ޓީ.އޯ.ސީ ނުވަތަ ޕެލަރމޯ ކޮންވެންޝަން( އާއި، ކަރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް އ.ދ. ޖަމްޢިއްޔާއިން 

އެކުލަވާލާފައިވާ ދަ ޔޫ.އެން ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ކަރަޕްޝަން 2003 )ޔޫ.އެން.ސީ.އޭ.ސީ( ހިމެނެއެވެ.

ސީރިއަސް ބޮޑު ކުށެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުށެއްގެ ގޮތުގައި މާނަކޮށްފައިވަނީ އެހެން ކުށެއްކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުށްތަކެވެ. މިސާލަކަށް އިންސާނީ   10

ވަގުފާރިއާއި މީހުން ވަގަށް އެތެރެކުރުމަކީ ކަޅުފައިސާ ދޮވުން ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޯދުން ފަދަ ކުށްތަކެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ފައިސާ ހޯދަން ކުރާ ކުށްތަކަކަށް ވެދާނެއެވެ.

އިރުޝާދު

ނޑު ކަންތައްތަކަކީ ފައިސާ ގެންގުޅުނު މީހާއަށް އެއީ ކުށަކުން ލިބުނު މަންފާކަން ނުވަތަ  ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ މައިގަ

ކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާކަން އެނގޭކަން ނުވަތަ ކުށަކުން ލިބުނު މަންފާކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ 

ނިޔަތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާކަމަށް ޝައްކުކުރެވެން ޖެހޭނެކަމެވެ.



10

ނޑުތައް މިލްކިއްޔާތު ހިފަހައްޓާނެގޮތުގެ ހަރުދަނާ އޮނިގަ  2.3

މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ މިލްކިއްޔާތު އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ކުށެއްގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާފައިވާ މާލީ މަންފާ ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމާއި، 

މިލްކުވެރިކަން ނިގުޅައިގަތުމާއި އަދި އެ މިލްކިއްޔާތު ބެލެހެއްޓުމެވެ. މިގޮތަށް ހިފެހެއްޓުން ޙުކުމް ކުރުމާއި ވިދިގެން )މިގޮތުން މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓޭނީ ކުށުގެ 

ޝަރީޢަތަކުން ކުށްވެރިޔާއަށް ޙުކުމެއް އައުމަށްފަހުގައި( ނުވަތަ ޙުކުމެއް ކުރުމާއި ނުލާވެސް މެދުވެރި ވެދާނެއެވެ. މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު 

އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާނަމަ ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާ މަންފާ ތަޙުޤީޤުކޮށް، ދަމަހައްޓައި، އަތުލައިގަނެ، ހިފަހައްޓަން ފަސޭހަވާނެއެވެ. މިފަދަ 

ނޑެއްގެ ސަބަބުން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ކުށެއްނުކުރާ ފަރާތެއްގެ މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭގޮތްވެސް ސާފުވާނެއެވެ. އަދި  އޮނިގަ

ނޑުތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ވަރަށް  މިލްކިއްޔާތު ނިގުޅައިގަނެ ސަރުކާރަށް ނަގާނެގޮތްވެސް ސާފުވާނެއެވެ. ޙުކުމަކާއި ނުލާވެސް މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް އޮނިގަ

ގިނަ ޤައުމުތަކުން، މިފަދަ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އަދި އެޤައުމުތަކުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ، ކުރިޔަށް 

އޮތްތަނުގައި ކުށްތައް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. މިސާލަކަށް، ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުން، ތަޢުލީމާއި ހޭލުންތެރިކަން އަދި ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިރުޝާދު

ސީރިއަސް ބޮޑު ކުށެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުށްތަކާއި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށަށް ވަކިން ދަޢުވާ އުފުލޭގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރާށެވެ. ސީރިއަސް ބޮޑު 

ކުށެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުށަކަށް ޙުކުމެއް ކުރެވެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި )މިސާލަކަށް އިންސާނީ ވަގުފާރި(، އެކަމަކު ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށްކުރިކަމަށް ހެކި 

ހުރިނަމަ، މިގޮތަށް ޤާނޫނު ހަދާފައިވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށާއި ސީރިއަސް ބޮޑު ކުށެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުށްތަކަށް 

ވަކިން އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.

ނޑައެޅުން އިރުޝާދު: ޙުކުމަކާއި ނުލައި މިލްކިއްޔާތު ނިގުޅައިގަންނާނެ ގޮތްތައް ކަ

ނޑައެޅުމުން ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާ މަންފާއާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް  ޙުކުމަކާއި ނުލައި މިލްކިއްޔާތު ނިގުޅައިގަނެވޭނެ އުސޫލުތައް ކަ

ފަސޭހަވެއެވެ. ޙުކުމަކާއި ނުލައި މިލްކިއްޔާތު އަތުލެވޭނެގޮތަށް އޮތުމުން، ކުށަކާއި ވިދިގެން ޙުކުމެއް ނުކުރެވުނަސް، ކުށަކުން ހޯދާފައިވާކަމަށް 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މުދަލާއި ފައިސާ އަތުލައިގަނެ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ލިބެއެވެ. އެގޮތުން: 

ތަޙުޤީޤުގެ ކުރީކޮޅުގައި މިލްކިއްޔާތު ފްރީޒްކޮށް ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ލިބެއެވެ. އޭރުން ތަޙުޤީޤެއް ކުރެވެމުންދާއިރު ނުވަތަ ދަޢުވާ އުފުލުން 	 

ކުރިޔަށްދާއިރު މުދަލާއި ފައިސާ ފޮރުވުން ނުވަތަ ނައްތާލުން ހުއްޓުވެއެވެ

ކުށްކުރި މީހާ މަރުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ނުހޯދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއީ ކާކުކަން ދެނެނުގަނެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، މުދަލާއި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމުން، 	 

ކާމިޔާބު ނަތީޖާއެއް ނެރެވެއެވެ

ކުށްތަކުން މަންފާ ހޯދަމުންދާ އެކަމަކު އެކުށްތަކާއި ދުރުމިނެއް ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ކުށުގެ މަންފާ ވެސް، ޙުކުމަކާއި ނުލައި އަތުލައިގަނެ 	 

ހިފަހައްޓަން ފަސޭހަވެއެވެ. އަދި،

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހުރި މުދަލާއި ފައިސާއަކީ ލައްޖެހިފައިވާ ތަކެއްޗަށްވާނަމަ )ކުށެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކުށަކާއި ގުޅުން ހުރި 	 

ގޮތެއްގައި މީހަކު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެނިޔަތުގައި ބޭނުންކުރަން އުޅޭ މިލްކިއްޔާތުކަމަށް ވާނަމަ( ނުވަތަ ކުށްކުރި ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ 

ދަށުގައިވާ މިލްކިއްޔާތު ކަމަށްވާނަމަ، އެމުދަލާއި ފައިސާގެ މިލްކުވެރިކަން ނިގުޅައިގަތުމުގެ ބާރު ލިބެއެވެ.
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ހިފެހެއްޓޭނީ އަދި އަނބުރާ ހޯދޭނީ ކޮންކަހަލަ މިލްކިއްޔާތު ތަކެއް؟  2.4

ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިލްކިއްޔާތު އަދި ކުށެއްގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާފައިވާ މިލްކިއްޔާތު ނުވަތަ އޭގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ އަނބުރާ 

ހޯދެންޖެހޭނެއެވެ. އެހެންމީހެއްގެ ނަމުގައި މިލްކުވެރިކަން ބާއްވާފައި އެކަމަކު ކުށްވެރިޔާ އޭގެ މައްޗަށް ބާރާއި ނުފޫޒު ފޯރުވާ މިލްކިއްޔާތުވެސް ހިފެހެއްޓެން 

ޖެހޭނެއެވެ. އެމީހުންގެ ކުށުން ލިބޭ މާލީ މަންފާ ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ކުށްވެރިންގެ އަމާޒެކެވެ. އަދި މިލްކިއްޔާތުގެ އަސްލާއި މިލްކުވެރިކަން 

ފޮރުވުމަށް ކުށްވެރިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ. މިކަމާއި ދެކޮޅަށް އެޤައުމެއްގައި ޤާނޫނު ހަދާއިރު އެހެން 

ޤައުމުތަކުގައިވެސް އެފަދަ މިލްކިއްޔާތު ހުރެދާނެކަމަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ. އަދި މިލްކުވެރިކަން އޮޅުވާލުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ މަކަރުތައް ދަނެގަނެ އެ މުދަލާއި 

ފައިސާއިން ހަޤީޤަތުގައި މަންފާ ހޯދަނީ ކާކުކަން ހޯދޭނެގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރަން ވާނެއެވެ.

ކުށުން ހޯދާ މާލީ މަންފާގެ ތެރޭގައި މިލްކިއްޔާތުން ސީދާ ލިބޭ މަންފާއާއި، މިލްކިއްޔާތު އެއްކޮށް ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް ނަމަވެސް އެހެން މިލްކިއްޔާތަކަށް 

ބަދަލުކޮށްގެން ހޯދާ މަންފާ ހިމެނެއެވެ. މިސާލަކަށް، އިންސާނީ ވަގުފާރިން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ގަނެފައިވާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދެއް، 

ގެއެއް ނުވަތަ ބޯޓެއް އެއީ ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާފައިވާ މަންފާކަމަށް ބަލައި ހިފެހެއްޓެންވާނެއެވެ.

ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިލްކިއްޔާތަކީ ކުށަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިލްކިއްޔާތެވެ. މިސާލަކަށް، އިންސާނީ ވަގުފާރި 

ހިންގުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކާރު ނުވަތަ ބޯޓު މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ. ނުވަތަ ކުށުގެ ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިސާ 

ހިމެނޭނެއެވެ. އެއުޅަނދަކީ ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއްކަމެއް ނުވަތަ ކުރީގައި ހިންގާފައިވާ ކުށްތަކަކުން ހޯދި ފައިސާއިން ގަނެފައިވާ އެއްޗެއްކަމެއް، 

ފަހަރެއްގައި ސާބިތުކޮށް ނުދެވިދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެއީ ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށް ވާނަމަ، ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިލްކިއްޔާތުގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

މިލްކިއްޔާތުގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ބާރާއި ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކަމުގައި ބެލެވެނީ، އެ މިލްކިއްޔާތުގެ މައްޗަށް އެމީހާގެ ޤާނޫނީ ނުވަތަ އެހެންވެސް މަޞްލަޙަތެއް 

ނުވަތަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ބާރެއް އޮތަސް އަދި ނެތަސް އެމީހަކު ކޮންޓްރޯލްކުރާ މިލްކިއްޔާތަށެވެ. މީހަކަށް މިލްކިއްޔާތެއްގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ބާރާއި ނުފޫޒު 

އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ އެތައްކަމަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އޭގެތެރޭގައި:

މިލްކިއްޔާތުގެ މަޞްލަޙަތެއް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން އޮންނަ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާއެއް ނުވަތަ ޑެބެންޗަރ ސެކިއުރިޓީއެއް ގެންގުޅުން ނުވަތަ 	 

ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުރުން

މިލްކިއްޔާތާއި ގުޅުން ހުރި ޓްރަސްޓެއް އޮތުން	 

މިލްކިއްޔާތުގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮންނަ މީހަކާއި ނުވަތަ ބަޔަކާއިމެދު ޢާއިލީގޮތުން ނުވަތަ އެކީގައި ދިރިއުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ގުޅުން 	 

އޮތުން   

އިރުޝާދު: މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާފައިވާ މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓުމުގެ ނަތީޖާ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ ހުރިހާ އިދާރާތަކާއި، ފިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓްތަކާއި އަދި ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތްތަކަށް، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 	 

މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު ދިނުން

މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ޚާއްޞަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޓީމުތަކާއި ޔުނިޓްތައް އަދި ދަޢުވާކުރާ ޓީމުތަކާއި ޔުނިޓްތައް 	 

އުފެއްދުން

މިލްކިއްޔާތު ހިފަހައްޓާނެ ގޮތްތައް ހަރުދަނާ ކަމާއިއެކު ރޭވުމަށްޓަކައި، ވީހާވެސް ޅަފަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދަޢުވާކުރާ 	 

ފަރާތްތަކާއި ދެމެދުގައި ގާތްގުޅުމަކާއި އެއްބާރުލުން އުފެއްދުން

ނޑުތައް މުރާޖަޢާކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުން. އޭގެތެރޭގައި؛	  މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

މިލްކިއްޔާތު ހުރިތަނެއް ހޯދުމަށާއި އަދި އޭގެ މަންފާ ލިބޭފަދަ މިލްކުވެރިކަމެއް ހިމެނޭކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  -

ބާރުތައް ދިނުން

ފްރީޒްކުރުމާއި، ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާއި، ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުތައް ޤާނޫނުގައި ހިމެނުން، އަދި -

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ދިނުން. -
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ތިންވަނަ ބައި: އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި 

ގުޅިފައިވާ ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ އުކުޅުތައް

ކަޅުފައިސާ ދޮންނަނީ ކިހިނެއް؟  3.1

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ އެތައް މަރުޙަލާއެއް އޮވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޢާންމުކޮށް އެކަން ބެހިފައިވަނީ ތިން މަރުޙަލާއަކަށެވެ. އެއީ ތިރީގައި ކިޔާދީފައިވާގޮތަށް 

ޕްލޭސްމަންޓް، ލޭޔަރިން އަދި އިންޓެގްރޭޝަން އެވެ. 

ޕްލޭސްމަންޓަކީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ މިލްކިއްޔާތު، ފައިސާ ދައުރުވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމެވެ. މިސާލަކަށް، ފައިސާ ބޭންކް 	 

އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުން ނުވަތަ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން މުދާ ގަތުމެވެ.

ލޭޔަރިންއަކީ ފައިސާ ދައުރުވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވައްދާ ފައިސާގެ އަސްލު ފޮރުވުމަށްޓަކައި އެފައިސާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އޭގެ 	 

ޒާތް އޮޅުވާލުމެވެ. މިސާލަކަށް، އެދާއިރާއެއްގެ މާހިރުން )ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނުވަތަ އެކައުންޓެންޓުން( ލައްވާ މެދުވެރިންގެ ދައުރު ކުޅުވައިގެން، ނުވަތަ 

ނޑުތަކެއް ހަދައި އޭގެ ތެރެއިން ފައިސާ ފޮނުވައިގެންނެވެ. ކުންފުނިތަކާއި ޓްރަސްޓްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ، އޮޅުންފިލުވަން އުދަގޫވާނެފަދަ ގިއުގަ

އިންޓެގްރޭޝަންއަކީ ފައިސާ ލޭޔަރކޮށްގެން އޭގެ އަސްލާއި ދުރަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، ފެންނަފެނުމުގައި ރަގަޅުގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 	 

ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުށްވެރިންނަށް ލިބޭގޮތްވުމެވެ. ފެންނަފެނުމުގައި ‘ސާފު ފައިސާ’ ބޭނުންކުރަނީ އިތުރަށް ކުށުގެ ޙަރަކާތްތައް 

ކުރިޔަށް ގެންދަން ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް )މިސާލަކަށް ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ ގަތުމަށް(، ނުވަތަ އަގުހުރި މިލްކިއްޔާތަށް 

)މިސާލަކަށް ގޯތިގެދޮރު( އަދި އަގުބޮޑު މުދާ )މިސާލަކަށް އަގުބޮޑު ކާރު( ގަތުމަށެވެ. 

ލޭޔަރިން އިންޓެގްރޭޝަންޕްލޭސްމަންޓް

ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް 

ހޯދާފައިވާ ފައިސާ

$
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ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގައި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް   3.2

ވަކި ތަނެއްގައި ނުވަތަ ވަކި ގައުމެއްގައި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް )ނުވަތަ ‘ޓައިޕޮލޮޖީ’ތައް( ބިނާވެފައިވަނީ އެތަނެއްގެ އިޤްތިޞާދަށާއި، 

ފައިސާގެ ބާޒާރުތަކަށާއި، އަދި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތާއި މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ކުށްވެރިންނަކީ ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ 

އުކުޅުތައް ބިނާކުރުމުގައިވެސް ވަރަށް ހުނަރުވެރި ބައެކެވެ.

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގައި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ބޭންކްތައް

ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މުޢާމަލާތްތައް ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނުތައް ހަދާފައި ހުންނަ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ބޭންކުތަކުގެ ‘އޯފްޝޯރ އެކައުންޓް’ތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ 

ފޮނުވައެވެ. މިގޮތުން، ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަނީ ކޮންބައެއްކަން ނާންގާ އެކަން ކުރެއެވެ.

ފައިސާ ވަގަށް އެތެރެކުރުން

ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާ މަންފާ އެކުށްތަކާއި ގުޅުވުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސީދާ ނަގުދުފައިސާ ހިފައިގެން އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް މީހުން ދަތުރުކުރެއެވެ.

ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ނުރަސްމީކޮށް ފައިސާ ފޮނުވައިދޭ ފަރާތްތައް

އޭޝިއާގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ލިބިގެން، މުޢާމަލާތު ހިންގާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްނުކޮށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީ، ފައިސާ ނަގާ އަދި ފައިސާ ފޮނުވައިދޭ 

ފަރާތްތައް ތިބެއެވެ. މިއީ ރަސްމީ ބޭންކިންގެ ނިޒާމުގެ ބަދަލުގައި ގިނަބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ނިޒާމުތަކެކެވެ.

ޝެލް ކުންފުނިތައް

މިއީ ސީދާ ކަޅުފައިސާ ދޮވުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ ކުންފުނިތަކެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ހަގީގަތުގައި ވުޖޫދުގައިނުވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަކަށް ލިބޭ އަގުގެ ގޮތުގައި އަގުތަކެއް 

ބަޔާންކޮށް، ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ލިބޭ މަންފާ ލިބިގަތުމެވެ. އަދި ނަޤްލީ ބިލްތަކާއި މާލީ ބަޔާންތައް ދައްކައިގެން އެއީ ޙަޤީޤީ އަދި ހުއްދަ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކަމަށް ދެއްކުމެވެ.

ސްޓްރަކްޗަރކުރުން ނުވަތަ ސްމަރފްކުރުން

ވަކިވަރަކަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއްގެ މުޢާމަލާތްތައް އެފް.އައި.ޔޫ.ތަކަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އޮންނާތީ، އެ ޢަދަދަށްވުރެ ދަށްކޮށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، ބޮޑެތި 

ޢަދަދުތަކުގެ ފައިސާ ޝައްކު ނުއުފެދޭނެފަދަ ކުދި ޢަދަދުތަކަކަށް ބަހާލެވެއެވެ. ދެން އެފައިސާ އެތައް ބަޔަކު ލައްވާ )ސްމާފުން( ނުވަތަ އެންމެ މީހަކު ލައްވާ އެތައް ދުވަހެއްގެ 

ތެރޭގައި އެންމެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ނުވަތަ އެތައް އެކައުންޓްތަކަކަށް ޖަމާކުރެއެވެ.

ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ކުންފުނިތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުން

ނާޖާއިޒްގޮތުގައި ހޯދާ މަންފާ ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ވިޔަފާރިތަކަށް ހޭދަކުރެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ނަގުދުފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. މިސާލަކަށް ރެސްޓޯރަންޓާއި 

ބާރ ފަދަ ވިޔަފާރިތަކެވެ. އަދި މިގޮތުން އެފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލައެވެ. މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކަކީ ކޮންމެވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ  ތަންތަން ކަމަށްވިޔަސް، 

ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ‘ފްރަންޓް ކުންފުނި’ ނުވަތަ ކަމެއް ފޮރުވުމަށްޓަކައި ބޭރަށް ފެންނަގޮތަށް އެހެން ކަމެއްކުރާ ކުންފުނިތަކެވެ. އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ޙަޤީޤީ މަޤުޞަދަކީ 

ކަޅުފައިސާ ދޮންނަ މީހާގެ ފައިސާ ސާފުކޮށްދިނުމެވެ.

އަގުހުރި މުދާތައް

އަގުހުރި މުދާތައް ކަމަށްވާ ކުރެހުން، އިހުޒަމާނުގައި ބޭނުންކުރި ތަކެތި، ގަހަނާ، އަގުބޮޑު މައުދަނާއި ޖަވާހިރު، ބޯޓު ނުވަތަ އުޅަނދުފަހަރާއި އަދި ގޯތިގެދޮރަކީ ކުށުގެ 

ޒަރީޢާއިން ހޯދާ މަންފާ އަލުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ފޮރުވުމަށް ކުށްވެރިން ގަނެފާނެ ތަކެއްޗެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަޅުފައިސާ ދޮވުން

ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާ މަންފާ ފޮރުވުމަށްޓަކައި ބައެއްފަހަރު ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ވިޔަފާރިވެސް ކުރެއެވެ. މިއީ ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ވަރަށް ހުނަރުވެރި އުކުޅެކެވެ. މީގެތެރޭގައި 

ނާޖާއިޒްގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުން، ލިޔެކިޔުން އޮޅުވާލުން، ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގި ސަބަބު އޮޅުވާލުން، ބިލްތަކުގެ އަދަދު މާބޮޑަށް 

ދަށްކުރުން ނުވަތަ މާބޮޑަށް މަތިކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
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ފިނޭންޝަލް ފުޓްޕްރިންޓްސް: އެން އެނަލިސިސް އޮފް ފިނޭންޝަލް އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ޓު ކޮމްބެޓް ޓްރެފިކިން އިން ޕަރސަންސް އިން ދަ އޭޝިއާ 

ޕެސިފިކް ރީޖަން މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވުނީ މިގައިޑްގެ މިބަޔަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށެވެ. މިރިޕޯޓުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ގުޅިގެން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް 

ނޑު ލިޔުންތަކުގެ ޚުލާޞާއެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް މާލީ  ހިންގާގޮތާއި މެދު ދުނިޔޭގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ މައިގަ

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އުކުޅުތައް ފަހަކަށް އައިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ތަޖުރިބާތައްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ނަގާފައިވާ ބައެއް 

މިސާލުތަކާއި ސުވާލުކަރުދާހަކަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުތައްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މިރިޕޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދި އެއާއި ގުޅިފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ދުނިޔޭގައި އަދި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގައި 

ހިނގާ ގޮތާއިމެދު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ޑާޓާއާއި ތަފާސްހިސާބު ލިބޭކަށް ނުހުރެއެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ގުޅިފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހޯދުމަށް 

ބެލިދާނެ ދެގޮތެއް އޮވެއެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށްކުރާ މީހުން ދޮންނަ ނާޖާއިޒް ކަޅުފައިސާ ދައުރުވަމުންދާގޮތް ބެލުން، އަދި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ 

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ފައިސާ ދައުރުވަމުންދާގޮތް ބެލުމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، މިކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުން އެމީހުންގެ އަސްލު ޤައުމުގައި 

ތިބި އާއިލާގެ މީހުންނަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށްޓަކައި ފައިސާ ފޮނުވާދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފާ ގޮތާއި، ނުވަތަ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށްކުރާ މީހުންނަށް 

ދަރާފައިވާ ދަރަންޏެއް އަދާކުރުމަށް ބޭންކް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވާގޮތް ބަލައިގެންނެވެ.  

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ފައިސާ ދައުރުވާގޮތާއިމެދު ލިބެންހުރީ ވަރަށް މަދު ޑާޓާއެކެވެ. މިގޮތަށް ދައުރުވާ ފައިސާގެ 

މަޢުލޫމާތަކީ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުގައި އަދި ބައެއް ވައްތަރުގެ އިންސާނީ ވަގުފާރި، )މިސާލަކަށް ޖިންސީ 

ކަންކަމަށް މީހުން ބޭނުންކުރުވައިގެން ނާޖާއިޒް މަންފާ ހޯދުން( ހުއްޓުވުމުގައި މުހިންމު މަޢުލޫމާތެވެ. މިހާރު ހެދިފައިހުރި ދިރާސާތަކާއި އަދި ސަރުކާރުތަކުން 

ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުރި ލިޔުންތަކުގައިވެސް، ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ އުކުޅުތަކަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދީފައިވެއެވެ. އަދި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ހިޖުރަކުރާމީހުން 

ނޑެއްގެ ދަށުގައެވެ. މީގެ ސަބަބުން މިކުށްތަކުގެ ބާވަތްތައް، އަދި މިކުށްތައް ހިނގާކަން އަންގުވައިދޭ  ވަގަށް އެތެރެކުރުން ހިމަނާފައިވަނީ އެއް ގިއުގަ

ޢަލާމަތްތައް ސިފަކޮށްދެވިފައިވަނީ ވަރަށް ފުޅާކޮށެވެ. އިންޞާފު ޤާއިމްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި އެފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން އަމިއްލަ 

ވިޔަފާރިތަކުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތްތައް އަންގައިދިނުމަށް ހަދަންޖެހޭ ރިސްކް އެސެސްމެންޓް ނުވަތަ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރުގެ އަންދާޒާތައް ހެދުމަށްޓަކައި 

މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅު ޑާޓާއާއި ހޯދުންތައް ބޭނުންވެއެވެ.

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކޭސްތައް ދެނެގަތުމާއި، އެ ކުށްކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ދަޢުވާ އުފުލުމާއި، ނާޖާއިޒް ބޭނުންތަކަށް ފައިސާގެ ނިޒާމު 

ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ހުރަސްތައް ޤާއިމްކުރުމުގައި، ފަހަކަށް އައިސް ސަރުކާރުތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ މެދުގައި ދެވުނު އެއްބާރުލުމުގެ 

މިސާލުތައްވެސް ފިނޭންޝަލް ފުޓްޕްރިންޓްސް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ. މިފަދަ އެއްބާރުލުންތަކަކީ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް 

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމާއި އަދި ކަމާއި ގުޅޭ ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށާއި ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ދައްކުވައިދިން 

މިސާލުތަކެކެވެ.

ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެކުލަވާލެވުނު ސުވާލުކަރުދާހުގެ ޖަވާބުތަކުން، އިންސާނީ ވަގުފާރިން ހޯދާ މާލީ މަންފާ، ކަޅުފައިސާގެ 

ނޑު އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.  ގޮތުގައި ދޮވުމުގައި ތިރީގައިވާ މައިގަ

ކުދި ޢަދަދުތަކުން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުން )ރަސްމީ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޢަދަދުތަކަށްވުރެ ދަށުން(	 

ފައިސާ ނުވަތަ އަގުހުރި ތަކެތި ފޮނުވާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުން	 

ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހޯދާ މަންފާ ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެއްކުރުން، އަދި	 

ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހޯދާ މަންފާ އެހެން މީހުންނަށް ފޮނުވުން	 

ނޑު އެއްކަމަކީ، އެމީހަކަށް ހުއްދަ ގޮތުގައި އާމްދަނީ  ސުވާލުކަރުދާހުގެ ޖަވާބުތަކުން އެގުނުގޮތުގައި ނާޖާއިޒްގޮތުގައި މަންފާ ހޯދާކަން އަންގައިދޭ މައިގަ

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މިންވަރާއި އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ނުބައްދަލުވުމެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދި އެކުށާއި ގުޅިފައިވާ ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ 

ކަންތައްތައް އެންމެ ފަސޭހައިން ހޯދައިގަނެވިފައިވާ ގޮތްތަކަކީ ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ އިދާރާތަކުގެ ތަޙުޤީޤުންނާއި، ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާއިމެދު މާލީ 

އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓްތަކުންނާއި އަދި ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ޝަކުވާތަކުންނެވެ.11 

ފިނޭންޝަލް ފުޓްޕްރިންޓްސް ރިޕޯޓު، ސ. 35  11
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ހަތަރުވަނަ ބައި: ފިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް 

ޔުނިޓްތައް )އެފް.އައި.ޔޫ ތައް(

ސަރުކާރުން ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ޙަރަކާތް ދެނެގަންނަނީ ކިހިނެއް؟  4.1

ހަރުދަނާކަމާއިއެކު ‘ފައިސާގެ ފަހަތުން ގޮސް ހޯދުމުގެ’ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އެފް.އައި.ޔޫ ތައް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. މީހަކު ނުވަތަ 

ޝަޚުޞެއް ކަޅުފައިސާ ދޮންނަކަން ހޯދުމަށްޓަކައި، މާލީ އިދާރާތަކާއި އަދި މާލީ އިދާރާތައް ކަމުގައި ނުހިމެނޭ އިދާރާތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މީހުންގެ 

ފަރާތުން ސަރުކާރަށް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޖުވާކުޅޭ ތަންތަނާއި، ކުންފުނިތަކަށް އެކިއެކި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި އަދި 

އެކައުންޓެންޓުން ހިމެނެއެވެ. ޝައްކުކުރެވޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ރިޕޯޓްކުރަންވާނީ ކޮން ފަރާތްތަކަކުންކަން ހުންނަނީ ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ދެކޮޅަށް ގެންގުޅޭ 

ނޑައަޅާފައެވެ. އެފަރާތްތަކަށް ކިޔަނީ ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް  ނޑުތަކުގައި ކަ މިންގަ

ނުވަތަ މެޓަރ ރިޕޯޓްތައް އެ ސަރުކާރެއްގެ އެފް.އައި.ޔޫ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރަށް ލިބެއެވެ. އެފް.އައި.ޔޫ އިން ދެން، މި މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް، 

ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެހެން އިދާރާތަކަށް ފޮނުވައެވެ. ތިރީގައިމިވާ ކުރެހުމުގައި ދައްކުވައިދެނީ އެފް.އައި.ޔޫ އަކުން މަޢުލޫމާތު ދައުރުވާގޮތެވެ.  

މިކުރެހުން ނަގާފައިވަނީ: ފިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓްސް: އޭން އޯވަރވިއު، އައި.އެމް.އެފް-ވާރލްޑް ބޭންކް، 2004 12

https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/fiu.pdf  12

މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުންދިރާސާކުރުންރިޕޯޓްކުރުން

ރިޕޯޓްރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތް

ބޭންކްތައް

ސެކިއުރިޓީސް ގަނެވިއްކުމުގައި 

މެދުވެރިއަކަށް އުޅޭ މީހުން

އިންޝުއަރކުރާ މީހުން

ޖުވާކުޅޭ ތަންތަން

ޤާނޫނީ ވަކީލުން

އެކައުންޓެންޓުން

އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

ފައިސާ ހިފައިގެން ޤައުމުތަކުގެ 

ސަރަޙައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް 

ދަތުރުކުރާ މީހުން

ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ 

ރިޕޯޓް

ޝައްކުކުރެވޭ 

މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ސަރަޙައްދީ ރޮނގު 

ހުރަސްކޮށް ހިގާ ފައިސާގެ 

މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

އެފް.އައި.ޔޫ ޑާޓާބޭސް

ސަރުކާރުގެ ޑާޓާބޭސްތައް

އެހެން އެފް.އައި.

ޔޫ ތަކުން ލިބޭ ޑާޓާ

އެހެނިހެން ޑާޓާ

މާލީ އިންޓެލިޖެންސް

އެހެނިހެން އެފް.އައި.ޔޫ ތައް

ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ އިދާރާތައް

ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތުގެ އޮފީސް
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އެފް.އައި.ޔޫ ތަކުން ކުރަނީ ކޮންކަމެއް؟  4.2

އެ ޤައުމެއްގެ ޙާލަތާއި ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަނީ އެކި ވައްތަރުގެ އެފް.އައި.ޔޫ ތަކެވެ. މާލީ އިންޓެލިޖެންސް ލިބިގަނެ، 

ދިރާސާކޮށް ކަމާއިބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ހުރިހާ އެފް.އައި.ޔޫ ތަކެއްގެވެސް ޒިންމާއެކެވެ. 

އެފް.އައި.ޔޫ ތަކުގެ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއްބަޔަކީ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ އެފް.

އައި.ޔޫ ތަކާއި އެކުގައި އެގްމޮންޓް ސެކިޔަރ ވެބް )އީ.އެސް.ޑަބްލިއު( މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު 

ޙިއްޞާކުރުމެވެ.13 އެހެން ނަމަވެސް، އެފް.އައި.ޔޫ ތަކުގެ މެދުގައި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރެވުމުގެ 

ސަބަބުން މާލީ އިންޓެލިޖެންސް އަވަސްކަމާއިއެކު ލިބުނަސް، މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އެފް.އައި.ޔޫގެ 

ހުއްދަނެތި އެ މަޢުލޫމާތު ކުށުގެ ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ބައެއް އެފް.އައި.ޔޫ ތަކުގެ މަސައްކަތުގެތެރޭ ހިމެނިފައިވާއިރު އެހެން ބައެއް 

އެފް.އައި.ޔޫ ތަކުގައި އެގޮތަށް ހިމަނާފައެއްނުވެއެވެ. މިއީ ތަޙުޤީޤަކަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ ކުރުމަކަށް އެފް.އައި.ޔޫ އަކަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ މިންވަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ 

އެންމެބޮޑު އެއްކަމެވެ. އެފަދަ އިދާރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޙުޤީޤީ ބާރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ފްރީޒްކުރުމާއި މިލްކިއްޔާތު އަތުލައިގަތުންވެސް 

ހިމެނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެފް.އައި.ޔޫ ތަކުން ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއި މެދުގައި ސިނާޢަތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެއެވެ. 

އަދި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރާނަމަ، ޖޫރިމަނާ ކޮށްގެންނާއި އެހެން އަދަބުތައް ދީގެން ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުވުމަށްވެސް ބާރުއަޅައެވެ. 

ތިޔަ ޤައުމުގެ އެފް.އައި.ޔޫ އަށް ތިޔަފަރާތުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެހީވެދެވޭނީ ކިހިނެއް؟   4.3

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ތަޙުޤީޤުގައި އަދި ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން އެފް.އައި.ޔޫ ތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ތިރީގައިމިވަނީ 

އެފް.އައި.ޔޫ ތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކެވެ. އެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ތިޔަފަރާތަށް ދެވޭނެ އެހީތެރިކަން ބިނާވެފައި އޮންނާނީ ތިޔަ ޤައުމުގައިވާ އެފް.

އައި.ޔޫ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ގޮތަކުން ނުވަތަ އެ އިދާރާއަށް ދީފައިވާ ބާރަކުންނެވެ. އެފް.އައި.ޔޫ ތަކުން ތަޙުޤީޤުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވެދޭ ގޮތްތަކަކީ:

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ކުށުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނާއި ޝަޚުޞުތަކުގެ މެދުގައިވާ ގުޅުންތައް ދައްކުވައިދޭ ފިނޭންޝަލް 	 

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާއި ބެހޭ ރިޕޯޓްތަކާއި، ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ބެހޭ ރިޕޯޓްތަކާއި، ސަރަޙައްދީ ރޮނގުތައް ހުރަސްކޮށް ފޮނުވޭ ފައިސާގެ 	 

ރިޕޯޓްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މާލީ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. މީގެ ސަބަބުން ތިޔަފަރާތަށް ކުށްކުރާ މީހުން ފާހަގަކުރެވި 

އަދި ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤުތަކަށް އެހީތެރިކަންލިބި ނުވަތަ އާ ކޭސްތައް ފެނިގެންދާނެ.

ޝައްކުކުރެވޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރީ މަރުޙަލާއެއްގައި ފާހަގަކުރެވުމަކީ ކުށުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގުން ހުއްޓުވުމަށް ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. - 

މިސާލަކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކޭސްތައް ހުއްޓުވުމުގައެވެ. އަދި އެއީ އެވަގުތު ހިގަމުންދާ ކުށުގެ ޙަރަކާތެއް ދެނެގަންނަންވެސް ފަސޭހަވާނެ ކަމެކެވެ. 

މިސާލަކަށް އިންސާނީ ވަގުފާރީގައި ބައިވެރިވާ މީހަކަށް ފޮނުވޭ ފައިސާއެވެ.

ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާނޫނު އޮންނަގޮތުން އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމާއި އަދި މިލްކިއްޔާތު އަތުލައިގަތުމުގެ ބާރު 	 

ލިއްބައިދީފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު، ވަކި މުއްދަތަކަށް މުޢާމަލާތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރުވެސް ދީފައިވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ތިޔަފަރާތަށް ފައިސާ 

އަތުލައިގަތުމަށް ފަހުގައިވެސް ވަކި ތިއަރީއެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ވަގުތު ލިބޭނެއެވެ.

ތަޙުޤީޤަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމަށްޓަކައި މާލީ ތަޖުރިބާއާއި ޤާބިލިއްޔަތު ފޯރުކޮށްދިނުން - މިސާލަކަށް މާލީ ހެކި ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި، އަދި 	 

ބައެއް ޙާލަތުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި، ތިޔަ ގައުމުގެ އެފް.އައި.ޔޫ ގެ ފަރާތުން ފޮރެންސިކް އެކައުންޓެންޓެއްގެ އެހީ 

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.  
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152 އެފް.އައި.ޔޫގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ދުނިޔޭގެ 

ފެންވަރުގެ ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާ އެގްމޮންޓް ގްރޫޕް އޮފް 

އެފް.އައި.ޔޫސްގައި ހުރިހާ އެފް.އައި.ޔޫ ތަކަކުން ވެސް 

ބައިވެރިވުމަށް އެފް.އޭ.ޓީ.އެފް ބާރުއަޅައެވެ.

އިރުޝާދު: ތިޔަ ޤައުމުގެ އެފް.އައި.ޔޫ އާއިއެކު އިސްނަގައިގެން، އެކުގައި 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭށެވެ. 

އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ޤަވާއިދުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށް ބާރުއަޅާށެވެ.	 

ތިޔަ ފަރާތުގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާ ނުވަތަ ޚާއްޞަ ތަޙުޤީޤު ޓީމުތަކުގައި ތިޔަ ޤައުމުގެ އެފް.އައި.ޔޫ ގެ އޮފިސަރުން ބައިތިއްބައިގެން، ނުވަތަ އެޓީމުތަކުގެ އޮފިސަރުން 	 

އެފް.އައި.ޔޫ ގައި ބައިތިއްބައިގެން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭށެވެ. މިގޮތުން ދެ ފަރާތަށްވެސް ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.
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ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ އެފް.އައި.ޔޫ ތަކާއި އެއްބާރުލުން އިތުރުކޮށްގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން. މިސާލަކަށް، ބައެއް 	 

އެފް.އައި.ޔޫ ތަކަށް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ އިދާރާތަކާއި ދެމެދު މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި 

ބައެއް އެފް.އައި.ޔޫ ތަކަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތްތައް ކަމަށްވާ އިންޓަރޕޯލްއާއި ޔޫރޯޕޯލްއާއި ދެމެދު މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު 

ލިބިފައިވެއެވެ.

ތިޔަ ޤައުމުގައިވާ އެފް.އައި.ޔޫ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ބައެއްފަހަރު އެފް.އައި.ޔޫ އިން ސީދާ ތަޙުޤީޤު ހިންގަފާނެއެވެ. ނުވަތަ 	 

ގުޅިފައިވާ ޓާސްކް ފޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެދާނެއެވެ.     

އިރުޝާދު 

ތިޔަ ޤައުމުގެ އެފް.އައި.ޔޫ އަށް ތަޙުޤީޤަށް އެހީތެރިކަން ދެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯ ބެލުމަށް ތަޙުޤީޤުގެ ކުރީ މަރުޙަލާތަކުގައި އެ އިދާރާ ތަޙުޤީޤުގައި 

ބައިވެރިކުރާށެވެ.

އެފް.އައި.ޔޫ ތަކަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެހީތެރިވެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ:

މާލީ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ތަންތަން ހުރިނަމަ ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން.	 

ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި މާލީ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ފޯރުކޮށްދިނުން. މީގެތެރޭގައި ފަހުމްވާން އުދަގޫ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް އޮޅުން 	 

ފިލުވައިދިނުމަށް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅައިދިނުން ހިމެނޭ.

އެފް.އައި.ޔޫ ތަކަށް ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ:

އިންޓެލިޖެންސް ޕްރޮޑަކްޓްތައް އުފެއްދުން. މީގެތެރޭގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިދާރާތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. އެއީ އެފް.އައި.ޔޫ ތަކުން އެފް.	 

އައި.ޔޫ ތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާ ވިއުގަތައް މެދުވެރިކޮށް އެއްގައުމުން އަނެއްގައުމަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު ޙިއްޞާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތެވެ. )މިއީ ގިނަފަހަރަށް 

އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ނުވަތަ ޑިޕްލޮމެޓިކް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަށްވުރެ އަވަހަށް 

ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތެކެވެ.(

ކުށްވެރިން ކަޅުފައިސާ ދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތްތަކާއިމެދު ޓައިޕޮލޮޖީސް ރިޕޯޓްތައް ހެދުމާއި ވަކިބާވަތެއްގެ ކުށެއް ހިގާކަން ދައްކުވައިދޭ ނިޝާންތައް 	 

ކަމަށްވާ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ނުވަތަ އެކައުންޓްތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަނެވޭނެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުން. މީގެ ސަބަބުން ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ 

އިދާރާތަކާއި ކުށްތައް ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުށްތައް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށް، ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

ލިބެއެވެ.

ޝައްކުކުރެވޭފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ރިޕޯޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދެވެއެވެ.	 

ތަފާތު ސިނާޢަތްތަކަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، މަޢުލޫމާތު ދީގެންނާއި، ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ޔަގީންކޮށްގެން، 	 

ނޑުތަކަށް ފެއްތުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.     ސިނާޢަތްތައް ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށް ހުއްޓުވުމުގެ މިންގަ

އިރުޝާދު

ތަޙުޤީޤުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ މިހާރުވެސް އެފް.އައި.ޔޫ ގެ ޑާޓާބޭސްގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ވެދާނެއެވެ. ލިބެންހުރި ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް 

އެފް.އައި.ޔޫ އަށް އެދޭށެވެ. އަދި ތުހުމަތު ކުރެވޭމީހާ ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ބޭރުން ފައިސާ ލިބި ނުވަތަ ފޮނުވާފައިވާނަމަ އެ ޤައުމުތަކުން 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެފް.އައި.ޔޫ ގައި އެދޭށެވެ.

ކޭހެއްގެ މިސާލެއް  4.4

ތަޢާރަފް

އޭޕްރީލް 2016 ގައި އިންޑޮނީޝިއާގެ ޢާންމުންގެ ސަމާލުކަން ޓީމޯރ-ލެސްޓްގެ ހިޖުރަކުރި ތިން މަސައްކަތްތެރިން މެލޭޝިއާގައި މަރުވި މަރުވުމަށް 
ހުއްޓުނެވެ. އެތަނުން އެއް މަސައްކަތްތެރިއެއް 2015 ސެޕްޓެންބަރު 2 ގައި ގެއްލުނުފަހުން އޭނާ ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަކަމެއް 

އާއިލާއަކަށް ނޭގެއެވެ. އީސްޓް ނުސާ ޓެންގާރާ )އެން.ޓީ.ޓީ( އަކީ އިންޑޮނީޝިއާއިން މަސައްކަތްތެރިން ބޭރަށް ފޮނުވާ 9 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު 

ޕްރޮވިންސެވެ. އަދި އިންޑޮނީޝިއާގެ ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު މަރުވެފައިވަނީވެސް އެޕްރޮވިންސް މީހުންގެ 

ތެރެއިންނެވެ. އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރާއި 2016 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު 4144 މީހުން އެން.ޓީ.ޓީ އިން ބޭރަށް 
ފޮނުވުނެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރާއި 2017 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު އެން.ޓީ.ޓީ ގެ 99 ހިޖުރަކުރި މަސައްކަތްތެރިން މަރުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާ 
ކުރެވިފައިވެއެވެ. އިންޑޮނީޝިއާގެ ޤައުމީ ފުލުހުންނަށް މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަން އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައީސް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. އެއާއި ވިދިގެން 

ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ޓާސްކް ފޯސް އުފެދުނެވެ. އަދި ކުޕަންގް ގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ޕޮލިސްގެ ޗީފަށް މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަން ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. މި 

ތަޙުޤީޤުގައި އިންޑޮނީޝިއާއާއި މެލޭޝިއާގައި ފެތުރިފައިއޮތް އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ 12 ވިއުގައެއް ހޯދުނެވެ.

ފައިސާ ދައުރުވީގޮތް

2015 ޖަނަވަރީ އިން ފެށިގެން 2016 އޮގަސްޓް އާއި ދެމެދު، މި ވިއުގައިން 2279 ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިން މެލޭޝިއާއަށް ފޮނުވާލިއެވެ. 
މި މީހުން ފޮނުވައިގެން މި ވިއުގައަށް ލިބުނު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަގު 563،446 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރައެވެ. ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ 

ޑާޓާއަށް ބަލާއިރު، އެލް ޓާރީ އެއަރޕޯޓުގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފު އޭޖެންޓުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓި ކުށްވެރިޔާއަށް 244،125.69 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 
2015 ޖަނަވަރީ 1 އާއި 2016 އޮގަސްޓް 8 އާއި ދެމެދު ލިބިފައިވެއެވެ. އެ ފައިސާ ހޯދާފައިވަނީ މެލޭޝިއާ، ސިންގަޕޫރު، ހޮންގ ކޮންގ އަދި 

ސައޫދި އަރަބިއާއަށް 1787 މީހުން ފޮނުވައިގެންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި 48 ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. 

އިންސާނީ ވަގުފާރި ހިންގާ މަރުޙަލާތައް
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އެފް.އައި.ޔޫ ތަކަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެހީތެރިވެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ:

މާލީ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ތަންތަން ހުރިނަމަ ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން.	 

ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި މާލީ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ފޯރުކޮށްދިނުން. މީގެތެރޭގައި ފަހުމްވާން އުދަގޫ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް އޮޅުން 	 

ފިލުވައިދިނުމަށް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅައިދިނުން ހިމެނޭ.

އެފް.އައި.ޔޫ ތަކަށް ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ:

އިންޓެލިޖެންސް ޕްރޮޑަކްޓްތައް އުފެއްދުން. މީގެތެރޭގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިދާރާތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. އެއީ އެފް.އައި.ޔޫ ތަކުން އެފް.	 

އައި.ޔޫ ތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާ ވިއުގަތައް މެދުވެރިކޮށް އެއްގައުމުން އަނެއްގައުމަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު ޙިއްޞާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތެވެ. )މިއީ ގިނަފަހަރަށް 

އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ނުވަތަ ޑިޕްލޮމެޓިކް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަށްވުރެ އަވަހަށް 

ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތެކެވެ.(

ކުށްވެރިން ކަޅުފައިސާ ދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތްތަކާއިމެދު ޓައިޕޮލޮޖީސް ރިޕޯޓްތައް ހެދުމާއި ވަކިބާވަތެއްގެ ކުށެއް ހިގާކަން ދައްކުވައިދޭ ނިޝާންތައް 	 

ކަމަށްވާ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ނުވަތަ އެކައުންޓްތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަނެވޭނެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުން. މީގެ ސަބަބުން ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ 

އިދާރާތަކާއި ކުށްތައް ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުށްތައް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށް، ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

ލިބެއެވެ.

ޝައްކުކުރެވޭފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ރިޕޯޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދެވެއެވެ.	 

ތަފާތު ސިނާޢަތްތަކަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، މަޢުލޫމާތު ދީގެންނާއި، ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ޔަގީންކޮށްގެން، 	 

ނޑުތަކަށް ފެއްތުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.     ސިނާޢަތްތައް ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށް ހުއްޓުވުމުގެ މިންގަ

އިރުޝާދު

ތަޙުޤީޤުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ މިހާރުވެސް އެފް.އައި.ޔޫ ގެ ޑާޓާބޭސްގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ވެދާނެއެވެ. ލިބެންހުރި ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް 

އެފް.އައި.ޔޫ އަށް އެދޭށެވެ. އަދި ތުހުމަތު ކުރެވޭމީހާ ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ބޭރުން ފައިސާ ލިބި ނުވަތަ ފޮނުވާފައިވާނަމަ އެ ޤައުމުތަކުން 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެފް.އައި.ޔޫ ގައި އެދޭށެވެ.

ކޭހެއްގެ މިސާލެއް  4.4

ތަޢާރަފް

އޭޕްރީލް 2016 ގައި އިންޑޮނީޝިއާގެ ޢާންމުންގެ ސަމާލުކަން ޓީމޯރ-ލެސްޓްގެ ހިޖުރަކުރި ތިން މަސައްކަތްތެރިން މެލޭޝިއާގައި މަރުވި މަރުވުމަށް 
ހުއްޓުނެވެ. އެތަނުން އެއް މަސައްކަތްތެރިއެއް 2015 ސެޕްޓެންބަރު 2 ގައި ގެއްލުނުފަހުން އޭނާ ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަކަމެއް 

އާއިލާއަކަށް ނޭގެއެވެ. އީސްޓް ނުސާ ޓެންގާރާ )އެން.ޓީ.ޓީ( އަކީ އިންޑޮނީޝިއާއިން މަސައްކަތްތެރިން ބޭރަށް ފޮނުވާ 9 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު 

ޕްރޮވިންސެވެ. އަދި އިންޑޮނީޝިއާގެ ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު މަރުވެފައިވަނީވެސް އެޕްރޮވިންސް މީހުންގެ 

ތެރެއިންނެވެ. އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރާއި 2016 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު 4144 މީހުން އެން.ޓީ.ޓީ އިން ބޭރަށް 
ފޮނުވުނެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރާއި 2017 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު އެން.ޓީ.ޓީ ގެ 99 ހިޖުރަކުރި މަސައްކަތްތެރިން މަރުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާ 
ކުރެވިފައިވެއެވެ. އިންޑޮނީޝިއާގެ ޤައުމީ ފުލުހުންނަށް މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަން އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައީސް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. އެއާއި ވިދިގެން 

ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ޓާސްކް ފޯސް އުފެދުނެވެ. އަދި ކުޕަންގް ގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ޕޮލިސްގެ ޗީފަށް މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަން ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. މި 

ތަޙުޤީޤުގައި އިންޑޮނީޝިއާއާއި މެލޭޝިއާގައި ފެތުރިފައިއޮތް އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ 12 ވިއުގައެއް ހޯދުނެވެ.

ފައިސާ ދައުރުވީގޮތް

2015 ޖަނަވަރީ އިން ފެށިގެން 2016 އޮގަސްޓް އާއި ދެމެދު، މި ވިއުގައިން 2279 ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިން މެލޭޝިއާއަށް ފޮނުވާލިއެވެ. 
މި މީހުން ފޮނުވައިގެން މި ވިއުގައަށް ލިބުނު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަގު 563،446 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރައެވެ. ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ 

ޑާޓާއަށް ބަލާއިރު، އެލް ޓާރީ އެއަރޕޯޓުގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފު އޭޖެންޓުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓި ކުށްވެރިޔާއަށް 244،125.69 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 
2015 ޖަނަވަރީ 1 އާއި 2016 އޮގަސްޓް 8 އާއި ދެމެދު ލިބިފައިވެއެވެ. އެ ފައިސާ ހޯދާފައިވަނީ މެލޭޝިއާ، ސިންގަޕޫރު، ހޮންގ ކޮންގ އަދި 

ސައޫދި އަރަބިއާއަށް 1787 މީހުން ފޮނުވައިގެންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި 48 ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. 

އިންސާނީ ވަގުފާރި ހިންގާ މަރުޙަލާތައް

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ 

މީހާ ހޯދައި އެމީހާ ބޭރަށް ދާން 

އެއްބަސްކުރުވުން

ވަގުތީ ހިޔަލެއްގައި ބޭތިއްބުން. ލިޔެކިޔުން 

ތައްޔާރުކުރުން. ލިޔެކިޔުން އޮޅުވާލުން. 

އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރު ފެށުން

އެލް ޓާރީ އެއަރޕޯޓުގައި އެމީހުންގެ 

ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

ޕާސްޕޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން ސުރަބަޔާގައި އެމީހުންގެ ކަންތައް 

ބެލެހެއްޓުން

ޤައުމުން ބޭރުގައި: މެލޭޝިއާ، 

ސިންގަޕޫރު، ހޮންގ ކޮންގ، 

ސަޢޫދި ޢަރަބިއާ

ޤައުމުގެ ތެރޭގައި: މެޑާން، އަޗޭ، 

ބަތާމް
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އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއިބެހޭ ކޭސްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހޯދާނެގޮތުގެ ސިޔާސަތު ގައިޑް 19

ޝައްކުކުރެވޭ 64 މުޢާމަލާތެއް އިންޑޮނީޝިއާގެ ފިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް ކަމަށްވާ ޕީ.ޕީ.އޭ.ޓީ.ކޭ އިން ދިރާސާކުރިއެވެ. މި ދިރާސާތަކުން 
އެގުނީ:

13.5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބެހިގެން ދިޔައީ ކުޕަންގް ގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ޕޮލިހުން ތަޙުޤީޤުކުރި ތުހުމަތުކުރެވޭ 48 ފަރާތެއްގެ މެދުގައެވެ.	 

އެން.ޓީ.ޓީ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ވިއުގަތަކުގެ ގުޅުންތައް ދެނެގަނެވުނެވެ.	 

މި ދިރާސާއިން އީސްޓް ނުސާ ޓެންގާރާ ގައި އިންސާނީ ވަގުފާރި ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރި މީހުން ދެނެގަނެވުނެވެ.	 

މި ދިރާސާއިން ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތްތަކަށް ކުށުގެ ވިއުގަތައް ފާހަގަކުރަން އެނގުނީ ފައިސާގެ ފަހަތުން ގޮސް ހޯދުމުގެ އުކުޅުތައް ބޭނުން 	 

ކޮށްގެންނެވެ.

އިންޒާރުގެ ނިޝާންތައް

މިސާލުތައްވޭރިއަބަލްތައްއިންޒާރުގެ ނިޝާންތައްޢަދަދު

ޚިދުމަތްހޯދާ މީހުންގެ ޕްރޮފައިލްތައ1ް

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް

ޕީ.ޕީ.ޓީ.ކޭ.އައި.އެސް ތަކުގެ ވެރިން/މުވައްޒަފުން )ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތް އަދި 	 

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު(

ބޭރުފައިސާ މާރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް	 

ޓުއަރ އަދި ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތަކުގެ ވެރިން/މުވައްޒަފުން	 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް	 

މުދާ އުފުލުން/ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް	 

ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތައް	 

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތައް

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން	 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީކަންތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް	 

އަސްކަރިއްޔާގެ މީހުން	 

ފުލުސް އޮފިސަރުން	 

ނޑު ކަންތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ 2 މައިގަ

މުޢާމަލާތްތައް
މައި ބަސްތައް

ކުޑަކުދިން/ކުޑަކުއްޖާ؛ މީހުން؛ ޓިކެޓް؛ ކެއުމަށްދޭ އެލަވަންސް؛ ގޭގައި ގެންގުޅޭ 

ނޯކަރު؛ ޕާސްޕޯޓްގެ ފީ؛ ދަތުރުކުރުން؛ ނޯކަރުން؛ އާރު.އެމް )މެލޭޝިއަން 

ރިންގިޓް(؛ ފީ ދެއްކުން؛ ކުޑަކުއްޖާގެ މުސާރަ. އަދިވެސް.

ބޭންކިންގެ ނިޒާމުމުޢާމަލާތްތައް ހިންގާ މަގުތައ3ް

އޯވަރ ބުކްކުރުން	 

އޭ.ޓީ.އެމް އިން ފައިސާ ފޮނުވުން	 

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން ނުވަތަ މޯބައިލް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް 	 

މުޢާމަލާތްކުރުން

ޓެލެގްރާފިކް ޓްރާންސްފަރތައް )ޓީ.ޓީ(	 

މުޢާމަލާތްތަކުގެ ވައްތަރުތައ4ް
އެހެން ވިޔަފާރިތަކާއި 

އެއްކުރުން

ޕީ.ޕީ.އޭ.ޓީ.ކޭ.އައި.އެސް ގެ އެތަކެއް ވެރިން/މުވައްޒަފުންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުން، 

ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބުނު ފައިދާއާއި، ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން 

ހޯދާފައިވާ މަންފާއާއި އެއްކޮށްލާފައި ހުއްޓާ ފެނުނެވެ. މިއިން ހާމަކޮށްދިނީ 

ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާ ފައިދާ އޮޅުވާލުމަށް ނުވަތަ ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތް 

ކޮށްފައިވާކަމެވެ.

5

މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ދިރާސާއިން، އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ތަފާތު މަރުޙަލާތައް ކަމަށްވާ މީހުން ހޯދައި ބޭރަށްދާން އެއްބަސްކުރުވުމާއި، ވަގުތީހިޔާ 

ހަމަޖެއްސުމާއި، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ރަށުން ވަގުތީ ތަނަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިތުރުން، އޭގެ ފަހުގައި ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލް  ސިޓީ/

ޤައުމަށް ދިއުމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް އޮޅުވާލައިގެން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާއިން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ މަރުޙަލާތައް 

ހޯދުމަށްވެސް އެހީވިއެވެ. އެކައުންޓް ގެންގުޅޭމީހުންގެ ޕްރޮފައިލްތަކާއި، މުޢާމަލާތް ހިންގި ތާރީޚާއި، މުޢާމަލާތުގެ ޢަދަދާއި، މުޢާމަލާތް ހިންގި ތަން ފަދަ 

މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ތަޙުޤީޤަށް، އިސްވެދެންނެވުނު މަރުޙަލާތަކާއި މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅުވާލެވުނެވެ. 

ނަތީޖާތައް 

ކުޕަންގް ޑިސްޓްރިކްޓް ޕޮލިސްގެ ތަޙުޤީޤުކުރާ އޮފިސަރުން ކުށުގެ 11 ވިއުގައެއް ރޫޅާލައި އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ 32 މީހަކު ހޯދިއެވެ.  މި 32 މީހުންގެ 

ތެރެއިން 11 މީހުންނަށް މިހާރުވަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށުގައި ކޯޓުން 2 އަހަރާއި 9 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. ކޯޓުން 9،230 
އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި 153،800 އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދުތަކެއް  ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނެގިއެވެ. އަދި ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހުންނާއި، މަރުވި 

މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް 77 އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި 4،230 އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދުތަކެއް، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގާދިނެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ 
ކޭސްގައި ހިމެނުނު އެއާރޕޯޓް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރަކަށް 4 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ކުރިއެވެ. އަދި އޭނާ 15،300 އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، 

މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާއަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އޭނާއަތުން 77 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގާދިނެވެ.
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ފަސްވަނަ ބައި: ތަޙުޤީޤު 

މާލީ ތަޙުޤީޤަކީ ކޮބާ؟  5.1

މާލީ ތަޙުޤީޤަކީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް ނުވަތަ ހެކިބަސްދޭ މީހެއްގެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތާރީޚާއި އޭނާގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް 

ބިނާކޮށް، ވަރަށް ގިނަ ދިމަދިމާއިން، މަޢުލޫމާތާއި، އިންޓެލިޖެންސާއި ހެކި ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަޙުޤީޤީ އުކުޅެކެވެ. މާލީ ތަޙުޤީޤެއްގައި ކުށާއި ގުޅިފައިވާ 

މާލީ ހުރިހާކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކުށަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ކުށްކުރުމަށްޓަކައި ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާއާއި، ކުށްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރަން 

ޖެހުނު ފައިސާއާއި، ކުށްކޮށްގެން ހޯދި ފައިސާއާއި މަންފާ ހިމެނެއެވެ.

މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ކޮންމެ މަރުޙަލާ އަކަށްވެސް ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށް ފެއްތިދާނެއެވެ. ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ހިންގިމީހާއަށް 

އެއީ ކުށެއްގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ގެންގުޅޭ ފައިސާކަން އެނގޭކަން ނުވަތަ އޭނާއަށް އެކަމަށް ޝައްކުކުރެވެން 

ޖެހޭނެކަން ޔަޤީންކުރުމެވެ. މިގޮތަށް ހެކި ހޯދޭނީ ޝައްކުވާ ޒާތުގެ ނުވަތަ އާދަޔާޚިލާފު ޙަރަކާތްތައް ދެނެގަންނަން ތަފާތު އެތައް ދިމާއަކުން މަޢުލޫމާތު 

އެއްކޮށްގެންނެވެ. 

ފައިސާ ދައުރުވެފައިވަނީ ކިހިނެއް އަދި ކޮންތަނަކަށްކަން ބުނެދޭނީ ކިހިނަކުން؟  5.2

ފައިސާ ދައުރުވާ ގޮތާއި ގުޅޭ ކޮންމެ ރިކޯޑެއް އަދި ފައިސާއާއި ގުޅިގެން ހިނގި ޙާދިސާތައް އަންގައިދޭ ކޮންމެ ރެކޯޑެއް ވަރަށް މުހިންމެވެ. ބައެއް ޤައުމުތަކަކީ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ނަގުދު ފައިސާއަށް ބިނާވެފައިވާ އިޤުތިޞާދުތައް ކަމަށް ވިޔަސް، ފަހަކަށް އައިސް، މީހުން ދަނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ބޭންކިން ގެ ނިޒާމުތައް، ވަޔަރ 

ޓްރާންސްފަރ )ޓީ.ޓީ(، ބޭންކު ކާޑު އަދި އިންޓަނެޓް ބޭންކިން ގެ ބޭނުން ހިފަމުންނެވެ. މިހުރިހާ ވަސީލަތްތަކަކީ ބޭނުންކުރިކަމުގެ ކޮންމެވެސް ނިޝާންތަކެއް 

ފެންނަން ހުންނާނެ ވަސީލަތްތަކެވެ. ނަގުދުފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގައިވެސް ކޮންމެވެސް ރިކޯޑެއް ހުރެދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ބިލް، 

އެގްރީމެންޓް، ރަސީދު ނުވަތަ ހިސާބުކިތާބު ބަލަހައްޓާ ފޮތް ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. މި މުޢާމަލާތްތަކަކީ އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ވިޔަސް އަދި 

ނުވިޔަސް، އެމުޢާމަލާތްތަކުގެ ބާވަތުންނާއި، އެއާއި ގުޅިފައިވާ ރިކޯޑްތަކުން، ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ހެކި ލިބެއެވެ.

އެ ތަޙުޤީޤެއްގެ ބާވަތުން، ފައިސާ ދައުރުވެފައިވާ ގޮތާއި ނުވަތަ ފައިސާގެ އަގާއިމެދު ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަސްލު ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް، އިންޓެލިޖެންސް 

ނުވަތަ ހެކި ތަފާތުވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ގިނަ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އަސްލުތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި 

ތިރީގައި މިވާ ފަރާތްތަކާއި ކަންތައްތަކާއި އެނޫން ފަރާތްތަކާއި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

އިރުޝާދު 

ނޑު މަޤުޞަދަކީ ކުށެއް ކުރެވެމުންދާއިރު ފައިސާ ދައުރުވެފައިވާގޮތް ދެނެގަނެ ރެކޯޑްކުރުމާއި، އެކުށުގައި ބައިވެރިވާ އެހެން  މާލީ ތަޙުޤީޤެއްގެ މައިގަ

ބައިވެރިންނާއި އެއިން ހޯދާ މަންފާ ދެނެގަތުމެވެ. ފައިސާ އަންނަނީ ކޮން ތަނަކުންކަން، ލިބެނީ ކާކަށްކަން، ލިބެނީ ކޮންއިރަކުކަން، ރައްކާކޮށްފައި 

ހުންނަނީ ކޮންތަނެއްގައިކަން އަދި ޖަމާކުރަނީ ކޮންތަނެއްގައިކަން ހޯދައި މިކަންކަމުގެ މެދުގައި ހުރި ގުޅުންތަކަށް ބިނާކޮށް، ކުށުގެ ޙަރަކާތެއް 

ހިނގިކަމުގެ ހެކި ހޯދޭނެއެވެ. 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ )ޖީބުގައި ހުންނަ ކަރުދާސްތައް(	 

ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދު ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފުލާ އުޅަނދު	 

އެހެން ވިޔަފާރިތަކާއި ޕްރޮފެޝަންތައް	 

މޯބައިލް ފޯނު	 

މާލީ އިދާރާތައް	 

ފެނާއި ކަރަންޓްފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތައް	 

އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތައް	 

އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް	 

ކްރެޑިޓް އެޖެންސީތައް	 

ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ	 

ޕެންޝަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް	 

ޓެކްސް ނަގާ އިދާރާތައް/އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ 	 

އިދާރާތައް

ސަރުކާރުގެ ރަޖިސްޓްރީތަކާއި އިދާރާތައް	 

ޚިދުމަތެއް ޢާންމުކޮށް ހޯދާފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ކާޑުތައް، މިސާލަކަށް 	 

އެއާލައިނަކުން ޢާންމުކޮށް ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ދޫކުރާ 

މެންބަރުކަން އަދި ހޮޓެލްތަކުގެ މެންބަރުކަމުގެ ކާޑުތައް
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އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއިބެހޭ ކޭސްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހޯދާނެގޮތުގެ ސިޔާސަތު ގައިޑް 21

މީގެތެރެއިން ތިން އަސްލެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް ފާހަގަކޮށްލުން މުހިއްމެވެ. )1( މާލީ އިދާރާތަކަކީ އެންމެ ޢާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދޭ ތަންތަނެވެ. )2( ފެނާއި 

ކަރަންޓްފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ބިލްތައް )3( ޚިދުމަތެއް ޢާންމުކޮށް ހޯދާފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ކާޑުތައް، މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ލިބޭ؛ އެކަމަކު 
ޢާންމުކޮށް މީހުން ބޭނުން ނުކުރާ އެއްޗެކެވެ.

މާލީ އިދާރާތައް

މާލީ އިދާރާތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ދިން މަޢުލޫމާތު )މިއިން ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި 

މަޢުލޫމާތާއި، ވަޒީފާއާއި ލިބޭ އާމްދަނީކަމަށް އެމީހާ ހާމަކުރި މަޢުލޫމާތު(، އަދި އެކައުންޓުން ހިންގާފައިވާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގެ ފުރިހަމަ ތަފުޞީލު އެގޭނެއެވެ. 

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ ނަކަލުތަކުން، ކްރެޑިޓް، ދަރަނި، ބެލެންސްތައް، ޗެކުތައް، ކްރެޑިޓް ވައުޗަރތައް، އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކާއި ބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެކައުންޓް ހިންގަމުން ގެންދިޔައިރު ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ނޯޓުކޮށްފައިވާ ނޯޓުތައްވެސް ލިބޭނެއެވެ. ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑުގެ 

މަޢުލޫމާތަކީ މީހަކު ދަނީ ކޮން ތަންތަނަކަށްކަން އަންގައިދޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތެވެ. އޭނާ ކެއުމަށްދާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، އޭނާ ގަންނަ އެއްޗެއްސާއި، އޭނާ 

ޢާންމުކޮށް ދާ ތަންތަނާއި، އޭނާ ދާ ކްލަބްތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ ޙަފްލާތައް ފަދަ ތަންތަން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެހެން ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ވެސް 

ފެނި، ކުށެއް ނުކުރާކަމަށް ދައްކާ ދަލީލުތައް ސާބިތުކުރެވި ނޫނީ ނަފީކުރެވި، އޭނާގެ ޚަރަދުތައް ހުންނަ ގޮތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ހުންނަގޮތް ދަނެގަނެވި، 

އޭނާއާއި ގުޅިފައިވާ އެހެން ކުށްވެރިންވެސް ހޯދޭނެއެވެ. ވަގުތުން ވަގުތަށް މިމަޢުލޫމާތު ހޯދަމުންދާ ކަމަށްވާނަމަ މީހަކު އެވަގުތަކު ހުރީ ކޮންތަނެއްގައި ކަންވެސް 

ހޯދޭނެއެވެ.

ފެނާއި ކަރަންޓްފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ބިލްތައް

ފެނާއި ކަރަންޓްފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުން މީހަކު ވަކި ގެއެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި އުޅޭކަން ޔަގީންވުމުގެ އިތުރަށް، ކުރިން 

އެގިފައިނުވާ ބޭންކު އެކައުންޓްތަކެއްވެސް އެނގިދާނެއެވެ. އަދި ކުރިން އެނގިފައިނުވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި އެމީހާގެ ފެނާއި ކަރަންޓްފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިދޭ އެހެން ބަޔަކުވެސް ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އިންޓަނެޓް އަދި ފޯނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުންވެސް 

ތަޙުޤީޤަށް މުހިންމު އެހެން މީހުންނާއި އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާއި ގާތްކަން ބާއްވާ އެހެން ކުށްވެރިން ހޯދިދާނެއެވެ.

ޚިދުމަތެއް ޢާންމުކޮށް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ކާޑުތައް

އެއާލައިންތަކުން ޢާންމުކޮށް ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ވަން ވަރލްޑް، ސްޓާރ އެލަޔަންސް ނުވަތަ ސްކައި ޓީމް ފަދަ ކާޑުތަކާއި، ހިލްޓަން، 

ސްޓާރވުޑް ނުވަތަ މެރިއޮޓްފަދަ ހޮޓަލެއްގެ ލޯޔަލްޓީ ކާޑުންވެސް ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި މީހާގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އީމެއިލް 

އެޑްރެހާއި، މޯބައިލް ފޯނު ނަމްބަރުތަކާއި އަދި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓްތަކާއި ކްރެޑިޓް ކާޑު އެކައުންޓްތައް ހިމެނެއެވެ. އެ މީހާ 

ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފްލައިޓްތަކާއި، މަޑުކުރި ހޮޓެލްތަކާއި އަދި އެ ވަގުތުތަކުގައި އެ މީހާއާއިއެކު އުޅުނު އެހެން މީހުންވެސް އެގޭނެއެވެ.   

މަޢުލޫމާތާއި ހެކި އެއްކުރުން  5.3

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ތަޙުޤީޤާއި އެއްކޮށް މާލީ ތަޙުޤީޤުތަކެއް ހިންގުމަކީ ރަގަޅު އާދައެކެވެ. ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެފް.އައި.ޔޫ ތަކާއި 

އަދި ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތްތައް  ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށުގެ ތަޙުޤީޤު އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި 

ނޑުތަކަށްވެސް ތިޔަ ޤައުމު ފެއްތުމަށް ފަސޭހަވާނެކަމެކެވެ.   ދެކޮޅަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަ

އިރުޝާދު

ތުހުމަތުކުރެވޭ  މީހާ ފައިސާ ފޮރުވަނީ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އޭނާއާއި ރަޙުމަތްތެރި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހެއްގެ 

ނަމުގައި ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ފައިސާ ގެންގުޅެނީ ނުވަތަ ފައިސާ ދައުރުކޮށްދެނީ މި މީހުން ކަމަށް ވެދާނެތީވެ، އެމީހުންނާއި 

ބެހޭގޮތުންވެސް ތަޙުޤީޤުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދާށެވެ.

އިރުޝާދު 

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ކޮންމެ ތަޙުޤީޤަކާއި އެކުގައި އިސްނަގައިގެން ވަކިން މާލީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގާށެވެ. މިގޮތުން ހޯދޭ ހެއްކަކީ 

ސީރިއަސް ކުށެއްގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެހެން ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކަކަށް ވެދާނެއެވެ. އަދި ކަޅުފައިސާ ދޮވުން ވަކި ކުށެއްގެ 

ގޮތުގައި ސާބިތު ކުރެވިދާނެވެސް މެއެވެ.

މިކަން ކުރެވޭނީ ތަޙުޤީޤަކަށް ގެންގުޅޭ ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކުގައި )ޢާންމުކޮށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް ނުވަތަ އެސް.އޯ.ޕީ( މާލީ 

ތަޙުޤީޤެއްގެ ޗެކްލިސްޓެއް ހިމަނައިގެންނެވެ.
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މަޢުލޫމާތު ހުޅުވިފައިވާ އަސްލުތަކުން ނުވަތަ ބަންދުކުރެވިފައިވާ އަސްލުތަކުން ލިބިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، އިންޓަނެޓް އަދި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ 

ރަޖިސްޓަރީ )ހުޅުވިފައިވާ( އަދި މާލީ އިދާރާތަކާއި ޓެކްސްގެ ރިކޯޑްތައް )ބަންދުކުރެވިފައިވާ( އެވެ.

ނޑުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން  ހުރިހާ ކޭހެއްގައިވެސް، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި، މާލީ ތަޙުޤީޤު ހިންގާމީހުން ތިބެންވާނީ އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ކުރާ މަސައްކަތް ވާންޖެހޭނީ އެކަމަކާއި އެކަށީގެންވާ، ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ، ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަންތައްތަކަށެވެ. ތަހުޤީޤު ހިންގާ 

ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައިގަތުމުގެ ބާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން މީހުންގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތައްވެސް ހޯދައި ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް 

އެމީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުން މަޙުރޫމްވެސް ކުރެވިދާނެތީ، އިސްވެދެންނެވުނު ހަތަރުކަމަށް އަބަދުވެސް ބަލަންވާނެއެވެ. ހުރިހާ އިރެއްގައިވެސް 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ކަންތައް ގެންދަންވާނީ ހަރުކަށި ކޮންޓްރޯލްތަކާއި ޝަރުޠުތަކެއްގެ ދަށުންނެވެ.  

އިރުޝާދު

ކުށްތައް ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤުގައި ކަމާއިގުޅޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްގެ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ހިމަނާށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ތަޙުޤީޤުކުރާ 

މީހުން، އެފް.އައި.ޔޫ ތައް، އަދި ދަޢުވާ އުފުލާ މީހުން ހިމެނެއެވެ.

އިރުޝާދު: މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރެޭވ މަސައްކަތް ތިރީގައިމިާވ ކަންތައްަތކަށް 

ފެތޭތޯ ޔަޤީންކުރާށެވެ.

އެކަމަކާއި އެކަށީގެންވާ	 

އަޅަން އުޅޭ ފިޔަވަޅު އޮތް ނުރައްކަލާއި އެކަށީގެންވޭތަ؟ -

މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެހާބޮޑަށް ނުކޮނެ މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތެއް އެބައޮތްތަ؟ -

ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ 	 

ކުރަން އުޅޭ ކަންތައް ނުވަތަ އަޅަން އުޅޭ ފިޔަވަޅު ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަތަ؟ -

އަޅަން އުޅޭ ފިޔަވަޅު ޤާނޫނީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަން ލާޒިމް ކަންތަކާއި ފުށުނާރާތަ؟ މިސާލަކަށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް، ޒާތީ މަޢުލޫމާތު  -

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު، ޑާޓާ ރައްކާތެރިކުރުން އަދި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް ލާޒިމްކުރާ ޙާލަތްތައް

ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ	 

އަޅަން އުޅޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެތަ؟ -

ކޮންމެހެން ބޭނުން	 

އަޅަން އުޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަންތައްތަކެއްތަ؟ -

ހޯދަން އުޅޭ މަޢުލޫމާތަކީ ތަޙުޤީޤަށް ވަރަށް މުހިންމު ވެގެންދާނެ މަޢުލޫމާތެއްތަ؟ -

މީގެތެރެއިން ތިން އަސްލެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް ފާހަގަކޮށްލުން މުހިއްމެވެ. )1( މާލީ އިދާރާތަކަކީ އެންމެ ޢާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދޭ ތަންތަނެވެ. )2( ފެނާއި 

ކަރަންޓްފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ބިލްތައް )3( ޚިދުމަތެއް ޢާންމުކޮށް ހޯދާފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ކާޑުތައް، މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ލިބޭ؛ އެކަމަކު 
ޢާންމުކޮށް މީހުން ބޭނުން ނުކުރާ އެއްޗެކެވެ.

މާލީ އިދާރާތައް

މާލީ އިދާރާތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ދިން މަޢުލޫމާތު )މިއިން ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި 

މަޢުލޫމާތާއި، ވަޒީފާއާއި ލިބޭ އާމްދަނީކަމަށް އެމީހާ ހާމަކުރި މަޢުލޫމާތު(، އަދި އެކައުންޓުން ހިންގާފައިވާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގެ ފުރިހަމަ ތަފުޞީލު އެގޭނެއެވެ. 

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ ނަކަލުތަކުން، ކްރެޑިޓް، ދަރަނި، ބެލެންސްތައް، ޗެކުތައް، ކްރެޑިޓް ވައުޗަރތައް، އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކާއި ބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެކައުންޓް ހިންގަމުން ގެންދިޔައިރު ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ނޯޓުކޮށްފައިވާ ނޯޓުތައްވެސް ލިބޭނެއެވެ. ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑުގެ 

މަޢުލޫމާތަކީ މީހަކު ދަނީ ކޮން ތަންތަނަކަށްކަން އަންގައިދޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތެވެ. އޭނާ ކެއުމަށްދާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، އޭނާ ގަންނަ އެއްޗެއްސާއި، އޭނާ 

ޢާންމުކޮށް ދާ ތަންތަނާއި، އޭނާ ދާ ކްލަބްތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ ޙަފްލާތައް ފަދަ ތަންތަން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެހެން ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ވެސް 

ފެނި، ކުށެއް ނުކުރާކަމަށް ދައްކާ ދަލީލުތައް ސާބިތުކުރެވި ނޫނީ ނަފީކުރެވި، އޭނާގެ ޚަރަދުތައް ހުންނަ ގޮތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ހުންނަގޮތް ދަނެގަނެވި، 

އޭނާއާއި ގުޅިފައިވާ އެހެން ކުށްވެރިންވެސް ހޯދޭނެއެވެ. ވަގުތުން ވަގުތަށް މިމަޢުލޫމާތު ހޯދަމުންދާ ކަމަށްވާނަމަ މީހަކު އެވަގުތަކު ހުރީ ކޮންތަނެއްގައި ކަންވެސް 

ހޯދޭނެއެވެ.

ފެނާއި ކަރަންޓްފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ބިލްތައް

ފެނާއި ކަރަންޓްފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުން މީހަކު ވަކި ގެއެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި އުޅޭކަން ޔަގީންވުމުގެ އިތުރަށް، ކުރިން 

އެގިފައިނުވާ ބޭންކު އެކައުންޓްތަކެއްވެސް އެނގިދާނެއެވެ. އަދި ކުރިން އެނގިފައިނުވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި އެމީހާގެ ފެނާއި ކަރަންޓްފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިދޭ އެހެން ބަޔަކުވެސް ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އިންޓަނެޓް އަދި ފޯނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުންވެސް 

ތަޙުޤީޤަށް މުހިންމު އެހެން މީހުންނާއި އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާއި ގާތްކަން ބާއްވާ އެހެން ކުށްވެރިން ހޯދިދާނެއެވެ.

ޚިދުމަތެއް ޢާންމުކޮށް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ކާޑުތައް

އެއާލައިންތަކުން ޢާންމުކޮށް ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ވަން ވަރލްޑް، ސްޓާރ އެލަޔަންސް ނުވަތަ ސްކައި ޓީމް ފަދަ ކާޑުތަކާއި، ހިލްޓަން، 

ސްޓާރވުޑް ނުވަތަ މެރިއޮޓްފަދަ ހޮޓަލެއްގެ ލޯޔަލްޓީ ކާޑުންވެސް ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި މީހާގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އީމެއިލް 

އެޑްރެހާއި، މޯބައިލް ފޯނު ނަމްބަރުތަކާއި އަދި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓްތަކާއި ކްރެޑިޓް ކާޑު އެކައުންޓްތައް ހިމެނެއެވެ. އެ މީހާ 

ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފްލައިޓްތަކާއި، މަޑުކުރި ހޮޓެލްތަކާއި އަދި އެ ވަގުތުތަކުގައި އެ މީހާއާއިއެކު އުޅުނު އެހެން މީހުންވެސް އެގޭނެއެވެ.   

މަޢުލޫމާތާއި ހެކި އެއްކުރުން  5.3

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ތަޙުޤީޤާއި އެއްކޮށް މާލީ ތަޙުޤީޤުތަކެއް ހިންގުމަކީ ރަގަޅު އާދައެކެވެ. ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެފް.އައި.ޔޫ ތަކާއި 

އަދި ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތްތައް  ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށުގެ ތަޙުޤީޤު އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި 

ނޑުތަކަށްވެސް ތިޔަ ޤައުމު ފެއްތުމަށް ފަސޭހަވާނެކަމެކެވެ.   ދެކޮޅަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަ

އިރުޝާދު

ތުހުމަތުކުރެވޭ  މީހާ ފައިސާ ފޮރުވަނީ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އޭނާއާއި ރަޙުމަތްތެރި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހެއްގެ 

ނަމުގައި ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ފައިސާ ގެންގުޅެނީ ނުވަތަ ފައިސާ ދައުރުކޮށްދެނީ މި މީހުން ކަމަށް ވެދާނެތީވެ، އެމީހުންނާއި 

ބެހޭގޮތުންވެސް ތަޙުޤީޤުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދާށެވެ.

އިރުޝާދު 

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ކޮންމެ ތަޙުޤީޤަކާއި އެކުގައި އިސްނަގައިގެން ވަކިން މާލީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގާށެވެ. މިގޮތުން ހޯދޭ ހެއްކަކީ 

ސީރިއަސް ކުށެއްގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެހެން ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކަކަށް ވެދާނެއެވެ. އަދި ކަޅުފައިސާ ދޮވުން ވަކި ކުށެއްގެ 

ގޮތުގައި ސާބިތު ކުރެވިދާނެވެސް މެއެވެ.

މިކަން ކުރެވޭނީ ތަޙުޤީޤަކަށް ގެންގުޅޭ ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކުގައި )ޢާންމުކޮށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް ނުވަތަ އެސް.އޯ.ޕީ( މާލީ 

ތަޙުޤީޤެއްގެ ޗެކްލިސްޓެއް ހިމަނައިގެންނެވެ.
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ކޭސްތައް ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް، އެއީ ކިތަންމެ އާދައިގެ ނިޒާމެއް ވިޔަސް، ގެންގުޅުމަކީ މާލީ ތަޙުޤީޤަކަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ގިނަފަހަރަށް ލިބޭ 

މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ގިނަވާނެއެވެ. ލިބެނީ ކޮން މަޢުލޫމާތެއްކަން އަދި ކޮން ތަނަކުންކަން ސާފުވާނެހެން އެނގެން ހުރުމަކީ ފަހުންވެސް ތަޙުޤީޤަށް ނުވަތަ 

ޝަރީޢަތަށް ފަސޭހަވާނެކަމެކެވެ. ވަކިގޮތަކަށް ކަމެއް ނިންމަނީ ކީއްވެގެންކަން އަދި ވަކި ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅެނީ ކީއްވެކަން ސާފުކޮށް އެގޭނެގޮތަށް ހުރުމުން، 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ބޭނުންކުރި އުކުޅުތަކާއިމެދު ފަހުން ސުވާލުކުރެވި ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހިއްޖެނަމަ ފަސޭހަވާނެއެވެ. 

 އިންޒާރު 
ލިޔެކިޔުންތައް ރަގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓިގެން ވަރަށްގިނަ ކޭސްތައް ނާކާމިޔާބުވެފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ލިޔެކިއުމެއް ނުވަތަ 

ހެއްކެއް ހޯދުނު ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުނު ވަގުތާއި ތަނުގެ ތަފުޞީލުތައް ލިޔެވިފައިވާ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ނެތިގެން ނުވަތަ އެ 

އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވިގެންނެވެ.

އިރުޝާދު

ތަޙުޤީޤުގެތެރޭ ހޯދާ ހުރިހާ މާލީ މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ކޭސް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމެއް ގެންގުޅޭށެވެ.

އިރުޝާދު 

ހިފަހައްޓާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުމެއް ވަކިވަކިން ނަންދިނުމަށްފަހު މިލްކިއްޔާތު އަތުލައިގަތުމާއި ބެހޭ ރިކޯޑެއްގައި ރިކޯޑްކޮށްފައި ނުވަތަ ފައިލްކޮށްފައި އަދި 

އޭގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގެ ލޮގެއް ރިކޯޑްކޮށްފައި ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.
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އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކުށަށް އަދި ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިން މާލީ މަންފާ ހޯދުމުގެ ކުށަށް ހުކުމް ކުރެވުނު މާއެ ޖާ ކިމް

މާއެ ޖާ ކިމް ވަރަށް އަގުބޮޑު ދިރިއުޅުމެއް ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ އޭނާ ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާއިން ހޯދައިގެން ގެނެސް އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަންގައި 

ބައިތިއްބާފައި ތިބި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ހަށިވިއްކާ މީހުންގެ އާމްދަނީއިން ބައެއް ޚަރަދުކޮށްގެންނެވެ. އެމީހުން ގެނެސްފައިވަނީ ރަނގަޅު މުސާރަ 
ދޭނެކަމަށާއި އެމީހުންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކޮށްދޭނެކަމަށް ވަޢުދު ވެގެންނެވެ. އޭނާއަށް ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގެ ނުވަތަ އެކަންކުރާ 

މީހުންނަށް ލިބޭ މަންފާއިން ބައެއް ހޯދުމުގެ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ދިޔައީ އެކަން ކުރަމުންނެވެ. 

ހަށިވިއްކާ މީހުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް، ލައިސަންސެއް ނެތް ބަޔަކު ކިމް ބަހައްޓާފައި ތިއްބެވެ. އަދި ހަށިވިއްކާ އަންހެނުން ލައްވާ އެންމެ 

ގިނައިން މަސައްކަތް ކުރުވޭނެ ގޮތަކާއި މެދުގައްޔާއި، މަސައްކަތް ކުރަން އަންގާފައިވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި 

މެދުގައި ކިމް ދިޔައީ ހަށިވިއްކާ މީހުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އޭނާ ބައިތިއްބާފައި ތިބި މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. ފުލުހުން 

ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން ގެންދިޔައިރު ކިމް ދިޔައީ ނުބައި ނަން ނަމުގައި ނަގާފައި ހުރި 12 މޯބައިލް ފޯނެއް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. ކިމްއާއި އެކުގައި 
މިކުށުގައި ބައިވެރިވި އެހެން މީހުން ދިޔައީ އޭނާއަށް މި ވިޔަފާރީގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވަމުންނެވެ. އެއީ 

ހަށިވިއްކާ މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަތުލުމާއި ޑިއުޓީކުރާނެ ތާވަލުތައް ހެދުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ. ކިމްއަށް މިކުށުން ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާ 

ކޮށްލެވުނީ ހަށިވިއްކާ މީހުންނަށް ދިން މުސާރައިގެ ޚުލާޞާ ލިޔެކިއުންތައް ދިރާސާކޮށްގެންނެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން އޭނާ ހޯދި މަންފާގެ 

ބަދަލުގައި 2،509،000 އޮސްޓްރޭލިއާ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް އޭނާއަށް ޙުކުމެއް އައުމެވެ.

‘ފައިސާގެ ފަހަތުން ގޮސް ހޯދައިގެން’ ތަޙުޤީޤުކުރާ މީހުންނަށް، ކިމް ނާސިގެތައް ހިންގުމުގައި ސީދާ ބައިވެރިވާކަމާއި އަދި ނާސިގެތައް 
ހިންގުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ވަގުފާރި ހިންގިކަން ސާބިތުކޮށްދެވުނެވެ. މިކުށްތަކުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދި މަންފާއާއި ކިމްގެ އަގުބޮޑު ދިރިއުޅުމުގެ 

ތަފުޞީލުތައްވެސް ހޯދުނެވެ. މީގެތެރޭގައި މެލްބަންގައި ހުރި ތިން އެޕާޓްމަންޓަކާއި ގެއެއް، އަދި އަގުބޮޑު އެތައް ކާރެއް ހިމެނެއެވެ. ކާރުތަކުގެ 

ތެރޭގައި އައުޑީ 6 އަކާއި، މާސީޑީޒް ބެންޒް އ500ީ އަކާއި އަދި ގްރޭންޑް ޖީޕް ޗެރޯކީއެއް ހިމެނެއެވެ. މިކޭސް ކާމިޔާބުވުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު 
އެއް ސަބަބަކީ ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖަކު ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ފިރިހެނުންގެ އަދަދަށް ބަލައި ކޮންމެ އަންހެންކުއްޖަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ 

ގޮތުގައި ކިމް ލިޔެފައިވާ ނޯޓުތައް، ތަހުޤީޤުގެ ތެރޭގައި ތަފުޞީލު ހާމަވާގޮތަށް އަލުން އަތުރާލެވުމުންނެވެ. އަދި އޭގެއިތުރަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޤާނޫނު 

ނަގަހައްޓާ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި އޮތް އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

2013 ވަނައަހަރު އޭނާ ހައްޔަރު ކުރެވުނުއިރު ސައުތު ބޭންކްގައި ހުންނަ ކިމްގެ އަގުބޮޑު އެޕާޓްމަންޓްގައި ނެގުނު ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ ބަރިބަރިއަށް 
އަތުރާލާފައި ހުރި ސެންޓުފުޅި ތަކާއި، ހަރުތަކުގައި އަތުރާފައި ހުރި އަގުބޮޑު ފައިވާންތަކާއި، ޑިޒައިނަރ އަތް ދަބަސްތަކާއި، ދެ ތިޖޫރީއެވެ.

ކުށުގެ މަންފާއިން ކިމް ހޯދި 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން 202،000 ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރީ ޕްރާޑާގެ އުފެއްދުން ތަކަށްކަމާއި، 115،000 ޑޮލަރު 
ޚަރަދުކުރީ ގޫޗީގެ އުފެއްދުން ތަކަށްކަމާއި، 24،000 ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރީ ހާމީސްގެ އުފެއްދުން ތަކަށްކަން ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްދެވުނެވެ. 
މި ހުރިހާ މާލީ މަންފާއަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް، އޭނާގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކާއި، ގެއާއި، ކާރުތައް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕްރޮސީޑްސް އޮފް 

ކްރައިމް އެކްޓް 2002؛ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތުލައިގަނެ ހިފެހެއްޓުނެވެ. 
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ހަވަނަ ބައި: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުން 
ނޯޓް: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުން ޤާއިމްކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން މިބައިގައި ތަފުޞީލުކޮށް ލިޔެފައެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ސަބަބަކީ އެމައުޟޫއަށް ކިތަންމެ 

ލިއުމެއް މިހާރުވެސް ލިބެން ހުރީތީއެވެ. މިބައިގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާނީ މާލީ ތަޙުޤީޤަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުމުގެ ނިޒާމްތަކުގެ 

ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުން މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟   6.1

ކުށްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އުފެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުމުގެ ނިޒާމުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ ޤައުމުތައް 

ހުރަސްކޮށް ހިންގާ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ހަތިޔާރެކެވެ. އަދި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ދެކޮޅަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގައިވެސް ވަރަށް 

ނޑު ސަބަބުތަކަކީ: މުހިންމުކަމެކެވެ. މާލީ ތަޙުޤީޤުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ މައިގަ

މާލީ ތަޙުޤީޤަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދަކުން ހެކި ހޯދުމަށްޓަކައި، އަދި	 

ކުށުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާފައިވާ މަންފާ އަދި/ނުވަތަ ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ، އަދި/ނުވަތަ މިލްކިއްޔާތު، ބަދަލު ހޯދުމަށްޓަކައި 	 

ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށްޓަކައި ދެނެގަނެ، ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވާ، ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ އެހެން ޤައުމަކަށް ގެންދިއުމަށް. 

މާލީ ތަޙުޤީޤުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުމުގެ ބާވަތްތައް  6.2

Iޤައުމުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ ރޮނގުތައް ހުރަސްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި އޮފިސަރުންނަށް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީވެވޭގޮތަށް  ހުންނަ ނުރަސްމީ 
ނިޒާމުތަކުގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީވެދިނުމަށް ރަސްމީކޮށް އެދުމުގެ ކުރިން ނުރަސްމީކޮށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ފައިދާހުރި 

ކަމެކެވެ. ނުރަސްމީކޮށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ތެރޭގައި: 

އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް އެހީވެދިނުމަށް އުފެދިފައި ހުންނަ މަގުތައް )މީގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ އެފް.އައި.ޔޫ އިން 	 

އެފް.އައި.ޔޫ  ވިއުގަތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ ހިމެނޭ(

އިންޓަރޕޯލް މެދުވެރިކޮށް އެހީވެދިނުމަށް އުފެދިފައި ހުންނަ މަގުތައް )މީގެތެރޭގައި މީހަކު ހޯދުމަށް ނެރޭ އިޢުލާނުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މާލީ ޙަރަކާތްތައް 	 

ބެލުން ހިމެނޭ(

މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން )އެމް.އޯ.ޔޫ( ނުވަތަ އެފަދަ އެއްބަސްވުންތައް، އަދި	 

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ދެކޮޅަށް އަދި މިލްކިއްޔާތު އަނބުރާ ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން އުފެދިފައި ހުންނަ ނުރަސްމީ ވިއުގަތައް	 

މިފަދަ ނުރަސްމީ ނިޒާމުތަކުގެ ތެރޭގައި މިލްކިއްޔާތު އަނބުރާ ހޯދާ ވިއުގަތައް ކަމަށްވާ އޭ.އާރ.އައި.އެން-އޭ.ޕީ )އެސެޓް ރިކަވަރީ އިންޓަރ-- 

އޭޖެންސީ ނެޓްވާކް ފޮރ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް(، ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް )ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޤާއިމްވެގެން ތިބޭ 

ފުލުހުންގެ މަޤާމުތައް/ޤާނޫނީ އެޓާޗޭ( އަދި އެފް.އައި.ޔޫ ތަކާއި އެފް.އައި.ޔޫ ތަކާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކުގެ ނިޒާމުތައް )އެގްމޮންޓް ސެކިޔަރ 

ވެބްސައިޓް( ހިމެނެއެވެ.

އިރުޝާދު

އެސެޓް ރިކަވަރީ އިންޓަރ-އޭޖެންސީ ނެޓްވާކް ފޮރ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް )އޭ.އާރ.އައި.އެން-އޭ.ޕީ( ގައި ތިޔަ ޤައުމު ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ 

ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއަޅާށެވެ. އޭ.އާރ.އައި.އެން-އޭ.ޕީ އަކީ ކުށްވެރިން، އެމީހުން ހޯދާ ނާޖާއިޒް މަންފާއިން މަޙުރޫމުކުރުމަށް މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ކުރާ 

މަސައްކަތްތަކަށް، އެތައް އިދާރާއެއް ހިމެނޭގޮތަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ، ނުރަސްމީ ވިއުގައެކެވެ.

އޭ.އާރ.އައި.އެން-އޭ.ޕީ ގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ. މެންބަރަކަށް ވުމަކީ އެ ޤައުމެއްގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ 

މަތިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި މެންބަރަކަށް ވުމުން އެ ޤައުމަކުން ވަކި މަޢުލޫމާތެއް ދޭން ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ވަކިބަޔަކު އެދޭ 

އެދުމަށް އިޖާބަދޭކަށް ލާޒިމެއްނޫނެވެ.
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އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދަކުން ހެކި ހޯދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އެއްބާރުލުން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އުފެއްދުމަށްޓަކައި 

ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނިޒާމަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުރަސްމީ 

ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިނުވެވޭނެ ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތެކެވެ. މިސާލަކަށް، އެހީތެރިކަން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނަމަ، ހޯދާ 

ހެކި ކޯޓުގައި ބޭނުން ކުރާނެނަމަ، ނުވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެދުމަށް، އަނެއް ޤައުމުން ބުނާނަމަ މިގޮތް ޚިޔާރުކުރަން 

ޖެހެއެވެ. 

ކުށްވެރިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ކުށްވެރިޔާ އެހެން ޤައުމަކުން ގެނެވިދާނެފަދަ ކުށެއްނަމަ، ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް، ޤައުމުގެ 

ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދަށް ކުށްވެރިޔާ އެހެން ޤައުމަކުން ގެންނަން ޖެހިދާނެއެވެ. މާލީ ތަޙުޤީޤެއްގައި މިލްކިއްޔާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ވެސް ކުށްވެރިޔާ 

އެހެން ޤައުމަކުން ގެންނަން އެދުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުމުގެ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޙުކުމްކޮށް ޖަލަށްލާފައިވާ 

ގައިދީން އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ގެންދިއުމާއި، ޚާއްސަ ތަޙުޤީޤީ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި، އެއްބާރުލުމާއި ގުޅިގެން ތަހުޤީޤު ކުރިޔަށްގެންދިއުން 

ހިމެނެއެވެ.

ވިސްނަންޖެހޭ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައްތައް  6.3

ތަޙުޤީޤަށް އެހީތެރިވުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުން ހޯދާއިރު ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންކަމަކީ:

ހެކި، ކުށްވެރިން، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުން، ނުވަތަ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދާފައިވާ މަންފާ އެހެން ޤައުމެއްގައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް 	 

މަސައްކަތްކުރާއިރު ފުރަތަމަ ނުރަސްމީ ނިޒާމުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބަލާށެވެ.

ތިޔަ ޤައުމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުމާއި ބެހޭގޮތުން ހުންނަ އެންމެ މަތީ އިދާރާއާއި، އެފް.އައި.ޔޫ އާއި އަދި ދަޢުވާ އުފުލާ މީހުންނާއި، ތަޙުޤީޤުގެ 	 

ކުރީކޮޅުގައި މަޝްވަރާކޮށް، މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުމަށްޓަކައި ލިބެންހުރި ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނާށެވެ.

އަނެއް ޤައުމުގައި ހުންނަ ތިޔަފަދަ އިދާރާގައި ތިބޭ އޮފިސަރުންނާއި ތަޙުޤީޤުގެ ކުރީކޮޅު މަޝްވަރާކުރާށެވެ. އޭރުން ނުރަސްމީ ވިއުގަތައް މެދުވެރިކޮށް 	 

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރެވިދާނެކަން، ނުވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުން، ކޭސްގައި ބޭނުންވާނެކަން ސާފުވާނެއެވެ. އަދި 

ދިމާވެދާނެ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކާއި، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެދުމަށް ބޭނުންވާނެ ޝަރުޠުތަކަކީ ކޮބައިކަންވެސް 

ސާފުވާނެއެވެ. 

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ކޭސްގައި ބޭނުންވާނެ ކަމެއްނަމަ:	 

އެހެން ޤައުމަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ޤައުމުން ކުރާ ޝަރުޠުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ އޮޅުންފިލުވާށެވެ.- 

ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރާށެވެ. އަދި އެކަންތައް ޙާޞިލްކުރާނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންތޯ ބަޔާންކުރާށެވެ. - 

 މީގެތެރޭގައި މިލްކިއްޔާތު ދެނެގަތުން، މިލްކުވެރިކަމުން ފައިދާއެއް ލިބޭކަން ސާބިތުކުރުން، ސީރިއަސް ކުށެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން - 
ކުށެއް އެބަ ހިނގާކަން ސާބިތުކުރުން، އަދި މިލްކިއްޔާތު ހިފެހެއްޓުމާއި، ނިގުޅައިގަތުމާއި އެހެން ޤައުމަކަށް ގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ.

އެހެން ޤައުމަކުން ކަމަކަށް އެދޭނަމަ، އެކަމާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ބުނާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިއުންތައް ވީހާވެސް ތަފުޞީލުކޮށް - 

ހިމަނާފައި އެކަމަށް އެދޭށެވެ.

އެ ޤައުމުން ހެކި ފޮނުވަންވީ ކޮން ސިފައެއްގައި ކިހިނެއްކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރާށެވެ.- 

އެހީތެރިކަމަށް އެދޭއިރު އެ ޤައުމަށް އެކަން ކޮށްދެވޭނެ ވަރުގެ އެކަށޭނަ ވަގުތު އެކަށައަޅާފައި އެކަމަށް އެދޭށެވެ. )އަދި މިކަން ކުރިން އެ ޤައުމާއި - 

މަޝްވަރާކުރާށެވެ(.

މިލްކިއްޔާތެއް ހިފަހައްޓަން ނުވަތަ ނިގުޅައިގަތުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައި، އެ އަމުރު ބޭރު ޤައުމެއްގައި ތަންފީޒުކުރަން އެދޭނަމަ، އެ ޤައުމެއްގެ - 

ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޝަރުޠެއް އަމުރުގައި ފުރިހަމަވޭތޯ ޔަޤީންކުރާށެވެ. 

ނޑު ރަގަޅަށް ދަސްކުރާށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ހިފަހައްޓާ މިލްކިއްޔާތު އެ 	  މިލްކިއްޔާތެއް ހިފަހައްޓަން ނުވަތަ ނިގުޅައިގަތުމަށް އެ ޤައުމުގައި އޮންނަ އޮނިގަ

ޤައުމުން ތިޔަ ޤައުމާއި ޙަވާލުކުރުމަކީ އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުތައް ތަންދޭ ކަމެއްތޯ ބަލާށެވެ.
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އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކޭހެއްގެ މާލީ ތަޙުޤީޤަކަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުން ބޭނުން ކުރާނެގޮތުގެ މިސާލެއް:

އިންސާނީ ވަގުފާރީގައި ބައިވެރިވާ ކުށްވެރިޔަކާއި ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭންކު ރިކޯޑްތަކެއް އެހެން 

ޤައުމެއްގައި ހުރި ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ޝައްކު ކުރެވުން.

ފުލުހުން އެ ބޭންކް ރިކޯޑްތައް ހުރިކަން އަދި އޭގެ 

ތަފުޞީލުތައް ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހު ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާއި 

ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ އުފުލުން.

ނުރަސްމީ އެއްބާރުލުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ފުލުހުން އަނެއް ޤައުމުގެ ފުލުހުންނާއި ގުޅާފައި އެ ބޭންކް 

ރިކޯޑްތައް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުން.

ރަސްމީ އެއްބާރުލުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ހޯދާފައިވާ އެ ބޭންކް ރިކޯޑްތަކަކީ އޭނާއާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރި 

އެއްޗެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ދެކޮޅުހެދުން. އަދި ހަމަ އެއާއެކު 

ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތްތަކުން، ރިކޯޑްތައް ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުން 

ކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުން އެދޭކަން.

ބޭރު ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އެ ރިކޯޑްތައް 

ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެފަދަ ސިފައެއްގައި 

ފޮނުވާދެއެވެ.

ރިކޯޑްތައް ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެފަދަ ގޮތެއްގައި 

ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން 

އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެދި އަނެއް ޤައުމަށް ފޮނުވައެވެ.

އިރުޝާދު

ނޑު އިދާރާއާއި، ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ތިޔަ ޤައުމުގެ އެފް.އައި.ޔޫ އާއި  ތިޔަ ޤައުމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުން ހަމަޖައްސައިދޭ މައިގަ

ތަހުޤީޤުގެ ކުރީކޮޅުގައި މަޝްވަރާކުރާށެވެ.

އިރުޝާދު

މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށްޓަކައި، ލިބެން ހުރީ ކޮން ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއްތޯ ބެލުމަށާއި، ކަމާއިގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެންމެ ފަސޭހައިން ލިބޭނީ ކޮން 

ގޮތަކުންކަން ސާފުކުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރަސްމީކޮށް އެދެން ޖެހިދާނެ ޙާލަތެއްގައި އެކަން އެންމެ ހަރުދަނާކޮށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ތަޙުޤީޤު 

ފަށާއިރުގައި، ނުރަސްމީކޮށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ މަގުތައް ބޭނުންކުރާށެވެ.
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އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން މާ އަގުހެޔޮކޮށް އަދި މާ ފުރިހަމައަށް ދުނިޔޭގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފައިސާ ފޮނުވާލެވެއެވެ. މި ކުރިއެރުންތަކުގެ 

ސަބަބުން، ކުރީގައި ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުން ނުކޮށް ފައިސާ ފޮނުވާ ގޮތްތަކަށްވުރެ، ފޮރުވިގެންތިބެ ފައިސާ ފޮނުވަން މީހުންނަށް ފަސޭހަވެ، ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ 

ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވެއެވެ. އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ފޮނުވުމަކީ ގިނަފަހަރަށް ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިޒާމުވެފައިވާ ފައިސާގެ ނިޒާމުތަކުން 

ބޭރުގައި ހިނގާ، އަދި އެތައް ޤައުމެއް ހުރަސްކޮށް ހިނގާ މުޢާމަލާތްތަކެކެވެ. އަދި އެ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާގޮތް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަނީވެސް އެކި 

ނޑައަޅާ މީހުންނާއި ތަޙުޤީޤު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން، އެފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާގޮތް ދެނެގަތުމާއި އަދި  މިންވަރަށެވެ. މި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ، ސިޔާސަތު ކަ

ކުށްވެރިން އެފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ބޭނުންކޮށްފާނެ ގޮތްތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިވުން މުހިންމެވެ. އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ގޮތްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ.

ރޑް ވެލިއު ކާޑު( ސްމާޓް ކާޑު )ސްޓޯ

މިއީ މައިކްރޯ ޗިޕެއް ލާފައި ކްރެޑިޓް ކާޑެއްގެ ގޮތަށް ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ކާޑެކެވެ. ބޭންކް އެކައުންޓަށް މުޢާމަލާތާއިމެދު އެއްވެސް ތަފުޞީލެއް ނުދާގޮތަށް، 

ނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްފަހު، އެ  މިކާޑުން ފައިސާ ހޭދަކުރެވެއެވެ. މިސާލަކަށް، ރީލޯޑް ކޮށްލެވޭ ޕްރީޕެއިޑް ކާޑަކަށް ކަ

ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އޭ.ޓީ.އެމް ތަކުން ފައިސާ ނަގައި، އަދި ބައެއް އޮންލައިން މުޢާމަލާތްތަކަށާއި ބައެއް ފިހާރަތަކުން ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. 

މިމުޢާމަލާތްތައް ބޭންކް އެކައުންޓަކާއި ގުޅުމެއް ނުހުރެއެވެ. 

ޕޭޕެލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވުން

ޕޭޕެލްއަކީ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހާގެ ކްރެޑިޓް ކާޑުން ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑުން، ބޭންކް އެކައުންޓުން އަދި/ނުވަތަ ޕޭޕެލް އެކައުންޓުން ޕޭޕެލް ބޭނުންކުރާ 

އެހެންމީހުންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވާދޭ ‘ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް’ އެކެވެ. މިގޮތުން ގަންނަ މީހުންނާއި ވިއްކާ މީހުންނަށް، މޯބައިލް އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން، 

ނުވަތަ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ފިހާރަތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް، ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ފޮނުވުމާއި ލިބިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ.

ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ )މިސާލަކަށް ބިޓްކޮއިން(

މިއީ ބޭންކިންގެ ނިޒާމުގެ ބޭރުން ގެންގުޅޭ ވަރޗުއަލް ފައިސާއެކެވެ. މުޢާމަލާތްތައް ހިނގަނީ ސީދާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މެދުގައެވެ. އެއްބަޔަކަށް އަނެއްބަޔަކީ 

ކޮންބައެއްކަން އެނގޭފަދަ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ނުކޮށެވެ. ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ ބޭނުންކޮށްގެން ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާއިރު އެ 

މުޢާމަލާތްތައް ހުންނަނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ސަލާމަތީ ކޯޑަކުން ރައްކާތެރި ކުރެވިފައެވެ. މި ފައިސާ އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ މުޢާމަލާތްތައް ޞައްޙަތޯ ބެލުމަށް ވަކި 

ޚާއްސަ އިދާރާއެއް ނުހުރެއެވެ.

މޯބައިލް ފޯނުން ފައިސާ ފޮނުވުން

މިއީ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ބައި އަދާކޮށް، މުޢާމަލާތަށް ހުއްދަދީ، މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ 

ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. ބޭންކުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ޢާންމުކޮށް ލިބެން ނުހުންނަ ތަންތަނުގައި މިގޮތަށް މޯބައިލް ފޯނުން ފައިސާ ފޮނުވުން 

ވަރަށް ޢާންމެވެ. މިފަދަ ނިޒާމުތަކުގައި ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ފޯނަށް ނުވަތަ ސިމް ކާޑަށް ކުރިން އަޅާފައި ހުރެދާނެއެވެ. މޯބައިލް ފޯނާއި 

ސްމާޓް އާލާތްތަކުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރުގެ ސަބަބުން މި އާލާތްތަކުން ރޭޑިއޯ ފްރީކުއެންސީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން )އާރ.އެފް.އައި.ޑީ(، ނިއަރ 

ފީލްޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން )އެން.އެފް.ސީ( ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ކާޑެއް ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ކުރާފަދަ ބޭންކް ޓްރާންސްފަރއެއް 

ކުރުމަކާއި ނުލައި ފައިސާ ފޮނުވެއެވެ. އެޕަލް ޕޭ އަދި ގޫގްލް ވޮލެޓަކީ މިފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބައެއް މިސާލުތަކެވެ.

އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވުން

އިންޓަނެޓް ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރުން އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާ ފޮނުވުން ނުވަތަ ބޭންކްތައް ކަމުގައި ނުހިމެނޭ އެކަމަކު 

ހަމައެކަނި އިންޓަނެޓްގައި ޚިދުމަތްދޭ  ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވުން ވަނީ ޢާންމުވެފައެވެ. މި ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން، ޚިދުމަތްހޯދާ 

ފަރާތްތަކާއިމެދު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ނުހޯދާ ޤައުމުތަކުގެ ނުވަތަ  ކަސްޓަމަރ ޑިއު ޑިލިޖެންސް )ސީ.ޑީ.ޑީ( އަދި ނޯ ޔުއަރ ކަސްޓަމަރ 

)ކޭ.ވައި.ސީ( ރަނގަޅަށް ނުބަލަހައްޓާ ޤައުމުތަކުގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ނުވަތަ ބޭންކު އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމްޕިއުޓަރ ނުވަތަ ސްމާޓް އާލާތްތަކުން 

ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ނުރައްކާވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.  

އިރުޝާދު

ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ރަނގަޅަށް ދަސްކުރާށެވެ. ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ މިފަދަ ނިޒާމުތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ތިޔަ 

ޤައުމުގެ އެފް.އައި.ޔޫގެ އެހީ ހޯދާށެވެ.
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އަށްވަނަ ބައި: އިރުޝާދުތަކުގެ ޚުލާޞާ 

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ދެކޮޅަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ހަދާށެވެ.

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި ސީރިއަސް ކުށެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުށްތަކަށް ވަކިވަކިން ދަޢުވާ އުފުލާށެވެ.

ނޑު ހަދާށެވެ. ޙުކުމަކާއި ނުލާވެސް މިލްކިއްޔާތު ނިގުޅައިގަނެވޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަ

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އެހެންވެސް މާލީ މަންފާ އެކުލެވޭ ކުށްތައް  ތަހުޤީޤު ކުރުމުގައި ވަކިން މާލީ ތަޙުޤީޤުތައް އަބަދުވެސް 

ކުރިޔަށް ގެންދެވޭތޯ ޔަޤީންކުރާށެވެ.

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ވިއުގަތައް ރޫޅާލުމުގައި މިލްކިއްޔާތު އަލުން ހޯދޭ މިންވަރާއި އަދި ކަޅުފައިސާ ދޮވުން ކުށެއްގެ ގޮތުގައި 

ބަލައިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މިންވަރާއި މެދު ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރާށެވެ. އަދި އެ ތަފާސްހިސާބަކީ ތިޔަ ދައުލަތުން އިންސާނީ 

ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ކުރިއެރުން ދައްކުވައިދޭ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާށެވެ.

ތިޔަ އިދާރާގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައިވެސް، އިންސާނީ ވަގުފާރި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި 'ފައިސާ ފަހަތުން ގޮސް ހޯދުމުގެ' އުކުޅު 

ބޭނުންކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި އެ އުކުޅު ބޭނުންކުރުމަށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ބާރުއަޅާށެވެ.

ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ ކޭސްތަކުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން އެހީތެރިވުން، ތިޔަ ޤައުމުގައި ގެންގުޅޭ އާދަ 

ތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭތޯ ޔަޤީންކުރާށެވެ. އަދި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމަކީ ކުށްވެރިޔަކު އެހެން ޤައުމަކުން ގެނައުމަށް ނުވަތަ ފޮނުވާލުމަށް 

ތަންދޭ ކުށެއްކަމަށް ތިޔަ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރާށެވެ.

ކުށްތައް ފުރިހަމައަށް ތަޙުޤީޤު ކުރެވޭކަން ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤުގައި ކަމާއިބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާއެއް )ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތައް، 

އެފް.އައި.ޔޫ ތައް، އަދި ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތްތައް( ހިމެނޭތޯ ޔަޤީންކުރާށެވެ.

ތަޙުޤީޤުގެ ތެރޭގައި ހޯދާ މާލީ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޭސް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމެއް ބޭނުންކުރާށެވެ.

ނޑުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވުމާއެކު، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ތަބާވާން ޖެހޭ  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއިމެދު ވިސްނާށެވެ. )މިސާލަކަށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް، ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު، އަދި 

މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތައް(.

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރާ ނުރަސްމީ ވިއުގަތަކުގެ ބޭނުން ތަޙުޤީޤުގެ ކުރީކޮޅުގައި ކުރާށެވެ. މާލީ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރާ ވިއުގަތަކުގެ 

ބޭނުން ހިފާށެވެ. ތިޔަ ޤައުމު އެސެޓް ރިކަވަރީ އިންޓަރ އޭޖެންސީ ނެޓްވަރކް - އޭޝިއާ ޕެސިފިކް )އޭ.އާރ.އައި.އެން-އޭ.ޕީ( ގައި 

ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއަޅާށެވެ.

ނޑު އިދާރާއާއި  ތަޙުޤީޤުގެ ކުރީކޮޅުގައި، ތިޔަ ޤައުމުގެ އެފް.އައި.ޔޫ އާއި އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުން ހަމަޖައްސައިދޭ މައިގަ

ގުޅުން ބާއްވަމުން ގެންދާށެވެ.

ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިވާށެވެ. މިފަދަ ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ނިޒާމުތައް ތަޙުޤީޤު 

ކުރުމުގައި ތިޔަ ޤައުމުގެ އެފް.އައި.ޔޫގެ ލަފާ ހޯދާށެވެ.






