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  ދުޢިމު ޤަވާންޢާ

  އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
  

އިން ބާރުލިބިގެން) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ނޫނުގެ ޤާމިއީ ފުލުހުންގެ .1  ތަޢާރުފް
  .ދެވެޢިލެވިފައިވާ ޤަވާއެކުލަވައި

  .އެވެ'' ދުޢިމު ޤަވާންޢާގެ ފުލުހުން" ދަށް ކިޔާނީޢިމި ޤަވާ.2  ދުގެ ނަންޢިމިޤަވާ

  .މި ޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.3  ޤަވާޢިދު ހިންގާ ފަރާތް

  :އެބާބުތަކަކީ. ބާބުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޤަވާޢިދެކެވެ 14މިއީ .4  އެކުލެވިގެންވާ ބާބުތައް
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،އިހުށަހެޅުމާ މައްސަލަ، މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ" އެއްވަނަ ބާބު
  "މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

  "ޓުތައްއިން ދޫކުރާ ރިޕޯ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް" ދެވަނަ ބާބު
،އާއިފައިސާ، އިސިޓީއަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި، ބިލާ'' ތިންވަނަ ބާބު

އި، އެޕޮއިންޓްމަންޓްޗެކްފަދަ  ލިޔެކިއުންތަކަށް ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތާ
  "ހެއްދުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހައްޔަރުކުރާ" ރުވަނަ ބާބުހަތަ

  "ދޫކުރާ މީހުން މީހުންނާއި
  "ސީން އޮފް އިންސިޑެންޓާއި، ސީން އޮފް ކްރައިމް" ފަސްވަނަ ބާބު
  "ންޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނު" ހަވަނަ ބާބު

   "ދިޔުންތަނަށް ގެން މީހުން އެއްތަނުން އަނެއް" ވަނަ ބާބުހަތް
  "ބިޑިއެޅުވުން" އަށްވަނަ ބާބު
 "މީޑިއާ ޕޮލިސީ" ނުވަަވަނަ ބާބު
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   "ސްޕޮންސަރޝިޕް" ދިހަވަނަ ބާބު
ރވިސްގެ ބެލުމުގެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ" އެގާރަވަނަ ބާބު

އަރާ ވަދެ ނިކުމެ އުޅުމާއި ރަށްރަށަށް މާރާތްތަކަށްޢިދަށުގައިވާ 
  " ފޭބުން

ނުވަތަޕާކްކޮށްފައި މަގުމަތީގައި ލާފަށް ދާއި ޚިޢިވާޤަ " ބާރަވަނަ ބާބު
  "އުޅަނދު ނެގުން ހުންނަ އެއްގަމުބަހައްޓާފައި 
 "ޑްކުރުމާއި ދޫކުރުންކޯއޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރި" ތޭރަވަނަ ބާބު

  "ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުކުރުން" ސާދަވަނަ ބާބު

  އެއްވަނަ ބާބު
  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން މައްސަލައާ ގުޅޭދިނުމާ، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،  މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ، މައްސަލަ އަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  .5  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
ހާމެޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ އެންހުށަހެޅުމާއި އަދި މައްސަލައާގު

  .ންނެެވންގޭނީ މިބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީކަންތައްތައް ހި

ނޫނުގައި ފުލުހުންނަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ކޮންމެޤާފުލުހުންގެ   .6  ސަލަ ހުށަހެޅުންމައް
  .އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ މައްސަލައެއްވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

  މަޢުލޫމާތު ދޭފަރާތް 

  

ކުށެއް ކުުރިކަމުގެ ދޭ ފަރާތަކީ މަޢުލޫމާތު އި،ދަށްޓަކަޞަދުގެ މަޤްޢިވާޤަމި  .7
ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުރާނެކުށެއް ދާކަމުގެ ނުވަތަ  ކުރަމުންކުށެއް ނުވަތަ 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ނުވަތަ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިގެން އެކަމުގެ
  .ދޭ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ އަށް މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ށަހަޅާ ފަރާތަކީ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުމައްސަލަ ހު  .8  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް
  .އަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތެވެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

އަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  .9  ނެ ވަގުތުމައްސަލަ ހުށެހެޅޭ
  .ވަގުތެއްގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  .ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  .10  ހުށެހެޅޭނެ ތަންމައްސަލަ 

އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  .11  މައްސަލަ ހުށެހެޅޭނެ ގޮތް
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  ؛ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން
  ؛ލިޔުމުން

   ؛ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން
  ؛އީމެއިލް ގެ ޒަރިއްޔާއިން

   ؛ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޙާޟިރުވެ
  .ންއޮންލައިން ފެސިލިޓީ ގެވެބްސައިޓްޕޮލިސް 

  ންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުންއަ ކާކުކަން

  

އަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެމައްސަލަ ރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ  .12
ނަމަވެސް. ވާނެއެވެ ލޫމާތު ދޭންޢުކުކަން އަންގައިދޭ މަހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާ

ފަރާތުގެ ކާކުކަން ދޭ އަށް މަޢުލޫމާތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
  .ނޫނެވެ ކަމެއް އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ލާޒިމް

އްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލައިގެއަށް މަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  .13  ރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުންމައްސަލަ ރަޖިސްޓަ
ކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ރީކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލަ ރަޖިސްޓަމަޢުލޫމާތު ސާފު

  .ވާނެއެވެ ފަރާތަށް ދޫކުރަން އެމައްސަލަ ހުށަހެޅި

  މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

  

އަކާކުރަމުންދާ މައްސަލަ އިން ތަޙުޤީޤު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  .14
ހުރި ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ގުޅިގެން، އެމައްސަލައާއި ގުޅުން

ގުޅޭ އެމައްސަލައަކާމަތިން  އެދިއްޖެނަމަ، ތަޙުޤީޤަށް ދަތިނުވާ ގޮތުގެ
  .މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ

  ގޮތް އެންގުން މައްސަލަ ނިމުނު

  

ޤީޤުކޮށްޙުއްސަލަތައް ތައަށް ހުށަހެޅޭ މަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  .15
ނިންމުމަށްފަހު އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް

  .ވާނެއެވެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް އަންގަން
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  ދެވަނަ ބާބު

  ތައްޓްއިން ދޫކުރާ ރިޕޯ ރވިސްޕޮލިސް ސަ މޯލްޑިވްސް

  ހުށަހެޅުން ޓް ހޯދުމަށްރިޕޯ

  

  )ހ(  .16

  

  

ނުންވާ ކޮންމެޓެއް ހޯދަން ބޭބަޔާންކުރާ ކޮންމެ ރިޕޯދުގައި ޢިމި ޤަވާ
ރވިސްއެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ ޓެއް ހޯދުމަށްފަރާތަކަށް އެރިޕޯ

ޓެއް ހޯދުމަށްމީހެއްގެ ފަރާތުން ރިޕޯ އެހެން. އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
އަހަރު ފުރިފައިނުވާ 18ގޮތުން ޢުމުރުން  އެދެވޭނީ މީލާދީ

ލުހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި، މަޤުބޫއެ ކުޑަކުދިންނާ، ޚާއްޞަ
ޓު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅެން ނެތް މީހުންގެރެއް މެދުވެރިވެގެން ރިޕޯޒުއު

ފަރާތުން އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ
  .މީހަކަށެވެ

  )ށ(   
  

މޯލްޑިވްސް މަށްޓެއް ހޯދުދުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ ރިޕޯޢިމި ޤަވާ
އަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ސް ސަރވިސްޕޮލި

  . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
ޕޮލިސް މަށްޓެއް ހޯދުދުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ ރިޕޯޢިމި ޤަވާ  )ނ(   

  .ސްޓޭޝަނަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
 

  
ހުށަހެޅުމަށްޓެއް ހޯދުމަށް ވަކި ފޯމެއް ދުގައި ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޢިމި ޤަވާ  )ރ(

ންކުރާ ކޮންމެ ގޮތަކަށްވެސްކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާބަޔާން
  .ޓު ހުޯދމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެރިޕޯ

  ޟިރުވެ؛ހާޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  )1( 
    .ލިޔުމުން )2( 

  . މިމާއްދާ އުވާލެވިފައި    . 17  ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް

ޓަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަރާތެއްގެ ނުވަތަލޮސްޓް ރިޕޯ  )ހ(  .18  )ޓްތަކެތީގެ ރިޕޯ ގެއްލޭ( ޓްލޮސްޓް ރިޕޯ
މީހެއްގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ހުރި އެހެން އެފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ގެއްލިގެން ނުވަތަ އެފަދަ މުދަލަކަށް ނުވަތަ
އެއްޗަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި އެތަކެތި
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ސް ޕޮލިސްމޯލްޑްވް ވަތަ ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެންގެއްލިގެން ނު
ގައި ދިނުމަށްޓަކައި ދޫކުރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަން ސަރވިސް

  .ޓެކެވެރިޕޯ
ޤް ނިމުމުން ނުވަތަޓް ދޫކުރަންވާނީ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީލޮސްޓް ރިޕޯ  )ށ(   

ވަރަށް އެމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤް ކުރިއަށް ޓެއް ދޫކުރެވޭމިފަދަ ރިޕޯ
  .ފަހުއެވެ ގެންދިއުމަށް

  ޓްޕޮލިސް ރިޕޯ

  

ޤީޤްކޮށްފައިވާޙުޓަކީ މޯލްޑްވިސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޕޮލިސް ރިޕޯ  .19
ގުޅިގެން އެމައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލައަކާ

ޤީޤްޙުތަ. ޓެކެވެރިޕޯ ކޮށް ދޫކުރާކޮށް ބަޔާންޞާމުހިންމު ކަންތައްތައް ޚުލާ
ވެއްޖެނަމަ ޓެއް ބޭނުންދާ މައްސަލައެއްގައި ޕޮލިސް ރިޕޯގަމުންނހި

ޓުގައި ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ޕޮލިސްއިގެ ތަޙުޤީޤް ނުނިމޭކަން އެރިޕޯއެމައްސަލަ
  .ވިދާނެއެވެދޫކުރެ ޓެއްރިޕޯ

  

 

  

  ތިންވަނަ ބާބު

  އި،ރަންވީ ގޮތާކު ކްފަދަ  ލިޔެކިއުންތަކަށް ޢަމަލުޗެ އާއިިފައިސާ، އިސިޓީއަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި، ބިލާ
  އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުން

  ދިނުން ސިޓީގެ ޖަވާބު

  

މު ފަރާތްތަކުން ޕޮލިސްންގުޅިގެން ޢާ އެކިއެކި ކަންކަމާ  )ހ(  .20
އާއި ލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީމަޢު ،ސްޓޭޝަންތަކަށް

ފަަދ ސިޓީތަކުގެއެ. ހުށަހެޅިދާނެއެވެމިނޫންވެސް މިފަދަ ލިޔުން 
ސިޓީ ފޮނުވި ފަރާތަށްދުވަހުގެތެރޭ  03 ،ތަކުގެ ޖަވާބުނުވަތަ ލިޔުން
ދުވަސް 03މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު . ވާނެއެވެ ލިޔުމުން ދޭން

އަދި މިފަދަ ސިޓީތަކުގެ. ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައެވެ
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ންނާއިޕޮލިސް ހެޑްކްއޯރޓަރޒުޖަވާބު 



  
6   ޞަފްހާ    

   

  .ގައެވެދޫކުރާނީ ރަސްމީ ގަޑިތަކު

،މަތުގައިހުކުށެއްގެ ތު މަރުކަޒެއްގައިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިިސްގެ   )ށ(   
ިސޓީ ފޮނުވުމުގެއެމީހަކު އެދޭ ފަރާތަކަށް  މީހަކަށް، ވާބަންދުކޮށްފައި

ންނަމަވެސް ބަންދުގައިވާ މީހާއަށް، އެހެ. ވެއެވެޙައްޤު ލިބިގެން
ދޭނީ މޯލްޑިވްސްށް ރައްދުކޮށްއަފަރާތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީ އެމީހާ
  .ޕޮލިސް ސަރވިިސް މެދުވެރިކޮށެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިިސްގެ އެއްވެސް ،މަތުގައިހުކުށެއްގެ ތު  )ނ(   
މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުގައިވާ މީހަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިިސް

ވާނީ ނަމަ، އެސިޓީއެއް ފޮނުވަންށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާއަ
މާއްދާގެމި އަދި. ދުކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށެވެއެމީހަކު ބަން

ޖަވާބު ބަލާ އަންނަ ފަރާތް، އެމީހަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި ) ހ(
އެމީހަކަށް ގެނައުމުންޖެހި ރަސްމީ ލިޔުެމއް  ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯ
  .ކުރެވޭނެއެވެ ސިޓީގެ ޖަވާބު ރައްދު

  ގަތުމާއި ބިލަށް ފަދަ ތަކެތި ބަލައިފައިސާއާއި ބިލް
  ފައިސާ ދެއްކުން

  

އާއި ބިލް ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އަށް ޙަވާލު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  .21
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެޙަވާލުކުރާނީ ފަދަ ތަކެތި އަދި ޗެކް 

ޙަވާލު އިޑިޕާރޓްމަންޓާފައިނޭންސް . ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ
އެތަކެތިގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށްވެސް ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތަކު

  .ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ ބައްދަލު  .22  އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުން
  .ކުރުމަށް އެޕޮއިންޓަމަންޓް ހެއްދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތިންނެވެ

    
) ހ(
) ށ(
) ނ(
) ރ(
  )ބ(

 ؛ށް ޙާޟިރުވެޕޮލިސް ހެޑްކުއޯރޓަރޒަ

   ؛ފޯނުން
  ؛ންސިޓީ

  ؛އީމެއިލުން
  .ސައިޓް މެދުވެރިކޮށްޕޮލިސް ވެބް
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އާ އުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ޑެޕި  .23  ލޫމާތު ދިނުންޢުއެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަ
ކުރަން ން ބޭނުންވާނަމަ، ބައްދަލުކުުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދަ ބައްދަލު

ބޭނުންވާ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު
  .   އަށް ދޭންވާނެއެވެ ނަންބަރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ށްކުރުމަ ބައްދަލު ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަކާމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް   .24  އެޕޮއިންޓްމަންޓްގެ ވަގުތު  
ތެރޭގައި އެމީހަކަށް ގެގަޑިއިރު 24އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމުން، 

  .ވާނެއެވެ އި ގަޑި އަންގަންޓްމަންޓް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއެޕޮއިން

އާޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ  .25  ބައްދަލުވުމަށް އެހެން މީހަކު ކަނޑައެޅުން
.ދޭން ވާނެއެވެ ތެރޭގައި ޖަވާބެއް ދުވަހުގެ 7ދޭތާ ކުރަން އެ ބައްދަލު

ޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށްކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ކޮމި
ހާލަތެއްގައި ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ކުރެވެން ނެތް ބައްދަލު އެމީހަކާ

  .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

  ހަތަރުވަނަ ބާބު
  ދޫކުރާ މީހުން މީހުންނާއިރުކުރާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހައްޔަ

  މާނަ 

  

  )ހ(  .26
  
 
  )ށ(
  
  
  
  )ނ(

ބުނެފައިވަނީ، ކަމަށް' ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީ'ދަށްޓަކައި ޞަމިބާބުގެ މަޤް
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަސީލަތް

  .މްކުރެވިފައި ހުންނަ މަރުކަޒުތަކަށެވެއިޤާ
ބުނެފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް ކަމަށް' ތިބޭ މީހުން ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި'

މަތަށްހުއިން ތަޙްޤީޤްކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ތު ޕޮލިސް ސަރވިސް
ކުރާ ރަކަށް ހައްޔަރުޔަރުކުރެވޭ މީހުން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުހައް

  .މީހުންނެވެ
ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޕޮލިސް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި މީހުން' ސެލް'

  .ހުންނަ ވަކި ގޮޅިތަކަށެވެ ބޭތިއްބުމަށް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މީހުން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  26މި ޤަވާޢިދުގެ   .27  ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއަށް މީހުން ގެނައުން
  .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ ވާނީ މިޤަވާޢިދާ ގެންދަން އަށްޕޮލިސް ކަސްޓަޑީ
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  . ގެނެވޭ މީހުންގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ނެގޭނެއެވެ ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއަށް  .28  ތުޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ތިބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާ
 

  
  )ހ(
  
) ށ(
  )ނ(
  )ރ(
  
  )ބ(
  

މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު ޓަޑީއަށް ގެނެވޭ މީހާގެ ވަނަވަރު؛ޕޮލިސް ކަސް
  .ވާނެއެވެ ހިމެނިފައި ގައި ނަމޫނާ 02

 ؛)އިނގިލީގެ ނިޝާްނ(ފިންގަރޕްރިންޓް 
  ؛ފޮޓޯ

ކަސްޓަޑީއަށް ގެނެވޭ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރު ފުށުންޕޮލިސް 
  ؛އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން

ގެނެވޭ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަނާއި ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއަށް
  .އިސްކޮޅު

ތަކެތި ހޯދައި ގައި އެވާޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް، ތިރީ  .29  ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއަށް ވެއްދުން ހުއްދަ ތަކެތި 
  . ދެވޭނެއެވެ

  ؛ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާ) ހ(   
އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުންލާމީ ކަންތައް ތަކާއި ބެހޭ އިސް  )ށ(   

  ؛ފާސްކޮށްފައިވާ ދީނީ ފޮތް
ންނަށް ނަމާދުކުރާ ދޮޅި އަަދި ސްޓާކީން ނުވަތަނުއަންހެ  )ނ(   

   ؛ތާކިހާ/  ފިރިހެނުންނަށް ރުމާ
  ؛ގައިން ތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ،ފެންވަރާ  )ރ(   
   ؛ދެލި ކިޔުމަށް ބޭނުންވާ ކަރުދާހާއިލިޔެ  )ބ(   
  ؛ތުވާލި  )ޅ(   
؛އަންނައުނު  )ކ(   
  ؛ސަރުކާރުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ  )އ(   
  ؛ފެން ފައިވާން ޖޯޑު  )ވ(   
އް ކުޅުމަށް ކަރުދާސް ތާސްބައި ފަދައެތެރޭގައި ކުޅެވޭ ކުޅިވަރުތަ  )މ(   

   ؛ތަކެތި
  .ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  )ފ(   

 ސްޓަޑީގައި ތިބޭ މީހުންގެ އަތުންޕޮލިސް ކަ
  ތަކެތި އަތުލުން 

  

ކުރިން ސެލްއަށް ވެއްދުމުގެ، ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ތިބޭ މީހުން  )ހ(  .30
ފާސްކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ އަތުގައި ހުރިށިގަނޑު ބަލާއެމީހެއްގެ ހަ

ކުރާ ތަކެތި ފިޔަވައިއުްދން ހުއްދަތަކެތީގެ ތެރެއިން ސެލްއަށް ވެ



  
9   ޞަފްހާ    

   

  .އެހެން ހުރިހާ ތަކެތި އަތުލެވޭނެއެވެ
 

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ )ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(

އެތަކެތި ބަލައިގަތް މަށްފަހު އެތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ލިޔެނެގުދަށަށް 
  .ކަމުގެ ރަސީދެއް ހައްޔަރުކެުރވޭ މީހާއަށް ވަގުތުން ދޭންވާނެއެވެ

  ކުރިން ލިބެދޭނެ ތަކެތި  ސެލްއަށް ވެއްދުމުގެ

  

  )ހ(  .31

  

ޕޮލިސްް ކަސްޓަޑީގައި މީހުން ތިބޭއިރު، ތިރީގައިވާ ތަކެތި އޭނާގެ
ނައުމުގެއޭނާ ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ގެއަތުގައި ނެތްނަމަ، މިތަކެތި 

ތަކެތި ގެނެވެން ންެތއެނަމަވެސް . ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ
އިން ތިރީގައިވާ ތަކެތި މީހުންނަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

  .އެމީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ
  ؛ސައިބޯނި) 1(
  ؛ދަތް އުނގުޅާ ބުރުސް އަދި ބޭސް) 2(
   ؛ތުވާލި) 3(
ހުރުމަށް އަންނައުނު ނެތް ނަމަ، އޭނާ ސާފުތާހިރުކޮށް) 4(

  ؛ރަކަށް އަންނައުނުބޭނުންވާނޭ މިންވަ
  .ފެން ފައިވާން ޖޯޑެއް) 5(

،ސެލްއަށް ވައްދާ ކޮންމެ މީހަކަށް އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ބާލީހެއް  )ށ(   
  .އުރައެއް، އަދި ކުނަލެއް ދޭންވާނެއެވެ ބާލީހު

ހައްޔަރުގައި ހުންނައިރު ލިބޭ އަސާސީ 
  ޚިދުމަތްތަކާއި އިނާޔަތްތައް

ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ތިބޭ މީހުނަށް ތިރީގައިވާ އިނާޔަތްތަކާއި އަސާސީ  .32
  .ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ

  ކޮށް ފެންވެރުމަށް ބޭނުންވާ ފެން؛ޖާޙާޤަޟާ  )ހ(   
 

  
  )ށ(
  
  
   

   - :ކެއުން ލިބޭނެގަޑި ތަކަކީ ؛ންއަދި ތިންއިރުގެ ކެއު، ބޯފެނާ
   ؛ހެނދުނު ސައި) 1(
   ؛ންއުރު ކެމެންދު) 2(
   .ންރޭގަނޑު ކެއު) 3(

 
  

  )ނ(
   

ބޭސް ،ޑޮކްޓަރުވަކި ކާއެއްޗެއް، ވަކި ގަޑިއެއްގައި ކާންދިނުމަށް 
  . ވާނެއެވެ އެމީހަކަށް ދޭން ސިޓީގައި ލިޔެފިނަމަ، އެތަކެތި

 
  

  )ރ(
  

ޖެހޭނީ ވެއްދުމުގެ ކުރިން، އެ ސެލް ހުންނަން އަކަށް މީހަކުސެލް
  . ތާހިރުކޮށްފައެވެ ސާފު
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  )ބ(
  

ސެލްތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ޓަކައިސެލްގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް
  . ޖެހޭނެއެވެ ބަލަހައްޓަން

 
  

  )ޅ(
   

ވެގެން ބުނުމުން، އެތަކެތި ދޮވުމަށް ދޮންނަކުނޑި ދޭންއަންނައުނު ދާ
  .ވާނެއެވެ

 
  

  )ކ(
  

ތުބުޅި މަތިމަސް ބާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޑިޔުޓީ މީހާގެ ބެލުމުގެ
  .ށުން ތުބުޅިމަތިމަސް ބޭލުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެދަ

 
  

ޓީ މީހުންގެ ބެލުމުގެއުޑި ،ނިޔަފަތި ކަނޑަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  )އ(
  .ދަށުން ނިޔަފަތި ކެނޑުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ

 
  

  )ވ(
  
) މ(
  

ސެލްއިން ބޭރަށް ނެރެ ބޯކޮށަން ބޭނުންވާ މީހުން ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގެ
  . ބޯކޮށައި ދޭންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހުނަށް ޑޮކްޓަރަކު ލިޔެދީފައިވާ ބޭސް، އެބޭސް
  .ޖެހޭ ގަޑިތަކުގައި ދޭންވާނެއެވެ ކާން

  )ފ(   
  

އެދިއްޖެ ހާލެއްގައި،ށްފައިވާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮ ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި
ނާރާ ގޮތަށް، އަޤީޤަށް ބުރޫތަޙު ފައިވާ މައްސަލައިގެހައްޔަރުކޮށް

.އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހަކަށް ފޯނު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ
ނަމަ، އޭނާގެ ޤައުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީއެއް

ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ސަފީރު ނުވަތަ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ހުންނަ
  .ވާނެއެވެ ންފޯނުކުުރުމްަށ ފުރުޞަތު ދޭނުވަތަ އޮފީހަކަށް ތަނަކަށް 

    
މުއްދަތުގައި، ޑީގައި ތިބޭ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭޕޮލިސް ކަސްްޓަ  )ދ(

ދޭ ސިޓީ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކޮމިޝަންތަކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ
އެއްވެސް، ވާ ސިޓީ ުއރައިގައިވާ ލިޔެކިޔުމަށްބަންދުކޮށްފައި

.ދޭންވާނެއެވެ ނުވައިއުނިއިތުރެއް ގެނައުމެއް ނެތި އެފަރާތްތަކަށް ފޮ
މުއައްސަސާތަކުން އެމީހަކަށް އަންނަ ސިޓީ ކުރިން ބުނެވިދިޔައަދި 

އޭނާ އެވަގުތު ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހުރިނަމަ، އޭނާއަށް ރައްދުކޮށް
އަދި އެމީހާ ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި އެވަގުތު ނެތް. ވާނެއެވެ ދޭން

ނުވައި ދޭންނަމަ، ސިޓީ ފޮނުވި ފަރާތަކަށް އެސިޓީ އަނބުރާ ފޮ
  . ވާނެއެވެ
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މުއްދަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކު ،ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިި  )ތ(

ގުޅިގެން ކުރާ މަސަައްކަތަކާ އޭނާ ،އަދާކުރާ ތަނަށް އޭނާ ވަޒީފާ
.ޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ފޮނުުވމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެއެވެ ފޮނުވަން

ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައްކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މި
އިންއަދި ހަމަ އެބީދަ. ވިދާނެއެވެެފާސްކުރެ ނަށް ބަލައިފުލުހުން

ޔެކިޔުންތައްވެސް ފުލުހުނަށް ބަލައިއެމީހާއަށް އަންނަ ލި
  .ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ

  ބޭސްފަރުވާ ކުރުން 
  

  )ހ(  .33
  
  
  

ޑަށް އެއްވެސްނޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއަށް މީހަކު ގެނައިރު އޭނާގެ ހަށިގަ
ނިޔާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އަދި އެއަނިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށްއަ

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ނުވާނަމަ، ވަގުތުން އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ
  .ބޭސް ފަރުވާކޮށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ

 
  

  )ށ(
  

ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިި ހުންނަ މީހަކު ބަލިވެއްޖެނަމަ، ޕޮލިސް
  . ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަޑީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި

 
  

  )ނ(
  
  
  

މީހުން ބަލިވެގެން، ވަކި ޑޮކްޓަރަކަށް ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ތިބޭ
ގުޅޭ ނަމަވެސް އޭނާގެ ބައްޔާ. ނެއެވެދެއްކުމަށް ޝަރުތެއް ނުކުރެވޭ

ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނީ ވަކި ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައިގެން  ކަމަށް
ރަކު އެގޮތަށް ލަފާ ދީފިނަމަ އެފަދަޤަބޫލްކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ ޑޮކްޓަ
  .ޑޮކްޓަރަކަށް އޭނާ ދައްކަންވާނެއެވެ

 
  

  )ރ(
  

ހަސްފަތާލުގައިމީހަކު ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން  ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި
ކޮށްފިނަމަ އޭނާނުވަތަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގައި އެނދުމަތި

  . ބަލަހައްޓާނީ ފުލުހުންނެވެ
 

  
  )ބ(
  
  
  
  
  

،ވަނިކޮށްކޮށްފައިމަތި އެނދުސްޓަޑީގައި ހުރި މީހަކު ޕޮލިސް ކަ
ދޫކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ،އޭނާ ހައްޔަރުން 

،ހައްޔަރުން ދޫކޮށް ނުވަތަ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން
ނަމަވެސް މިފަދަ. އޭނާ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުވާނީ އޭނާގެ ޢާއިލާއާއެވެ

ޑޮކްޓަރު ދޫކޮށްލަންދެން އެމީހާގެ ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދުމީހުން 
  . އިންނެވެ ނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްބަލަހައްޓާ
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  )ޅ(
  
  
  

ވަގުތުންޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން، 
ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ޖެހޭ މީހުން ވަގުތުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަރުވާ

24ނަށް ންޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދޭ އެނޫން މީހު. ދޭންވާނެއެވެ

  . ވާނެއެވެ ދޭންހޯދާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަރުވާގަޑިއިރު ތެރޭގައި، 
 

  
އްޙީޞިޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހުންނަ މީހަކަށް ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ   )ކ(

ކަމެއްގައި ވަގުތުން އެކަން އެންގޭނެ ގޮތަށް އެމީހުން ފެންނަ
  .ވާނެއެވެ ޓީގައި ފުލުހަކު ހުންނަންއުހިސާބުގައި ޑި

ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިި ހުންނަ މީހަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ  )ހ(  .34  ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން
ގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަ 3ތަކުން މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު ފަރާތް

ކުރުމަށްފަހު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ނުވަތަ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް
ޕޮލިސްންނާއި ސްޓޭޝަންތަކު ޕޮލިސްމިފޯމް، . ނެއެވެވާ ހުށަހަޅަން

  .ލިބެން ހުންނާނެއެވެއަދި ޕޮލިސް ވެބްސައިޓުން ކަސްޓޯޑިއަލް 

    
  )ށ(
  
  
  

48ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހުންނަ މީހަކާ، އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ 

ގައިވާ މީހުންކުރެ އޭނާ) 4(ގެ )ބ(ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މިމާއްދާގެ 
ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާކަން އޭނާއާ ބައްދަލުކޮށްދިނުމުގެ، އެދޭ މީހަކަށް

ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށްއަންގާ، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް، 
  .ދޭންވާނެއެވެ

    
ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިި ހުންނަ މީހަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ  )ނ(

ލޭގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މާ 03 -ޖަދުވަލު ފަރާތްތަކުން 
އަށް ނުވަތަ އަތޮޅުތެރޭގައި ނަމަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ކަސްޓޯޑިއަލް

ގައިވާ ޖަވާބު ސްލިޕަކުން 04 - ހުށަހެޅުމުން މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު
ގަޑިއެއް ން ބޭއްވޭނެ ތަނަކާއި، ތާރީޚާއިލަސްނުކޮށް ބައްދަލުވު
48އަދި މިބައްދަލުވުން ގިނަވެގެން . ވާނެއެވެ އެފަރާތަށް އަންގަން

މިގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުން. ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ޖެހޭނެއެވެ
ބާއްވާނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިާވ މީހާ ހައްޔަރުގައި ހުރި ޕޮލިސް

  .ކަސްޓަޑީގައި ހުންނަ ބައްދަލުކުރާ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ

    
ހުރިހާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިކޯޑް ހައްޔަރުގައިވާމީހާއާ ކުރެވޭ  )ރ(

  .ވާނެއެވެ ންޓާބަލަހައް
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ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިިވާ މީހާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ  )ބ(

  .ވެވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށެތިރީގައި
   ؛ކަމުގައި ނުވުންޤާނޫނީ ބަންދެއްގައިވާ މީހަކު  )1( 
ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހަކީ ބައްދަލުކުރުމަށް ކުރިން )2( 

ދުގައި ބުނެފައިވާޢިއްގައި މި ޤަވާދެވުނު ފުރުޞަތެ
ގައިވާ ފަދަ) އ(ކަމަކާ ޚިލާފްވެގެން މިމާއްދާގެ 

ދަލުވުން ހުއްޓުވާލެވިފައިވާ މީހަކުސަބަބަކާ ހުރެ ބައް
   ؛ކަމުގައި ނުވުން

ށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށްކަޝަރުޢީ ކޯޓަ )3( 
  މުގައި ނުވުން؛ކަ ގެން އުޅޭ މީހަކުފިލައި

ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހަކީ ބައްދަލުކުުރުމަށް އެދުނު ޕޮލިސް )4( 
ފަރާތުގެ މަންމަ، ބައްޕަ، އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ،
ދަރިފުޅު، ދަނބިދަރިފުޅު، ޅީދަރިފުޅު، އެއްބަނޑު
އެއްބަފާ މީހެއް، ދެބެންގެ ދެދަރި، ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ

ނުވަތަ ،ބަލަދު އަރާފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން
ހާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާބަންދުގައިވާ މީ

މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވިޔަސް
ން މުހިންމު މީހެއްކޮންމެހެން ބައްދަލުކުރުވު

  .ކަމުގައިވުން

    
ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހާއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ  )ޅ(

ފުރިހަމަނުވާ ގައިވާފަދަ ޝަރުތެއް) 2(އަދި ) 1(ގެ )ބ(މިމާއްދާގެ 
ގައި)4(ގެ ) ބ(މީހެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެމީހަކީ މިމާއްދާގެ 

ނަމަ ކަމެއް ބަންދުގައިވާ މީހާއާ ހުރި މީހެއް ބުނެފައިވާފަދަ ގާތް
  .  ކުރެވިދާނެއެވެ އެފަދަ މީހަކާ ބަންދުގައިވާ މީހާއާ ބައްދަލު

    
ކުރެވިފައިވާ ކުށުންމަތުހުޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ތު  )ކ(

ވުމަށްޓަކައި ޢައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި ޤާނޫނީއަބަރީ
ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު
ހިނގާ އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ބައްދަލުވުންތައް

  .ބާއްވާނީ ފުލުހުންގެ ހާޟިރުގައެވެ
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ންމިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހައްޔަރުގައިވާ މީހު  )އ(

ޕޮލިސް ،ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތުން މީހާއަށް އްޔަރުގައި ހުރިނުވަތަ ހަ
ކަސްޓަޑީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިާޒމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ އެއްވެސް
ޢިދާޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޤަވާ

ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ބާރުއަޅާ
ހިތްވަރުދީ ހަދައިފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް
ބެލެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ވަގުތުން ހުއްޓުވާލުމުގެ

  .ވެއިޚްތިޔާރު އެކަސްޓަޑީއާއި ޙަވާލުވެހުރި އިންޗާރޖަށް ލިބިގެންވެއެ

    
މަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށުންމީހާގެ މައްޗަށް ތުހު ވާހައްޔަރުގައި  )ވ(

ކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި ޤާނޫނީޢައްޔަން ވުމަށްޓަކައި އަބަރީ
ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެހެނިހެން

މީހާ އާއި ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ހައްޔަރުގައިވާ
ބައްދަލުކުރެވޭނީ، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ތަނެއްގައި

  .ގަޑިއިރުެގ ވަގުތަކަށެވެ) އެކެއް( 1ގިނަވެގެން 

    
ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހައްޔަރުގައިވާ މީހާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް  )މ(

ޒިޔާރަތްކުރާ އެއްވެސް މީހަކު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް
އެތެރެކޮށްފިނަމަ، ަހއްޔަރުގައިވާ އެއްވެސް ،ސްޓަޑީއަށްޕޮލިސް ކަ

އެފަދަ މީހަކަށް ޞަތުމީހަކާ އިތުރަށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރު
ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެކަސްޓަޑީއާއި ޙަވާލުވެހުރި އިންޗާރޖަށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ

    
އިވާހައްޔަރުގައިވާ މީހާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުވެފަ  )ފ(

ވަކީލާއި ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ
ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ހައްޔަރުގައިވާ މީހަކާ

އަދި. ށެވެނަމީހުން) ތިނެއް( 3ފަހަރަކު ބައްދަލުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 
އެފަރާތްތަކަށް ހައްޔަރުގައިވާ މީހާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ގިނަވެގެން

  . ތެެވޞަފުރު) އެކެއް( 01ދެވޭނީ ހަފްތާއަކު 

    
ހައްޔަރުގައިވާ މީހުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ،ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހަކީ  )ދ(

ހެއްއަޅާފައިވާ މީސް ކަސްޓަޑީގެ ސަލާމަތަށް ހުރަސްނިޒާމަށާއި، ޕޮލި
ނަމަ، އެފަދަ މީހަކަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި، ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު

ން ޕޮލިސް ކަސްޑަޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތްތައްލިބިގެ



  
15   ޞަފްހާ  

   

ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށް) ދޭއް( 02ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ 
ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޕޮލިސް

  .ކަސްޓަޑީއާއި ޙަވާލުވެހުރި އިންޗާރޖަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    
އެމީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ،އަކީމީހާ ހައްޔަރުގައިވާ  )ތ(

ލިބިދޭފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ޕޮލިސް ކަސްޑަޓީއަށް
މީހެއް ނުވަތަ އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެތެރެކޮށްފައިވާ

ނަމަ، އެފަދަ މީހަކަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި، ޤާނޫނީ
ށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެހެން ފަރާތްތައްހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން ޖަލަ

ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށް) ޭދއް( 02ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކާ 
ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުން ނުވަތަ އޭނާއަށް ހިނގުމުގެ
ފުރުޞަތު ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

  . އަށް ލިބިގެންވެއެވެ ސަރވިސް

    
ސް ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހާއަކީ ހައްޔަރުގައިވާ މީހުންޕޮލި  )ލ(

ބެލެހެއްޓުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުއައްޒަފަކަށް ނުވަތަ
ފުލުހަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެއްވެސް މީހަކަށް
ބިރުދައްކާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައިވާ މީހެއް

ދުތަކާއި ޚިލާފްޢިފަދަ ތަނެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާނަމަ، ނުވަތަ އެ
ނަމަ، އެފަދަ މީހަކަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި ވެފައިވާ މީހެއް

ޒިޔާރަތްކުރާ ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއަށްޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން 
އެހެން ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކާ ވަކި މުއްދަތެއް

މުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމާއި އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާނެތި ބައްދަލުވު
ބައެއް ތަކެތި އަތުުލމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއާއި

  .ޙަވާލުވެހުރި އިންޗާރޖަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    
ބައްދަލުވުމަށް އައިސް ،ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އަންނަ މީހުން  )ގ(

އެތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް އެމީހެއްގެ އަތުގައި ހުރި ހުރިހާ ތަކެތި ހާމަކޮށް
  .ޖެހޭނެއެވެ ޮކށްފައިވާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓަންޞަޚާއް

ގައިވާ މީހަކަށް ޝަރީއަތުން ސްޓަޑީޕޮލިސް ކަ
  ޙުކުމެއް އިއްވުން 

  

ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހުރި މީހަކު، އޭނާ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް  )ހ(  .35
ކުރުމަށް ޒުތަންފީ ޝަރީޢަތުން ޙުކުމެއް ކޮށްފިނަމަ، އޭނާ އެޙުކުމް

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން
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އަށް ޙަވާލުކުރާނީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ސަރވިސަސް
  . ހައްޔަރުން ދޫކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

    
  )ށ(
  
  
  
  

ަޝރީޢަތުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކަށް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހަކު ނުވަތަ
ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު، ޣައިރު ޙާޟިރުގައިކުރުމަށް ހައްޔަރު 

ޔަރުކޮށްފިނަމަ، އޭނާގެފުލުހުން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކާއި ގުޅިގެން ހައް
ނިމުުމން ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުން ދޫކުރުމަށްފަހު އޭނާ ތަޙްޤީޤު

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް
  .ވާނެއެވެކުރަން އާ ޙަވާލު

ނޫން މަރުކަޒުއެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ،ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހުރި މީހަކު  .36  ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހުރި މީހަކު ބަދަލުކުރުން
ކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްމަރުކަޒައެހެން 

  .އަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ން ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ތިބޭ މީހު
  ނުކިޔަމަންތެރިވުން

  )ހ(  .37

  

  

  

  

  

  

،ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހަކު ސެލްއަށް ވަނުމަށް އިންކާރުކޮށް
ތްހައަދި ނަސޭ. ތްތެރިވާނެއެވެހަފުރަތަމަ ނަސޭދެކޮޅުވެރި ވެއްޖެނަމަ 

ޤަބޫލްނުކޮށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައިފިނަމަަ، އޭނާ ސެލްއަށް
ވަނަ މާއްދާގައިވާ 72ޤާނޫނުގެ ވައްދާނެކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ 

ރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުންކަންމަތިން އެޢަމަލަކީ ފުލުހުންގެ ދައުގޮތުގެ
ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުންކަން އަންގާ، ސެލްއަށް ވައްދަން އުޅުުމގައި

ލިބޭ އަނިޔާއެއްގައި ޒިންމާނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން 
ދެންވެސް. އަންގަންޖެހޭނެއެވެއުފުލަންޖެހޭނީ އެމީހަކު ކަން 

ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ ސެލްއަށް ވަނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ،
އަދި މިފަދަ. އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއަޅާ އޭނާ ސެލްއަށް ވައްދާނީއެވެ

ލިބިދޭ ިއ ތިބޭ މީހުންނަށް މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންހައްޔަރުގަ ،މީހަކަށް
ތެއް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަކެއް ނުދީއިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިނާޔަ

ހުރި ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއާއި ޙަވާލުވެ
  .އިންޗާރޖަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    
،ކޮށް ނުކިޔަމަންތެރިވާނަމަސް ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހާ އަޑުގަދަޕޮލި  )ށ(

އަދި. ވާނެއެވެވާން ތްތެރިހަޞޭއަޑުގަދަ ނުކުރުމަށް ނަ
ރިކަން ަތކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ހައްޔަރުގައި ތިބޭ އެހެންނުކިޔަމަންތެ

އަދި ހައްޔަރުގައި، ނުވާނޭ ގޮތަށް އެކަހެރިކޮށް ނަށް އުނދަގޫންމީހު
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ތިބޭ މީހުންނަށް މި ޤަވާޢިދުން ލިބިދޭ އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން،
އިނާޔަތެއް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަކެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު

  .ަޙވާލުވެހުރި އިންޗާރޖަށް ލިބިގެންވެއެވެ ޓަޑީއާލިސް ކަސްއެޕޮ
  )ނ(   

  
  
  
  

ފައިސެލްއަށް ލައި ޕޮލިސް ކަސްޑަޓީގައިވާ މީހުން ބޭނުންކުރުމަށް
،ހުންނަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ އެއިން އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްފިނަމަ

ކޮށް ޝަރީޢަތަށްމައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤު އެމައްސަލަ ވަކި
އަދި އެފަދަ މީހަކަށް، ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް މި. އެވެފޮނުވޭނެ

ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިނާޔަތެއް ނުވަތަ
ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއާއި އިނާޔަތްތަކެއް ނުދީ

  .ހުރި އިންޗާރޖަށް ލިބިގެންވެއެވެ ޙަވާލުވެ
  )ރ(   

  
ޓަޑީގައިވާ މީހުން މާރާމާރީ ހިންގައިފިނަމަ، އެމީހުންޕޮލިސް ކަސް

ކޮށްކުށް ތަޙްޤީޤު އީކުރި ޖިނާ ވަކި ގޮޅިތަކަށް ބަދަލުކޮށް އެމީހުން
އަދި އެފަދަ މީހަކަށް. އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

ލިބިދޭ ގެ ދަށުންހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް މި ޤަވާޢިދު
އިނާޔަތެއް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަކެއް ނުދީ، އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން

ހުރި ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއާއި ޙަވާލުވެ
  .އިންޗާރޖަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހަކު އަމިއްލަ 
  ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާ ދިނުން 

  

އެއްޗެއް ނުވަތަލަތެއް ސީޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހަކު އެއްވެސް ވަ  .38
ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާއެއް ލިބިގަންނަން އުޅެފިކަންއޭނާގެ ބޭނުންކޮށްގެން 

އެނގިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ައނިޔާއެއް ލިބިގެންފިނަމަ، ނުވަތަ މަރުވާން
ތެއްގެ މަތިން ވަގުތުންގޮ ޙާލަތު ނިޔާކުރާ ،ކުރަން އުޅެފިނަމަ މަސައްކަތް
އެމައްސަލަ ޤަވާޢިދުން އްޓުވާކަމެއް ހު އެމީހަކު ކުރަން އުޅުނު، ބިޑިއަޅާ
އަދި ދަންޖެހެން ނުވަތަ އަނިޔާ. ކޮށް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭނެެއވެތަޙްޤީޤު

ތަނުންއްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ކުރި އެއްޗެތި އޭނާ ހަ ލިބިގަންނަން މަސައްކަތް
  .ވާނެއެވެ ންނެރެ

ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ތިބޭ މީހުން ގޭބަންދަށް 
  ރުން  ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ދޫ ކު

  

  )ހ(  .39
  
  
  

ހައްޔަރުން ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ގޭ ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހަކު
ކުރިން، ގެޕޮލިސް ކަސްޓަޑީން ނެރުމު ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކާ

ވާ ތަކެތިއެތަކެތީގެ ތެރެއިން ތިރީގައިއޭނާ އަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
  .  ކުރަންޖެހޭނެއެވެ ޙަވާލު
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  ؛ސައިބޯނި) 1(
  ؛ދަތް އުނގުޅާ ބުރުސް އަދި ބޭސް )2(
  ތުވާލި؛) 3(
  .އަންނައުނު ނެތް މީހުނަށް ދެވިފައިވާ ތަކެތި) 4(

 
  

  )ށ(
  
  
  
  

ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރާ މީހާ ދޫކޮށްލާއިރު، އޭނާ ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި
ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާފައިވާ، މާއްދީ

ތަކެތި އޭނާއަށް އަނބުރާ ލިޔުމުން ޙަވާލު ބެލޭހެކީގެ ގޮތުގައި ނު
ށް ދޫކޮށްފައިވާއަދި މިތަކެތި ބަލައިގަނެފައި އޭނާއަ. ޖެހޭނެއެވެ ކުރަން

  . ކުރަންޖެހޭނެއެވެ ޙަވާލުރަސީދު އޭނާ، އެޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއަށް 
 

  
  )ނ(
  
  

ގައި ބުނެފައިވާ ތަކެތި އޭނާއާއި ޙަވާލުކުރާއިރު އޭނާގެ)ށ(މިމާއްދާގެ 
ތުން އަތުލެވުނު ތަކެތި މަދުވާނަމަ، ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައިއަ

  .އޭނާއަށް އޭގެ ބަދަލު ދޭްނވާނެއެވެ، ބަލައިއެކަން 
 

  
  )ރ(
  
  
  
  
  

އަހަރުން ދަށުގެ 18ފޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ އުމުރުން 
ކުޑަކުދިން، އެކުދިން ހައްޔަރުން ދޫކުރުމަށްފަހު، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ

އަދި. ދަށުން އެކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއަކަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ
ބެލެނިވެރިއަކު ނެތް ކުއްޖަކު ޙަވާލުކުރާނީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް

ގެ މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަމަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް
  . ވެފަރާތަކާއިއެ އެމުއައްސަސާއަކުން ކަނަޑއަޅާ

 
  

  )ބ(
  
  
  

ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހުންނަ މީހަކު ހައްޔަރުން ދޫކުރުމަށްފަހު އެންމެ
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 04ލަސްވެގެން 
ފަރާތަކަށް ން އެންގުނު ފަރާތަށް، ނުވަތަ އޭނާ އެދޭކަހައްޔަރުކުރި

  . ވާނެއެވެ ންހައްޔަރުން ދޫކުރެވުނުކަން އަންގާ
 

  
  )ޅ(
  
  

މީހާ ހައްޔަރުކުރީ އޭނާގެ ވަޒަނުގައި ސްޓަޑީގައި ހުރިޕޮލިސް ކަ
ހުއްޓާ ގެނެސްގެންނަމަ، އޭނާ ދޫކޮށްލާއިރު ހުރި ރަށަކުން އޭނާގެ

  .ވާނެއެވެ ދޭންވެވަޒަނަށް ދެވޭފަދަ ފައިސާގެ އެހީއެއް އޭނާއަށް 

ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައިވާ މީހުން ޤާނޫނީ ވަކީލާއި 
  ބައްދަލުކުރުން 

  

  )ހ(  .40
  
  
  )ށ(

އިން ތަޙްޤީޤްކުރާ މައްސަލައަކާ ޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްމޯލް
ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން އެމީހުންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ފޯނުކޮށް

  .ދޭންވާނެއެވެ ކުރަން އެދިއްޖެނަމަ، އެފުރުޞަތުބައްދަލު
ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހުންނަ މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަްށ
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ހިފައިވާ ޤަވާޢިދުން އޭނާއަށް އެފުރުޞަތުއެދޭނަމަ، ހަމަޖެ
  .ދޭންވާނެއެވެ

  ފަސްވަނަ ބާބު

  މްސީން އޮފް އިންސިޑެންޓާއި، ސީން އޮފް ކްރައި

ތަން  ޙާދިޘާ ހިނގިތަން ނުވަތަ ކުށް ހިނގި
  ބަންދު ކުރުމުގެ ބާރު

ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މާއްދީ ހެކި ޅޭ ކުށުގެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުހުށަހެ  .41
ދުމުގެ ބޭނުމުގައި، ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ލިބިދާނެހޯ

ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ހުށަހެޅޭ ކަމެއްގެ ޒާތުން
ކުރެވޭ ފަދަ ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަންއެކަމެއް ހިނގިތަން ރައްކާތެރި
ށެްއ ނުވަތަ ޙާދިޘާއެއް ހިނގިނަމަ އެ ކު އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެ

ގޮތަށް ބަންދުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ބަޔަކަށް ނުވަދެވޭ ވަކި ނަށްތަ
  .އަށް ލިބިގެންވެއެވެ ޕޮލިސް ސަރވިސް

  ޙާދިޘާ ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން

  

އިން ތަޙުޤީޤު ތަނަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ޙާދިޘާ ހިނގި  )ހ(  .42
ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ޙާދިޘާއެއް ނުވަތަ އެއްޖެހޭ ޙާދިޘާ ކުރަން
ހުރި ކަމެއް ހިނގަާފއިވާ ކޮންމެ ތަނަކާއި ގުޅުން ިދިޘާއާއޙާއެ

  .ހިމެނޭ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ އެތަނެއްގައި

    
ތަނަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކުށް ހިނގި  )ށ(

،ސަބަބުތަކެއް ހުރިޢަމަލެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ 
ކަމެއް ހިންގާފައިވާ ކޮްނމެ ތަނަކާއި އެތަނެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ
ތަކެއްޗަކާއި ކުށެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ނުވަތަ ކުށެއް ކުރިކަން

  .ދޭހަކޮށްދޭ ކޮންމެ އެއްޗަކާއި އެއެއްޗެއް ހުރި ނުވަތަ އޮތް ތަނެވެ

  ޙާދިޘާ ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން ކަނޑައެޅުން 

  

  )ހ(  .43
  
  
  

ތަނެއް ނުވަތަ ތަނަކުން ބައެއް ނުވަތަ ވަކި ސަރަޙައްދެއް އެއީ ވަކި
ތަންކަމުގައި ހިނގިކަމުގައި ނުވަތަ ކުށް  ޘާ ހިނގިތަންޙާދި

ތަން ނުވަތަ ކުށް ިހނގިތަންހިނގި ކަނޑައަޅާނީ އެޙާދިޘާ
  . ބަލާފާސްކުރުމާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް ފުލުހެކެވެ

 
  

ގިތަން ކަނޑައަޅާއިރު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާޙާދިޘާ ހިނ  )ށ(
  .ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ
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ހިނގި ޙާދިޘާ ތަޙުޤީޤްކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް) 1( 
   ؛ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވުން

ހިނގި ޙާދިޘާގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް) 2( 
ގެއްލުމެއް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް

   ؛ލިބިފައިވުން
ހުށަހެޅޭ ކަމެއްގެ ޒާތުން އެކަމެއް ހިނގިތަން) 3( 

ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ
  .އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން

 
  

ޙާދިޘާ ހިނގިތަން ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން ކަނޑައެޅުމުން އެތަން  )ނ(
ގޮތަށް ފާހަގަކުރަން ގޭނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދު ފާޅުކޮށް އެނ

  .ޖެހޭނެއެވެ

  ވަނުން ތަނަށް ޙާދިޘާ ހިނގި

  

ފައިވާ ތަނަށް ނުވަތަކަމަށް ކަނޑައެޅި ތަން ޙާދިޘާ ހިނގި  )ހ(  .44
އެއްވެސް މީހަކަށް ވަދެވޭނީ އެތަން ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރަޙައްދަށް

  .ލިބިގެންނެެވ އިސްފުލުހެއްގެ ހުއްދަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ 

    
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(

ތަނުންއެތަނަށް ވަދެއްޖެނަމަ، އެމީހަކަށް  މީހަކު ޙާދިޘާ ހިނގި
ވަގުތުން ނުކުތުމަށް އަންގާ، އެމީހަކު އެތަނަކުން ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކަށްފުލުހައެތަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ އިސް
  .ންވެއެވެލިބިގެ

  ވަނުން ތަނަށް ކުށް ހިނގި

  

ށްކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދަ ތަން ކުށް ހިނގި  )ހ(  .45
ކުރުމަށްއެއްވެސް މީހަކަށް ވަދެވޭނީ އެތަން ބަލާ ފާސް

ބިގެން އޭނާ އަންގާލި ގެ ހުއްދަކަނޑައެޅިފައިވާ އިސް ފުލުސް މީހާ
  .ންނެވެގޮތެއްގެ މަތީ

    
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް) ހ(މާއްދާގެ މި  )ށ(

އެތަނުން ވަގުތުންތަނަށް ވަދެއްޖެނަމަ، އެމީހަކަށް  މީހަކު ކުށް ހިނގި
އެމީހަކު އެތަނަކުން ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެތަން ،ންގާނުކުތުމަށް އަ

  .އެވެބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ އިސްމީހަކަށް ލިބިގެންވެ

    
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކުށް ހިނގި) ހ(މިމާއްދާގެ   )ނ(

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ) ށ(ތަނަށް ވަދެހުރި މީހަކަށް މިމާއްދާގެ 
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ތަނުން ނުކުތުމަށް އެންގުމުން އެތަނުން ނުނިކުމެ ގޮތަށް ކުށް ހިނގި
ޤީޤަށް ހުރަސްހުރެއްޖެނަމަ އެމީހަކު އެތަނަށް ވަނީ ގަސްތުގައި ތަޙު

އެޅުމަށް ކަމަށް ބަލާ އެމީހަކާ މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ
އަދި. އަށް ލިބިގެންވެއެވެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ލާފަށް ކުށް ހިނގިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ޚި) ހ(މިމާއްދާގެ 
ލިއްޖެނަމަމީހެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ގެއް ތަނަކަށް ވަން

މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް އެމީހަކާ
  .އަށް ލިބިގެންވެއެވެ ޕޮލިސް ސަރވިސް

ތަން ތަނެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް، އެއީ ކުށް ހިނގި  .46  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތެރިކުށް ހިނގިތަން ރައްކާ
ކުށެއް ހިނގާފައިވާ ތަނެއް ރިންވެސް އެތަނަކީ ޖިނާއީމުގެ ކުކަމަށް ކަނޑައެޅު

ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ އެތަނުގައި ޖިނާއީ ުކށެއް ހިނގިކަން ޤަބޫލޫކުރެވޭ
ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ، އެތަނުން މާއްދީ ހެއްކެއް ގެއްލޭ

  .ނުވާނެއެވެ މީހަކު ކޮށްގެން އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެއްވެސް

ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވޭނީ ޙާދިޘާ ހިނގިތަން  .47  ތަން ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވޭނެ މުއްދަތު ޘާ ހިނގިޙާދި
އެތަނަކަށް ޢާއްމުކޮށް މީހުން ވަދެނުކުމެ އުޅުމުން މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް

ޒާތުން ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު ފިލުމުން ނުވަތަ ހުށަހެޅުނު ކަމުގެ
މެ ކުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެން އެޙާދިޘާ ހިނގިތަން ރައްކާތެރި

ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު 72ބަންދުކުރެވޭ ތަނެއް  މިގޮތަށް. މުއްދަތަކަށެވެ
މުއްދަތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބާއްވަންޖެހޭނަމަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ުހއްދަ

  .ވާނެއެވެ ހޯދަން

ކުށް ހިނގިތަން ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވޭނީ އެތަނަކުން  .48  ތަން ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވޭނެ މުއްދަތު ކުށް ހިނގި
އެކަށީގެންވާ އެންމެ ކުރުހޭދަވާނެ ހެކި ހޯދުމަށް  ބޭނުންވާ މާއްދީ
ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު 72މިގޮތަށް ބަންދުކުރެވޭ ތަނެއް . މުއްދަތަކަށެވެ

ންމަތީ ކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބާއްވަންޖެހޭނަމަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމުއްދަތަ
  .ވާނެއެވެ ހުއްދަ ހޯދަން

ތަނަށް ނުވަނުމުގެ ސަބަބުން ހިނގި ތަނަށް ނުވަތަ ކުށެއް ޙާދިޘާ ހިނގި  .49  އިސްތިސްނާވާ ޙާލަތް
މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ލިބޭނޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ

ބުތަކެއް ހުރެގެން މީހެއްގެ ފުރާަނ ސަލާމަތްކުރުމަށް އެތަނަކަށް،ސަބަ
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  .އެވަގުތު، ވަންނަ ވަނުން މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

  ހަވަނަ ބާބު
  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން

ނޫނީ ވީަކލެއްގެ އެހީ ހުޯދުމގެ ުފރުޞަތު ޤާ
  ލިބިގެންވާކަން ެއްނގުން 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާނޫނީ  .50
ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާކަން އެމީހަކު ގެނެވޭ ވަގުތު

  .ވާނެއެވެ ނުވަތަ ަހއްޔަރުކުރެވޭ ވަގުތު އަންގަން

ިދުނމާއި ވީަކުލގެ ޣައިރު ހާޟުިރގައި  ޯފުނ ކުޯލ 
  ުނކުރްުނ ސުވާލު

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެނަމަ، އޭނާ ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންވާ  .51
ވަކީލަކަށް ނުވަތަ އެވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އޭނާ އެދޭ އެހެން ފަރާތަކަށް

އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް. ގުޅުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ފޯނުކޯލެއް ދޭންވާނެއެވެ
ގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީޖިނާއީ އިޖްރާއަތު ،އެދިފައިވާ މީހަކާ

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ އެއްވެސް ސުވާލެއް
  .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން

ދުގެެ ދަށުންޢިވާޤަވަކީލުކަން ޤަބޫލުކުރިކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ މި   .52  ކަމުގެ ސްލިޕް ދޫކުރްަނ  އްޔަނު ކުރެވުުނޢަވީަކލު 
ފޯމު ހުށަހެޅިކަން އެނގޭ ގޮތަށްބަލައިގަނެވޭފަދަ ލިޔުމެއްނަމަ އެވަކީލަކު އެ

އްޔަނުޢަޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ގޮތުގައި "ގައިވާ  05ކޯޑު ބަލަހައްޓާ، ޖަދުވަލު ރި
  .ވާނެއެވެ އެވަކީލަކަށް ލަސްނުކޮށް  ދޫކުރަން" ކުރެވުނުކަމުގެ ސްލިޕް

ވަކީލުކަން ޤަބޫލުކުރިކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ވަކީލަކީ ޤާނޫނީ  .53  ވީަކލު އައްޔަނުކޮށެްދވެން ެންތ ޙާލަތްތައް
ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާޢިދު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ވަކީލުން
އަމިއްލަ މައްސަލަތަކުގައި ޙަވާލުވުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޢައްޔަން ކުރެވެން

ޔަނުކޮށްދެވެން ނެތްކަން އެވަކީލަކަށްނަމަ އެވަކީލަކު އައް ނެތް ވަކީލެއް
  .ވާނެއެވެ އަންގަން

ޤީޤެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ސުވާލުކުރުމަށްޙުހިނގަމުންދާ ތަ  )ހ(  .54  ރުުވމްަށ ަވގުތު ިދނުންިޟގާނޫނީ ވީަކލު ހާ 
އްޔަންވެފައިވާ ޤާނޫނީޢަގަޑިއިރުގެ ކުރިން  18ބޭނުންވާ ވަގުތުގެ 

ތަނަކާއި ގަޑިއެއް އެވަކީލަށް އަންގަން ޟިރުވާންޖެހޭޙާވަކީލު 
  . ވާނެއެވެ
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ޤީޤުކުރަންޙުގައި އެހެން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ތަ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(

މިނަށާއި އެންމެހާ ޙާލަތްތަކަށްބޭނުންވާ މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑު
ގަޑިއިރަށްވުރެ ލްަސނުކޮށް 10ޤީޤު ފެށުމުގެ ޙުރިޢާޔަތްކޮށް ތަ

  .ޟިރުވާންޖެހޭ ތަނަކާއި ގަޑިއެއް އެންގިދާނެއެވެޙާއެވަކީލަކަށް 

ބައަްދލުކުރުމްަށ ބަނުްދގައިވާ މީހާ  ގަނޫނީ ވީަކލާ
  އެދުން

މިޤަވާޢިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ، އޭނާގެ ޤާނޫނީ  .55
ވަކީލާ ބައްދަލުކުރަން އެދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެމީހަކު ބަންދުކުރި ފަރާތުން

ކަން އެވަކީލަކަށް އަންގާ، ތާރީޚާއި ަވގުތު އެނގޭނޭހެން ލިޔުމުންއެ
  .ވާނެއެވެ ރިކޯޑު ކުރާން ތުއެމަޢުލޫމާ

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު  .56  އެކަހިެރކޮށް ބައްދަލުކުރުުމގެ ުފރުޞަތު ިދނުން 
ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ޒިޔާރަތްއެދިއްޖެނަމަ ބަންދުގައިވާ މީހުންނަށް 

.ގޮތުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އެފުރުޞަތު ލިބިގެންވެއެވެ
ނޫނީ ވަކީލު އެކަމަށް އެދުނު ފުލުހުންގެޤާއަދި ބަންދުގައިވާ މީހާ ހުރީ 

ނޫނީ ވަކީލާއި ބަންދުގައިވާ މީހާއާ ބައްދަލުޤާމަރުކަޒުގައި ކަމަށްވާނަމަ 
  .ރުޞަތު ލަސްނުކޮށް ދޭންވާނެއެވެކުުރމުގެ ފު

  ހަތްވަނަ ބާބު
  މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުން

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދަން  .57  ޖެހޭ ގޮތް ގެންދަން
  .ގެންނެވެއިބިޑި އަޅަ ޖެހޭނީ

  ތަނަށް މީހުން އުފުލާއިރު އެއްތަނުން އަނެއް
  ބިޑި އެޅުވޭނެ ގޮތް 

މަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނަމަ ގެންދަންވާނީ، އެއްގަމު  )ހ(  .58
ނަމަވެސް ޙާލަތަށާއި .ވެނެގެންބިޑިއަޅައި ލައި ދެއަތް ފުރަގަހަށް

އެމީހެއްގެ ކިޔަމަންތެރިަކމުގެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދެއަށް
ތިޔާރު އެސްކޯޓިންގކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ބިޑ އެޅުމުގެ އިޚް

  .އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    
ޖެކެޓް ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނަމަ، ލައިފް  )ށ(

  .ޖެހޭނެއެވެއަޅަން ދެއަތް ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ބިޑި  މަށްފަހުޅުވުއެ
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ވައިގެ މަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދަންވާނީ ދެއަތް  )ނ(

  .ވެނެއިގެންޅަގޮތަށް ބިޑިއަވާ ޗަށްކުރިމައް

    
ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު އެއްތަނުން މިމާއްދާގައި ކުރިން ބުނެވިދިޔަ  )ރ(

ވެއްޖެނަމަ، ތަނަށް އުފުލުމުގައި އޭނާ ނުކިޔަމަންތެރި އަނެއް
މުގެއެޅު ބިޑިއެއް ގޮތަށް އެްނމެ އެކަށޭނެ ނިޔާކުރާ އެވަގުތެއްގެ ޙާލަތު

  .ގ އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެއިޚްތިޔާރު  އެސްކޯޓިން

ތަނަށް އުފުލުމުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއް  .59  އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުން
  . ކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ ޢަމަލު

    
ތަނަށް އްފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެ  )ހ(

  .ން ތިބެގެންނެވެހުފުލު 2އުފުލޭނީ މަދުވެގެން 

    
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހާ އާއި އެކުގައި ޙަވާލުވެގެންދާ  )ށ(

  . ފުލުހުންގެ ދެމީހުން ކުރެ އެކަކީ، އޭނާގެ އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރެވެ

    
ނަށްފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއްތަ  )ނ(

ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން އޭނާ ގެންދެވެނީ ކޮންތަނަކަށްކަން އެސްކޯޓިންގ
  .ޖެހޭނެއެވެ އޮފިސަރު އޭނާއަށް އަންގަން

 
  

ބިޑި ،ގައިވާ ގޮތަށް އެންގުމަށްފަހު ގެންދެވޭ މީހާ) ނ(މިމާއްދާގެ   )ރ(
ނީއަދި ބިޑި އަޅަ. ވާނެއެވެ އަށް ބުނެދޭންޖެހޭކަން އޭނާ ންއަޅަ

ންމީހުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކެާތރިކަމަށްޓަކައި ކަން ވެސްއެމީހާއާއި އެހެ
ން ދައްކާނަމަބިޑި އަޅަ ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު. ނެއެވެޖެހޭ ބުނަން

  .ޖެހޭނެއެވެ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އޭނާއަށް ނޯންނާނެކަން އަންގަން
 

  
އަށް އަންގާނީ"ގެންދާ މީހާ"ގައި ބުނެފައިވާ އެންގުން )ރ(މިމާއްދާގެ   )ބ(

،ންގުން އެންގުމަށްފަހު ބިޑިއަޅައިއަދި މިއެ. ސްކޯޓިންގ އޮފިސަރެވެއެ
އެބިޑީގެ ތަޅުދަނޑި އެސްކޯޓިްނގ އޮފިސަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

  . ވާނެއެވެ ބާއްވަން
 

  
ގައި ބުނެފައިވާ އެންގުން އަންގާއިރު އަދި) ރ(އަދި ) ނ(މިމާއްދާގެ   )ޅ(

ކުރާއިރު ޢަމަލު ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން) ބ(މިމާއްދާގެ 
  .ޖެހޭނެއެވެ ފުލުހަކު ހުންނަން 1އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރުގެ އިތުރުން 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މީހަކު އެއްގަމުގައި 
  ތަނަށް އުފުލުން އެއްތަނުން އަނެއް

އެއްތަނުން ގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްގަމު މަގުންފުލުހުންގެ ބެލުމު  )ހ(  .60
އެއްފަރާތުގައި އޭނާގެ ށް ގެންދާއިރު އެމީހެއްގެތަނަ އްއަނެ
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އަށް" މީހާ ގެންދެވޭ"ފިސަރު އަދި ކުރިމަތީގައި އެސްކޯޓިންގ އޮ
  .ޖެހޭނެއެވެ ނަންހުންގޮތަށް އިތުރު ފުލުހަކު  ކުރިމަތިލެވޭ

    
ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ނުތިބެވޭ އުޅަނދެއްނަމަ،) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(

ޖެހޭނީ ޖެހޭ ފުލުހުންގެ މީހާ އިންނަން ކުރިމަތީގައި އިންނަން
  .ފަރާތުގައެވެ ނޫްނ އަނެއް އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރު އިންފަރާތް

    
ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްގަމުގައި އެއްތަނުން ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ  )ނ(

ވަނަ މާއްދާގައި 59ޖެހޭނީ މިޤަވާޢިދުގެ  އަނެއްތަނަކަށް ގެންދަން
  .ރުމަށްފަހުއެވެބުނެފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކު

    
ގަމުގައި އެއްތަނުން އަނެއްދަށުގައިވާ މީހަކު އެއް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ) ރ(

ށް ގެންދިޔުމުގައި އޭނާ ކައިރީ ގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވާ ތަންތަނަ
  .ތަނަކަށް އުޅަނދު މަޑުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ފިޔަވައި، އެހެން

    
  )ބ(
  

  

މީހަކުވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް، ގައި ބަޔާންވެގެން) ރ(މިމާއްދާގެ 
ވާނީ ތަނަށް ގެންދިޔުމުގައި އުޅަނދު މަޑުކުރަން އެއްތަނުން އަނެއް

  . އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ
އުޅަނދަށް މެކޭނިކަލް ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް )1(

ދިމާވެގެން ހުއްޓިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މަޑުކުރަން މަޖުބޫރު
  ؛ންލަތެއް މެދުވެރިވެގެޙާވެއްޖެ 

  ؛އުޅަނދު ދުއްަވމުން ދަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓް ވެގެން  )2(
އުޅަނދުގައި އިންމީހަކަށް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވެގެން، )3(

  ؛ސިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުއްލިއަކަށް ދޭންޖެހިގެން

އުޅަނދު ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ފުލުހެއްގެ އެހީތެރިކަން )4(
 އި؛އް މެދުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގަބޭނުންވާފަދަ ހާދިޘާެއ

އިސްވެ ދެންނެވުނު ޙާލަތްތައް ނޫން އެހެން ޙާލަތެއް )5(
ކޮންމެހެން އުޅަނދު މަޑުކުރަން، މެދުވެރިވެގެން

ޖެހިއްޖެނަމަ، އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
  .އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މީހަކު ކަނޑުމަގުން 
  އަނެއްތަނަށް އުފުލުން އެއްތަނުން 

  

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން  )ހ(  .61
އަނެއްތަނަށް ގެންދާއިރު އެމީހެއްގެއް އެއްފަރާތުގައި އެސްކޯޓިންގ

ގޮތަށް އަށް ކުރިމަތެިލވޭ" ގެންދާ މީހާ"އޮފިސަރު އަދި ކުރިމަތީގައި 
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  .ވެޖެހޭނެއެ އިތުރު ފުލުހަކު އިންނަން

    
ނަމަ، ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ނުތިބެވޭ އުޅަނދެއް)ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(

ޖެހޭނީ ޖެހޭ ފުލުހުންގެ މީހާ އިންނަން ކުރިމަތީގައި އިންނަން
  .ފަރާތުގައެވެ ނޫްނ އަނެއް އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރު އިންފަރާތް

ދަށުގައިވާ މީހަކު ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ  )ނ(   
ޖެހޭނީ މިޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ ތަނަކަށް ގެންދަން އަނެއް

  .ފަދައިންނެވެ
 

  
ދަށުގައިވާ މީހަކު ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ  )ރ(

ގެންދާ މީހާއާ ތިބެން ތަނަކަށް ގެންދާއިރު ފުލުހުންނާއި އަނެއް
  .އިގެންނެވެޖެހޭނީ ލައިފު ޖެކެޓް އަޅަ

    
އުޅަނދު ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް، ގެންދާ މީހާ މޫދަށް ނުވަތަ ކަނޑަށް  )ބ(

ހާދިޘާއެއްގައި އޭނާ މޫދަށް ނުވަތަ ފުންމާލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ދިމާވާ
ކަނޑަށް ވެއްޓިއްޖެނަމަ، އޭނާގެ އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރާއި އިތުރަށް

ކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތް "ގެންދާ މީހާ" ،މީހާސް ހުރި ފުލުހު
  . ޖެހޭނެއެވެ ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަގުތުން ކުރަން ންކުރެވެ

    
ދިޘާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،ޙާކޮށްފައިވާ  ގައި ބަޔާން)ބ(މިމާއްދާގެ   )ޅ(

ކުރަމުންދާ އުޅަނދުގައި ތިބި ފަޅުވެރިން، މޫދަށް ނުވަތަ ދަތުރު
ކޮށްގެން ނުވަތަ ފުންމާލި މީހާ ސަލާމަތްމީހާ ކަނޑަށް ވެއްޓިފައިވާ 

  .އަލުން އުޅަނދަށް ނެގުމުގައި އެހީތެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ

    
ދަށުގައިވާ މީހަކު ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ  )ކ(

ޢާޔަތްކޮށް ބިޑި އެޅުމާއިށް ގެންދިޔުމުގައި ޙާލަތަށް ރިތަނަ އަނެއް
.ގެންވެއެވެމުގެ އިޚްތިޔާރު އެސްކޯޓިންގް އޮފިސަރަށް ލިބިނޭޅު

ވަނަ 59ކުރުމުގައިވެސް މިޤަވާޢިދުގެ  ތްޙާލަތަށް ރިޔާޢަ މިގޮތުން
މާއްދާގައިވާ ބިޑިއެޅުމާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެހެން

  . ޭހނެއެވެ ކުރަންޖެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ

    
  )އ(

  

  

ޑުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްދަށުގައިވާ މީހަކު ކަނ ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ
ނަމަ، ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު ދަތުރެއް 04 ށް ގެންދާ ދަތުރަކީތަނަ

1ދީގެން އަބަދުވެސް  ގެންދެވޭ މީހާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ސަމާލުކަން

  .ޖެހޭނެއެވެ ފުލުހަކު ހުންނަން
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 ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މީހަކު ވައިގެމަގުން
  އުފުލުން 

  

ތަނަށް އަނެއްފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން   )ހ(  .62
ނޭޝަނަލް ސިވިލްޖެހޭނީ، އިންޓަރ ވައިގެ މަގުން އުފުލަން

އޭވިއޭޝަްނ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޤަވާޢިދާއި އެމީހަކު އުފުލާ
  .   ދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެޢިވާޤައެއަރލައިންގެ 

    
  )ށ(
  
  
  
  
  

އި އޭނާން އުފުލުމުގަފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު ވައިގެ މަގު
ގަޑިއިރުގެ ކުރިން އެއުޅަނދެއްގެ 24ދުވަހުގެ  ދަތުރު އޮތް

ހޭންޑްލިންގ އެޖެންޓަށް އެކަން ލިޔުމުްނ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ނިޔާކުރާ ޙާލަތު  ،ނަމަވެސް. ޖެހޭނެއެވެ ގަންން އަންއި ސަރވިސް

ގޮތުން، މިވަގުތު މިއަށްވުރެ ކުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް
  .އަށް ލިބިގެންވެއެވެ ވިސްޕޮލިސް ސަރ

    
ްސ އުޅަނދެއްގައި،ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް އެއްވެ  )ނ(

  .ދަތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެވައިގެ މަގުން ނެތި  ހުއްދައެއުޅަނދެއްގެ 

    
  )ރ(
  

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު ވައިގެމަގުން އެއްތަނުން އަނެއް
ހިއްޖެނަމަ، ދަތުރުކުރާ އުޅަނދަށް އެދަތުރުގެޖެ ތަނަށް އުފުލަން

އުޅަނދަށް އެމީހަކުއެ ،ކުރިން އެރުމުގެފަސިންޖަރުން އެހެން 
ޖެހޭނީ ބައިންދަން ،އަދި މިގޮތުން އަރުވާ. ޖެހޭނެއެވެ އަރުވަން

  . ކަނޑައަޅާ ގޮނޑިއެއްގައެވެއެއަރލައިނުން 

    
ލުކުރުމަށްފަހު ސީޓްގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޢަމަ)ރ(މިމާއްދާގެ   )ބ(

ޖެހޭނީ، އެހެން ސީޓު ބެލްޓު އަޅަން. އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ ބެލްޓު
  .ވާގޮތަށެވެތް މިނިވަން ފަދައިން ދެއަ ފަސިންޖަރުންވެސް އަޅާ

    
ދެވޭގެން ،ތަނަށް އުފުލާއިރު މަގުން މީހުން އެއްތަނުން އަނެއް ވައިގެ  )ޅ(

ޖެހޭނީ، އެސްކޯޓިންގ ގައި އިންނަންމީހާއާއި ޖެހިގެން އިންނަ ސީޓު
ޖެހޭނީ ގެންދާ އަދި ދެވަނަ ފުލުހުންގެ މީހާ އިންނަން. އޮފިސަރެވެ

  .ގައެވެސީޓު ންނަމީހާ އިންނަ ސީޓާ ޖެހިގެން ފަހަތުގައި ހު

    
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު ވައިގެމަގުން އެއްތަނުން އަނެއް  )ކ(

މީހާ ދަނިކޮށް ގެންދާ ކުރަމުން އުޅަނދު ދަތުރު، ތަނަށް ގެންދާއިރު
ނަށްންނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ، އެއުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ އެހެން މީހު

ނުރައްކަލެއް ވެދާނެގޮތަކަށް ނުވަތަ އުޅަނދަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ
ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓައިފިނަމަ، އެމީހާ ހިފެއްޓުމުގެ ގޮތުން
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އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރނާއޭނާގެ ފައިގާ ޕްލާސްޓިކް ރެސްޓްރެއި
ދެއަތް އޭނާގެއަދި . އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެސްކޯޓިންގސީޓު ބެލްޓު ގޮތަށް  ހައްޔަރުވާ
  .އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެެވ

ވެއްޖެނަމަ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި)ކ(މިމާއްދާގެ   )އ(   
އް ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަންޒިލެއް ފިޔަވައި އެންމެއެއުޅަނދެ

ކައިރީގައިވާ އެއަރޕޯރޓަކަށް ތިރިކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
ގެންދާ މީހާ އެއުޅަނދަކުން ބޭލުމާއިމެދު ޕައިލެޓް ނިންމާ ނިންމުމަށް

  .ޖެހޭނެއެވެ އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރ ތަބާވާން
ން ވައިގެ މަގުން ގެންނަ މީހުންވެސްފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށު  )ވ(   

ކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި އެހެންދަތުރުކުރާ އުޅަނދަށް ދިމާވާ ނުރައް
ންޖަރުން ޢަމަލުކުުރމަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންވާންފަސި
  .ނެއެވެޖެހޭ

ވައިގެ މަގުން ގެންނަ މީހުން، ދަތުރުމަތީ ފާޚާނާކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ،  )މ(   
އަދި އެމީހާ. ޖެހޭނެއެވެ ކު އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރު ދާންއެމީހަކާއެ

ފާޚާނާކޮށް ނިމެންދެން، އޭނާ ފެންނާނޭހެން އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރު
  .ޖެހޭނެއެވެ ހުންނަން

މަރުކާގެ 228ވައިގެ މަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ޑޯން އެއަރ   )ފ(   
8އަދި ޑޭޝް  .އެންމެ މީހެކެވެއިގެން ބޯޓެއްގައި އުފުލޭނީ ބިޑިއަޅަ

ގެ ބޯޓެއްއެހެނިހެން މަރުކާއެއް. މީހުންނެވެ 2މަރުކާގެ ބޯޓެއްގައި 
  .ދަދެކެވެޢަކަނޑައަޅާ  އެއަރލައިނުންގައިނަމަ، 

ގޮތުން މިޤަވާޢިދުން ވަކި މަރުކާއެއްގެ ބޯޓަކުން ނިޔާކުރާ ޙާލަތު  )ދ(   
ދަދަށްވުރެ ގިނައިން މީހުންޢަފައިވާ ބަޔާންކޮށްމީހުން އުފުލަން 

އާމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަރލައިނާއި ޖެހިގެން، އެ ގެންދަން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، މިޤަވާޢިދުގައި

  .މީހުން އުފުލަށް މިޤަވާޢިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ ގިނައިން ޢަދަދަށްވުރެ

ތަނަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއް  .63  މީހާ ފިލުން ގައި ސަމާލުވުމާއި ހައްޔަރުގައި ހުރިއުފުލުމު
އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރުވިސްނައި އެމީހަކު ފިލާފާނެކަމަށް  ގެންދިޔުމުގައި
އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް އޭނާއަށް ނިުހންގޭނެ ގޮތަށް. ޖެހޭނެއެވެ ސަމާލުވާން
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  .ޖެހޭނެއެވެ ބަލަހައްޓަން
ތަނަށް ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއް ގެފުލުހުންގެ ބެލުމު  )ހ(   

އެސްކޯޓިންގކޮށްފިނަމަ،  ގެންދަނިކޮށް އޭނާ ފިލަން މަސައްކަތް
ފުލުހުންގެއެކު ހުރި ދެަވނަ ފުލުހުންގެ މީހާ،  އޮފިސަރާއި އޭނާއާ

ޖެހޭ ހުރިހާ ފިލިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅަން ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހާ
އަދި ވަގުތުން އެންމެ ކައިރީގައިވާ. ހޭނެއެވެޖެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން

މާލޭގައި ނަމަ. ޖެހޭނެއެވެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަަނށް އެކަން އަންގަން
  .ޖެހޭނީ ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށެވެ އަންގަން

 
  

ތަނަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއް  )ށ(
ތަނަށް ން އަނެއްއެއްތަނު ފިލައިފިނަމަ، އެމީހަކުންދަނިކޮށް ގެ

ގެންދިޔުމަށް އެންގި ފަރާތަކަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ނުވަތަ ކޮމާންޑް
  .ޖެހޭނެއެވެ ސެންޓަރުން އެކަން އަންގަން

 
  

ތަނަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއް  )ނ(
  .ތަޙްޤީޤްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ ބަލައި ދަނިކޮށް ފިލައިފިނަމަ، އެކަންގެން

  ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ބަޔަކު އެއްތަނުން 
   ތަނަށް ގެންދިޔުން އަނެއް

  

  )ހ(  .64
  
  
  
  )ށ(

ނައެކަކަށްވުރެ ގިމީހުންގެ ތެރެއިން އިވާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ
ޖެހިއްޖެނަމަ، ގެންދަން ށް ގެންދަންމީހުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަ

ފައިވާ ފަދައިންއްދާގައި ބަޔާންކޮށްވަނަ މާ 59ޖެހޭނީ މަިޤވާޢިދުގެ 
  .ކޮށްފައެވެ މެދު ވަކިން ޢަމަލުކޮންމެ މީހަކާ

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން
އެއްވަގުތެއްގައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދަން ޖެހިއްޖެނަމަ،

ނަންމީހަކަށް އެސްކޯޓިންގ އޮފިސަރެއް ހުން 3ކޮންމެ  މަދުވެގެން
  .  ޖެހޭނެއެވެ

    
  )ނ(

  

އެކަކަށް ވުރެ ގިނަމީހުންގެ ތެރިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 
މީހުން އެއް ވަގުތެއްގައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދަން

މަދުވެގެން ކޮންމެ އެސްކޯޓިންގް އޮފިސަރުގެ އިތުރަށްޖެހިއްޖެނަމަ، 
  .ޖެހޭނެއެވެ މީހަކަށް ފުލުހެއް ހުންނަން

  އާންމު ފަރާތެއްގެ އުޅަނދެއްގައި ހައްޔަރު މީހުން އުފުލުން

  

ވައިގެ މަގުން ފިޔަވައި ކަނޑު މަގުން ނުވަތަ އެއްގަމުގައި ފުލުހުންގެ  )ހ(  .65
މު ފަރާތެއްގެ އުޅަނދެއްގައިންޢާބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު 

ޖެހޭނީ، އެނޫން އެހެްނ ގޮތެއް ށް އުފުލަންތަނައެއްތަނުން އަނެއް 



  
30   ޞަފްހާ  

   

ކޮށްފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނެތް ޙާލަތެއްގައި، އެމީހަކު ހައްޔަރު
  .ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

    
މު ފަރާތެއްގެޢާންފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު   )ށ(

ތަނަށް އުފުލާނަމަ، އުޅަނދެއްގައި އެއްގަމުގައި އެއްތަނުން އަނެއް
ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވަނަ މާއްދާއިވާ  60މިޤަވާޢިދުގެ 

  . ޖެހޭނެއެވެ

    
  )ނ(

  

  
  

މު ފަރާތެއްގެއާންފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު 
ތަނަށް އުފުލާނަމަ، އުޅަނދެއްގައި ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއް

ގައި) ރ(ވަނަ މާއްދާގައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން  58މިޤަވާޢިދުގެ 
އްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ނުކުތާއެއްގައިވާބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަ

  .ޖެހޭނެއެވެ ންކުރަގޮތަށް ޢަމަލު

    
  )ރ(
  
  
  
  
  
  
  

އްމު ފަރާތެއްގެ އުޅަނދެއްގައިޢާފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު 
ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާނަމަ، އެމީހަކު

ޑި އިރަށްވުރެގަ 2ށަކަށް ގެންދަންޖެހޭ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަ
ރުކުރާނަމަ، އަދި އެރަށަކީ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ހުރެގިނައިރު ބަނދަ

ކުރުމުގެ ވަސީލަތް ހުރި މަރުކަޒެއް އެމަރުކަޒުގައި މީހުން ހައްޔަރު
އަދި ދަތުރުކުރާ. ނަމަ، އެމީހަކު މަރުކަޒަށް ގެންދަން ޖެހޭނެއެވެ

ދަށުގައި އެމީހާ ބަހައްޓަންއުޅަނދު ފުރަންދެން މަރުކަޒުގެ ބެލުމު
  .  ވާނެއެވެ

    
  )ބ(
  
  
  

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު އާއްމު ފަރާތެއްގެ އުޅަނދެއްގައި
ތަނަށް އުފުލާނަމަ، އަދި ދަތުރު ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއް

އަށްއަތުވެއްޖެނަމަ، އެމީހާ ންބުއިުމގެ ވަގުތެއްމަތީގައި ކޭ
  .ހަމަޖައްސައި ދޭންޖެހޭނެއެވެ ންތިޒާމުކެއިންބުއިމުގެ އި

    
އްމު ފަރާތެއްގެ އުޅަނދެއްގައިޢާފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު   )ޅ(

ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާނަމަ، ވަކި ޙާލަތެއް
އެމީހަކު ދަތުރުކުރާ އަުޅނދުގައި ތިބޭ ހާ ހިނދަކުމެދުވެރި ނުވާ

  .ލާތް ކުރުން މަނައެއް ނުކުރެއެވެމުންނާއި މުޢާމައާން

ށްތަނަށް ގެންދިޔުމަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއް  .66  މާލުވުންތިބި ފުލުހުންގެ އިހު އުފުލުމުގައި ހަވާލުވެގެން
ކުރަން ތަޙްޤީޤް ބަލައި ވެއްޖެނަމަ، އެކަން މާލުޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފުލުހުން އިހު
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  .ޖެހޭނެއެވެ

  އަށްވަނަ ބާބު
  ބިޑިއެޅުވުން

  .ނީ ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެށް މީހެއްގެ އަތުގައި ބިޑި އެޅާފުލުހުންނަ  .67  ޙާލަތު އެޅޭނެ ބިޑި
  ؛މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ،މަތުގައިކުށެއްގެ ތުހު  )ހ(   
ތަނަށް ން އަނެއްފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނު  )ށ(   

  ދިޔުމުގައި؛ގެން
 

  
ކުރުމަށް ހައްޔަރުކުރަންޒު ކޯޓްގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ޙުކުމެއް ތަންފީ  )ނ(

  .ޖެހޭ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި

ވެރިވެގެން ބިޑި އަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ، ބިޑިޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުބިޑިއަޅަ  )ހ(  .68  ބިޑި އަޅުވާނެ ގޮތް
އެހެން މީހަކަށްނީ އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ފުށުން އަޅާ

މިގޮތުން ބިޑިއެޅުމުގައި ބިޑި. ަމތިންނެވެ ގޮތެއްގެ އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ
އަޅުވަންޖެހޭ ބާރުކުރަންވާނީ، އެއިރެއްގައި ދެމިއޮތް ޙާލަތާއި ބިޑި އަޅާ

މީހާގެ ޢުމުރާއި، ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށޭނެ އެންމެ
  .ބާރުމިެނކެވެކުޑަ 

    
ގައިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް 67ދުގެ މިޤަވާޢި  )ށ(

ން އުޅުމުން އޭނާ ނުކިޔަމަންތެރިމީހެއްގެ އަތުގައި ބިޑިއަޅަ
އެގޮތުން ލިބޭ އަނިޔާއާއި މެދު، ކަމަށާއި އަނިޔާވެދާނެ، ވެއްޖެނަމަ

ކަމަށް ބުނެ ޖެހޭނީ އެމީހާ އަމިއްލައަށް ންމާ އުފުލަންޒި
  .ޖެހޭނެއެވެ އިންޒާރުކުރަން

    
ގައި)ނ(ނުވަތަ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  67މިޤަވާޢިދުގެ   )ނ(

މުގައި އެމީހެއްގެއި މީހެއްގެ އަތުގައި ބިޑިއެޅުބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގަ
ގައި)ށ(ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިމާއްދާއިގެ  ޢަމަލުތައް ހުންނަ

ށްއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަ ނުދީ ބިޑި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޒާރު
  .ލިބިގެންވެއެވެ

    
މުގެ ތެރޭގައި،ން މީހެއްގެ އަތުގައި ބިޑި އެޅުމިޤަވާޢިދުގެ ދަށު  )ރ(

އެމީހަކު ދައްކާ ދެކޮޅުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެމީހާގެ ނުވަތަ އެހެން
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މީހެއްގެ ނަފްސަށް، ނުވަތަ މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން
  .މީހެކެވެ ކަން ދެއްކިނުކިޔަމަންތެރިޖެހޭނީ، އެ

    
އިރު އެއްވެސްހެން ވައްތަރުތަކުގެ ބިޑި އަޅާއެނދުބިޑި ފިޔަވައި، އެ  )ބ(

  .އިގެން ނުވާނެއެވެތަ އެހެން މީހަކާއެކު ބިޑި އަޅަތަނަކާއެކު، ނުވަ

  ޖެހޭ ބިޑި  ންއަޅަ
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން 68މިޤަވާޢިދުގެ   .69
ގެ ބާވަތް ކަނޑައަޅާނީނެ ބިޑިއެއްޖެހިއްޖެނަމަ، އަޅާ ންޑިއަޅަބި މީހެއްގައި
ބިޑީގެ ވައްތަރަކީ، އެވަގުތެއްގެ މިގޮތުން އަޅާ. ހުންނަ މީހާއެވެ ންބިޑި އަޅަ

ޖެހޭ މީހާގެ ޢުމުރާއި، އޭނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ންއަޅަ ޙާލަތާއި ބިޑި
  .ވެަކށް ވާންވާނެއެރިޢާޔަތްކޮށް، އެންމެ އެކަށޭނެ ވައްތަރުގެ ބިޑިއަ

  އި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ނާއިގެން ގެނެވޭ މީހުންބިޑި އަޅަ
  

ގެން މީހަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ނުވަތަ އެމީހަކުއިއަޅަ ބިޑި  )ހ(  .70
ޖެނަމަ، އެމީހަކުށް ޙާޟިރުކުރެވިއްކަތަނަ ހައްޔަރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ

ރާތަކާ ޙަވާލުކޮށް، އެފަދަބެހޭ އިދާރާއަކާ ނުވަތަ ފަހައްޔަރުކުރުމާ
މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް އެމީހާ

  . ވާނެއެވެ ވެއްދުމަށްފަހު، ބިޑި ނައްޓަން
 

  
ފައި އެއް ގަޑިއިރަށްވުރެބެއް މެދުވެރިވެގެން، ބިޑިއަޅާއެއްވެސް ސަބަ  )ށ(

ޖެހުނު ންބިޑި އަޅަ، އިތުރަށް މީހަކު ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެނަމަ
ޑްކޮށްލް އެނގޭނޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ރިކޯސަބަބާއެކު ތަފްޞީ

  .ވާނެއެވެ ންއްޓާބަލަހަ
 

  
  )ނ(
  

  
  
  

ނައްޓައިފިނަމަ ފައިވާ މީހާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ބިޑިބިޑިއަޅާ
އެމީހާގެ ފުށުން ގެއްލުމެއް އެމީހާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތަށް،، މުދަލަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް
ނުވަތަ އެމީހަކާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް، ނުވަތަ ތަޙްޤީޤްކުރާ ޔުނިޓްގެ
ވެރިއަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް

ގައި)ށ(ކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވޭނަމަ ިމމާއްދާގެ  ގެއްލުމެއް ދޭންއުޅޭ
6ޖުމްލަ (ގަޑިއިރަށް  5ރެ އިތުރަށް، ގަޑިއިރަށްވު 1ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  . ފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެބިޑިއަޅާ)  ގަޑިއިރަށް
 

  
،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުވެސް)ނ(މިމާއްދާގެ   )ރ(

06ފައިވާ މީހާގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ، އިތުރު އަޅު ބިޑި

އިޚްތިޔާރުބޭންދުމުގެ ފައި ޑިއަޅާބި) ގަޑިއިރަށް 12ޖުމްލަ (ގަޑިއިރަށް 
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އެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކާއި ނުވަތަ ޕޮލިސް
ކަސްޓަޑީއާ ޙަވާލުވެގެން ހުރި އެންމެ އިސް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަަށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ
 

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުވެސް)ރ(މިމާއްދާގެ   )ބ(

ނުވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެހުރި މީހާގެ ޢަމަލުތައް އިސްލާޙު  ރުގައިހައްޔަ
ޢަމަލުތައް އިސްލާޙް ވަންދެން ބެހެއްޓުގެ އިޚްތިޔާރު އެސްޓޭޝަނާއި
ނުވަތަ ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް ކޮމިޝަންޑް

  . އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

  
ންދަ ޙާލަތެއްގައި ބިޑިއަޅުގައިވާފަވަނަ މާއްދާ 68ދުގެ ޢިމިޤަވާ  )ޅ(

އުޅެނިކޮށް މީހެއްގެ ޢަމަލުތައް އިސްލާޙް ވެއްޖެކަމަށް، އެމީހާ
މަ، ވަގުތުންބެލެެހއްޓުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަ

ނެއްޓި ބިޑި. ވާނެއެވެ ފައިވާ ބިޑި ނައްޓަންއެމީހެއްގައި އަޅު
ޑްކޮށްކޯއެނގޭނޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ރި ސަބަބާއެކު ތަފްޞީލް

  .ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން

  ވަގުތީ ގޮތުން ބިޑި ނެއްޓުން 

  

  )ހ(  .71

  

  

  

  

ފައިވާ މީހާ އަންނަނިވި ކަންތައްތައްމިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ބިޑިއަޅާ
ވަގުތީ، ހިނދަކު ހާކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ޤަވާޢިދަކުން މަނާނުކުރާ

 .ގޮތުން އެކަމެއް ކޮށް ނިމެންދެން ބިޑި ނައްޓަންވާނެއެވެ
 ނަމާދުކުރުން؛ )1(

 ؛ކައިބޮއިހެދުން )2(
 ؛ޤަޟާޙާޖާކުރުން )3(
 ؛ފެންވެރުން )4(
ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި އިނގިލީގެ )5(

  .ޖެހުން ނިޝާން

    
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބިޑި)ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(

،ގަދހަދާގޮތް ދައްކައިމީހާ  ފައިވާވަގުތު، ބިޑި އަޅާ ނައްޓާ
ވަގުތީ ގޮތުންވްެސ ބިޑި ނައްޓާނުލައިތެރިވާނަމަ، ނުކިޔަމަން

ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އޭނާ ބަލަހައްޓާ
  .ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ބިޑި އާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ބިޑި ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވާން  )ހ(  .72  ބިޑި ގެންގުޅުން
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  .ވާނެއެވެ
ތީގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި ބިޑި އާއި ޙަވާލުވެފައިވާ މީހާ، ބިޑީގެމަގުމަ  )ށ(   

ނުޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ބިޑި ހުންނަންވާނީ ޕައުޗުގައި ބޭނުން ކުރަން
ވާނީ އަދި ބިޑީގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް އޮންނަން. ހަރުކުރެވިފައެވެ
  .ހަރުކުރެވިފައެވެ

 
  

މިޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ބިޑިއެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  )ނ(
މަތުކުރެވިގެން މައްސަލައެއްހުކުރި ކަމަށް ތު ފުލުހަކު ބިޑި ބޭނުން

  .ނެއެވެކުރަންވާ ނަމަ، އެމައްސަލައެއް ބަލާ ތަޙްޤީޤް ހުށަހެޅިއްޖެ

  . ނެ ބިޑިތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެމިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެޅޭ.73  ބިޑީގެ ވައްތަރުތައް
 

  
  )ހ(
  )ށ(
  )ނ(
  )ރ(
  )ބ(
  )ޅ(
  )ކ(
  )އ(
  )ވ(
  )މ(
  )ފ(

  ؛ނައިލޯނު ބިޑި
  ؛އަތުބިޑި

  ؛އެއްހުޅު ބިޑި
  ؛ބައިން ބިޑި
  ؛އިނގިިލބިޑި
  ؛އަންގިބިޑި

  ؛އެކަހެރި ބިޑި
  ؛ޖޯޑު ބިޑި

  ؛މުލައްދަނޑި ބިޑި
  ؛ޖެކެޓް ބިޑި
  ؛އެނދު ބިޑި

 
  

  )ދ(
  )ތ(
  )ލ(
  )ގ(

  ؛ދޯރި ބިޑި
  ؛ދަހަނާ ބިޑި
  ؛ރޯނު ބިޑި
  .ފައި ބިޑި

ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ދުގައި އެއިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާޢިމިޤަވާ  .74  މާނަގެ ބަހު
  - :ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަ ނުވާނަމަ

    
  )ހ(
  
  )ށ(

ވަނަ މާއްދާގައި 73ވަނީ މިޤަވާޢިދުގެ އެ ކަމަށް ބުނެފައި' ބިޑި'
  .ގޮތަށެވެ ވައްތަރުތަކުގެ ބިޑި ހިމެނޭހާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެންމެ

ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ފުލުުހންގެ" އޮފިސަރު ކޮމިޝަންޑް"
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  .ގެ ފުލުހަކަށެވެކޮމިޝަންޑް އޮފިސަަރު ރޭންކު

  ނުވަވަނަ ބާބު
  މީޑިއާ ޕޮލިސީ

ނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިރީގައި އެވާ ކަންކަން މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށްޤާ  .75  ދިނުން މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް
  .ހާމަކުރެވިދާނެއެވެފުލުހުންނަށް 

  
  

ކުށުގެ ނުވަތަ އާއި ވީޑިއޯ ފޮޓޯ ވެށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގެުށުކ) ހ(
ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް އޯފޮޓޯ އާއި ވީޑި ނެގިފައިވާ ހިންގަނިކޮށްޢަމަލު 

  ނޭޅޭ ގޮތުގެ މަތިން އާންމުކުރުން؛
  

  
 ނުވަތަ ގޮތުން މީހެއްގެ ހޯދުމުގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރު ތަހުޤީޤަށް  )ށ(

  ންމުކުރުން؛އާ އެއްއޯފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ވީޑި ޗެއްގެތަނެއްގެ ނުވަތަ އެއް
  

  
މީހާގެ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ގުޅިގެން އެމަރުވި ތަކާޘާޙާދި މަރުގެ  )ނ(

މީޑިޔާއަށް އެކަން އެނގުމަށްފަހު ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ އާއިލާއަށް
ހާމަކުރުން އިަދ މަރުވެފައިވާ މީހާއަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ، މަޢުލޫމާތު
އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަންވީ މުގެ އެމްބަސީއަކަށްއުއްގެ ޤައެމީހެ
  .މަށްފަހުއެންގު

ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ތަނަކުން މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަކުން އީނާޖި  .76  ކުށުގެ ވެށީގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރުން
މުގައި ޢަމަލުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭނަމަ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުޢުމަ

  .ކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
މީޑިޔާގެ ފަރާތްތައް ފޮޓޯ ރަޙައްދުތަކުގައިހިނގާ ސަ ޘާދިޙާކުށުގެ   )ހ(   

އެއް ހިނގިޘާދިޙާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެ އޯނަގާ، ވީޑި
ޢުލޫމާތުހިނގި ކަމެއް ތަޙުޤީޤް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަ ،ސަރަޙައްދުގައި

ކުރުމަށް ރިޢާޔަތް ށްލަތަޙާށް ހުރަސް ނޭޅޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އެއްކުރުމަ
  .ފަހުއެވެ

އިންޓަވިއުއެއް މީހެއްގެ ނުވަތަ ލޫމާތެއްޢުއާއި ގުޅޭ މަޘާޙާދި ކުށުގެ  )ށ(   
މީޑިޔާތަކަށް މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރަން ބޭނުންވާ ހަލަތެއްގައި ހުރިހާ

މީޑިޔާގެތަނެއްގައި ތިބި އެ ،ނަމަ ތު ދެވެން ނެތްޞައެފުރު
ގޮތަށް އެފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ ކުރާފަރާތްތަކުން ހިއްސާ
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ތުޞަަޖަރނަލިސްޓަކަށް އެފުރު ވީޑިއޯ ކެމެރާމަނަކާއި ފޮޓޯގްރާފަރަކާއި
  .ދެވިދާނެއެވެ

ބުރޫ އަރާފަދަ މައްސަލައެއްގައި ށްޞްލަޙަތަގައުމުގެ އަމަންއަމާންކަމާއި މަ  .77  ބޮޑެތި ހާދިޘާތަކުގައި މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން
މީޑިިޔާ މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓް މަޢުލޫމާތު އެއްގެޘާނުވަތަ ޙާދި

ނުކުރުމަށް އަންގާ، އެފަދަ ފަރްާތތަކަށް ފުލުހުންނަށް އެފުރުޞަތު
  .  ދެވިދާނެއެވެ

  ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން 
  

ލައިގެން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެލޫމާތެއް އޮޅުވައިށް ހާމަކުރި މަޢުފުލުހުން މީޑިޔާއަ  .78
ޢުލޫމާތެއްމުންނަށް އެމަގޮތަށް ބަދަލުކޮށްގެން އާން ތު ގެއްލޭޙަލަޞްމަ

ނަމަ، އެފަދަ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަ ނުުކރުމުގެ އިޚްތިޔާރުދީފައިވާގެނެސް
  .ފުލުހުންނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

އިވާ މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް ހާމަނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރުތިރީގަ  .79  ލޫމާތު ހާމަނުކުރުން ޢުމަ
  .  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    
  )ހ(
  
  )ށ(

މަތާ ގުޅިގެންމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު ޢަ
  ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު؛

  ޖެހޭފަދަ މަޢުލޫމާތު؛ ފަރާތެއް ހާމަކުރަން ދޭ ސިއްރު މާތުމަޢުލޫ

    
  )ނ(
  

މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުން އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
  ފުލުހުންނަށް ނުލިބިދާނެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި؛

    
ޖެހޭ ޤާނޫނެއް ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަން  )ރ(

  ؛ސިއްރު މަޢުލޫމާތު

    
މީހެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ  )ބ(

  މަޢުލޫމާތު؛
  ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު؛  )ޅ(    
  

  
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ތަޙުޤީޤް  )ކ(

ގޮތުން މުޢާމަލާތް ޅޭކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަމާގު
ކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ޞައްޙަ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލު

  ނުކުރެވިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު؛

    
ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ތު ރައްކާތެރިޙަލަޞްއަމަންޢާއްމާއި ޢާއްމު މަ  )އ(

ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުރަސް މަތިން އަޅަން ކުރާ ގޮތެއްގެ ހުއްދަ
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  މާތު؛އެޅޭފަދަ މަޢުލޫ

    
ދުއްވާ އުޅަނދެއްގެ ޢިމާރާތުގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ފުރާ  )ވ(

  ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު؛

    
ލުތަކަށްޞޫމީހުންނާއި މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހިންގޭ އެކިއެކި އު  )މ(

  މާތު؛އެޅޭފަދަ ނުވަތަ އުނިކަން ލިބޭފަދަ މަޢުލޫ ހުރަސް

    
ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހަކު ފިލުމަށް  )ފ(

  .ފަސޭހަވާފަދަ މަޢުލޫމާތު

މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި ގޮތުގެ  .80  މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް
  .ދާނެއެވެރަސްމީކޮށް މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވި

    
  )ހ(
  )ށ(
  )ނ(
  )ރ(
  )ބ(
  )ޅ(
  )ކ(

  ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް؛
  ފެކްސް؛
  އީމެއިލް؛

  ވެބްސައިޓް؛
  ފޯނުން؛
  އެސް؛.އެމް.އެސް

  .އިންޓަރވިއު

  ދިހަވަނަ ބާބު
  ސްޕޮންސަރޝިޕް

ފަރާތުން ރާވާ ހިންގާ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް  .81  ސްޕޮްނަސރޝިޕް ޯބްޑ
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޙަަރަކާތެއްގައިދިވެހިކާތްތަކުގައި، ނުވަތަ ޙަރަ

ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދުމާ ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ އެންމެހާ ކަންތައް ރާވާ ހިންގާ
ގެ ނަމުގައި ބޯޑެއް" ސްޕޮންސަރޝިޕް ބޯޑު"އަދި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ 

  .ވާނެއެވެ އުފެދިފައި އޮންނަން

  ސްޕޮްނަސރޝިޕް ހޭޯދނެ ކަްނތައްތައް 

  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދޭނީ ތިރީގައިވާ  .82
  .ކަންތައްތަކުގައެވެ

  
  

  )ހ(
  

އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ބައިނަލް
  ކުރާ ކަންތައްތަކަށް؛ ޙަަރަކާތްތަކުގައި ފުލުހުން ތަމްސީލް
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  )ށ(
  
  )ނ(
  
  )ރ(
  )ބ(

ރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްރައްޔިތުން ހޭލުންތެ
  ސަރވިސް އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި؛

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ
  އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި؛

  ފުލުހުންގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި؛ 
ރވިސް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

  .ކަންަތއްތަކުގައި

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ  )ހ(  .83  ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދުން
ޕްރޮގްރާމެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ތަމްސީލުކުރާ

ންކުރުވުމުގެ ގޮުތ ޙަރަކާތެއްގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހިންގާ

ވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދަން
  .ސްޕޮންސަރޝިޕް ބޯޑުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

    
ވާނީ، ހޯދަންކާތަކަށް ސްޕޮންސަރޝިޕް ސް ޙަރައެއްވެ  )ށ(

ވިސް އިންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ ދޭފަރާތާއި ސްޕޮންސަރޝިޕް
އެޙަރަކާތެއް ހިންގާ ފަރާތަކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ

  .ދަށުންެނވެ

    
  )ނ(

  
  
  
  

  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި) ށ(މި މާއްދާގެ 
ސްޕޮންސަރޝިޕް ދެވޭ ގޮތްތަކާއި ސްޕޮންސަރޝިޕް ދޭފަރާތުން

ދުމަތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ފާހަގަކޮށްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚިޝްއި
އެއެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް

އެގޮތުން ވެފައިާވ އެއްބަސްވުމުގައި. ވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން
ގޮތް ޖެހޭނެ ސްޕޮންސަރޝިޕަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފަން

  . ނެއެވެވާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން

    
މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ސްޕޮންސަރ ކުރަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ ނުވަތަ  )ރ(

ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގައި އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ
ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް

  . ވާންވާނެއެވެ
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ކާތެއްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދުމަށްފަހު، އެހަރަސްއެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް   )ބ(

ހިސާބަކުން ހުއްޓާލަން ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކި
ންކުރާނީ ސްޕޮންސަރޝިޕް ދި ޖެހިއްޖެނަމަ އެމައްސަލަ ޙައްލު

ވިސް އާއި ދެމެދު ވެފައިވާފަރާތާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ
  . ގޮތުގެ މަތިންނެވެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ

    
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ) ށ(މި މައްދާގެ   )ޅ(

ދަނުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެފަ ކަމެއް ދިމާވެގެން އެކަމެއް ހައްލު
  . ހުށަހަޅައިގެންެނވެ ކަމެއް ހައްލުކުރާނީ ޝަރީޢަތަށް

    
ސްޕޮންޝަރޝިޕްގައި ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް  )ކ(

  .ވާނެއެވެ ލިޔުމުން ބަލަހައްޓަން

ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުންް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ލިބޭ ފައިސާ  .84  ފިައސާ ޖަމާކުރުން
ޝިޕް ބޯޑުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިނގާވާނީ ސްޕޮންސަރ ކުރަންޖަމާ

  .އެކައުންޓަކަށެވެ

  އެގާރަވަނަ ބާބު
  ށް ވަދެނިކުމެ އުޅުމާއި ޢިމާރާތްތަކަދަށުގައިވާ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ

  އަރާ ފޭބުން ރަށަށްރަށް

  ފަރާތްތައް ހޯދަން ނުޖެހޭ ހުއްދަ

  

ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް، ނުލާ ހޯދުމާ ހުއްދަ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް  .85
ވަދެނިކުމެ ބިންބިމަށް، އިމާރާތްތަކަށާ ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ރވިސްގެސަ

ރަށްރަށަށް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް ޑިވްސްމޯލް، އުޅުމާއި
ދުން އިސްތިސްނާރުލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް މިޤަވާޢިފޭބުމުގެ ޤާނޫނީ ބާ އަރާ

  .ކުރެވޭނެއެވެ

،ތަކަށާއިމާރާތް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް  .86  ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް އޮތުން  ށް ނުވަތަ ރަށްރަށަށްއިމާރާތަ
އެހެން ފިޔަވާ މުވައްޒަފުން ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ރަށްރަށަށް
މާރާތަކުންޢިގޮތުން، އެ އުޅުމާބެހޭ ވަދެނިކުމެ އަރާފޭބުމާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން

ނުވަތަ އެރަށަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތާ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ބޭނުމާ ގުޅޭ
ދެއް އެކުލެވިފައި އޮންނަންޢިޚާއްޞަ ޤަވާ ގޮތަށް އެތަނަކަށް ނުވަތަ އެރަށަކަށް

  .  ވާނެއެެވ
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ނުވަތަ އެތަނަކަށް ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 86ދުގެ ޢިމިޤަވާ  .87  ޖެހޭ ކަންކަން ގައި ހިމަނަންޚާއްޞަ ޤަވާޢިދު
ދުގައި އެތަނަކަށް ވަދެނިކުމެ އުޅުމުގައި ޢަމަލުޢިޤަވާ ޚާއްޞަ އެރަށަކަށް
އެރަށަކަށް އަރާ ފޭބުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮާތއި އެތަނަކުން ގޮތާއި، ކުރާނޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް
ވަނުމުެގ ހުއްދަ އޮންނަ ސަރަޙައްދާއި އެތަނެއްގައި ނުވަތަ އެރަށެއްގައި އުޅޭ

  .ވާނެއެވެ ނަންގޮތް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންކުރަންވާ  އުޅުމުގައި ޢަމަލު

ބިންބިމުގެ އިއިމާރާތްތަކާ ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް  .88  ތަންތަނަށާއި ރަށްރަށަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން
ވަދެނިކުމެ ތަންތަނަށް އެނޫން ފިޔަވާ ތަންތަން ދޭ ޚިދުމަތެއް މުންއާ ތެރެއިން
  .އްދަ ހޯދައިގެންނެވެސަރވިސްގެ ހު ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އުޅެންވާނީ

ބިންބިމުގެ އިއިމާރާތްތަކާ ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް  .89  ޖެހޭ ގޮތް ވަދެނިކުތުމުގައި ޢަމަލުކުރަން
އާއި އުޅުމުގައި ވަދެނިކުމެ ތަންތަނަށް ދޭ ޚިދުމަތެއް މުންއާ ތެރެއިން
ޚިދުމަތް އެތަނަކުން ވާނީ ޢަމަލުކުރަން އުޅުމުގައި އުޅޭ ތެރޭގައި އެތަނެއްގެ

ތްކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދަތިނުވާނޭރާފަ އެހެން ހޯދާ
  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

،އިއިމާރާތްތަކަށާ ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް  .90  ލަތްތައްހާތަކެތި ފާސްކުރެވިދާނެ 
ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް، މީހުންނާ ވަދެނިކުމެވާ ބިންބިމަށް
އެމީހުން ގެންގޮސް، ގެނެސް ،މީހުންާނ އަރާފައިބާ ރަށްތަކަށް ދަށުގައިވާ

އިން ބޭނުންވެއްޖެ އެއްޗެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ހަނދާ ކޮންމެ
  .ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ބަލާ ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ

  )ހ(  .91  މާނަކުރެވިފައިވާ ގޮތް
  
  )ށ(

ހުރި މާރާތްޢިއެ އެވަނީ މާނަކުރެވިފައި'' މާރާތްޢި'' ގައިޤަވާޢިދު މި
  .ތަށެވެގޮ ހިމެނޭ ތަކެތި އެންމެހާ ހުރި އެގޯތީގައި، ގޯއްޗާއި

އެވަނީ ރަށާއި ރަށުގެ ފަޅާއި މާނަކުރެވިފައި" ަރށް" ގައިޤަވާޢިދުމި 
  .ގޮތަށެވެ ރަށު ތެރޭގައިވާ އެންމެހާ ތަންތަން ހިމެނޭ

  ބާރަަވަނަ ބާބު
  ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު ނެގުންބަހައްޓާފައި  ނުވަތަގުމަތީގައި ޕާކްކޮށްފައި މަދާ ޚިލާފަށް ޢިވާޤަ



  
41   ޞަފްހާ  

   

  ގޭނެ ންނަ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ނެމަގުމަތީގައި ހު
  އެއްގަމު އުޅަނދު

ނދުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިޅަކޮށްފައި ހުންނަ އުމަގުމަތިގައި ޕާކު  .92
ހުންނަ އެއްގަމު ތަށް ޕާކުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަހައްޓާފައިއެވާ ގޮބަޔާންކޮށްފައި 

  .ނެގޭނެއެވެފުލުހުންނަށް އުޅަނދު 

    
  )ހ(
  
) ށ(
  )ނ(
  )ރ(
  
  )ބ(
  
  )ޅ(
  
  )ކ(
  
  )އ(
  
  )ވ(
  
  )މ(
  
  )ފ(
  
  )ދ(
  
  )ތ(
  
  )ލ(
  

ގައިނުތަންތަ ފިޔަވައި އެހެން ާޕކުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަން
   ؛އުޅަނދު ފައި ހުންނަ އެއްގަމުޕާކުކޮށް
   ؛އުޅަނދު ކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ޕާކުމަތީ ދުވާރު

   ؛އުޅަނދު ކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމުކަފިހި ހުރަހުގައި ޕާކު
،ގޮތަށްވާ ތަންތަނަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް ދަތިވާމީހުން ވަދެނިކުމެ

  ؛އުޅަނދު މުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަ ޕާކު ޕާރކިންގ ޒޯނުން ބޭރުގައި
ޕާރކިންގ ޒޯނުން، ގޮތަށް އުނަދގޫވާ ށްޓްރެފިކަދަތުރުކުރާ މަގުން 
   ؛އުޅަނދު ހުންނަ އެއްގަމު ބާއްވާފައި ބޭރުގައި

ދުވަހަށް 3ވިދިވިދިގެން ކޮށްފައި އޮންނަތާ އްގައި ޕާކުނެޕާކިންގް ޒޯ
   ؛ނދުޅައު ވެފައިވާ އެއްގަމު  ދުވަސްގިނަ  ވުރެ

އެއްގަމުބަސް ނޫން އެހެން ކޮށްފައި ހުންނަ އްގައި ޕާކްބަސް ސްޓޮޕެ
   ؛ނދުޅައު

ފައި ހުންނަވާބާއްގައި ކިޔުއެއްޓެކްސީ ސްޓޭންޑެއް ނުވަތަ ޓެކްސީ 
   ؛އުޅަނދު އެއްގަމުޓެކްސީ ނޫން އެހެން 
ފައިވާކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ރަހައްދެއްސަ މުދާ އަރުވާ ބާލާ

  ؛އުޅަނދު އެއްގަމު ހުންނަަކޮށްފައި އި ޕާކުގަސަރަހައްދެއް 
ކަނޑައަޅަފައިވާ އުޅަނދު މަޑުކުރުން މަނާ ސަރަހައްދެއްކަން އެއްގަމު

  ކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު؛ސަރަހައްދެއްގައި ޕާކު
އްސަކޮފައިވާ ތަނެއްގައިޚާއަރުވާ ބޭލުމަށް  ހަމައެކަނި މީހުން

  ؛އުޅަނދު ކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމުޕާކު
އްގައިވާ ޒޯނެފައިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާކުބާވަތެއްގެ އުޅަނދެއް ާޕ ވަކި

  ؛އުޅަނދު ބާވަތެއްގެ އެއްގަމު އެހެން އޮންނަޕާކްކޮށްފައި 
ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ޕްލޭޓް ނެތި

   ؛އުޅަނދު އެއްގަމު ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަ ިއންޖީނުލީ
ގުރީނދޫ ދެރޮނއުޅަނދު ބެހެއްޓުން މަނާކަން އަންގާދިނުމަށް 

  ؛ނދުޅައު އްދެއްގައި ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމުޙަދަމާފައިވާ ސަރަ
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) ގ(
  
) ޏ(
)ސ(
  
  
  )ޑ(

އްދެއްގައިޙައަންގައިދޭ ސަރަ ނދު ހުއްޓުން މަނާކަންޅައު އެއްގަމު
 ؛އުޅަނދު އެއްގަމު ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަ

  އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު؛
ރަހައްދެއްކަންނެ ސަނަގާބާއްވައިފިނަމަ  ނދެްއޅައުއެއްގަމު 

އޮންނައްދެއްގައި ބާއްވާފައި ޙަރަސަހަރުކޮށްފައިވާ  ގައިދޭ ނިޝާންއަން
  ؛އުޅަނދު އެއްގަމު

ޚާއްސަ ޒޯނުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެއްގަމު
  .އުޅަނދު

އަދި ނެގުމުގައާއި ގެންދާ ގެންދިއުމުގައި އުޅަނދު ނަގާ އެއްގަމު) ހ(  .93  ގުންނެ އުޅަނދު
ވުމުގައި، އެއެއްގަމު އުޅަނދުބޭއްޖެހިފައިވާ ތަނެއްގައި  ބާއްވަން

އެހެން ނަމަވެސް،. ވާނެއެވެ ވާންނަގާ ފަރާތުން ފަރުވާތެރި
އުޅަނދެއް ނެގުމުގެ ތެރޭގައި އެއުޅަނދަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް، އުޅަނދު

  .ނަގާ ފަރާތުން ޒިންމާ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

    
ޖެހިފައިވާ ތަނެއްގައި އޮންނަ ބާއްވަންނަގައިގެން ނދު އުޅަ އެއްގަމު  )ށ(

އުޅަނދަށް ލިބޭ އެއްވެސް އެއްގަމުގޮތުން  ގުދުރަތީއޮތުމުގައި 
  .ނަގާ ފަރާތުން ޒިންާމ އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ގެއްލުމަކަށް އުޅަނދު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްފަހަރު ނދުއުޅަ ދުގެ ދަށުން ނެގޭ އެއްގަމުޢިމިޤަވާ  .94  އުޅަނދު ބާއްވާ ތަން ނަގާ އެއްގަމު
  .ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަނަކަށް ގެންދެވޭނެއެވެސަރވިސްގެ 

 އުލާންޢިފައިވާކަން އެންގުމަށް ގައިއުޅަނދު ނަ އެއްގަމު
  ކުރުން

ހުރެ އެއްގަމު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބަކާ 92ދުގެ ޢިވާޤަމި  .95
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އިރުގެ ތެރޭގައިގަޑި 72އުޅަނދެއް ނަގާތާ ލަސްވެގެން 

މު އިޢުލާނެއްންޢާ ގައިވާކަން އަންފައިިއެއުޅަނދު ނަގާ އިން ސަރވިސް
ރީ ނަންބަރު ނުވަތައިޢުލާނުގައި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަ އެ. ވާނެއެވެ ކުރަން
  .ޖެހޭނެއެވެހާމަކުރަން މޮޑެލް އަދި ބާވަތް  ،ކުލަ
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ގެ ވެރިފަރާތާ އުޅަނދެއް އުޅަނދު އެއްގަމު ނަގާފައިވާ
  ވާލުކުރުންޙަ

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން އެ ދުގެ ދަށުން ނަގާ އެއްގަމުޢިވާޤަމި  )ހ(  .96
އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްވާލުވުމަށްޓަކައި ޙަ ނދަކާޅައު

ހުށަހަޅާ ރަސްމީ ލުިޔންތައް ރުވެ އުޅަނދާބެހޭޟިޙާތަނަކަށް  އަންގާ
ވަނަ މާއްދާ 97އާއި، ) ޏ(ވަނަ މާއްދާގެ  92އަދި މިޤަވާޢިދުގެ 

ފައިސާއެއް ދައްކަން ފަދަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ވަ 98 އަދި
ފައިސާއެއް ދެއްކުމުން އެއުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތާ އުޅަނދުއޮތްނަމަ، އެ

  .ވާނެއެވެ ވާލުކުރަންހަ

    
  )ށ(
  
  
  

ވެރިފަރާތާ ޙަވާލު އޭގެ އުޅަނދު ދުގެ ދަށުން ނެގޭ އެއްގަމުޢިވާޤަމި
އަދި. އި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތަނުންނެވެގަ) ހ( މާއްދާގެ މިކުރާނީ 
އުޅަނދު ބާއްވާފައިވާ ތަނުން އުޅަނދު އެއްގަމު ނަގާފައިވާ

  . ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެއެވެއެއުޅަނދެއްގެ ގެންދިއުމަކީ 

    
  )ނ(
  
  

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް ދޫކުރެވޭނީ،
ތުން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ދައްކަންއެއުޅަނދުގެ ފަރާ

  .  އެވެފައިސާ ދައްކާ ނިންމުމަށް ފަހުއެ ފީއެއް އޮތްނަމަޖެހޭ 

އެއުޅަނދު ނެގުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު، ނދުޅައު ދުގެ ދަށުން ނަގާ އެއްގަމުޢިވާޤަމި  .97   އުޅަނދު ނެގުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ދިނުން
އަށް ދައްކަން ޕޮލިސް ސަރވިސް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން މޯލްޑިވްސް

  .ވާނެއެވެ
  ؛ރުފިޔާ 100=/ބައިސްކަލް                          )ހ(   
ރުފިޔާ؛  350=/ސައިކަލް                         )ށ(   
ރުފިޔާ؛ 800=/ކާރު، ވޭން                        )ނ(   
ރުފިޔާ؛ 800=/ޓަނަށްވުރެ ދަށް                2ޕިކަޕް )ރ(   
  )ބ(    

) ޅ(
  )ކ(

ރުފިޔާ؛  1000=/ޓަނު ހަމަނުވާ  4ޓަނުން މަތި  2ޕިކަޕް، ލޮރީ 
ރުފިޔާ؛  1500=/ޓަނުން މަތި އަދި ބަސް           4ލޮރީ 

.ރުފިޔާ 5000=/ވެެހިކިއުލަރ އޮކްވިޕްމަންޓް              

ދުގެ މައްސަލަ ނުނިންމާ އުޅަނ ފައިވާ އެއްގަމުނަގާ
  ކުރާނެ ގޮތް މަލުޢަދު މެކާއި ފަރާތްތަ

ދުވަހުގެ 3 އުޅަނދެއް ނެގިކަން އިޢުލާން ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްގަމު  .98
ކޮންމެއިތުރު ހޭދަވާ  ،އޮވެ ތެރޭގައި އެއުޅަނދަކާބެހޭ މައްސަލަ ނުނިންމާ

ގޮތުގެ މަތިންތިރީގައި އެވާ އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ދުވަހަކަށް
  .ވެތެނެކުރާޖޫރިމަނާ ތް އެއުޅަނދުގެ ވެރިފަރާ
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ރުފިޔާ؛ 30=/ބައިސްކަލް                            )ހ(    
ރުފިޔާ؛ 50=/ސައިކަލް                             )ށ(    
  ރުފިޔާ؛ 100=/ކާރު، ވޭން                           )ނ(    
ރުފިޔާ؛  150=/ޓަނަށްވުރެ ދަށް                 2ޕިކަޕް   )ރ(    
  ރުފިޔާ؛ 200=/ޓަނު ހަމަނުވާ   4ޓަނުން މަތި  2ޕިކަޕް، ލޮރީ   )ބ(    
  ރުފިޔާ؛ 250=/ޓަނުން މަތި، ބަސް               4ލޮރީ   )ޅ(    
  .ރުފިޔާ 250=/ކްވިޕްމަންޓް               ވެެހިކިއުލަރ އި  )ކ(    

14ކުރާތާ  އުޅަނދު ނެގިކަން އިޢުލާން އްގަމުދުގެ ދަށުން ނަގާ އެޢިވާޤަމި  .99  އުޅަނދާއި ވެރިފަރާތުން ހަވާލުނުވުން ނެގޭ

ވާލުޙަދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން އުޅަނދާ ) ސާދަ(
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއެއުޅަނދެއް އަމުރަކާއެކު  ކޯޓުނުވެއްޖެނަމަ 

  .އިން ނައްތާލާނީއެވެ

މޯލްޑިވްސްލޫމާތު ޢުއުޅަނދުގެ މަ ގެ ދަށުން ނެގޭ އެއްގަމުދުޢިވާޤަމި) ހ(  .100  ލޫމަތު ބެލެހެއްޓުންޢުނެގޭ އުޅަނދުގެ މަ
  .ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަންއިން  ޕޮލިސް ސަރވިސް

 
  

ހިސާބު އުޅަނދުގެ ތަފާސް ދުގެ ދަށުން ނެގޭ އެއްގަމުޢިވާޤަމި  )ށ(
ލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފްޢުއަދި އެމަ. ވާނެއެވެ ންޓަބަލަހައް

ށް މަހަކު އެއްފަހަރު ފޮނުވަންޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަނަ
  .ވާނެއެވެ

  ތޭރަވަނަަ ބާބު
  ޑުކުރުމާއި ދޫކުރުންއޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރިކޯ

  ޑްކުރެވޭނެ އިންޓަރވިއުތައްރިކޯ
  

ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤްކުރާ މައްސަލަތަކާ  .101
ކުރަންޑުކޯއަޑު ރި )އިންޓަރވިއުގެ(ކުރާ ބަސްދީގަތުމުގެ ނުވަތަ ހޯދާ 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބޭނުންވެއްޖެ މީގެ އިތުރުން،. ވާނެއެވެ

  .  ކުރެވިދާނެއެވެޑު ކޯލަތެއްގައި ބަސްދީގަތުމުގެ ވީޑިއޯ ރިޙާ

މަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ކަމެއްކުރު ޑުކޯކުރަމުން ދަނިކޮށް ރިޑުބަސްދީގަތުން ރިކޯ  .102  ޑުކުރުމަށް ހުރަހެއް އެޅުންރިކޯޑުކުރަމުން ދަނިކޮށް ރިކޯ
  .ނުގެންގޮސް ހުއްޓާލަން ވާނެއެވެކުރިއަށް  ބަސްދީގަތުންމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 
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ކޯޑިންގރި ބަސްދީގަތުމުގެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބާއްވާ   .103  ބެލެހެއްޓުން ގޑިންރިކޯ
  .ވާނެއެވެ ންގައި ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ބަލަހައްޓާޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއް

  

  

  

  ސާދަަވަނަ ބާބު
  ންޟިރުކުރުޙާތަޙްޤީޤަށް 

  މީހުން ހާޟިރުކުރެވޭނެ ގޮތް

  

ހުންޖެހޭ މީ ކުރަންއަށް، ވަގުތުން ހާޟިރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  .104
ކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެޟިރުޤީޤަށް ހާފިޔަވައި އެހެން މީހުން ތަހު

  .މަތިންނެވެ

    
  )ހ(
  )ށ(
  )ނ(

  ؛މުގެ ޗިޓް ފޮނުވައިގެންހާޟިރުވު
  ؛ފޯނުން އަންގައިގެން

  .ވަކިވަކި މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް ހާޟިރުވުމަށް އަންގައިގެން

  ޟިރުވުން ޙާޗިޓަށް މީހުން 
  

) ހ(  .105
  
  
  
  

ޟިރުކުރަންޙާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީހަކު  104މިޤަވާޢިދުގެ  
ޗިޓްގައި ޟިރުވުމުގެޙާގަޑިއިރުގެ ކުރިން  24ބޭނުންވާ ގަޑީގެ 

ޟިރުވުމުގެޙާއެކު، ކުރާ މައްސަލައިގެ ކުރު ތަފްޞީލާޟިރުޙާއެމީހަކު 
މިޗިޓްގެ ނަކަލެއް ޖަދުވަލު. ޗިޓް އެމީހަކަށް ރައްދުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

  . ގައި ވާނެއެވެ 6
 

  
ޟިރުވުމުގެ ޗިޓް ޙަވާލުޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާގެ އަތަށް ޙާ  )ށ(

އޭނާ ދިރިއުޅޭ، ޓް ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށްޓަކާއެޗި ނުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި
ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގައި އުޅޭ އެހެން ފަރާތަކަށް ޙަވާލު

  . ކުރެވިދާނެއެވެ
 

  
ިޗޓް ޙަވާލުކުރެވޭޙާޟިރުވުމުގެ ގައިވާ ގޮތަށް  )ށ(މިމާއްދާއިގެ   )ނ(

މެދު ނާޟިރުނުވާ މީހުންޙާނުވެއްޖެނަމަ، ޗިޓަށް  ޟިރުޙާ ،މީހާ
ކުރުމަށް މިޤަވާޢިދުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޢަމަލުޢަމަލު
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  . ކުރެވޭނެއެވެ

 
  

ރެއް މެދުވެރިވެގެންޒުއު ޗިޓާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު މަޤްބޫލުޟިރުވުމުގެ ޙާ  )ރ(
ޟިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެޙާ ،ޟިރު ނުވެވޭނަމަޙާ

ވެވޭ ސަބަބުގަޑިއިރުެގ ކުރިން ލިޔުމުން ހާޟިރު ނު 02ލަސްވެގެން 
ޖެހޭނީ މިގޮތުން އަންގަން. ޖެހޭނެއެވެ ބަޔާންކޮށް އަންގަން

  .ޟިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށެވެޙާ

  ރުވުންޟިޙާބަސްދޭން ހެކި
  

ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ޟިރުކޮށްގެން ހެކިބަސް ނަގަންޙާކޮންމެހެން   .106
ހެކިބަސް ހޯދަންވާނީ ހެކިބަސްދޭ މީހަކުފުލުހުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް ބޭނުންވާ 

އަދި ކޮންމެހެން ފުލުހުންގެ. ހުރި ތަނަކަށް ފުލުހުން ގޮސްގެންނެވެ
އިދާރާއަކަށް ހާޟިރުވެ ހެކިބަސް ނުނެގޭނެ ޙާލަތްތަކުގައި އެފަދަ މީހަކު

ގޮތެއްގެ ނޭޟިރުކުރާންވާނީ އެމީހަކަށް ދަތިނުވާޙާފުލުހުންގެ އިދާރާއަކަށް 
  .މަތީންނެވެ

  ޑިމީހުން ހާޟިރުކުރެވޭ ގަ

  

107. 

  

ކޮންމެހެން ގެންނަން ން ކުރާ ތަޙްޤީޤަށްއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އާންމު ޙާލަތުގައި ތިރީގައިއެވާ ގަޑިތަކުގައި އެއްވެސް ޔަވައި،ފިޖެހޭ މީހުން 

  .އެވެމީހަކު ޗިޓަށް ހާޟިރުކޮށްގެން ނުވާނެ
 

  
  )ހ(
  )ށ(
  )ނ(

  ؛ށްއަ 02:00ން  10:30ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 
  އާއި ދެމެދު؛ 07:30ން ހެނދުނު  10:30ރޭގަނޑު 
  .އާއި ދެމެދ09:00ުހާއި ރޭގަނޑު  05:30މަހުގެ ހަވީރު  ރަމަޟާން

ން ތަޙްޤީޤްކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  .108  މީހުން ޟިރު ނުވާޙާޗިޓަށް 
ޟިރުޙާނެތި ޗިޓަށް  ލު އުޒުރެއްޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކު މަޤްބޫޙާ

  .މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ ނޫނުގައިާވ ގޮތުގެޤާމެދު  ނުވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކާ

ކަމަށްގެންނަން ޖެހޭ  ކުގައިވާ ފޯމުތަކަށް، އެއިރަކުމިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލުތަ  .109  ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމުތައް
އަށް އޮފް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފެންނަ 

  .ލިބިގެންވެއެވެ
 

  2008އޯގަސްޓް  31
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  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން" ޢާންމު ޤަވާޢިދު"

  

  2008އޯގަސްޓް  31: ޤަވާޢިދު ފާސްކުރި ތާރީޚް                         MPS-1/2008-2: ޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރު
  02: ރިވިޝަން ނަންބަރު                     2009ޖޫން  10: ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރި ތާރީޚް

 

ޕޮލިސް   ރިކޯރޑް "ޕޮލިސް ރިކޯޑަށް އެދުމާއި، ރިކޯޑް ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އެންމެހާ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް،                
އިން  ބާރު ލިބިގެން )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ގެ  9ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( 2008/05ގެ ނަމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު " ހާމަކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ގެ " އާންމު ޤަވާޢިދު"އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ، ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ވާލެވިފައިވާތީ، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަ
.                                ވަނަ މާއްދާ އުވާލައިފީމެވެ 17  

                               

  2009ޖޫން  10
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  1 –ޖަދުވަލް 

  ފޯރމް އެދޭ ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓަށް
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  2 –ޖަދުވަލް 

  ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ވަނަވަރު

  )އިތުރު މައުލޫމާތު ( 

  :މީހާގެ ނަމްބަރ

  :ތައުލީމާ ތަޖުރިބާ                :އުލޫމާތުއާއިލާގެ މަ

  :މަސައްކަތްކުރާ ތަން      :ބެލެނިވެރިޔާ ހަވާލުކުރި ތާރިޚް      :ބައްޕަގެ ނަން

  

  :ތައުލީމީ ފެންވަރު    :މުސާރަލިބޭ މީހުން  :އާއިލާގެ މެންބަރުން      :މަންމަގެ ންަނ

  

  :ސައްކަތްކުރާ މަ        :ކައިވެނީގެ ގޮތުން    :އަބި މީހާގެ ނަން/ ފިރިމީހާ 

          O  ެނުއިދ  

  :މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިރާ        އިދެގެން  O        :ބެލެނިވެރިޔާ ނަން

  O  ިއިދެ ވަރިކޮށްފައ  

  O  ިހުވަފްަތ ވެފައ  

  

  ސްކިޕް    ކުރިއަށް<< 
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  )ފިސިކަލް ޑިސްކުރިޕްޝަން ( 

  :މީހާގެ ނަމްބަރ

  :ލޮލުގެ މައުލޫމާތު                :މޫނުގެ މައުލޫމާތު

  :ލޮލުގެ ކުލަ      :ތޮރިފިފައިވާ ތަންތަން      :އިސްތަށިގަނޑު

  :ވައަތު ކަންފަތް          

  :އައިނު އަޅާފައި        :ކަނާއަތު ކަންފަތް          

  ލެންސް ލައްވާފައި؛          :ނޭފަތް        :މަތިމަސް

  :ބުމަ        :ތުބުޅި

  :ފޫޅު          

  :މީހާގެ ފޮޓޯ              :ހަށިގަނޑުގެ މައުލޫމާތު

 :ފޮޓޯ ސެޓެލް ކުރޭ    :ސިއްހީ ހާލަތު/ އަނިޔާ / ލަކުނު         :ޅުއިސްކޮ

 

  :ބަރުދަން

  

  :ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަން

  

  :ހަމުގެ ކުލަ

 

                    

  

  

  

  ސްކިޕް    ކުރިއަށް<< 

Browse
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  3 –ޖަދުވަލް 

  ބަންދުގައިވާ މީހާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
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  4 –ޖަދުވަލް 

  ން ހަމަޖެހުނުކަން އެންގުމަށް ދޭ ޖަވާބު ސްލިޕްހައްޔަރުގައިވާ މީހާއާއި ބައްދަލުކުރު

a 

– 
  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

  :ނަންބަރު                  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  ޖަވާބު ސްލިޕް

  -------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------:ބައްދަލުކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :ބައްދަލުކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑް ނަންބަރ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------:ބަންދުގައިވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  

  -----------------:ގަޑި  ------------------------------------------------------------------------------------------ :ރީޚްބައްދަލުވުން ހަމަޖެހުނު ތާ

------------------------------------------------------------------------------------------------------:ގެ ނަމާއި އެޑްރެސްވާލުވި ފަރާތުޙަސްލިޕާ   

ވި ތާރީޚްސްލިޕާއި ޙަވާލު  ------------------------------------------------------------------------------:ސްލިޕް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ސަރވިސް ނަންބަރ  

        ------------------- -----                                                         -------------------------------- :ސޮއި

އެރެސްޓް ސްޓޭޝަން އަދި ) ލޭގައިނަމަމާ(މަޤްބޫލު ޢުޒުރަކާހުރެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭނަމަ ނުވަތަ ނުވެވިއްޖެނަމަ :ނޯޓް
ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވާއިރު ޙާޟިރުވާ މީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ . އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ އެއަތޮޅެއްގެ މަރުކަޒަކަށް ގުޅުއްވައިގެން އެކަން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ

 .އަދި ބަންދުގައިވާ މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހަނދުމަކޮށްދެމެވެ. ދެމެވެކާޑާއި މިސްލިޕް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެ
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  5 –ޖަދުވަލް 

  ސްލިޕް ދޫކުރާ ބަޔާންކޮށް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރި ވަކީލު
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  6 –ޖަދުވަލް 
 ހާޟިރު ޗިޓް

 

a 

–  
Maldives Police Service                                                                        ޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް    މ  
Male’                                                             ެމާލ                                          
Republic of Maldives                                                            ެދިވެހިރާއްޖ                        

Summons                                                                                          ްޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓ 
        

Full name:                                                       :      ފުރިހަމަ ނަން 
Permanent address:                                                                                              ްދާއިމީ އެޑްރެސ:  

Present address                                                                                                      ާރުއުޅޭ އެޑްރެސްމިހ:  

Purpose:                                                                                                                                  ްބޭނުނ:  

Place to attend:                                                                                                       ްޙާޟިރުވާންވީ ތަނ:  
އަށް ޙާޟިރުވާނީ                      ދުވަހުގެ                       :ޙާޟިރުވާންވީ ތާރީޚާއި ގަޑި  

Date and time: At                                    am/pm on                            /                        200 
. ޕާސްޕޯރޓް ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފައިގެންނެވެ/ ޙާޟިރުވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑް 

      
Please bring your identity card  / passport  / any other identification. 
 
Signature:                                                                 ިސޮއ:  
Name:                                                               ްނަނ :  
  
  Summons received by:                                                              ެޗިޓް ޙަވާލުވި މީހާގ              :       

   Signatur:                                                                                                                                   ިސޮއ:  

   Name and permanent address:                                                                            ްރެސްނަމާއި ދާއިމީއެޑ:   

    Date and time at which Summons received:                                             ިޗިޓާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚާއި ގަޑ:  

  Recipients phone number:                                                                        ުޙަވަލުވި މީހަގެ ފޯނު ނަންބަރ:  
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 ޚާއްޞަ އެންގުން

o ުއެޢުޒުރެއް ކުރިން ގަޑިއިރު 04 ގަޑިޖެހުމުގެ ނުވެވޭނަމަ ޙާޟިރު ގަޑިއަށް ވާންޖެހެ ޙާޟިރު ދިމާވެގެން ޢުޒުރެއް މަޤްބޫލ 

 ލިޔުން. ވާނެއެވެ ފޮނުވަން ޕޯސްޓަކަށް ނުވަތަ ސްޓޭޝަން ޕޮލިސް އެންގި ޙާޞިރުވާން ޗިޓާއެކު ލިޔުމަކުން ބަޔަންކޮށް

 މިގޮތަށް"  ނުވެވޭތީ ޙާޞިރު ޗިޓަށް"  ބޭރުގައި ސިޓީއުރައިގެ ފޮނުވާ މިގޮތަށް. ޑެސްކާއެވެ ރިސެޕްޝަން އެތަނެއްގެ ޙަވާލުކުރާނީ

 .ލިޔަްނވާނެއެވެ

o ުހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ޑެސްކާ ރިސެޕްޝަން ތަނެއްގެ ޙާޞިރުވާންޖެހޭ މިޗިޓް ލަސްނުކޮށް ޙާޞިރުވުމަށްފަހ. 

o ުވަނަ 06 ގެ 68/4 ނަންބަރު ޤާނޫނީ ފަރަތްތަކާއިމުެދ ޙާޞިރުނުވާ ގަޑިއަށް ރުވާންޖެހޭޙާޞި ޗިޓަށް އުޛުރެއްނެތި މަޤްބޫލ 

 .ގެންދެވޭނެއެވެ ކުރިއަށް މައްސަލަ ހައްޔަރުކޮށްގެން އެމިހަކު، ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ

o ުއެމީހަކާމެދު މައްސަލާގައި ވިޙާޞިރުނު ޗިޓަށް، ނުވެއްޖެނަމަ ޙާޞިރު ގަޑިއަށް ޙާޞިރުަވންޖެހޭ ޗިޓަށް އުޛުރެއްނެތި މަޤްބޫލ 

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ ފަރާާތަށް ކަމާބެހެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި

o ަޙާޞިރުވެވިދާނެއެވެ ވަކީލަކާއެކު ޤާނޫނީ ހާޞިުރވެލައްވާއިރު ބޭނުންފުލުވެލައްވާނަމ. 

  

  

SPECIAL NOTICE 

o If you are unable to attend in the time of summon by a police station or police post, you 
should notify the reason you  were unable to attend in writing and attach the notice and 
send in to relevant police station or  police post prior to 04 hours of the summoned time. 
Handover, the notice or justification letter to the reception desk. The envelop should be 
addressed “unable to attend the summon” 

o Hand over the notice to the reception desk as promptly as you arrive at the police station 
or police post. 

o If you are unable to attend in the time stated in the summon without a valid reason, he/she 
will be dealt in accordance with code of 4/68 javiyani clause 06 and the case will be 
investigated. 

o If you do not attend on time without a valid reason, the case will be referred to the 
concerned authorities. 

o If you wish, you can attend with a lawyer. 


