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–  
    MPS-20/2009-4: ޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރު

 2009 މެއި 21: ތާރީޚް ފާސްކުރި ޤަވާޢިދު

  2009 ސެޕްޓެމްބަރު 24: ތާރީޚުއިޞްލާޙުކުރި ޤަވާޢިދު 

  
  މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ޤަވާޢިދު

  

ލިބިގެންގެ ދަށުން ބާރު ) ށ(މާއްދާގެ  ނަވަ 17ނޫނުގެ ޤާފުލުހުންގެ  އީމި  .1  ފްތަޢާރު
ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްސަލަތަކާއެކިއެކި އެކުލަވާލެވިފައިވާ، 

ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތި، ވީހާވެސް އަވަހަށް އަދި ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި
  .ޤަވާޢިދެކެވެ ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލެވިފައިވާ

މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތި"މިޤަވާޢިދުގެ ނަމަކީ   .2  ޤަވާޢިދުގެ ނަން
  .އެވެ" ނައްތާލުމުގެ ޤަވާޢިދު

  .މި ޤަވާޢިދު ހިންގާ ތަންފީޛު ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ  .3  ދު ހިންގުންޢިޤަވާ

 .ގެނެވޭނީ އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރަށެވެ ޢިދަށް އުނި އިތުރުމިޤަވާ  .4  ތުރު ގެނައުންޤަވާޢިދަށް އުނި އި

ޞަވެގެންމިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ނައްތާލަން ޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލަންވާނީ އެކަމަށް ޚާއް  )ހ(  . 5  ތަކެތި ނައްތާލާ ކޮމިޓީ
ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެމައްސަލަތަކުގައި "ލެވިފައިވާ އެކުލަވައި

  .ގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ'' ކޮމިޓީ ތާލާނައް

    
''ކޮމިޓީ ތާލާދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ނައްބެލުމުގެ  މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ"  )ށ(

02ނީ އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ލަންވާއިވައެކުލަ

  . ގެ މައްޗަށެވެންމެމްބަރު) ދޭއް(
  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް؛ )1(
 ؛ފަނޑިޔާރުން 02ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ  )2(

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް؛ )3(

މަސައްކަތްކުރުން އެޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް )4(
މަޤްޞަދުތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ



– 
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މްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންޖަ
 .ގެ މެމްބަރަކުޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ) ދޭއް( 02ކަނޑައަޅާ 

ަސރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ ކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްޗެއަރޕަރސަނަ ކޮމިޓީގެ  )ނ(   
ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވާނީ ޗެއަރޕަރސަން. ވެފުލުހެކެ

  .ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ
  .ނެވެއިންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރިއޭޓް ބަލަހައްޓާނީ   )ރ(   
  .ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ  )ބ(   

  ؛ސަތު ބެލެހެއްޓުންޔާރި ބައްދަލުވުންތަކުގެެގެ ކޮމިޓީ )1(
  .އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުންއެންމެހާ ންގުމުގެ ގެ މަސައްކަތްތައް ހިކޮމިޓީ )2(

ގެން މެނުވީ، ކޮމިޓީގެވެކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތް އުޒުރެއް މެދުވެރި  )ޅ(   
އަދި މެމްބަރަކަށް. ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ

ވުން ބޭއްވުމަށްބައްދަލުވުމަކަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްނަމަ، އެކަން ބައްދަލު
ގަޑިއިރު ކުރިން) އްތިނެ( 03ން ލަސްވެގެތުގެ ގުކަނޑައެޅިފައިވާ ވަ

ނުވަތަ ސެކްރެޓަރިއޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަށްށް ޗެއަރޕަރސަނަ
  .ވާނެއެވެ އަންގަން

ބަރުންގެ ދެބައިކުޅަމްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެ  )ކ(   
މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން. ބަރުން ޙާޟިރުވެގެންނެވެމްއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް މެއެ

ނައްތާލެވޭ ތަކެތި ނައްތާލަންވާނީ، ކޮމެޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް
ތަކެތި ނައްތާލަން ކަނޑައަޅާ. މެމްބަރުން ތިބެގެން އެމީހުންގެ ޙާޟިރުގައެވެ

ނުވެއްޖެނަަމ، ޟިރުޙާވާވަރަށް މެމްބަރުން ދުވަހު، ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަ
  .ވާނެއެވެ ކަނޑައަޅަން ރިޔާސަތުންއެތަކެތި ނައްތާލާނޭ އެހެން ތާރީޚެއް، 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް، ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަނަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭ ހާލަތެއް  )އ(   
ގެ ވައިސްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަށްޓާނީ ކޮމިޓީ

  .ޗެއަރޕަރސަނެވެ

ެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ  ފުލުހުންގެ
  ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ  .6
މެދު މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވުމާއިން ނައްތާލަން ޖެހޭ ތަކެއްޗާތެރެ
އަށް، އެތަކެތި ބަލަހައްޓަންވާނީ އެމައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ ޔުނިޓް ނުވަތަ ޕޮލިްސހަމަ

ްސޓޭޝަން ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން



– 
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  . ންނެވެކުން ނުވަތަ ޔުނިޓަކުކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަ

ސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިންމޯލްޑިވްސް ޕޮލި  )ހ(  .7  ނައްތާލުމަށް ހުށަހެޅުން
ނަައްތާލުމަށްޓަކައި ނައްތާލަން ޖެހޭ ނުވަތަ ނައްތާލަން ބޭނުންވާ ތަކެތި،

''ކޮމިޓީ ގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ނައްތާލާމައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމު"
ެޗއް ޝާމިލުވާކޮމިޓިއަށް ހުށަހަޅާނީ އެ އެއް. އަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

  . މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤް ހިންގި ފަރާތުންނެވެ
ޖެހޭޙުލީލީ ބޭނުމަކަށް ރައްކާކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ތަނައްތާލަން  )ށ(   

ކުރުމާމެދު ގޮތެއްއެއްޗެއް ރައްކާއެ އެއްޗެއްވާނަމަ އެންމެ ކުޑަމިންވަރަކަށް 
އެއެއްޗެއް ރައްކާ .ވާނެއެވެ އެދެން ކޮމިޓީގައިފަރާތުން  ތަޙުޤީޤުކުރާނިންމުމަށް 
  .ވަރަށެވެމިންދަދަށް ނުވަތަ ޢަކަނޑައަޅާ  ކޮމިޓީންކުރަންވާނީ، 

-ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި ބައްދަލުވުމަކަށް، ޙާޟިރުވާ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ   .8  އުޖޫރަ ދިނުން ބައްދަލުވުމަށްކޮމިޓީގެ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން) ޔާފިރުސާސް ފަންސަތޭކަ އެއް(ރ 150/
މިޤަވާޢިދުގެ މަޤުޞަދަށްޓަކައި، ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ކުރިން ބަަލންވާ. ދޭންވާނެއެވެ

ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމާއި ތަކެތި ޢަމަލީ ގޮތުން ނައްތާލާ ބައްދަލުވުމަކީ
  .ކަމުގައި ބަަލންވާނެއެވެ ބައްދަލުވުންއެއް 

ނައްތާލަން ޖެހޭ ތަކެތި ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރަންވާނީ ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ  )ހ(  .9  ތަކެތި ޙަވާލުކުރުން ކޮމިޓީއާ
  .މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށްފަހުގައެވެ

  
ކުރަންވާނީ މަދުވެގެން ތިރީގައި އެވާ ނައްތާލަން ޖެހޭ ތަކެތި ކޮމިޓީއާ ހަވާލު  )ށ(  

  .ވެމަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހަކާ އެކުގައެ
  ؛)ކޭސް ނަންބަރު(ރީ ނަންބަރު މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަ )1(
 ؛މޮޑެލް ނަންބަރު/  ތަކެތީގެ ބާވަތްނައްތާލަން ޖެހޭ  )2(

ޢަދަދު ނުނެގޭ ފަދަ އެއްޗެތީގެނައްތާލަން ޖެހޭ ތަކެތީގެ ޢަދަދު،  )3(
  ؛ބަރުދަން

  ؛ހުރި އާލާތް މައްސަލައާ ގުޅުން )4(
ގެނެވުނުމުގެ ދަށަށް ނައްތާލަން ހަވާލުކުރެވޭ ތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލު )5(

  ؛ގޮތް
  .ފަރާތް ވާލުކުރާޙަނައްތާލަން ޖެހޭ ތަކެތި ކޮމިޓީއާ  )6(
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މިޓީގެނައްތާލަން ޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހަވާލުވާންވާނީ މަދުވެގެން ކޮ)ނ(   
ކެތިއަދި، އެތަ. ފަހުއެވެ ޗެކްކުރުމަށް މެމްބަރުން ބަލައި) ދޭއް( 02

ން ހަވާލުވުމަށްފަހު އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް، އެތަެކތިނައްތާލުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީ
   .ވާނެއެވެ ން ދޫކުރަންލުކުރި ފަރާތަށް ކޮމިޓީހަވާ

ކަރުދާހަކީނައްތާލުމަށް ހުށަހަޅާ އެއްޗަކީ ކަރުދާހުގެ ބާވަތަކަށް ވެފައި އެ   )ހ(  .10  ކަރުދާހުގެ ބާވަތްތައް ނައްތާލުން
ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ކޮށްފައިވާ އާލާތެއްމަސްތުވާއެއްޗަކުން މަސްތުވުމަށް ބޭނުން

ށްނުވާ ޙާލަތުގައި، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސައިޒަކަށް އެލިޔުމެއްކަަތނުވަތަ ޒަރީޢަ
  . ކުރެވިދާނެއެވެ) ޝްރެޑަރ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން(ނުވަތަ ކަރުދާހެއް ޝްރެޑް 

  
ރުދާހަކީކަނައްތާލުމަށް ހުށަހަޅާ އެއްޗަކީ ކަރުދާހުގެ ބާވަތަކަށް ވެފައި އެ   )ށ(  

ށްފައިވާ އާލާތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްމަސްތުވާއެއްޗަކުން މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކޮ
ތެއް ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އެ ކަރުދާސްޢަނުވަތަ ޒަރީ

  .ނައްތާލަންވާނީ އަންދައިގެންނެވެ
ކަރުދާހަކީ އެނައްތާލުމަށް ހުށަހަޅާ އެއްޗަކީ ކަރުދާހުގެ ބާވަތަކަށް ވެފައި )ނ(   

ލާތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްމަސްތުވާއެއްޗަކުން މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ އާ
ތެއް ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައިވެސް އެ ކަރުދާސްޢަނުވަތަ ޒަރީ

ނައްތާލަންވާނީ އަންދައިގެން ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
  .ކުރަންވާނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށެވެ ންކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަ

) ފަޔަރއާމްސް(ބަޑި ފަދަ ހަތިޔާރު 
  ނައްތާލުން

ހަތިޔާރަކީމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ   )ހ(  .11
ހާމަފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ހިފިދާނެ ހަތިޔާރެއް ކަމަށް ނުވަތަ 

ޓަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބޭނުންވާ ފަދަބަހައްދައްކާލުމެއްގައި 
ހަތިޔާރެއް ނަމަ، އެހަތިޔާރެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް

ފުލުހުންގެ ހަތިޔާރު ބަލަހައްޓާބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ކޮމެޓީއިން ހޯދުމަށްފަހު، 
މުންޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިއަކާ ނުވަތަ ޕޮލިސް ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރާއި ލިޔު

ފުލުހުންގެ .ހިމަނަން ވާނެއެވެވާލުކޮށް، އެމައްސަލައެއްގެ ރިކޯޑުގައި އެކަން ޙަ
ޓަރާއި އެހަތިޔާރު ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ޕޮލިސް ހެރިޓޭޖް ސެން

ވުމާއިއެކު އެޑިޕާރޓްމަންޓު ނުވަތަ ސެންޓަރުން އެ ހަތިޔާރު،ހަތިޔާރެއް ހަވާލުކުރެ
  .ށް އަރުވަން ވާނެއެވެއެތަނުގެ އިންވެންޓްރީ އަ
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ގޮވާ ޒާތުގެ  )ށ(  

ހަތިޔާރެއް އުފެއްދި ތާރީޚާއި، ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތަށާއި، އެއެއްޗެއް ފެނުނުއިރު
އޮތް ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެއީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޭނުން ހިފޭނެ ޙާލަތުގައި
އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ނިންމައިފިނަމަ

ހިފުމާމެދު ގޮތެއްއެއެއެްޗއް ނައްތާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެއެއްޗެއްގެ ބޭނުން 
އެއެއްޗެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ، ކޮމިޓީން .ނިންމުމަށް ކޮމިޓީގައި އެދެންވާނެއެވެ

ހަތިޔާރު ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓާ ހުއްދަ ދީފިނަމަ، އެއެއްޗެއް ފުލުހުންގެ
ގެ ރިކޯޑުގައި އެކަންންވެންޓްރީގައި ހިމަނާ، މައްސަލައިވާލުކޮށް، އެތަނުގެ އިޙަ

  .ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ހަތިޔާރެއް)ނ(   

ކޮމިޓީންއްތާލަން ނަނުވަތަ ގޮވާ ޒާތުގެ ހަތިޔާރެއް ) ފަޔަރއާމްސް(
އެއެއްޗެއް ފެނުނުއިރު އޮތްއެ އެއްޗެއް އުފެއްދި ތާރީޚާއި، ނިންމައިފިނަމަ 

ނައްތާލާނީއެއެއްޗެއް  އިންޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 
  .ކުގައިއެވެރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެއެދާއިރާގެ މާހި

މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރި އާލާތާއި 
  ތަކެތި ނައްތާލުންމަސްތުވާ

ހޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރި އާލާތްތައްނައްތާލަން ޖެ  )ހ(  .12
އެއެއްޗެއް. ނައްތާލަންވާނީ އަންދައިގެން ނުވަތަ އިންސިނެރޭޓް ކޮށްގެންނެވެ

އެންދުމަށްފަހު، ވަޅެއް ކޮނެ، އަޅިތައް ވަޅަށް އަޅައި، އޭގެ މައްޗަށް ފެންއަޅާ
  .ޅާ ފޮރުވަން ވާނެއެވެއެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފޭޭނ ގޮތް ހެދުމަށްފަހު ފަސްއަ

  
މަސްތުވާއެއްޗަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ  )ށ(  

އްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި،ރަބޭނުމަށާއި، ތަކުގެ ތަމްރީނު
އޭގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

ށްކަމަ، އެނިންމި ބޭނުމަށް، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު ޢަދަދަނިންމައިފިނަ
އެއެއްޗެއް ނައްތާނުލާ ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

  .އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެއްވުމުންނެވެ ކޮމިޓީންވަނީ އަށް ލިބިގެން
މަސްތުވުމަށްދަށަށް ގެނެވިފައިވާ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ)ނ(   

އްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެރަބޭނުމަށާއި،  ތަކުގެތަކީ ތަމްރީނުބޭނުންކުރި އާލާ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި، ނުވަތަ ޕޮލިސް ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓައިގެން އިތުރު

ނަމަ،ބޭނުމެއް ހިފިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނިންމައިފި



– 
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ކޮމިޓީގެ ހުއްަދ ، އެނިންމި ބޭނުމަށް، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު ޢަދަދަކަށް

އެއެއްޗެއް ނައްތާނުލާ ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ލިބިގްެނ
  .ސަރވިސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން 
  ކުރެވިދާނެ ތަކެތި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްއި ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ  )ހ(  .13
ސިފައިގާގެނެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންނަށް އެކި ސިފަ

ރާތް ނުވަތަ މިލްކުވެރިޔާ ނުހޯދިގެން ނައްތާލަން ޖެހޭއަންގައިގެންވެސް ވެރިފަ
ނެ ތަކެތިހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ގަހަނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާ

)ތިނެއް( 03މޯލްޑިވްސް ޕޮލްިސ ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭތާ 
މަސްދުވަސް ވުމުން، ފަނޑިޔާރެއްގެ ހުއްދައާއެކު އެއެއްޗެއް ނީލަމުގައި

އަދި .ވިއްކާލުމަށްފަހު، ލިބޭ ފައިސާ މާލިއްޔަތާބެހޭ ވުޒާރާއާ ޙަވާލުކުރާނީއެވެ
މީހުން ދޫކޮށްފައިދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިންެއކި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށްފަހު، 

އެމައްސަލައެއްގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް ނޭނގޭ މައްސަލަތަކުގައި ގެނެވޭ
ހަރުމުދާ، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް

ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކޮމެޓީގެ ހުއްދަ އާއިއެކު ،މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު
ކާ، އެ އެއްޗެއްގެ އަގަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީ ފުލުހުންގެނީލަމުގައި ވިއް

  .ވެލްފެއަރ ފަންޑަށެވެ

  
ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހަރުމުދަލުގެ ތެރޭ، މިޤަވާޢިދުގެ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(  

މަޤުޞަދަށާއި ފަރުދުންގެ ޒާތީ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ އެހީގައި
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ. ތަކެތި ނުހިމެނެއެވެ) ޑިޖިޓްަލ(މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވޭ 

، ނުވަތަ އެއްޗެއް މަޢުލޫމާތެއް ރިކޯޑުކުރެވިދާނެ ނުވަތަ ރައްކާކުރެވިދާނެ އާލާތެއް

ބޭނުމެއް ކުރެވިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށްއެއްވްެސ ަފާރތަަކށް އެއިން އެއްވްެސ 
ދަކީ، ޑިޖިޓަލްމިފަދައިން ޢަމަލު ކުރުމުގެ މަޤުޞަ .ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ތަކެތީގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، ޑިޖިޓަލް އެއްޗަކުން ފޮހެފައިވާ
މަޢުލޫމާތަކީވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން ހޯދަިއގަނެވިދާނެ) ޑިލީޓްކޮށްފައިވާ(
ށް ރައްކާތެރިވުމުގެފަދަ އެއްޗަކަށްވާތީ ފަރުދުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތަ) ރިކަވަރ(

  .ގޮތުންނެވެ

ށް ނޭދެވޭ އަސަރުބިމުގެ ވެއްޓަނައްތާލަން ޖެހޭ ދިޔާ އެއްޗަކީ އޭގެ ސަބަބުން   )ހ(  .14  ތަކެތި ނައްތާލުން ދިޔާ
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އޮއްސާލައިގެން އެވަޅަށް ވެަޅއް ކޮެނ،، ކުރާނެ އެއްޗަކަށް ނުވާނަމަ އެއެއްޗެއް
ނުކުރެވޭ އަދި، އެފަދަ އެއްޗެއް އަޅާފައިވާ ފުޅި ބޭނުން. ނައްތާލެވިދާނެއެވެ

  .ނެތިކޮށްލަން ޖެހޭނެއެވެ ވަރަށް

  
ނައްތާލަން ޖެހޭ ދިޔާ އެއްޗަކީ އޭގެ ސަބަބުން ފަސްގަނޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް  )ށ(  

ކުރުން އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެއެއްޗެއް ނައްތާލަންވާނީ އެކަމުގެ
  . މާހިރުންގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު، މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ

ބަޑިއަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ވަޒަން ގޮއްވާލެވޭ އެއްޗަކުން ގޮއްވާލާފައި ހުންނަ  .15  ތާލުންހުސްދޯރި ނައް
ފެށިގެންއެތެރެކަނޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމުންހުސްދޯރި ނައްތާލަންވާނީ 

ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތި އުފައްދާ ކުންފުންޏަކަށް ،ފައްތައިގެންށް މޭލު ބޭރަށް، ކަނޑަ 12
މިގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީ ފުލުހުންގެ ވެލްފެއަރ .ވިއްކައިގެންނެވެ

  .ފަންޑަށެވެ

ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންވެދާނެ ފަދަ 
ނުރައްކާތެރި ބޭހުގެ މާއްދާތައް ހިމެނޭ 

  ތަކެތި ނައްތާލުން

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނުބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  )ހ(  .16
ސަރވިސް އަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވިހަ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ކެމިކަލާއި ބައޯހެޒާޑަސް

ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ ޞިއްޙީ މައްސަލައަކަށް ނުވަތަ ޙާލަތަކަށް އެއިން ، ކެމިކަލް
ރިޢާޔަތްކޮށް އެ އެއްޗެއް ނައްތާލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ

މިފަދަ ކެމިކަލެއް. ނިންމިދާނެއެވެފޮރެންސިކް ދާއިރާގެ މާހިރެއްގެ ލަފާއާއެކު 
ނުވަތަ އެއްޗެއް ނައްތާލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމުގައި ނަގާ ވަޤުތަކީވެސް މުޖުތަމަޢަށް
އެއެއްޗެއްެގ ސަބަބުން އިތުރު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ބާވަތުގެ އެއްޗެއް

ޕާރޓަކުކަމަށް ފޮރެންސިކް އެކްސްޕާރޓެއް ނުވަތަ ކެމިކަލްގެ ދާއިރާއެއްގެ އެކްސް
ލަފާދީފިނަމަ ކޮމިޓީގެ ހުއްދައާ ނުލާ، އެ އެއްޗެއް ނައްތާލުމަށް މޯލްޑިވްސް

  .ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ނިންމިދާނެއެވެ
ހިމެނޭ މެމްބަރުންކޮމިޓީގައި އި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތެއްގައި ގަ) ހ(މިމާއްދާގެ )ށ(   

ތްކުރުމާއި، އަދިއެމެޖެންސީ ޙާލަތެއްގައިވެސް ތަކެތިނައްތާލުމަށް މަސައްކަ
ހިނގާ ދިޔަކަން ތި ނައްތާލުމަށްފަހު،އްޖެނަމަ އެތަކެއެފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރެވި

  .ޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެރވިސްއިން ކޮމިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަޓެއް ޕޯގޮތުގެ ރި

މައްސަލަތަކުގައި ގެނެވޭ ފައިސާއާ 
  މެދު ޢަމަލުކުރަންވާ ގޮތް

އްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭއެއްވެސް މައްސަލައެ  .17
ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި މީހެއްގެ މިލްކަކަށް ނުވާ ފައިސާ، ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތަކަށް
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  .ޢަަމުލުކޮށް އެކަން އެމައްސަލައެއްގައި ރިކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެ

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ޕާކްކޮށްފައި 
  އުޅަނދު ހުރުމުން ނެގޭ އެއްގަމު

އެއްގަމު( 2009/05އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .18
އާއި އެ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދާއި، ފުލުހުން) ދަތުރުފަތުގެ ޤާނޫނު

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޤަވާޢިދަކާއި ޚިލާފަށް، ބަންޑާރަ މަގެއް ނުވަތަ
ދެއްގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ނެގޭ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިންސަރަޙައް

ގައި ވާ 2009/05ނައްތާލަން ޖެހޭ އުޅަނދުފަހަރު ނައްތާލާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  .ގޮތަށެވެ

ވަކި ގޮތަށް ނައްތާލަން މިޤަވާޢިދުގައި 
  ބަޔާންވެގެން ނުވާ ތަކެތި ނައްތާލުން

ގޮތަކަށް ނައްތާލަން ވާނެ ކަމުގައި ބަޔާންނުވާ އެންމެހާ މި ޤަވާޢިދުގައި ވަކި  )ހ(  .19
  .ނެވެކޮށްގެން ތަކެތި ނައްތާލަންވާނީ އަންދައިގެން ނުވަތަ އިންސިނެރޭޓް

  
ޚިލާފަށް އެއްޗެއް ނައްތާލަންވާނީވާ ގޮތާ ބަޔާންވެގެންގައި ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(  

އެއްޗެއް ނައްތާލުމަށްކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ބާވަތެއްގެ 
ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ނައްތާލަން ،ލިޔުމުން އެންގުމުން

،ލަފާ ދިނުމުންފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް 
  .ނެވެއެފަދައިން ނަްއތާލުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުން

 އިރު އޮބްޒާވަރުންތަކެތި ނައްތާލާ
  ގެނައުން

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ،ތަކެތި ނައްތާލާ މަންޒަރު ބެލުމަށް، އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި  )ހ(  .20
އުޞޫލެއްގެ މަތިން، ޚަބަރުފެތުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި

ބަހަށްއެފެއާރޒްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ހިލޭ ސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް
  .މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދަޢުވަތު ދެވިދާނެއެވެ

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ވަކި ބާވަތެއްގެ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(  

ނުރައްކަލަކަށް ނުވަތަ އިތުރު ފިޔަވަޅުއެއްޗެއް ނައްތާލާއިރު ދިމާވެދާނެ 
މެއް ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށްކޮށް، އެކަރިޢާޔަްތށް ކަކަމައަޅަންޖެހިދާނެ 

ތަނުގައި ފެނިގެން ދަޢުވަތުދީފައިވާ ފަންނީ މީހުންނަށް، ތަކެތި ނައްތާލާ
  .ތިބެވިދާނެއެވެ

ތަކެތި ނައްތާލާ މަންޒަރު 
  ރިކޯޑުކުރުން

ގެފީފޮޓޯގްރަތަކެތި ނައްތާލާއިރު އެކަން ހިނގަމުންދާ މަންޒަރުގެ ވީޑިއޯ ނުވަތަ   .21
)ދިހައެއް( 10ލޭބަލްކޮށް ސެކްރެޓަރިއޭޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮށް، ރިކޯޑް ލަތުންސީވަ

   .ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަންއަހަރުވަންދެން 
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ޢިބާރާތް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން މިޤަވާއިދުގެ އެ  )ހ(  .22  ބަހުގެ މާނަ
ލަތަކުގައި ފުލުހުންގެމައްސަ"ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ' ކޮމިޓީ'ދޭހަނުވާނަމަ 

  .އަށެވެ'' ކޮމިޓީ ނައްތާލާދަށަށް ގެނެޭވ ތަކެތި ބެލުމުގެ 

  
ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މައްސަލަތަކުގައިމިޤަވާޢިދުގައި،   )ށ(  

ޖެހޭއަށް ގެނޭވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނައްތާލަން  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ކޮންމެތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ ނުވަކޮމެޓީއިން ކަމަށް 
  .ވެއެއްޗަކަށެ

  
ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް" މިނިސްޓަރ"މި ޤަވާޢިދުގައި )ނ(  

ވާލުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީއެއްޙަސަރވިސްއާ 
  .ހިންގުމަށް ހުންނަ މިނިސްޓަރަށެވެ

  
ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް" އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑު"ޤަވާޢިދުގައި،  މި  )ރ(  

ަސރިވސް ގެ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
އަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ

  .އިސް އޮފިސަރުން ހިމެނޭ ބޯޑަށެވެ

.ނެވެގެންމަލު ކުރަން ފަށާނީ މިޤަވާޢިދު ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިޢަމިޤަވާޢިދަށް   .23  ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެމައްސަލަތަކުގައި މިޤަވާޢިދު ފާސްވާއިރު، އެކި 

  .ލެވިދާނެއެވެދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ތަކެތިވެސް މިޤަވާޢުިދގެ ދަށުން ނައްތާ
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