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 އެޓަރނީ ޖެނެަރލްެގ އޮފީސް 

 މާލެ،     

 ދިވެހިރާއްޖެ    

 
 

 ގަވާއިދު ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ންފުލުހުން ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަ
 

 އެއްވަނަ ބާބު

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް

(ދިވެހި ުފލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ  34/2020މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1 ނަން ތަޢާރުފާއި

ވަަނ މާއްދާގެ (ޅ) ެގ ދަށުން ބާުރ ލިބިގެްނ  126 ގެ ނު)ޤާނު

 ފައިވާ ގަވާއިެދކެވެ.އިހަދަ

 ހޯދުމުގަިއ ން މި ގަާވއިދަށް ިކޔާނީ، "ުފލުހުްނ ސިފައިންެގ ެއހީތެރިކަ (ށ)  

 އެވެ. ގަވާއިދު"ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 ،ޝަންތަކުގަާއއިމި ގަވާއިުދގެ މަޤްޞަދަކީ، ފުލުހުްނ ހިންާގ ޚާއްަޞ އޮޕަރޭ  .2 މަޤްޞަދު 

، ުފލުހުްނ ީޤޤުތަކުގައިޙްޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަާކ ގުޅިގެްނ ފުލުހުްނ ހިންާގ ތަ

ލަތްތަާކއި، ފުުލހުންނާއި ސިފައިްނ ހާސިފައިންގެ އެހީެތރިކަމަށް އެދެންޖެހޭ 

 ަތއް ބަޔާންކުރުެމވެ.ާރއަތުއިޖުއެކުގަިއ މަސައްކަތްުކރުމުގައި ޢަަމލުކުރާެނ ގޮތުެގ 

 ދެވަނަ ބާބު

 ފުލުހުން ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން 

ފުލުހުން ސިފައިންގެ  

އެހީތެރިކަމަށް 

 ލަތްތައް ހާއެދެވޭނެ 

ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަާކ  ކުގަާއއިފުލުހުން ހިްނގާ ޚާއްަޞ އޮޕަޭރޝަންތަ (ހ)  .3

ސިފައިންެގ   ހިްނގާ ތަޙްޤީޤުތަުކގައި ުފލުހުންނަށްގުޅިގެން ފުލުހުން 

 ދެވިދާނެއެވެ.އެއެހީތެރިކަމަްށ 
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ފުލުުހން ހިންާގ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން،  (ށ)  

ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަާކ ގުޅިގެްނ  ،ކުގަާއއިޚާއްޞަ އޮަޕރޭޝަންތަ

ސިފައިންެގ   ހިންގާ ތަޙްޤީޤުތަުކގައި ފުުލހުންނަށްފުލުހުން

 ލަތްތަކުަގއެވެ.ހާ ާވ ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ،އެހީތެރިކަމަްށ އެދެވޭނީ

އިދާާރގަިއ ެއވަގުުތ ލިބެންުހިރ އިންސާީނ  ގެ ފުލުހުން )1(   

 ފުލުހުން ހިންާގ ޚާއްޞަ  ،ލަތްތައް މަދުވުމުެގ ސަބަބުންސީވަ

ނުވަތަ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށަާކ ގުޅިގެްނ  ަގއިއޮޕަރޭޝަނެއް

އެހީެތރިކަމަްށ  ގެ ޤީޤެއްަގއި ސިފައިންޙްފުލުހުން ހިންާގ ތަ

 ؛ންބޭނުންވު ކޮންމެހެން

 ނުވަަތ ޖިނާީޢ  ކަށްއޮޕަރޭޝަނަ  ފުލުހުން ހިންާގ ޚާއްޞަ  )2(   

ބޭނުންާވ  ކަށްޤީޤަޙްބޮޑު ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިްނގާ ތަ

ލަތްތަްއ ސީ ވަ އެނޫންވެސް  ލަތް ފިަޔވައި ސީ ވަ އިންސާނީ

ނުވަަތ  އްގައި ނެ މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ެއ އޮޕަރޭޝަ

ލަތެްއ ސީ އިާދރާގަިއ ހުިރ ވަ ތަޙްޤީޤެއްގައި ސިފައިްނގެ

 ؛ އަދި ންފުލުހުންނަށް ކޮންމެހެްނ ބޭނުންވު

 ނޫން އެ ނުވަތަ  /ފުލުހުންގެ އިދާާރގައި އިންސާނީ އަދި ) 3(   

 ލަތްަތއް ެއވަގުތުުހީރ ސީލަތްތައް ހުރިނަމަވެްސ ެއ ވަސީވަ

    ޖިނާީއ  ނުވަތަ ކަށް އެ ހިންާގ ޚާއްަޞ އޮޕަރޭޝަނަ

 ބޭނުންވާ  ކަށް ޤީޤަޙްހިންގަންެޖހޭ ތަގުޅިގެްނ  ކާކުށަ ޑުބޮ

 ލަުތގައި ކަމަށް ނުވުން.ހާވަރަށް ތަްއޔާީރ 

 މާއްދާގެ (ހ) ަގއި އެހެން ބަޔާްނކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ފުލުހުްނ މި )ނ(  

 ބޮޑެތި ކުށްތަާކ ގުޅިގެްނ ޢީޖިނާ ކުގައާއިހިންގާ ޚާއްަޞ އޮޕަރޭޝަންތަ 

 އެހީެތރިކަމަްށ އެދެންވާނީ ސިަފއިންގެ  ތަކުަގއިޤީޤުޙްފުލުހުން ހިންާގ ތަ

އެ އޮަޕރޭޝަެނއް ނުވަަތ  އިހީތެރިކަާމ ނުލަ ފުލުހުންނަށް ސިފައިްނގެ އެ 

 ލަތުގަިއ އެކަްނޏެވެ. ހާ ޤީޤެއް ކުިރއަށް ގެންދެވެްނ ނެތް ޙްތަ

ފުލުހުން ސިފައިންގެ 

އެހީތެރިކަމަށް އެދޭނެ 

 ގޮތް  

 ،އެދޭނީ ިރކަމަށްސިފައިްނގެ އެހީތެފުުލހުން ގަވާއިުދގެ ދަށުްނ  މި (ހ)  .4

ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު މެުދވެރިކޮށް ލިޔުމަކުްނ ދިވެހި 

 ދިފާޢީ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަީޒރުގެ ކިބައިންނެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި އެހެން ބަޔާްނކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ިދމާވެފައިާވ  (ށ)  

ތަކަްށވާނަަމ، އެފަދަ ލަހާނެްތ  ލަތަީކ އެހީއަްށ ިލޔުމުން އެެދވެންހާ

އަނގަބަހުްނ އެދުމަށް މި ގަވާއިދު ހުަރހެްއ ނާޅައެވެ.  ހީއަކަށްއެ

 އެފަަދ ެއހީއަކަްށ އަނގަަބހުން އެުދނުކަމުގައި  ،އެހެންނަމަވެސް

(ސައުވީސް)  24ވީނަމަވެސް، ވީއެންެމ އަަވހަކަށް، އަިދ ގިަނވެގެން 

ދިވެިހ ޔުމުން ނު އެދުން ލި ެތރޭގައި، އަނގަަބހުން އެދު ގެގަޑިއިރު

ކަންކަަމށް ޒިންމާ  ޢީދިފާ ،ޒިންމާާވ ވަޒީރު ެގ ޚިދުމަތަށްންހުފުލު

 ވަޒީރަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

މި ގަވާއިުދގެ ދަށުްނ ސިފައިންެގ ެއހީތެރިކަމަްށ އެދެްނ ބޭނުންާވ  (ނ)  

ރޭވިގެްނ ވަކި ދުަވހެއް ކަނޑައެޅިެގން ހިންާގ  އިލަލަތަކީ ދުރާ ހާ

އްނަމަ، ެއ އޮޕަރޭޝަެނއް ނުވަަތ ޤެޤީ ނުވަތަ ތަޙްއޮޕަރޭޝަނެއް ޚާއްޞަ 

، (ހަތެއް) ދުަވސް ކުރިން 7ތަޙްޤީގެއް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިާވ ދުވަުހގެ 

ެގ ފުލުހުންދިެވހި  ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން،މި މާއްދާގެ (ހ) 

 ލިޔުމުން އެހީތެިރކަމަށް އެިދ  މެދުެވރިކޮށް ޒިންމާ ވަޒީރު ޚިދުމަތަށް

 ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަީޒރަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ. ދިފާޢީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ފުލުހުްނ  މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ެއހެން (ރ)  

ނުވަތަ  ކީ އޮަޕރޭޝަނަ ޞަސިފައިންގެ އެހީެތރިކަމަށް ބޭނުންވާ ޚާއް

ޤީޤަކީ ކުއްިލއަކަށް ިހންގަންޖެހޭ ޙް ބޮޑު ކުށަކާ ގުޅިގެްނ ހިންާގ ތަޢީޖިނާ

އް ކަމުގަިއވާނަމަ އެ އޮަޕރޭޝަނެްއ ޤެ ޤީޙްރޭޝަނެއް ނުވަތަ ތައޮޕަ

ފުލުހުްނ ނިްނމާ ވަގުތު،  ުނވަތަ އެ ތަޙްޤީެޤއް ހިންގުމަށް  ހިންގުމަށް

ކަންކަމަށް ޒިންމާާވ ވަޒީރަްށ  ޢީދިފާ އެހީތެރިކަމަްށ އެދި ފޮނުާވ ިލޔުން

 ފޮނުވުމުން ފުދޭނެއެވެ. 

ދިފާޢީ އިންގެ ެއހީތެރިކަމަށް ެއދި މި މާއްދާ ދަށުން ފުލުހުން ސިފަ (ބ)  

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރަްށ ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި، 

 .ހިމަނަންވާނެެއވެމަދުވެގެން 

  އެއް؛ގެ  ުޚލާޞާޤީޤު ޙްއޮޕަޭރޝަން / ތަ ޞަޚާއް )1(   

 ެއހީތެރިކަްނ ބޭނުންވާ ޤީޤަށް ޙްއޮޕަރޭޝަްނ / ތަ ޞަޚާއް )2(   

 ؛ސަބަބު
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ިއ އެހީެތރިކަްނ ގަޤީޤުޙްއޮޕަރޭޝަްނ / ތަ ޞަޚާއް )3(   

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ާތރީޚު

 ކަމަްށ ލަފާުކރެވޭ  ޤީޤަްށ ހޭދަވާނެ ޙްއޮަޕރޭޝަން / ތަ ޞަޚާއް )4(   

 ؛މުއްދަތު

ޤީޤަށް ސިފައިންެގ ފަރާތުްނ ޙްއޮޕަރޭޝަން / ތަ ޞަޚާއް )5(   

 ސިަފއިންގެ ވާ (ބޭނުން ނިސްބަތްއެހީތެރިކަން ބޭނުްނވާ 

 ލު)ސީލަތްތަކުެގ ތަފުސީ ދަދާއި ވައަ

ޤީޤަށް ސިފައިންެގ ފަރާތުްނ ޙްއޮޕަރޭޝަން / ތަ ޞަޚާއް )6(   

ތިޔާެރއް ބޭނުންވާނަަމ ބޭނުންވާ ހަިތޔާރާިއ ގުޭޅ ހައެއްވެސް 

 ؛ތަފްޞީލު

ޤީޤަށް ސިފައިންގެ ެއީހ ޙްއޮޕަރޭޝަން / ތަ ޞަޚާއް )7(   

ުކގެ ުކުރ ވެދާނެ ދަތިތަރިމަތިއި ކު ލަތެއްގަ ހާ ނުލިބިއްޖެ 

 ؛ޚުލާޞާއެއް

 ؛ އަދި ސޮއިނަމާއި މަޤާމާިއ އެހީއަށް އެދި ހުަށހަޅާ ފަރާތުެގ  )8(   

 ؛ ތާރީޚުއެހީއަށް އެދި ހުަށހެޅި  )9(   

ފުލުހުން 

އެހީތެރިކަމަށް އެދި 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާ 

ގުޅިގެން ސިފައިން 

 ގޮތް  ނެ ޢަމަލުކުރާ

 ބޮޑެތި ކުށްތަކާ ގުޅިެގްނ ޢީޖިނާ ،ތަކާއިޞަ އޮޕަރޭޝަންފުލުހުން ހިންާގ ޚާއް  .5

ސިފައިންެގ ެއހީތެިރކަމަށް އެިދ ހުަށހަާޅ ތަާކ ގުޅިގެން، ޤީޤުޙްހިންާގ ތަ ންފުލުހު

ތިީރަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ،ގުޅިގެްނ ސިފައިްނ ޢަމަލުުކރާނީ ކާހުށަހެޅުމަ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ދި ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމަކާ ގުޅިގެްނ  ވީ އެންެމ އެ ށް ފުލުހުން ެއހީތެރިކަމަ (ހ)  

ތެޭރގައި ަވކި ގޮތެްއ  ގެގަޑިއިރު  24އަިދ ގިނަެވގެން  ،އަވަހަކަށް

ލިޔުމުްނ  އެކަން ުފލުހުންެގ ޚިދުމަތަށް ޒިންމާ ވަޒީރަށް  ،ނިންމައި

 އެންގުން؛
       ފުލުހުން ެއހީތެރިކަމަްށ އެދި ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމާ ގުޅިގެްނ   (ށ)  

 ހުށަހެޅުމުަގއި ެއހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ މިންވަރަްށ އެ
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ކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ ،މަނައެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެވެން ނެތް

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ދިވެހި ޒިންމާވާ ވަޒީރު،  މަށްދިފާޢީ ކަންކަ

 ޒިންމާވާ ވަޒީރަށް ލިޔުމުން އެްނގުން؛ އަދި 

        ،ެއހީތެރިކަމަްށ އެދި ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމާ ގުޅިގެންފުލުހުން  (ނ)  

 ،ވާ މިންަވރަށް ެއހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދެވެްނ ނެތްނަމަހުށަހެޅުމުގައި އެ 

  ސިފައިންނަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެވޭނެ މިންަވރު ިމ މާއްދާގެ 

ާވ (ށ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ފުުލހުންެގ ޚިދުމަތަށް ޒިންމާ

ޒިންމާވާ ވަޒީރަށް އަްނގާ ެއންގުމުގަިއ  މަށްވަޒީރު ދިފާޢީ ކަންކަ

  .ހިމެނުން

ފުލުހުން 

އެހީތެރިކަމަށް އެދި 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް 

ހުއްދަ ދޭނެ 

ފަރާތްތައް 

 ކަނޑައެޅުން 

މި ގަވާއިުދގެ ދަށުން ުފލުހުން ސިަފއިންގެ އެހީތެިރކަމަށް ެއދި ހުށަހަާޅ  (ހ)  .6

 ުހއްދަ ދޭނެ ފަރާތްތަްއ ސިފައިންގެ ފަރާތުން  ންހެޅުމާ ގުޅިގެހުށަ

 ންނަންވާެނއެވެ.އޮޒިންމާވާ ވަީޒރު ކަނޑައަޅާފައި  މަށްދިފާޢީ ކަންކަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ދެޭވ ހުއްދައިެގ  (ށ)  

އޮޕަރޭޝަންތަުކގައި، ކޮމާންޑް އެންްޑ ްއޞަ ޚާދަށުން ހިންާގ 

އަިދ ކޯޑިނޭޓްުކރުން ކަނޑައެޅިފައިވާގޮްތ ތިީރގަިއ  ކޮންޓްރޯލް 

 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ.

ސްޓްރެޓެޖިކް ލެެވލް: ިމއީ ުފލުހުންނަށް އެހީތެިރކަްނ  )1(   

ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތްތަާކއި ދާިއރާތަކާިއ އަިދ މިނޫންވެްސ 

ސްޓްރެޓެޖިކް ލެެވލްގައި، ދިފާޢީ ކަންކަމަްށ ޒިންމާާވ 

ވައިްސ ޗީފް އޮްފ  ،އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި ވަޒީރާއި، ޗީފް

ލީހުން، ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިތުރުން، ސިަފއިންގެ ލަފާދޭ މަޖި

ލެވެްލގައި ފުުލހުންގެ އިާދރާާއ  ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. މި

 އިދާާރގެ އެންެމ އިސްފަރާތްަތކާއެވެ. ކޯޑިނޭޓް ކުރާނީ، އެ 

ށް އެހީތެިރކަްނ އޮޕަރޭޝަނަްލ ެލވެލް: މިީއ ފުުލހުންނަ )2(   

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަަޔރ ލީޑަރޝިްޕގެ އިންޓެންޝަާނ 

 ޛު އޮޕަރޭޝަނެްއ ރާަވއި ތަންފީ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ

ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ޕްލޭންކޮށް ރާަވއި ހިްނގުމަށް ޭއރިާއ 
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ެލވެްލގަިއ  . މި ެގ ެލވެްލ ެއވެލެވެްލގަިއ ގޮތްތަްއ ކަނޑައެޅުމު

ިއ ކޯޑިނޭޓް ުކރާނީ، އޮަޕރޭޝަްނ ފުލުހުންެގ އިދާާރއާ

ރަކާތްެތރިާވ ފުުލހުންެގ ޙަހިންގުމާއި ރޭވުމުަގިއ އިސްކޮްށ 

 އިދާރާގެ  އިސްަފރާތްތަކާއެވެ.

ޓެކްޓިކަލް ލެވެލް: ިމއީ ފުލުހުންނަށް އެހީތެިރކަްނ  )3(   

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިްނގާ އޮޕަރޭޝަންތަުކގަިއ 

ރޫފް ހިންގުާމ ޢުއަްށ އަމުރު މަގްރައުންޑް ެލވެލްަގއި ޓްރޫޕްސް

 ލެެވލް އެވެ.ހުންނަ ކޮމާންޑަރުގެ ކޮންްޓރޯލް އޮންނަ ވާލުވެ ހަ

     ލެވެްލގައި ފުުލހުންގެ އިދާރާއާ ކޯޑިނޭޓް ކުރާނީ،  މި

ކުރުމަށްޓަކަިއ ްގރައުންްޑ ޛުއޮަޕރޭޝަނެްއ ތަންފީ އެ

ރަކާތްތެިރވާ ފުުލހުންެގ ޙަ ޓެކްޓިކަލް ލެވެްލގައި 

 ވެ.އެއިސްފަރާތްތަކާ

ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންްޓރޯްލ އެކްސަަސއިޒް ުކރުމުގަިއ ެއއް ެލވެްލ  (ނ)  

އެއްެވްސ  ،އަނެއް ލެވެްލއާއި ކޯޑިނޭޓް ުކރަންވާނެއެވެ. ނަަމވެސް

ލަތެްއ ހާަޞލާތު ނުކުެރޭވ ވާލަތެއްަގއި ެލވެލްތަކުެގ މެދުގައި މުހާ

ލެެވލްއެއްަގިއ   އެ  ،ލަތާިއ ވަގުތަްށ ރިޢާޔަްތކޮށްހާ ވެއްޖެނަމަ، މެދުވެރި

 އި ަޞލާތު ުކރެވުނުހަވާގޮތްތައް ނިންމުމަްށ ުހރަހެްއ ނެތެވެ. އަިދ މު

 އަވަހަށް ނިންމި ނިންމުްނ މަތީ ެލވެލްއަްށ ބްރީފް ކޮށްދޭންވާެނއެވެ.

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ނެ ގޮތްޤީޤު ހިންގުމުގައި  ޢަމަލުކުރާޙްއޮޕަރޭޝަނާއި ތަ ޞަސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހިންގާ ޚާއް

އޮޕަރޭޝަނާއި 

ތަޙްޤީޤު ހިންގުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

އޮޕަރޭޝަންަތކާއި ތަޙްޤީޤުތަކުގަިއ  ޞަދުގެ ދަށުން، ފުލުހުން ހިންގާ ޚާއްއިގަވާ މި  .7

ސިފައިން އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަުލކުރާނީ، ިތރީގައި ބަޔާކޮށްަފއިާވ 

 ވެ.ގޮުތގެމަތިންނެ  އެއްގޮްތވާލުތަކާސޫއު

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުުލހުންނަށް އެހީެތރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުމަށް  މި (ހ)  

ގަިއ ޤުގަިއ ނުވަތަ ަތޙްޤީއޮޕަރޭޝަނު  ފެިށގެން، އެ  ހުއްދަދެވޭ ހިސާބުން

 މުއައްސަސާެގ ފަރާތުން ކޯޑިނޭޓްކުރާނެ ަފރާތްތައް ކަނޑަެއޅުން؛ ދެ
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ގުޅޭގޮތުްނ އެއްވެްސ އޮަޕރޭޝަން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤާ ޚާއްޞަ ހިންގާ  (ށ)  

އިދާރާެގ  ދެ ،ލޫމާތެއް ލިބިފަިއވާނަމަޢުބާވަތެއްގެ އިންެޓލިޖެންސް މަ

 ؛ުކރުންހިއްސާލޫމާތެއް ޢުމަ މެދުގައި އެ 

އެހީތެރިކަމަްށ އެދިފަިއާވ ދާއިާރގެ ެތރޭގަިއ ުފރިހަަމ ކުރަންޖެޭހ  (ނ)  

     ، ފުލުހުްނ ބޭނުންވާ ިމންގަނޑަށް ދެެނގަނެމައިގަނޑު ޓާސްކް 

ސިފައިންނާ ހަވާުލކޮށް، ސިފައިންެގ ކޮމާންޑް  ނިންމުމަށްޓާސްކު  އެ

 ޓާސްުކ ފުިރހަމަ ުކރުން؛ އަިދ. އެންޑް ކޮންޓްރޯްލގެ ދަށުން އެ

ލޫމާތު ޢުހަނގުރާމަެވރި ހަތިާޔރު ނުވަތަ ޮގވާތަކެތި ހުރެދާނެކަުމގެ މަ (ރ)  

ލަތެއްގަިއ ހާ  މަެލއް ހިްނގައިފިޢަލަތެއްަގއި، ނުވަަތ އެފަދަ ހާ ލިބިއްޖެ 

ލަތުގަިއ ކުރިަމތިވެފައިާވ ހާ  އިސްވެ ޙަަރކާތްތެރިވާީނ ސިފައިންނެވެ. މި

އްދެްއ ނުވަަތ ސީންއެްއ ޙަ ލުމަށްފަުހ ެއ ސަރައިެތރިކަން ަނއްތައުނުރައްކަ

 ވާލުުކރަންވާނެެއވެ.  ހަ ފުލުހުންނާ 

އޮޕްރޭޝަނަލް ޕްލޭން 

 ތައްޔާރުކުރުން 
އިންެގ އެހީެތރިކަމާއެކު ުފލުުހން ހިންާގ މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ސިފަ (ހ)  .8

  ހިންގަން ފެށުުމގެ ކުރިްނ  އްޤީޤެޙްތަ ްއ ނުވަތައޮޕަރޭޝަނެއްޞަ ޚާ

ޤީޤަާކ ގުޭޅ އޮޕަރޭޝަަންލ ޕްލޭނެްއ ޙްރޭޝަނެއް ުނވަތަ ތައެ އޮޕަ 

 ލަންވާެނއެވެ.އިލަވަ މަޝްަވރާގެ މަތިްނ  ފުުލހުން ެއކު ސިފައިންގެ

ެއހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ދިމާވާ ކުއްިލ  މާއްދާގެ (ހ) ގައި މި (ށ)  

ޤީޤުތަްއ ހިންގަްނ ޙްުފލުހުްނ ހިންާގ އޮަޕރޭޝަންތަކާިއ ތަ ލަތެއްަގއިހާ

، މި މާއްާދގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަަދ ފެށުމުގެ ކުރިން

   އޮޕަރޭޝަނަްލ ޕްލޭނަާކ ނުލަިއ ެއ ެއހީތެރިކަްނ ފޯރުޮކށްދިނުމަށް 

 ހެްއ ނާޅައެވެ. މި ގަވާއިުދ ހުރަ 

ެލޭވ އިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ އެުކލަވަ )ނ(  

 ލޫމާތު ހިމަނަްނވާނެއެވެ.ޢުިވ މަނިއޮޕަރޭޝަނަްލ ޕްލޭންގަިއ އަންނަ
 ސިފައިންާނއި ފުުލހުންގެ ޤީޤުަގއި ޙްއޮޕަރޭޝަންގަިއ ނުވަތަ ތަ )1(   

 ދައުރު ަވކިވަކިްނ ބަޔާންކުރުން؛

ޤީުޤގައި އެްއވެސް ކަަހަލ ޙްއޮޕަރޭޝަންގައި ނުވަތަ ތަ )2(   

 ؛  ސީލުރުތަުކގެ ތަފުހަތިޔާރެްއ ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ހަިތޔާ
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ގަިއ ހަތިާޔުރ ބޭނުންކުރާނަަމ ޤުޤީޙްއޮޕަރޭޝަންގަިއ ނުވަަތ ތަ )3(   

 ލަތްތައް؛ހާ ނެވޭއެ ހަތިާޔރު ބޭނުންުކރެ

ގަިއ ހަތިާޔރުގެ އިުތރުްނ ޤުޤީޙްނުވަތަ ތަ ގައި އޮޕަރޭޝަން )4(   

ލަތެއް ބޭނުންުކރާނަމަ އެ ވަޞީލަެތއްެގ ސީ އެހެން ވަ

ވަީސލަތްތަްއ  (ސިފައިންނާިއ ފުުލހުންގެ  ؛ސީލުތަފު

 ؛)ވަކިވަކިން

 ސިފައިންނާއި ުފލުހުން ގައި ޤުޤީޙްުނވަތަ ތަ ގައިއޮޕަރޭޝަން )5(   

ކޯޑިނޭްޓ  ސިފައިންނާއި ުފލުހުން އެީކގައިވަކިވަކިން އަދި 

 އަދިކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތް؛ 

ޕްލޭްނގަިއ  ޅޭގު ޤީޤާޙްނުވަަތ ތަ މީގެ އިުތރުން އޮޕަރޭޝަން  )6(   

އެއްބަްސވާ ެއހެނިހެްނ  ސިފައިންނާއި ފުުލހުންހިމެނުމަށް 

 ކަންކަން. 

އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭ 

 ތު ރެކޯޑުލޫމާޢުމަ

 ކުރުން 

ކު ުފލުހުްނ ހިންގާ އޮޕަރޭޝަްނ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސިފައިްނގެ އެހީެތރިކަމާއެ  .9

ްށ ކޮހުން ރެކޯޑުނުވަތަ ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭ ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަޢުލޫމާުތ ފުލު

 . ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ

އޮޕަރޭޝަން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤާ ގުޅިގެން ފުލުހުްނގެ ފަރާތުން ސިފައިންެގ  (ހ)  

 އެހީތެރިކަމަްށ އެދުނު ގޮތް؛

        ތަޙްޤީޤާ ގުޅިގެްނ ސިފައިންެގ ފަރާތުްނ އޮޕަރޭޝަން ނުވަތަ  (ށ)  

 ތަނެއްގަިއ ޙަަރކާތްތެރިވުމަްށ އަިއ ގަޑި؛ އެ

އޮޕަރޭޝަން ނުވަތަ ތަޙްޤީާޤ ގުޅިގެން ސިފައިްނެގ ފަރާތުން  (ނ)  

 ންކާިއ  ަސރވިްސ ނަންބަރު؛ވާލުެވހުިރ ފަރާތުެގ  ނަމާއި، ރޭހަ
ސިަފއިންގެ ަފރާތުން ބައިވެރިާވ އޮޕަރޭޝަން ުނވަތަ ތަޙްޤީާޤ ގުޅިގެން  (ރ)  

 ންކާިއ ސަރވިސް ނަންަބރު؛އޮފިސަރުންގެ ނަމާއި، ރޭ

ތަނުން ސިފައިްނ ދިޔަ ގަޑި؛  އޮޕަރޭޝަން ުނވަތަ ތަޙްޤީާޤ ގުޅިގެްނ އެ  (ބ)  

 އަދި
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އޮޕަރޭޝަން ނުވަަތ ތަޙްޤީޤާ ގުޅިގެން އެްއވެސް ހަތިޔާރެްއ  (ޅ)  

 ލު.ސީަތފުނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ިތޔާުރ ބޭހައެ  ،ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ

ޤާނޫނީ ބާރުތައް 

ބޭނުންކުރުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ސިފައިންގެ އެހީތެިރކަމާއެުކ ފުލުހުން ހިްނާގ   .10

ޤީޤެއްަގއި ސިފައިންނާއި ުފލުހުންނަށް ލިބިފަިއާވ ޙްއޮޕަރޭޝަނެއްަގއި ނުވަތަ ތަ

ޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ޙް އޮޕަރޭޝަަނކާ ނުވަތަ ތަޤާނޫނީ ބާރު ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ

  ލިބިފައިވާ މިންަވރަްށ  ާމގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުން ބާރުސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ކަ

 .އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ހުދޫދުގެ ެތރެއިންނެވެ

މީހުން ހުއްޓުވުމާއި 

ބަލައި ފާސްކުރުމާއި 

 ހައްޔަރުކުރުން 

     ، ލަުތގައި މެނުވީހާޔާްނކޮށްފައިާވ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަ  .11

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ސިފައިންގެ އެހީތެިރކަމާއެުކ ފުލުހުން ހިްނާގ 

ބަލަިއ  ،ޤީޤެއްަގއި މީހުން ުހއްޓުވުމާއިޙްއޮޕަރޭޝަނެއްަގއި ނުވަތަ ތަ

 12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ަހއްޔަރުުކރުމުގަިއ ޢަމަލުުކރާނީ ،ފާސްކުރުމާއި

 ތުެގ ޤާނޫނު) ާއ އެްއގޮތްވާގޮުތގެމަތިން ފުލުުހންނެވެ. އަރާ އިޖުޢީ(ޖިނާ

ތަންތަނާއި މުދާ 

ބަލައި ފާސްކުރުމާއި 

 މުދާ ހިފެހެއްޓުން 

     ، ލަުތގައި މެނުވީހާއެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިާވ   .12

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ސިފައިންގެ އެހީތެިރކަމާއެުކ ފުލުހުން ހިްނާގ 

ޤީޤެްއގައި ތަންތަނާއި މުދާ ަބލައި ފާސްކޮށް އެފަަދ ޙްޕަރޭޝަނެއްަގއި ނުވަތަ ތައޮ

 12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލަތުގަިއ އެކަންުކރާނީހާ މުދަލެއް ހިފަަހއްޓަންޖެހޭ 

 ގޮތުގެމަތިން ުފުލހުންނެވެ. ޤާނޫނު) ާއ އެްއގޮތްވާ ތުގެ އަރާ އިޖުޢީޖިނާ(

     ، ލަތުގަިއ މެނުވީހާ އްގަިއ ެއހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ނެ އެހެން ޤާނޫ  .13 ޤީޤު ހިންގުން ޙްތަ

މި ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިަފއިންގެ ެއހީތެރިކަމާެއކު ފުލުހުން ހިްނާގ 

ޤީޤަކާ ުގޅިގެން ހިންގަންޖެޭހ  ޙްއޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅިގެން ުނވަތަ ތަ ޚާއްޞަ

   12/2016 ަނންބަރު ޤާނޫނު ،ކަންކަން ހިންގާނީ ގެ އެންމެހައިޙްޤީޤުތަ

 ފުލުުހންނެވެ.  ޤާނޫނު) ާއ އެްއގޮތްވާގޮުތގެމަތިން ތުގެ އަރާ އިޖުޢީޖިނާ(

 ން މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ސިފައިންެގ ެއހީތެރިކަމާއެުކ ފުުލހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަ   .14 މީޑިއާ ބްރީފިންގ

 ،   ނީކުރާސާ އްހިޤީޤަާކ ގުޭޅ އެންމެހަިއ މަޢުލޫމާތުތަްއ މީޑީާއ ތަާކ ޙްނުވަތަ ތަ

 ފަރާތްތަްއ މަޝްަވރާކުރުމަށްަފހު ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ  ކަމާބެހޭ ދެ މުއައްސަސާެގ 

 . މަތިންނެވެ

 



 ގެޒެޓު ދިވެހިސަރުކާރުގެ             R-69/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު            155އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 

 

  12 

 ނުވަވަނަ ބާބު

 އެހެނިހެން މާއްދާތައް

ޤާނޫނުތަކުން  ޚާއްޞަ

ފައިވާ އިކަނޑައަޅަ 

ތުތަކަށް އަރާއިޖު

 އިސްކަން ދިނުން 

އޮޕަރޭޝަންަތާކިއ  ޞަ އްޚާ ްނ ހިންގާ ސިފައިންގެ ެއހީތެރިކަާމއެކު ުފލުހު  .15

 ޞަ ތުތަކެއް ޚާއްއައިުޖރާ ޞަޚާއް ޤީޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ަވކިޙްތަ

އޮޕަރޭޝަންތަކާިއ  ްއޞަޚާފައިވާނަމަ އެފަދަ އިޅަޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަ

 ފައިާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.އިޅަޤީޤުތައް ހިންގަންވާީނ އެ ޤާނޫެނއްގަިއ ކަނޑައަޙްތަ

ޓް ފޯކަލް ޕޮއިން

 ހަމަޖެއްސުން 
އިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަންކަްނ ފަޭސހަކަމާއެުކ ކުިރއަްށ ގަވާ މި   .16

ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުުލހުންގެ މުއައްަސސާއިންނާއި ސިފަިއންގެ މުއައްސަސާއިްނ 

  ކޯޑިނޭޓްކުރާނެ ފޯކަްލ ޕޮއިންޓެްއ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންވާެނއެވެ.

ގަވާއިދަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
މި ަގވާއިދު ދިެވިހސަރުކާުރގެ ގެޒެޓުަގިއ  ،މި ގަވާއިދަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ  .17

 ޝާއިޢުކުރާ ާތރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ގަވާއިދު 

 ލާޙުކުރުން ޞްއި
އޮޕަރޭޝަންތަާކިއ  ޚާއްޞަ  ން ހިންގާ ސިފައިންގެ ެއހީތެރިކަމާެއކު ުފލުހު  .18

 ،ފައިނުާވ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމައިގަިއ ކަނޑައަޅަގަވާއިދު  ޤީޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ މިޙްތަ

ލާޙުކުރުުމގެ ބާުރ ބަންޑާރަ ނައިބަްށ ޞް މި ަގވާއިދު އި ،އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ލިބިގެންވެެއވެ.

މި ގަވާއިދުަގއި ޢިބާރާެތއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިާވ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެްނ   .19 މާނަކުރުން 

އަންނަނިިވ ޢިބާާރތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަްށ ހިނދަކު،  އި ެއއް ޭދހަނުވާހައެހެން މާނަ

 ދީފައި އެވަނީ، ެއ ޢިބާރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީަގއި ދީފަިއއެވާ މާނަުކރުމެވެ.

 އޮަޕރޭޝަން" ުނވަތަ "އޮޕަރޭޝަން" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، ޞަ"ޚާއް (ހ)   

ދިވެިހ ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު) ެގ ( 34/2020 ނަންބަރު ޤާނޫނު

މާއްދާެގ (މ) ގެ ދަށުްނ ވަިކ ދާިއރާއަކަްށ އިސްަކން ދީގެްނ  69

 ހިންގުމަށް ވަޒީުރ ކަނޑައަޅާ  އޮޕަރޭޝަންތަކަެށވެ. 

 ލަތްތަކާއި ސީ އިންސާނީ ވަ ،ލަތް" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނީސީ"ވަ (ށ)  

 ލަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. ސީ ވަ އެނޫންވެސް
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 ޒިންމާާވ ވަޒީރު" ކަމަްށ ބުނެފައި  ެގ ޚިދުމަތަށްުފލުހުންދިވެހި " )ނ(  

ދިވެހި  ،ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  242ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އެވަނީ

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ޒިންމާ މަތިުކރެވިފަިއވާ ވަޒީރަށެވެ. 

ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޤާނޫނު  ޢީ"ދިފާ )ރ(  

ސިފައިްނގެ ޚިދުމަުތގެ ޒިންާމ ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ  242އަސާސީެގ 

 މަތިކުރެވިފައިާވ ވަޒީރަެށވެ. 

ބޮޑެތި ކުށްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ޢީ"ޖިނާ )ބ(  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  22ތުެގ ޤާނޫނު) ގެ އަ އިޖުރާ ޢީ (ޖިނާ 12/2016

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަެށވެ.

___________________________________ 

 


