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a 

– 
 

  ބާރުތަކާއި ޤާނޫނީ އެންމެހާ ލިބިދީފައިވާ ފުލުހުންނަށް

 ޤަވާޢިދު ބެހޭ ބޭނުންހިފުމާ އިޚްތިޔާރުގެ

  

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބާރުލިބިގެން ގެދަށުން ގެ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 17 ނޫނުގެޤާ ފުލުހުންގެ މިއީ  .1  ފްތަޢާރު

  .ދެވެޤަވާޢި ބޭެހހިފުމާ ބޭނުން ތިޔާރުގެޚްއި ބާރުތަކާއި ޤާނޫނީ އެންމެހާ އިވާލިބިދީފަ ފުލުހުންނަށް

 ތިޔާރުގެޚްއި ބާރުތަކާއި  ޤާނޫނީ  އެންމެހާ  އިވާލިބިދީފަ ފުލުހުންނަށް" ކިޔާނީ ދަށްޢިމިޤަވާ .2  ނަން ޤަވާޢިދުގެ

  .ވެއެެ" ދުޤަވާޢި ބެހޭ ބޭނުންހިފުމާ

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

  ފާސްކުރުންބަލާ ހުއްޓުވައި

 ބާރު ފާސްކުރުމުގެބަލާ، ނުލައި އަމުރަކާ ކޯޓު ތަންތަން ބަޔާންކުރާ މި ތިރީގައި  )ހ(  .4  ބުާރ ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ހުއްޓުވައި

  .ލިބިގެންވެއެވެ ފުލުހުންނަށް

  
  ؛ތަންތަން އުޅޭ ވަދެނުކުމެ މީހުން ޢާންމުކޮށް)  1(   

  .ތަންތަން ވަދެވޭ ފަހު ދިނުމަށް ފައިސާ)  2(

  
 ތަންތަނާއި ދިރިއުޅޭ މީހުން ތެރޭގައި ބާރުގެ ލިބިދޭ ފުލުހުންނަށް އިން) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ( 

  .  ނުހިމެނެއެވެ ންފާސްކުރުބަލާ ތަންތަން އެ ވަދެ ދޮރަށްގޯތިގެ މީހުންގެ

  
 ބަޔާންކުރާ މި ތިރީގައި ރުބާ ފާސްކުރުމުގެބަލާ ހުއްޓުވައި އުޅަނދެއް ދާ ފައިދުއްވާ )ނ( 

  . ލިބިގެންވެއެވެ ފުލުހުންނަށް ތަކުގައިޙާލަތް

  
 ކަމުގައި ހުރި ގައިއުޅަނދެއް އެ އެއްޗެއް ބޭނުންވާ ފާސްކުރަންބަލާ) 1(   
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  ؛ގަބޫލުކުރެވުން ފުލުހުންނަށް

 ނުވަތަ ފައިވާނަގާ ވަގަށް އެއްޗަކީ ބޭނުންވާ ފާސްކުރަންބަލާ) 2(

  ؛ކަމުގައިވުން އެއްޗެއް މަނާ ގެންގުޅުން

  
 ބެލެވޭ ކަމަށް ގެންގުޅޭ އްޗެއްއެ ވާބުނެފައި ގައި) 2( ގެ) ނ( މާއްދާގެ މި، ފުލުހުންނަށް)  ރ( 

  .  ފާސްކުރެވިދާނެއެވެބަލާ މީހަކު އެ ،ހުއްޓުވާ މީހަކު

  
 އެހެން ތިބި އެއިރެއްގައި އެތަނެއްގައި ފުލުހުންނާއި ފުށުން މީހެއްގެ ހުއްޓުވާ ކުފުލުހަ  )ބ( 

 މީހާގެ ހުއްޓުވުނު ކުރެވޭނަމަ ތުހުމަތު ކަމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލެއް މީހުންނަށް

 ހުރިތޯ ހަތިޔާރު، ތަން ހުރި އެއިރެއްގައި އެމީހަކު ހެދުމާއި ހުރި ލައިގެން ހަށިގަނޑާިއ

  .   ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހުންނަށް ތިޔާރުޚްއި ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބެލުމަށްޓަކައި

  
 ވާފައިނަގާ ވަގަށް ނުވަތަ އެއްޗެއް ވާމަނާކުރެވިފައި ގެންގުޅުން ،ޅެނީގެންގު މީހަކު  )ޅ( 

 ބާރު ކުރުމުގެ ހައްޔަރު މީހަކު ނެތި ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ، ކަމަށް އެއްޗެއް

  .ނުވެއެވެ ލިބިގެން ފުލުހުންނަްށ

  
 މީހާއެ، އުޅެނިކޮށް މީހަކު ތަނެއްގައި ވަދެވޭ ހޯދައިގެން ހުއްދަ ނުވަތަ ގެއެއްގައި  )ކ( 

 އަންނަނިވި ވަނީ ލިބިގެން އިޚްތިޔާރު ވަނުމުގެ ތަނަށް އެ ފުލުހަކަށް ފާސްކުރަންބަލާ

  .ތަކުގައެވެޙާލަތް

  
  ؛ނުވުން މީހަކަށް ދިރިއުޅޭ ތަނުގައިއެ ކީމީހައެ) 1(   

 ނުލައި ހުއްދައަކާ ތުގެވެރިފަރާ އެތަނުގެ އުޅެނީ ތަނުގައިއެ މީހާއެ) 2(

  .ވުންކަމުގައި

  
 ފާސްކުރުމުގެބަލާ އުޅަނދެއް އޮތް ބާއްވައިފައި ގައިތަނެއް ނުވަތަ ގޭގައި މީހެއްގެ  )ކ( 

  .ތަކުގައެވެޙާލަތް އަންނަނިވި ވަނީ ލިބިގެން ފުލުހަކަށް އިޚްތިޔާރު

  
 ގޭގައި ތްއޮ ފައިބާއްވާ އުޅަނދު އެ އަކީ ރިމީހާވެ އުޅަނދުގެ އެ) 1(   

  ؛ނުވުން ކަމުގައި މީހަކު ދިރިއުޅޭ

 ނުވަތަ އެގޭގެ އޮތީ ފައިބާއްވާ ތަނުގައިއެ ނުވަތަ ގައިގޭއެ ،އުޅަނދު އެ) 2(

  .ވުންކަމުގައި ނުލައި ހުއްދައަކާ ރާތުގެވެރިފަ ތަނުގެއެ

  
 ވާފައިނަގާ ވަގަށް ތެރޭގައި ފާސްކުރުމުގެބަލާ މީހަކު ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ ތަނެއް  )އ( 

 ފަދަގަބޫލުކުރެވޭ ނުވަތަ ބެލެވޭ ކަމަށް އެއްޗެއް މަނާ ގެންގުޅުން ނުވަތަ އެއްޗެއް

 ބާރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އެއްޗެއް އެ ނަމަފެނިއްޖެ އެއްޗެއް އޮތް ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

  .ލިބިގެންވެއެވެ ފުލުހުންނަށް
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 ކުރާބަޔާން މި ތިރީގައި ވަނީ އެ ފައިބުނެ ގައި މާއްދާމި ކަމަށް އެއްޗެއް މަނާ ގެންގުޅުން  )ވ( 

  .ތަކެއްޗަށެވެ

  
  ؛ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކުރުމަށް ކުށް) 1(   

 ކުރުމަށް މެއްކަ ހުރި ގުޅުން އިކަމާއެ ނުވަތަ ކުރުމަށް ކުށް) 2(

  ؛އެއްޗެހި ވާތައްޔާރުކޮށްފައި

 ގެ)ވ( މާއްދާގެ މި، ލައްވައި މީހަކު އެހެން ނުވަތަ ،އަމިއްލައަށް މީހަކު) 3(
 ވާގެންގުޅެފައި ޓަކައިކުރުމަށް ކަމެއް ފަދަ ވާނެފައިބު ގައި) 2(

  .އެއްޗެއް

  
 ތިރީގައި ވަނީއެ ބުނެފައި ގައި މާއްދާ މި ކަމަށް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކުށްކުރުމަށް  )މ( 

  .ތަކެއްޗަށެވެ ބަޔާންވެގެންވާ

  
 ފައިވާހަދާ މަށްދިނު އަނިޔާއެއް މީހަކަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް ވައްކަން) 1(   

  ؛ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ

 އަްށއަނެކާ، ލައްވައި މީހަކު އެހެން ނުވަތަ އަމިއްލައަށް މީހަކު) 2(

  .އެއްޗެހި ގެންގުޅޭ ކުރުމަށް އަނިޔާއެއް

 ނުވަތަ މީހަކު ދަށުން ދުގެޢިޤަވާ މި ޓަކައިފާސްކުރުމަށްބަލާ އުޅަނދެއް ނުވަތަ މީހަކު  )ހ(  .5  ބާރުތައް އެހެނިހެން ގުޅޭ ފާސްކުރުމާބަލާ

 ފާސްކުރުމަކީބަލާ އެއުޅަނދު ނުވަތަ މީހާ އެ ،ކުރިން ހިފެހެއްޓުމުގެ އުޅަނދެއް

 ނެތް ފައިދާއެއް އެއްވެސް ނުވަތަ ،ކަމަށް ކަމެއް ނުވާނޭ ޙާޞިލު މަޤްޞަދެއް އެއްވެސް

 ،ނަމަ ފެނިއްޖެ ފުލުހަށް އުޅޭ ންބަލާފާސްކުރަ އެއުޅަނދު ނުވަތަ މީހާއެ ކަމަށް ކަމެއް

  .ނުވާނެއެވެ ފާސްކޮށްގެންބަލާ އުޅަނދު އެ ނުވަތަ އެމީހާ

  
  :ހިނދެއްގައި ޖެހިއްޖެ ފުލުހަކަށް ންބަލާފާސްކުރަ އުޅަނދެއް ހުރި ނުވަތަ، އިން މީހަކު  )ށ(  

  
 ހުރި ޙަވާލުވެ އެއުޅަނދަކާ ،ންކުރި ބަލާފާސްކުރުމުގެ އުޅަނދެއް އެ) 1(    

 ންއަންގަ މަތިން ގޮތުގެ ވާބުނެފައި ގައި) ނ( މާއްދާގެ މި މީހަކަށް
 ފުލުހުގެ ބަލާފާސްކުރާ އެއުޅަނދު އެންގުމަކީ މަޢުލޫމާތު ޖެހޭ

  . އެކެވެޒިންމާ

 އޮންނަން އަތުގައި ގެމީހާ އެފުލުސް ކާޑު އަންގައިދޭ ފުލުހެއްކަން) 2(

  . ވާނެއެވެ

) ރ( މައްދާެގ މި ނަމަވެސް ވީކަމަށް ގައިޔުނިފޯމު ހުރީ ފުލުހަކު އެ) 3(

 ގައި) ނ( މާއްދާގެ މި، ފިޔަވައި ޙާލަތުގައި ވާބުނެފައި ގައި
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 ހާނުދެވޭ މީހަކަށް ހުރި ޙަވާލުވެ އުޅަނދަކާއެ މަޢުލޫމާތު ބުނެފައިވާ
  .ނުވާނެއެވެ ފަށައިގެން ންފާސްކުރަބަލާ އުޅަނދު އެ ހިނދަކު

  
 އެވަގުތު އިރުފާސްކުރާބަލާ އުޅަނދެއް ތިންމަ ގޮތުގެ ވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި )ނ(  

  .އެވެވާނެ ދޭން މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި މީހަކަށް ހުރި ޙަވާލުވެ އުޅަނދަކާއެ

  
 ފުލުހުންގެ ގުޅިފައިވާ އޭނާ ނަމާއި ގެފުލުހެއް ބަލާފާސްކުރާ އުޅަނދު އެ) 1(    

  ؛ނަން މަރުކަޒުގެ

  ؛އެއްޗެއް ބޭނުންވާ ފާސްކުރުމަށްބަލާ އުޅަނދުން އެ) 2(

  .ސަބަބު ޖެހޭ ންބަލާފާސްކުރަ އުޅަނދު އެ) 3(

  
 ރިކޯޑު ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި) ށ( މާއްދާގެމި އިރުޖެހުނު ފާސްކުރާންބަލާ ނދެއްއުޅަ  )ރ(  

 އާއި) ބ( އާއި) ނ( މާއްދާގެމި ނަމަ ބެލެވިއްޖެ ކަމަށް ނެތް ފުރުޞަތު ތައްޔާރުކުރުމުގެ

  .އެވެނުޖެހޭނެ ފުރިހަމަކުރާކަށް ތައްކަންތައް ވާ ގައި) ޅ(

  
 ފާސްކޮށްފިބަލާ އެއްޗެއް ހުރި އުޅަނދެއްގައި އެފަދަ ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނެތް މީހަކު  )ބ(  

  .އެވެވާނެ ންބަހައްޓަ އުޅަނދުގައި އެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ މި ތިރީގައި ،ނަމަ

  
  ؛ލިޔުމެއް ކަމުގެ ބަލާފާސްކުރި އެއްޗެއް އެ ނުވަތަ ޅަނދުއު އެ) 1(    

 އެ ތެރޭގައި އުޅުމުގެ ންފާސްކުރަބަލާ އެއްޗެއް އެ ނުވަތަ ޅަނދުއު އެ) 2(
 ހަކުފުލު އެ ހޯދުމަށް ބަދަލު ޭއގެ ނަމަވާލިބިފައި ގެއްލުމެއް އުޅަނދަށް

 އަންގައިދޭ ކަންހުށަހެޅިދާނެ މަރުކަޒަށް ހުންގެފުލު މަސައްކަތްކުރާ

  ؛ލިޔުމެއް

  .ލިޔުމެއް އެނގޭނޭ މަޢުލޫމާތުތައް ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ މި) 3(

  
 އެ ވާނީ ންބަހައްޓަ ގައިއުޅަނދު ލިޔުންތައް ކުރެވުނު ންބަޔާ ގައި) ބ( މާއްދާގެ މި  )ޅ(  

 ގައިއެތެރޭ އުޅަނދުގެ ލިޔުން ފަދަ މި. ވެބަލައިގެންނެ ގޮތަށް ނުވާ ގެއްލުން އުޅަނދަށް

  .ތަތްކުރެވިދާނެއެވެ ބޭރުގައި އުޅަނދުގެއެ ނަމަ ނުބެހެއްޓޭ

  
 އުޅަނދެއް ނުވަތަ މީހެއް ހިފެހެއްޓޭ ޓަކައިބަލާފާސްކުރުމަށް ދަށުން މާއްދާގެ މި  )ކ(  

 ގޮތުން މި. އްޓިދާނެއެވެހިފެހެ ންދެންބަލާފާސްކުރެވެ މަތީން ގޮތުގެ ކަށީގެންވާއެ

 އެ ނުވަތަ ގައިތަނެއް ހިފެހެއްޓިފައިވާ އުޅަނދުއެ ނުވަތަ އެމީހާ ވާނީ ންފާސްކުރަބަލާ
  .ގައެވެ ސަރަހައްދެއް ކައިރި ތަނަކާ

  
 ޓަކައި ފާސްކުރުމަށްބަލާ މީހަކު ދަށުން ބާރުގެ ލިބިފައިވާ ފުލުހުންނަށް އިން މާއްދާ މި  )އ(  

 ފޭރާމެއް އެއްވެސް ރިހު ލައިގެން މީހަކު އެއްވެސް ،ތަންތަނުގައި ންމުޢާ ފުލުހަކަށް

  .އެވެނުބޭލުވޭެނ
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 ދުއްވާ ގައި ވައި ކަނޑާއި އެއްގަމާއި ވަނީ އެ ބުނެފައި ކަމަށް އުޅަނދު މާއްދާގައި މި  )ވ(  

  .އުޅަނދުފަހަރަށެވެ

 ނަމަ ފާސްކޮށްފިބަލާ ތަނެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ މީހެއް އެއްވެސް ފުލުހަކު  )ހ(  .6  ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު ފާސްކުރުމުގެބަލާ

 ރިކޯޑު ފާސްކުރުމުގެބަލާ މެނުވީ ޙާލަތްތަކުގައި ފަދަ ނުކުރެވޭނެ ރިކޯޑު ލިޔުމުން

  .ވާނެއެވެ ންބަލަހައްޓަ ލިޔެ ަވގުތުން
 ލިޔުމުން ވަގުތުން ރިކޯޑު ފާސްކުރުމުގެބަލާ ތަނެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ މީހެއް  )ށ(    

 އެތަން ނުވަތަ އުޅަނދުއެ ނުވަތަ މީހާ އެ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ފަދަ ނުކުރެވޭނޭ ރިކޯޑު

  .ޖެހޭނެއެވެ ންލިޔަ ރިކޯޑު ކަމުގެއެ އަވަހަކަށް ވީއެންމެ ނިންމުމަށްފަހު ފާސްކުރުންބާަލ
 ނަމަ އެނގޭ ނަން މީހާގެއެ ފުލުހަކަށްއެ ގައިރިކޯޑު ކުރާ ފާސްކުރުމަށްފަހުބަލާ މީހަކު )ނ(    

 މީހާއެ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ނަން ހާގެމީ އެ އަދި. އެވެވާނެ ންލިޔަ ނަން މީހާގެއެ

  .ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހަކަށް އެ ޚްތިޔާރުއި ނުފިހެއްޓުމުގެ ހިފެހެއްޓުާމއި
 އެ ނަމަ ނޭނގޭ ފުލުހަށް ފާސްކުރާބަލާ މީހާ އެ ،ނަން މީހެއްގެ ފާސްކުރެވޭބަލާ  )ރ(    

 ކުރެވުނީފާސްބަލާ އަދި. ވާނެއެވެ ންރަކު ރިކޯޑު ނަގާ ސިފަތައް މީހާގެ ފާސްކުރެވޭބަލާ

 ރިކޯޑުގެ ލޫމާތުމަޢު ބެހޭ ތަނާއެ ނުވަތަ އުޅަނދުއެ ނަމަ ތަނެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް

  .ވާނެއެވެ ންހިމަނަ ތެރޭގައި
 ތިރީގައި ރިކޯޑުގައި ކުރާ ފާސްކުރުމަށްފަހުބަލާ ތަނެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ މީހެއް  )ބ(    

  .ޖެހޭނެއެވެ ހިމަނަން މަޢުލޫމާތު ކުރާ ބަޔާން މި
  ؛ބޭނުން ފާސްކުރިބަލާ) 1(      

 ؛ސަބަބުތައް ޖެހުނު ފާސްކުރަންބަލާ) 2(

 ؛ގަޑި ތާރީޚާއި ފާސްކުރިބަލާ) 3(

 ؛ތަން ފާސްކުރިބަލާ) 4(

 ؛މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ތަކެއްޗާއި ފެނުނު ފާސްކުރުމުންބަލާ) 5(

 އޭނާގެ ނުވަތަ މީހަކަށް ފާސްކުރެވުނުބަލާ ސަބަބުން ފާސްކުރުމުގެބަލާ) 6(

 ތަނުވަ އުޅަނދަކަށް ފާސްކުރެވުނުބަލާ ނުވަތަ ،އެއްޗަކަށް އެއްވެސް
  ؛އެކަން ލިބުނުނަމަ ެގއްލުމެއް އެއްވެސް ތަނަކަށް

  .މަޢުލޫމާތު މީހާގެއެ ނަމަ މީހަކު ފާސްކުރެވުނީބަލާ) 7(
 .ދޭންވާނެއެވެ މީހާއަށް އެ ކޮޕީއެއް ރިކޯޑުގެ ލިޔާ ފާސްކުރުމަށްފަހުބަލާ މީހެއް ،ފުލުހަކު  )ޅ(    

 ކޮޕީއެއް ރިކޯޑުގެ ލިޔާ ފާސްކުރުމަށްފަހުބަލާ ތަނެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް އަދި

 ތަންއެ ނުވަތަ އުޅަނދުއެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް ތަނުގެއެ ނުވަތަ އުޅަނުދގެއެ
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 ދޭން ފަރާތަށް ހުރި ޙަވާލުވެ ތަނާއިއެ ނުވަތަ އުޅަނދުއެ ގަޑީގައި ފާސްކުރެވުނު

 ތާރީޚުން ފާސްކުރެވުނުބަލާ ތަންއެ ނުވަތަ އުޅަނދުއެ ނުވަތަ މީހާއެ ލިޔުން މި. ވާނެއެވެ

  .ދޭންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ ދިހަ ފެށިގެން
 ގައި) ޅ( ދާގެމާއް މި ކަށްކޮޕީއަ ރިކޯޑުގެ ލިޔާ ފާސްކުރުމަށްފަހުބަލާ މީހެއް ،ފުލުހަކު  )ކ(    

 ވީއެންމެ ކޮޕީއެއް ކޯޑުގެރި އެ އެދިއްޖެނަމަ ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ވާބުނެފައި

  .ވާނެއެވެ ދޭން އަވަހަްށ
 ކޮޕީއެއް ރިކޯޑުގެ ލިޔާ ފަހު ފާސްކުރުމަށްބަލާ ތަނެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ،ފުލުހަކު  )އ(    

 ތަންއެ ނުވަތަ އުޅަނދުއެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން ތަނުގެއެ ނުވަތަ އުޅަނދުގެއެ، ދިނުމަށް

 މި، ފަރާތުން ހުރި ޙަވާލުވެ އިތަނާއެ ނުވަތަ އުޅަނދާ އެ ގަޑީގައި ފާސްކުރެުވނު
 ރިކޯޑުގެ އެ އެދިއްޖެނަމަ ންކުރި ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ފައިވާބުނެ ގައި) ޅ( މާއްދާގެ

  .ވާނެއެވެ ދޭން ފަރާތަށް އެ އަވަހަކަށް މެންވީއެ ކޮޕީއެއް

 މާއްދާގައިވާ މި ބެލުމަށްޓަކައި ވޭތޯ އުޅަނދެއްގައި މީހަކު ފަދަ ބުނެފައިވާ ތިރީގައި  )ހ(  .7  ފާސްކުރުންބާަލ މަގުމަތިން

 ފުލުހުންނަށް ޚްތިޔާރުއި ފާސްކުރުމުގެބަލާ މަގުމަތިން ،އުޅަނދުތައް ންމަތި ގޮތުގެ

  .ވެއެވެލިބިެގން
 ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ކުށެއް އެހެން ފިޔަވައި ޚިލާފުވުން ޤަވާޢިދާ ޓްރެފިކް) 1(      

  ؛މީހަކު ކުރެވޭ ތުހުމަތު

 ކަމުގެ ކުރި ކުށެއް އެހެން ފިޔަވައި ޚިލާފުވުން ޤަވާޢިދާ ޓްރެފިކް) 2(

  ؛މީހަކު ބެލެވޭ ކަމުގައި ހެއްކަުކ

 އުޅުނު ކުރަން ކުށެއް އެހެން ފިޔަވައި ޚިލާފުވުން ޤަވާޢިދާ ޓްރެފިކް) 3(

  .މީހަކު ބެލެވޭ ކަމަށް
 ފާސްކުރުމުގެބަލާ މަގުމަތިން ފިޔަވައި ޙާލަތްތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގައި) ރ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

 ރޭންކެއްގެ މަތީ ފެށިގެން އިންސްޕެކްޓަރުން ސަބް ދޭންވާނީ ފުލުހުންނަށް، ހުއްދަ

  .އޮފިސަރެކެވެ ފުލުސް
 ހޯދުމަށް މީހަކު ފަދަ ބުނެފައިވާ ގައި) 3( އަދި )2(، )1( ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި )ނ(    

 ފުލުހުންނަށް އޮފިސަރަކު އެއްވެސް ފުލުހުންގެ ،ހުއްދަ ސްކުރުމުގެފާލާބަ މަގުމަތިން

  .ޙާލަތްތަކުގައެވެ ވާއެ ތިރީގައި ދޭންވާނީ
 ކުށަކީ ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތު މައްޗަށް މީހާގެ ބޭނުންވާ ހޯދަން) 1(      

  ؛ކަމުގައިވުން ކުށެއް ބާވަތުގެ ހައްޔަރުކުރެވޭ

 ންމަގުމަތި ދަނީ ނުވަތަ ހުރީ މީހާ ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތު) 2(
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 އްދެއްގައިޙަސަރަ ފާސްކުރެވޭނޭ ދީފިނަމަ ހުއްދަ ފާސްކުރުމުގެބަލާ

 އޮފިސަރަށް ފުލުސް ދޭ ހުއްދަ ކަމުގައި އްދަކުންޙަސަރަ ނުވަތަ

  . ބެލެވުން ސަބަބަކާއެކު އެކަށީގެންވާ
 ،ސަރަކުއޮފި ކޮމިޝަންޑް ،ހުއްދަ ފާސްކުރުމުގެބަލައި މަގުމަތީން ދަށުން މާއްދާގެ މި  )ރ(    

 ،ބޭނުމަކަށް ފަދަ ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި) ހ( އްދާގެމާ މި ވާނީދޭން ފުލުހުންނަށް

 ސަރަށްއޮފި އެ ކަމަށް ޖެހޭ ދޭން ހުއްދައެއް އަވަސް ފާސްކުރުމަކަށް ފަދައެ ކޮންމެހެން

  .ޙާލަތްތަކުގައެވެ ގަބޫލުކުރެވޭ ންމަތި ގޮތުގެ އެކަށީގެންވާ
 އޮފިސަރަކު ފަދަ ވާނެފައިބު ގައި) ރ( މާއްދާގެ މި ހުއްދަ ފާސްކުރުމުގެބަލާ މަގުމަތީން  )ބ(    

 ރިކޯޑު ލިޔުމުން އެކަން ގޮތަށް އެނގޭ ގަޑި ތާރީޚާއި ދިން ހުއްދައެ ނަމަދީފި

  .ކުރަންާވނެއެވެ
 އެ ދަށުން ގެ) ރ( މާއްދާގެ މި ކުރުމަކީ ކަންކަން ވާބުނެފައި ގައި) ބ( މާއްދާގެ މި  )ޅ(    

  .އެކެވެޒިންމާ ޖެހޭނެ އުފުލަން އޮފިސަރު ދިން ދަހުއް
 މާއްދާގެ މި ކަމަށް ނުފެންނަ ގެންދާން ކުރިޔަށް އިތުރަށް ފާސްކުރުންބަލާ މަގުމަތީން  )ކ(    

 ވެގެންވާބަޔާން ތިރީގައި ނަމަ ނިންމައިފި އޮފިސަރަކު ފަދަ ބުނެފައިވާ ގައި) ރ(

  .ޖެހޭނެއެވެ ންރިކޯޑުކުރަ ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު
 އެކަން ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ފާސްކުރުންބަލާ ންމަގުމަތި )1(      

  ؛ފައިވާކަންހިނގާ

  .ބޭނުން ފާސްކުރިބަލާ މަގުމަތީން )2(
 ހުއްޓުވޭނެ އުޅަނދުތައް ފާސްކުރުމަށްޓަކައިބަލާ މަގުމަތީން ދަށުން އްދާގެމާ މި  )އ(    

  .ޖެހޭނެއެވެ ންކަނޑައަޅަ އޮފިސަރު ހުއްދަދޭ ރަންފާސްކުބަލާ މަގުމަތީން ،އްދުޙަސަރަ

 ދަށުން މާއްދާގެމި ކަމުގައި މުއްދަތެއް ގެންދާނޭ ކުރިއަށް ފާސްކުރުންބަލާ މަގުމަތިން  )ވ(    

 ވުރެން ދުވަހަށް ހަތް ކަނޑައަޅަންވާނީ އޮފިސަރު ހުއްދަދޭ ފާސްކުރުމަށްބަލާ މަގުމަތީން

 މި ގެންދެވޭނީ ކުރިއަށް ފާސްކުރުންބަލާ މަގުމަތިން އަދި. ތެކެވެމުއްދަ ނޫން ދިގު
 ގަޑިތަކެއްގައި ވަކި ކަނޑައެޅޭ ޖެހޭނީ ކުރަން އެކަން ،ކަމަށާއި ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ

  .ވާނެއެވެ އަންގަން ބަޔަކަށް ކުރާ އެކަން، އޮފިސަރު ދިްނ ހުއްދައެ ،ކަމަށް
 ވުރެން މުއްދަތަށް ވާހުއްދަދެވިފައި ގެންދިއުމަށް ށްކުރިއަ ފާސްކުރުންބަލާ މަގުމަތިން  )މ(    

 އިންސްޕެކްޓަރުން ސަބް، ދިއުމަށްގެން ކުރިއަށް ބަލާފާސްކުރުން މަގުމަތީން އިތުރަށް

 ހަތް ތުމުއްދަ އިތުރުކުރެވޭ ފަހަރަކު އެ ފެނިއްޖެނަމަ ކަށްފުލުހަަ ރޭންކެއްގެ މަތީ ފެިށގެން
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 ގެންދެވިދާނެ ކުރަމުން އިތުރު މުއްދަތު ލިޔުމުން ،ގޮތަށް ނުވާއިތުރު ވުރެން ދުވަހަށް

  .އެވެ
 ވާއެ ތިރީގައި ލިޔުމެއްގައި ކޮންމެ އްދަދެވިފައިވާހު ފާސްކުރުމަށްބަލާ މަގުމަތީން  )ފ(    

  .ވާނެއެވެ ހިމަނަން މަޢުލޫމާތު
 ސަރވިސް އަދި ނަން ރޭންކާއި އޮފިސަރުގެ ފުލުސް ދިން ހުއްދަ) 1(      

   ؛ބަރުންނަ

  ؛ބޭނުން ފާސްކުރުމުގެބަލާ މަގުމަތިން) 2(

 ކަނޑައެޅި ހުއްޓުވަން އުޅަނދުތައް ފާސްކުރުމަށްޓަކައިބަލާ މަގުމަތިން) 3(

  .އްދުޙަސަރަ
 ބޭނުން ފާސްކުރުމުގެބަލާ މަގުމަތިން މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ފ( އާއި) އ( މާއްދާގެ މި  )ދ(    

 ވެސްކުށް ކުރެވުނު ތުހުމަތު މައްޗަށް މީހާގެ ބޭނުންވީ ހޯދަން ފާސްކުރުމުންއެ ލިޔާއިރު

  .ކުރަންވާނެއެވެ ބަޔާްނ
 އެ ކޮޕީއެއް ރިކޯޑުގެ ލިޔާ ފަހުފާސްކުރުމަށްބަލާ ހުއްޓުވައިގެން އުޅަނދެއް މަގުމަތީން  )ތ(    

 ޙަވާލުވެ އުޅަނދާ އެ ގަޑީގައި ފާސްކުރެވުނު އުޅަނދު އެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތާއި އުޅަނދުގެ

  .ވާނެއެވެ ޙަވާލުކުރަން ފަރާތާއި ހުރި
 ހުއްޓުވުމަށް އުޅަނދު ކަންކަމަށް އެހެން ފިޔަވައި ބޭނުން ވާބުނެފައި މާއްދާގައި މި  )ލ(    

 ސަބަބުން މާއްދާގެ މި ބާރަށް ލިބިދޭ ފުލުހަކަށް ދަކުންޢިވާޤަ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން

  .ނާންނާނެއެވެ އުނިކަމެްއ އެއްވެސް
 ދާ ފައިދުއްވާ މަގުމަތީގައި، މާނައަކީ ފާސްކުރުމުގެބަލާ މަގުމަތިން މާއްދާގައި މި  )ގ(    

 ވަކި ދަށުން ބާރުގެ ލިބިދޭ ފުލުހުންނަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓްރެފިކް، އުޅަނދެއް

  .ނޫނެވެ ފާސްކުރުމެއްބަލާ އްޓުވައިގެންހު އްދަކުންޙަސަރަ
 އެންމެހާދާ ސަރަހައްދަކުން އެ ތެރޭގައި ފާސްކުރުމުގެބަލާ ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި މި  )ޏ(    

 ފާސްކުރުންބަލާ ހުއްޓުވައިގެން އުޅަނދުތަކެއް ވަކި ކަނޑައެޅޭ ނުވަތަ އުޅަނދެއް

  .ހިމެނެއެވެ

  ހިފެހެއްޓުން ތަކެތި ފާސްކުރުމާއި ބަލައި ވަދެ ތަންތަނަށް ހައްޔަރުކުރުމާއި

 ކޯޓު ފާސްކުރުމަށްބަލާ ވަދެ ގޯތިގެދޮރަށް

  ހޯދުން އަމުރެއް

 މީހުންގެ ފުލުހުންނަށް ފިޔަވައި ޙާލަތްތަކުގައި މާއްދާގައިވާ ވަނަ 10 ދުގެޢިގަވާ މި  )ހ(  .8

 ކަންއެ ފާސްކުރެވޭނީބަލާ ،ވަދެ ތަންތަނަށް އެހެނިހެން ދިރިއުޅޭ މީހުން ،ގޯތިގެދޮރަށާއި

 ކޯޓުގެ ގުޅިގެން ފޯމަކާ ހުށަހަޅާ ކޯޓަށް ފުލުހުން އެދި އަމުރަކަށް ކޯޓު ކުރުމުގެ



  
9  ޞަފްހާ      

   

  .ލިބިގެންނެވެ އަމުރެއް ކޯޓު ނެރޭ ފަނޑިޔާރަކު
 ހޯދުމަށް އެއްޗެއް ވަކި ދެވުނީ ދަހުއް ފާސްކުރުމަށްލާބަ ތަނެއް ދަށުން މާއްދާގެ މި  )ށ(    

  .ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހުންނަށް ބާރު މުގެހިފެހެއްޓު އަތުލައި އެއްޗެއް އެ ކަމުގައިވާނަމަ
 ބަޔާންކުރާ މި ތިރީގައި ދެވޭނީ ހުއްދަ ފާސްކުރުމަށްބަލާ ތަނެއް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(    

  .ވެގެންނެވެ ފުރިހަމަ ޝަރުޠު
 ފަރާތަކާ ފަދަ ދެވޭ ހުއްދަ ވަނުމުގެ ތަނަށް ބޭނުންވާ ފާސްކުރާންބަލާ) 1(      

  ؛ނެތުން ގޮތެއް އެއްވެސް ކުރެވޭނޭ މުޢާމަލާތް

 ފަރާތަކާ ދެވޭނެ ހުއްދަ ވަނުމުގެ ތަނަށް ވާބޭނުން ފާސްކުރާންބަލާ) 2(

 އެއްޗެއް ބެލެވޭ ގޮތުގައި ގެހެކީ އިރުކުރެވޭ މުޢާމަލާތް

 ފާސްކުރުމުގެބަލާ ނުވަތަ ކަމަށް ކެނޑިދާނޭ ބޭނުން ފާސްކުރުމުގެބަލާ

  ؛ބެލެވުން ކަމަށް ގެއްލިދާނޭ މަޤްޞަދު

 ބަލާފާސްކުރަން، ފަރާތަކުން ދެވިދާނޭ ހުއްދަ ބަލާފާސްކުރުމުގެ) 3(

 ސްކުރުމުގެލާފާބަ، ނެތި އަމުރެއް ކޯޓު އެކަންކުރުމުގެ، ތަން ބޭނުންވާ

  ؛ބެލެވުން ކަމުގައި ނުދޭނެ ހުއްދަ

 ރައްކައުތެރި ތަންއެ މީހަކު ންގެފުލުހު ދާ ފާސްކުރުމަށްބަލާ) 4(

 ނުވަތަ ކަމަށް ނުންކެނޑިދާނޭބޭ ފާސްކުރުމުގެބަލާ ނަމަނުކޮށްފި

  .ބެލެވުން ކަމަށް ގެއްލިދާނޭ މަޤްޞަދު ފާސްކުރުމުގެބަލާ
 އެއްގޮތަްށ ޢަމުރާ ކޯޓު ފާސްކުރުމުގެބަލާ

  ޢަމަލުކުރުން

 ވެސް ފުލުހަކަށް ކޮންމެ ތަނެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފާސްކުރުމަށްބަލާ ދަށުން ކޯޓުއަމުރުގެ ) ހ(  .9

  .އެވެބަލާފާސްކުރެވިދާނެ
 އެހީތެރިކަން ފަރާތްތަކުގެ އެހެން ފުލުހަކު ފާސްކުރާބަލާ ތަނެއް ދަށުން ޓުއަމުރުގެކޯ  )ށ(    

 ފުލުހުންނަށް ފާސްކުރުމުގައިބަލާ އެތަން ނަމަދީފައިވާ އަމުރުގައިކޯޓު ހުއްދަ ހޯދުމުގެ

  .ހޯދިދާނެއެވެ ތެރިކަންއެހީ ފަރާތްތަކުގެ އެހެން
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމުރުގައި ތަނެއް ކަނޑައެޅޭ ފާސްކުރުމަށްބަލާ ދަށުން ކޯޓުއަމުރުގެ  )ނ(    

  .ވާނެއެވެ ފާސްކުރަންބަލާ މުއްދަތުގައި
 އަމުރުގެކޯޓު މެނުވީ ޙާލަތްތަކުގައި ބެލެވޭ ގެއްލިދާނެކަމަށް މަޤްޞަދު ފާސްކުރުމުގެބަލާ  )ރ(    

  .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އަންނަނިވި ޖެހޭނީ ންބަލާފާސްކުރަ ތަންތަން ދަށުން

 ؛ވަގުތުގައި ުދވަލުގެ )1(

 ގޮތުން ކުރުމުގެތަންފީޒު ކޯޓުއަމުރު ންގުމަށްފަހުއެ ފުލުހަކުކަން )2(

  .އެންގުމަށްފަހު ގަސްތުކުރާކަން ވަނުމަށް އެތަނަކަށް
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 ފަރާތް ވެރި ތަނެއްގެއެ އިރުދާ ފުލުހަކު ފާސްކުރުމަށްބަލާ ތަނެއް ދަށުން ކޯޓުއަމުރުގެ  )ބ(    

  :ހުރިނަމަ ޙާޟިރުވެ އެތަނުގައި
  . ވާނެއެވެ ދޭން ވެރިފަރާތަށް ތަނުގެއެ ތަޢާރަފެއް އޭނާގެ ،ހަކުފުލު އެ) 1(      

 ކަމުގައި ހެދުމުގައި އާދައިގެ ވަތަނު މްގައިޔުނީފޯ ހުރީ ފުލުސްމީހާ) 2(

 ކާޑު އަންގައިދޭ ކަންފުލުހެއް އަކީނާއޭ ،ައތުގައި ގެއޭނާ ވީނަމަވެސް

  . އެވެވާނެ އޮންނަން

 ފާސްކުރުމުގެބަލާ ނެރެފައިވާ ކޯޓުން ފާސްކުރުމަށްބަލާ އެތަން) 3(

  . ދޭންވާނެެއވެ ވެރިފަރާތަށް އެތަނުގެ ކޮޕީއެއް ކޯޓުއަމުރުގެ
 ޖެހޭ ރާންފާސްކުބަލާ އިރުދާ ފުލުހަކު ފާސްކުރުމަށްބަލާ ތަނެއް ދަށުން ކޯޓުއަމުރުގެ  )ޅ(    

 ންއުފުލަ ވެރިފަރާތުން ތަނުގެއެ ނަމަވެސް ނެތް ޟިރުވެހާ ތަނުގައިއެ ވެރިފަރާތް ތަނުގެ
 ތަނުގައި އެ ގުތުވަ އެ މީހަކު ފެންނަ ކަމަށް މީހެއް ޙަވާލުވެވިދާނޭ ޒިންމާތަކާ ޖޭެހ

 މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ބ( މާއްދާގެ މި، ފުލުސްމީހާ ދާ ންފާސްކުރަބަލާ ތަންއެ ނަމަހުރި

  .ވާނެއެވެ ކުރަން ޢަމަލު
 މީހެއް ޒިންމާދާރު ފަދަ ޙަވާލުވެވޭ ކޮޕީއާ މުރުގެއަކޯޓު ތަނެއްގައި ފާސްކުރަންޖެހޭބަލާ  )ކ(    

 ،ތަނެއްގައި އެކަށީގެންވާ ފަދަ ފެންނާނެ ފަސޭހައިން ވެރިފަރާތަށް އެތަނެއްގެ ނަމަ ނެތް

  .ވާނެއެވެ ންތަތްކުރަ އެކޮޕީ
 ވާދީފައި ހުއްދަ ކޯޓުއަމުރުގައި އެ ޖެހޭނީ ވާން ފާސްކުރުންބަލާ ދަށުން ކޯޓުއަމުރުގެ  )އ(    

  .ފާސްކުރުމަކަށެވެބަލާ ކުރެވޭ މިންވަރަށް
 އެ ނުވަތަ ފެނުނުނަމަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މީހާ ބޭނުންވި ހޯދާން ތަނުން ފާސްކުރިބަލާ  )ވ(    

 އެކަން ފުލުސްމީހާ ފާސްކުރިބަލާ އެތަން ނަމަހިފެހެއްޓުނު އެއްޗެއް އެއްވެސް ތަނުން

  .އެވެވާނެ ރިކޯޑުކުރާން ލުިޔމުން

 ދިރިއުޅޭ މީހުން ނުލައި އަމުރަކާ ކޯޓު

  ވަނުން ތަންތަނަށް

 ވެސް ނުލައި ކޯޓުއަމުރަކާ ފާސްކުރުމުގެބަލާ ހިނދަކު ހާނުވާ ޚިލާފު ޤާނޫނަކާ އެހެން  )ހ(  .10

 ތަންތަނަށް އެހެނިހެން ދިރިއުޅޭ މީހުން ގޯތިގެދޮރަށާއި ބޭނުންތަކުގައި އަންނަނިވި

  .ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހުންނަށް ބާރު ފާސްކުރުމުގެބަލާ ތަންތަން ފަދައެ ވަނުމިާއ
 ކޯޓު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވާނެރެފައި ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ ޖިނާއީ) 1(      

  ،ކުރުމަށް ތަންފީޒު އަމުރެއް

 މަލެއްޢަ ގެއްލޭފަދަ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ތަނެއްގައި) 2(

 ކަމަކަށް ގާތް ހިންގުމަކީ މަލެއްޢަ އެފަދަ ނުވަތަ ންދާނަމަހިނގަމު

 ހުރަސްއެޅެން އެކަމަށް ނުވަތަ ހުއްޓުވޭނެ މަލެއްޢައެ އަދި، ވާނަމަ
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  ؛ންކަމަށްވު ވަނުން އެތަނަކަށް ވަގުތުން ގޮތަކީ އެކަނިހަމަ އޮތް

 މުދަލަކަށް ނުވަތަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ފުރާނަ ބައެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ) 3(

  ؛ރައްކައުތެރިކުރުމަށް މުދާ އެ ންގެއްލުމަކު ބޮޑު ލިބިދާނޭ

 މީހާ ތުހުމަތުގައިވާ ކުށުގެ ނުވަތަ ބެލެވުން ކަމަށް ނެނައްތާލާ ހެކި) 4(

  ؛ބެލެވުން ކަމަށް ފިލާފާނެ

 ސަބަބާިއއެކު އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ޖެހޭ އަޅަން ފިޔަވަޅު ކޮންމެހެން) 5(

  .މެދުވެރިވުން ޙާލަތެއް ގަބޫލުކުރެވޭ
 ދަށުން މާއްދާގެމި ފިޔަވައި ބޭނުމުގައި ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި) 3( ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

  .ޙާލަތްތަކުގައެވެ އަންނަނިވި ބޭނުންކުރެވޭނީ ފުލުހަކަށް ބާރު ލިބިދޭ
 އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވެއްޖެ ތަނުގައިއެ މީހާ ހޯދާ ފުލުހުން) 1(      

  ؛އޮތުން ސަބަބެއް

 ވެފައި ތަނަކަށް ހިއްސާކުރާ އެކުފަރާތަކާ އެހެން މީހާ ހޯދާ ނަކީތައެ) 2(

  . ބެލެވުން ކަމަށް އުޅެފާނެ ތަނުގައިއެ މީހާ ހޯދާ
 ތަނާއި ޖެހޭ ބަލާފާސްކުރަން ބާރަކީ ވާލިބިދީފައި ފާސްކުރުމަށްބަލާ ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(    

 ފާސްކުރުމަށްބަލާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ގުޅިގެން ކަމަކާ ޖެހޭ ފާސްކުރާންބަލާ

  .ބާރެކެވެ ވާލިބިދީފައި

 ނުލައި ކޯޓުއަމުރަކާ ފަހު ހައްޔަރުކުރުމަށް

  ފާސްކުރުންބަލާ ވަދެ ތަންތަނަށް

 މައްޗަށް ގެމީހެއްއެ ފަހުހައްޔަރުކުރުމަށް މީހަކު އިކުށެއްގަ ބާވަތުގެ ވޭޔަރުކުރެހައް  )ހ(  .11

 ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ކުރެވިދާނޭ ބޭނުން މައްސަލައިގައި ވާތުހުމަތުކުރެވިފައި

 ހުރި ގުޅުން މައްސަލައާ އެ ނުވަތަ އެއްޗެއް ގުޅޭ މައްސަލައާއެ ނުވަތަ

 ޤަރީނާއެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހުރި ގުޅުން ކުށަކާ އެހެން ބާވަތުގެ ހައްޔަރުކުރެވިދާނެ

 ގައިތަނެއް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ނާގެއޭ ނުވަތަ އަުތގައި މީހާގެ ހައްޔަރުކުރެވުނު

 ކޯޓުއަމުރަކާ ނަމަ އޮތް ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ އަށްފުލުސްމީހާ ،ކަމަށްވާ

 ފުލުހުންނަށް ބާރު މުގެފާސްކުރުބަލާ އެމީހާ އަދި އެތަން ،ވަދެ ތަނަށްއެ ނުލައި

  .ވެއެވެލިބިގެން
 އެއްޗެއް ބޭނުންވާ ންހޯދަ ފާސްކުރުމެއްގައިބަލާ ކުރެވޭ ދަށުން ގެ) ހ( ގެމާއްދާ މި  )ށ(    

  .ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހުންނަށް ބާރު މުގެހިފެހެއްޓު އަތުލައި އެއެއްޗެއް ނަމަ ފެނިއްޖެ
 އެ ބާރަކީ ލިބިދޭ ފުލުހުންނަށް ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި ފާސްކުރުމަށްބަލާ ތަނެއް )ނ(    

 ފާސްކުރުމަކާބަލާ ކުރެވޭ ހޯދުމަށް ރީނާއެއްޤަ ނުވަތަ ހެއްކެއް ބޭނުންވާ ންހޯދަ ތަނަކުން

  .ބާރެކެވެ ލިބިދޭ އެކަނި މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ
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 ބާރުގެ ދޭލިބި ފުލުހުންނަށް އިން މާއްދާ މި ،މެނުވީ ޙާލަތުގައި ވާ ގައި) ބ( މާއްދާގެ މި  )ރ(    

 ރޭންކެއްގެ މަތީ ފެށިގެން އިންސްޕެކްޓަރުން ސަބް ފާސްކުރެވޭނީބަލާ މީހަކު ދަށުން

  .ދިނުމުންނެވެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ކުރުމަށް ކަންއެ އޮފިސަރަކު
 ގެ)ހ( މާއްދާގެ މި ނުހޯދާ ހުއްދަ އޮފިސަރެއްގެ ފަދަ ވާ ބުނެފައި ގައި) ރ( މާއްދާގެ މި  )ބ(    

 ފާސްކުރެވޭނީބަލާ މީހަކުއެ ކުރިން އުމުގެގެނަ މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ މީހަކު ދަށުން

 ކާމިޔާބު ތަޙްޤީޤު ފާސްކުރުމަކީ މީހަކުއެ ތަނެއްގައި އެހެން ފިޔަވައި މަރުކަޒު ފުލުހުންގެ

  .އެވެނަމަވާ ކަމަކަށް ބޭނުން ކޮންމެހެން ޓަކައިކުރުމަށް
 އެންމެވީ ނަމަ ފާސްކުރެވިއްޖެބަލާ މީހަކު ންމަތި ގޮތުގެ ގައިވާ) ބ( މާއްދާގެ މި  )ޅ(    

 އޮފިސަރަކަށް ރޭންކެއްގެ މަތީ ފެށިގެން އިންސްޕެކްޓަރުން ސަބް ކަންއެ އަވަހަކަށް

  .އެވެޖޭެހނެ އަންގަން
 ދިން ހުއްދަ ފާސްކުރުމަށްބަލާ މީހަކު މަތީން ގޮތުގެ ވާ ގައި) ޅ( އާއި) ބ(  މާއްދާގެ މި  )ކ(    

 ފާސްކުރުމެއްބަލާ ފަދައެ ،އޮފިސަރު އެންގުނު ފާސްކުރެވުނުކަންބަލާ މީހަކު ނުވަތަ

 ޤަރީނާއެއްގެ ނުވަތަ ހެކި ފެނުނު ފާސްކުރުމަކުންބަލާ އެ ސަބަބުތަކާއި ޖެހުނު ންކުރަ

  .އެވެވާނެ ރިކޯޑުކުރަން ލިޔެ ޢުލޫމާތުމަ
 ތަނަކާއެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ތަނުގެ ނުފާސްކުރެވުބަލާ އިރުފާސްކުރިބަލާ ތަނެއް  )އ(    

 ފާސްކުރުމުންބަލާ ނަމަ ކަމުގައިވާ ގައިބަންދެއް ފުލުހުންގެ ހުރީ މީހާ ހުރި ޙަވާލުވެގެން

  .އެވެވާނެ ނަންހިމަ ތެރޭގައި ޑައިރީގެ ކޭސް މައްސަލައެއްގެއެ ނަތީޖާ ިލބުނު

 ތަކެތި ވަދެ ތަންތަނަްށ އަމުރަކާނުލައި ކޯޓު

  ބާރު ހިފެހެއްޓުމުގެ

) ށ( މާއްދާގެ މި ވެސްފުލުހަކަށް ހުރި ތަނެއްގައި ންމެކޮ ލިބިގެން ހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީ  )ހ(  .12

 ނުލައި ކޯޓުއަމުރަކާ ބާރު ވާލިބިދީފައި ފުލުހުންނަށް އިން) ރ( ،އާއި) ނ( ،އާއި

  .ވެއެވެލިބިގެން އިޚްތިޔާރު ންކުރުމުގެބޭނު
 ވާފައިހޯދާ ކޮށްގެން ކުށެއް އެއްޗަކީ އެއްވެސް ހުރި ތަނުގައިއެ އިރުކުރާފާސްބަލާ ތަނެއް  )ށ(    

 އެއްޗެއް އެ އަދި، ނަމަ އޮތް ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ފަދަ ބެލެވޭނެ ކަމުގައި އެއްޗެއް

 ނުވަތަ ކަމަށް ނައްތައިލާފާނެ ނުވަތަ ކަމަށް ގެއްލިދާނޭ ނުވަތަ ކަމަށް ފޮރުވައިފާނޭ

 އެއްޗެއްއެ ނަމަ އޮތް ސަބަބެއް ށީގެންވާއެކަ ފަދަ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބަދަލުކޮށްފާނޭ

  .ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހުންނަށް ބާރު މުގެހިފެހެއްޓު
 ދާކުރަމުން ތަޙްޤީޤު ޗަކީއެއް އެއްވެސް ހުރި ތަނުގައިއެ އިރުފާސްކުރާބަލާ ތަނެއް )ނ(    

 ބެލެވޭނޭ ކަމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނޭ ގޮތުގައި ޤަރީނާއެއްގެ ނުވަތަ ހެއްކެއް މައްސަލައިގައި

 ކަމަށް ގެއްލިދާނޭ ނުވަތަ ކަމަށް ފޮރުވާފާނެ އެއެއްޗެއް، އޮވެ ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ފަދަ

 އެކަށީގެންވާ ފަދަ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބަދަލުކޮށްފާނެ ނުވަތަ ކަމަށް ނައްތާލާފާނެ ނުވަތަ
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  .ވެއެވެ ލިބިގެން ފުލުހުންނަށް ބާރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އެއްޗެއް އެ ނަމަ އޮތް ސަބަބެއް

 ރައްކާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޕިއުޓަރެއްމްކޮ ހުރި ތަނުގައިއެ އިރުފާސްކުރާބަލާ ތަނެއް  )ރ(    

 ަމއްސަލައާ ދާކުރަމުން ތަޙްޤީޤު މަޢުލޫމާތަކީ ހުރި ގައިއެއްޗެއް އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންމެ

 ،ނަމަ ހުރި ސަބަބުތަކެއް އެކަށީގެންވާ ފަދަ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހެއްކެއް ހުރި ގުޅުން

 ފުލުހަށް ކަމަށް މާތެއްމަޢުލޫ ވާއެއްކޮށްފައި ގުޅިގެން ކުށަކާ ކީމަޢުލޫމާތަ އެ ނުވަތަ

 ކަމަށް ފޮރުވައިފާނޭ އެތިއެ ނުވަތަ ،ނަމަ އޮތް ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ފަދަ ބެލެވޭެނ

 ކަމަށް ބަދަލުކޮށްފާނޭ ނުވަތަ، ކަމަށް ނައްތައިލާފާނޭ ނުވަތަ ކަމަށް ގެއްލިދާނޭ ނުވަތަ

 ތަޙްޤީޤުކުރެވެމުން މަޢުލޫމާތަކީ އެ، ނަމަ އޮތް ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ފަދަ ގަބޫލުކުރެވޭ

 ނިމެންދެން ތަޙްޤީޤް އެމައްސަލައެއްގެ ،ބެލުމަށް އެއްޗެއްތޯ ހުރި ގުޅުން މައްސަލައާ ދާ

 އެހެން މަޢުލޫމާތު އޭގައިވާ ،ބެހެއްޓުމާއި ދަށަށްގެނެސް ބެލުމުގެ ފުލުހުންެގ އެއްޗެއް އެ

  .ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހުންނަށް ބާރު މުގެޗާޕުކުރު ނުވަތަ ކޮޕީކުރުމުގެ އެއްޗަކަށް
 އެއްވެސް ފުލުހުން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 13 ،އާއި މާއްދާ ވަނަ 12 ދުގެވާޢިޤަ މި  )ބ(    

 ހުރި ޙަވާލުވެގެން އެއްޗާ ހިފެހެއްޓި އެ، ނަމަ ހިފަހައްޓައިފި އެއްޗެއް ބާވަތެއްގެ

 ގެނެވުނު ދަށަށް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ އެތިއެ ،ފަރާތަށްވެރި އެތީގެ އެ ނުވަތަ ފަރާތްަށ

  .އެވެވާނެ ދޭން ލިޔުމެއް އަންގައިދޭ ސަބަބު ގެނެވުނު ،ކަމާއި
 އެހެން ފިޔަވައި ޙާލަތްތައް ބުނެފައިވާ ގައި) ރ(، އާއި) ނ(، އާއި) ށ( މާއްދާގެ މި  )ޅ(    

 ކޯޓު ކުރިން ހިފެހެއްޓުމުގެ އެއްޗެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ފުލުހުން ޙާލަތްތަކުގައި

  .ވާނެއެވެ ހޯދަން އަމުރެއް

 ހިފައި މީހުން ނުލައި ކޯޓުއަމުރަކާ

  ހައްޔަރުކުރުން

 ބާރު މުގެހައްޔަރުކުރު ހިފައި މީހުން ނުލައި އަމުރަކާ ކޯޓު ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި  .13

  .ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހުންނަށް
  ؛ދިއުން ކުރަމުން ކެއްތަކުށް ނުވަތަ ކުށެއް ބާވަތުގެ ހައްޔަރުކުރެވޭ  )ހ(    
 އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ދާކުރަމުން ތަކެއްކުށް ނުވަތަ ކުށެއް ބާވަތުގެ ހައްޔަރުކުރެވޭ  )ށ(    

  ؛ތުހުމަތުކުރެވުން އެކު ސަބަބަކާ
 ނެބެލެވޭ ކަމަށް އުޅޭ ންކުރަ ތަކެއްކުށް ނުވަތަ ކުށެއް ބާވަތުގެ ހައްޔަރުކުރެވޭ )ނ(    

 ނަމަ ނުކޮށްފި ހައްޔަރު ންވަގުތު މީހަކު ފަދައެ އެކުއޮތުމާ ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

 ލިބިދާނޭ ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް އެހެން އިންކިބަ އޭނާގެ ނުވަަތ އަށްއޭނާ

  .އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ބެލެވޭނޭ ކަމަށް
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  ހައްޔަރުކުރުން ހިފާ

 ފުލުހުންނަށް މެނުވީ ޙާލަތްތަކުގައި ވާ ބުނެފައި ގައި މާއްދާ ވަނަ 13 ޤަވާޢިދުގެ މި  )ހ(  .14  އަމުރު ކޯޓު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ހިފައި

 ކޯޓަށް ފުލުހުން އެދި ކޯޓުއަމުރަކަށް ކުރުމުގެ ކަންއެ ހައްޔަރުކުރެވޭނީ ހިފައި ހަކުމީ

 ނެރޭ ފަނޑިޔާރަކު ކޯޓުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންކަމަށް އަންނަނިވި ގުޅިގެން ފޯމަކާ ހުށަހާަޅ

  .ލިބިގެންނެވެ ކޯޓުއަމުރެއް
 ބާވަތުގެ ކުރެވިދާނޭ ހައްޔަރު ކުށަކީ ވާކުރެވިފައި ތުހުމަތު) 1(      

  ؛ވުންށްކުށަކަ

 ނަމަ އަންގައިފި ރުވުމަށްޙާޟި އަށްމީހާ ބޭނުންވާ ންހައްޔަރުކުރަ) 2( 

 ގުޅުން މައްސަލައާ ނުވަތަ ،ނުބެލެވުްނ ކަމަށް ޙާޟިރުވާނޭ މީހާއެ

 ނުވަތަ، ކަމަށް ގެއްލިދާނޭ ނުވަތަ ކަމަށް ފޮރުވައިފާނޭ އެއްޗެއް ހުރި

 ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަދަލުކޮށްފާނޭ ނުވަތަ ކަމަށް ނައްތައިލާފާނޭ

  ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންާވ

 ނުވަތަ އަށްއޭނާ ނަމަ ނުކޮށްފި ހައްޔަރު މީހާ ބޭނުންވާ ހައްޔަރުކުރާން) 3(

 ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް އެހެން ކިބައިން އޭނާގެ

  .އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ބެލެވޭނޭ ކަމަްށ ލިބިދާނޭ

 ންހިމަނަ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ އިެދ ކޯޓުއަމުރަށް
  މަޢުލޫމާތު ޖެހޭ

 އަންނަނިވި އިގަފޯމު ހުށަހަޅާ ކޯޓަށް ފުލުހުން އެދި ކޯޓުއަމުރަކަށް ހައްޔަރުކުރުމުގެ މީހަކު  .15

  .އެވެވާނެ ހިމަނަން މަޢުލޫމާތު
  ؛އެޑްރެސް ނަމާއި މީހާގެ ބޭނުންވާ ހައްޔަރުކުރާން  )ހ(    
  ؛ސަބަބު ބޭނުންވާ ހައްޔަރުކުރާން މީހާއެ  )ށ(    
 ޤާނޫނުގެ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ކަމަށް ޚިލާފުވި މީހާއެ ،ކުށާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްޗަށް މީހާގެއެ )ނ(    

  ؛މާއްދާ
  .ސަބަބު ކުރެވުނު ތުހުމަތު ކުޅަކަމަށް އްކުށެ އެ މައްޗަށް މީހާގެއެ  )ރ(    

 ކަމަށްއުޅޭ ކުރަން ނުވަތަ ކޮށްފިކަމަށް މީހަކު ކުށެއް ބާވަތުގެ ނުކުރެވޭނޭ ހައްޔަރު  )ހ(  .16  ޝަރުޠު ންމުޢާ ކުރުމުގެ ހައްޔަރު

 ޙާޟިރުވުމުގެ ކަށްމީހައެ ގެންކުރެވި ގަބޫލު ފުލުހުންނަށް އެކުސަބަބަކާއި އެކަށީގެންވާ

 އެކަށިގެންނުވާ ނުވަތަ ،ކަމަކަށް ދަތި ގެނައުމަކީ މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ ފޮނުވާ ޗިޓު

 ހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ންމުޢާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ،ވާތިރީގައި ،ވާނަމަ ކަމަކަށް
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  .ކުރެވިދާނެއެވެ ހައްޔަރު މީހަކު އެ ފުލުހަކަށް، ޙާލަތްތަކުގައި

  .އެވެވަނީއެ ތިރީގައި ޝަރުޠުތައް ންމުޢާ ކުރުމުގެ ހައްޔަރު  )ށ(    
 ،ނަން އެމީހާގެ އަދި ،ނޭނގުން ނަން މީހާގެ ބޭނުންވާ ކުރަން ހައްޔަރު) 1(      

  ؛ނުދިނުން ސާފުކޮށް ފުލުހަކަށް ،އެވަގުތު

 މެދު އަސްލާއި ނަމުގެ ބުނާ މީހާ ބޭނުންވާ ހައްޔަރުކުރަން) 2(

  ؛ޝައްކުވުން ފުލުހުންނަށް

 ނުދިނުން ސާފުކޮށް އެޑްރެސް އުޅޭ މީހާ ބޭނުންވާ ހައްޔަރުކުރަން) 3(

  ؛ވުންޝައްކު ފުލުހުންނަށް މެދު ރެހާއިއެޑް ބުނާ އެމީހާ ނުވަތަ

 ފަދަ ބުނެފައިވާ ތިރީގައި ފަރާތުން މީހާގެ ބޭނުންވާ ހައްޔަރުކުރަން) 4(

 ހައްޔަރުކުރުމަކީ މީހާއެ ،ނުދިނުމަށްޓަކައި ހިނގިޔަ ކަމެއް

 ގަބޫލުކުރެވޭނެ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް ކަމެއް ބޭނުން ކޮންމެހެން

  ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

i. ެމީހަކަށް އެހެން ނުވަތަ ނަފުސަށް އަމިއްލަ މީހާގެއ 

  ؛ދިނުން ގެއްލުމެއް

ii. ް؛ލިބުން އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ހާނީއްކައެއް މީހަކަށ 

iii. ް؛އުޅުން ދޭން ނުވަތަ ދިނުން ގެއްލުން މުދަލަކަށ 

iv. ެ؛ކުރުން ޢަމަލެއް ޚިލާފު އަދަބާ މުޖުތަމަޢުގ 

v. ިބަންދުކުރުން މަގު ޚިލާފަށް ދާޤަވާޢ. 

 ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަކަށް ފަރާތުން މީހާގެއެ) 5(

 ފުލުހުންނަށް ކަމަށް ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް މީހަކަށް

  ؛ންއޮތު ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުުކރެވޭނެ

 ސަބަބާއިއެކު އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށްފާނެ ކުށް އެމީހަކީ) 6(

  .ބެލެވުން
 ފަދަ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް އެޑްރެސް އުޅޭ އެމީހާ ބުނެފައިވާ ގައި) 3( ގެ)ށ( މާއްދާގެ މި )ނ(    

 ދިރިއުޅޭނެ މުއްދަތަކަށް އެކަށީގެންވާ މީހާ ބޭނުންވާ ކުރަން ހައްޔަރު އެޑްރެހަކީ

 ދިރިއުޅޭ މީހަކު ޙަވާލުވާނެ ޗިޓާއި ބޭނުންވާ ޙަވާލުކުރަން އޭނާއާއި ނުވަތަ އެޑްރެހަކަށް

  .ވާންވާނެއެވެ އެޑްރެހަކަށް
 ހައްޔަރުކުރުމަށް މީހަކު ދަށުން މާއްދާއެއްގެ އެހެން ދުގެޢިޤަވާމި ފިޔަވައި މިމާއްދާ  )ރ(    
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  .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މާއްދާ މި ބާރަށް ލިބިދޭ ފުލުހުންނަށް

 ފަނޑިޔާރުގެ ކުރުމަށްފަހު ހައްޔަރު

  ޙާޟިރުކުރުން ކުރިމައްޗަށް

 މީހަކު އެއްވެސް ދަށުން ދުގެޢިޤަވާ މި ފުލުހުންނަށް މެނުވީ ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި  )ހ(  .17

 ކުޯޓގެ މީހަކު އެ ބެހެއްޓޭނީ ބަންދުކޮށްފައި މުއްދަތަކަށް ދިގު ވުރެ ގަޑިއިރަށް 24

  .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ފަނޑިޔާރުގެއެ ފަހުކުރުމަށް ޙާޟިރު ކުރިމައްޗަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ
 ފަނޑިޔާރެއްގެ ކޯޓުގެ އެވަގުތު ގޮތުން ހުރި ޙާލަތު ޞިއްޙީ މީހާގެއެ) 1(      

  ؛ ނެތުން ޙާޟިރުކުރެވެން އޭނާ ކުރިމައްޗަށް

 ގައިރަށެއް އެހެން ނޫން ރަށް ރެވުނުކު ހައްޔަރު އެމީހާ ހުރީ ފަނޑިޔާރު) 2(

 ނެތުން ވަސީލަތެއް އެކަށީގެންވާ ކުރެވޭނެ ދަތުރުފަތުރު ވެފައި ކަމަށް

   ؛ނުދިނުން ތަން މޫސުން ނުވަތަ

 މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭ އްދުންޙަސަރަ ކަނޑުގެ ރާއްޖޭގެދިވެހި) 3(

 ހާޟިރު ކުރިމައްޗަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ކޯޓުގެ ވަގުތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

  . ދިގުވުން ވަގުތުު ހޭދަވާ ދަތުރަށް ވަރަށްވުރެ ކުރެވޭ
 ފަނޑިޔާރެއްގެ ލަސްނުކޮށް ވެސް ޙާލަތްތަކުގައި ވާބުނެފައި ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

 ބަންދުގައި މުއްދަތަކަށް ދިގު ވުރެން ގަޑިއިރަށް 24 ޙާޟިރުކޮށް މީހާއެ ކުރިމައްޗަށް

  .ވާނެއެވެ ނިންމަން ގޮތެއް މެދު ބެެހއްޓުމާއި
 މީހާ ބޭނުންވާ ބަންދުކުރަން ކުރިމައްޗަށް ފަނޑިޔާރުގެ މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ މި )ނ(    

  .ވާނެއެވެ ންހުށަހަޅާ ފަނޑިޔާރަށް މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ޙާޟިރުކުރާއިރު
  ؛ގަޑި ތާރީޚާއި ހައްޔަރުކުރި މީހާއެ) 1(      

  ؛ސަބަބު ހައްޔަރުކުރި މީހާއެ) 2(

  ؛މާއްދާ ޤާނޫނުގެ ބަޔާންކުރާ އެކުށް ކުށާއި ބެލެވޭ ކުރިކަމަށް މީހާއެ) 3(

  ؛ސަބަބު ކުރެވުނު ތުހުމަތު ކުށް އެ މައްޗަށް މީހާގެ އެ) 4(

  ؛ސަބަބު ބޭނުންވާ ބަހައްޓަން ގައިބަންދު މުއްދަތަކަށް އިތުރު މީހާއެ) 5(

  .ޤަީރނާ ހެއްކާއި ލިބިފައިހުރި އެވަގުތަށް ،ކުރިކަމަށް އެކުށް، މީހާ އެ) 6(
 ބަންދުގައި މުއްދަތަކަށް ދިގު ވުރެ ގަޑިއިރަށް 24 މީހަކު އެއްވެސް ،ދަށުން މާއްދާގެ މި  )ރ(    

 ބެހެއްޓޭނީ ބަންދުކޮށްފައި އިތުރަށް މީހާއެ ނިންމައިފިނަމަ ފަނޑިޔާރަކު ބަހައްޓަން

  .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ޤާނޫނުގިައވާ

 ވަގުތު ކުރާހައްޔަރު މީހަކު މެނުވީ ޙާލަތުގައި ބުނެފައިވާ ގައި) ރ( މާއްދާގެ މި  )ހ(  .18  އެންގުން ޖެހޭ ްނއަންގަ އިރު ހައްޔަރުކުރާ

  .އަންގަންވާނެއެވެ އެމީހަކަށް މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި
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  ؛ކުރެވިއްޖެކަން ހައްޔަރު މީހާއެ) 1(      

 ކުރެވޭ ތުހުމަތު މައްޗަށް މީހާގެއެ ސަބަބާއި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާއެ) 2(

  ؛ކުށް

  ؛ލިބިގެންވާކަން އޭނާއަށް ހައްޤު ހަނުހުރުމުގެ) 3(

  ؛ނަން މަރުކަޒުގެ ފުލުހުންގެ ގެންދެވޭ މީހާެއ) 4(

 އޭނާއަށް ޙައްޤު ލިބިގަތުމުގެ ހޯދައި އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ) 5(

  ؛ލިބިގެންވާކަން

  .ނަންބަރު ވިސްރސާ ޭރންކާއި ނަމާއި ފުލުހުގެ ހައްޔަރުކުރި މީހާއެ) 6(
 އެމީހާއަށް، މަޢުލޫމާތު ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި ވަގުތު ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހަކު  )ށ(    

 ބާރުގެ ޤާނޫނީ ލިބިދޭ ފުލުހުންނަށް ވަނީކުރެވިފައި ހައްޔަރު އެމީހާ ނުވާނަމަ އަންގާފައި

  .ބެލެވޭނެއެވެ ކަމަށް ބޭރުގައި ދޫދުންހު
 މި ،ވީނަމަވެސް ޖާއިޒުވެގެން ކިތަންމެ ހައްޔަރުކުރުން މީހާ ޖެހޭ ކުރަން ހައްޔަރު )ނ(    

  .ޖެހޭނެއެވެ ޢަމަލުކުރަން މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އާއި) ހ( މާއްދާގެ
 ކުރެވުނު ހައްޔަރު ،ކަމާއި ކުރެވިއްޖެ ހައްޔަރު މީހާއެ ވަގުތު ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު  )ރ(    

 ެއމީހާ ،ކުރިން އެންގުމުގެ އެމީހާއަށް ކުށް ކުރެވުނުތުހުމަތު މައްޗަށް އެމީހާގެ ،ސަބަބާއި

  .ނުޖެހޭނެއެވެ ޢަމަލުކުރާކަށް އެއްގޮތަށް އާއި) ހ( މާއްދާގެ މި ވާނަމަ ފިލާފައި
 ސަބަބު ކުރި ހައްޔަރު އޭނާ ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި 24 ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ މީހަކު އެއްވެސް  )ބ(    

  .ދޭންވާނެއެވެ އޭނާއަށް ލިޔުމެއް އެނގޭނޭ

 އަމިއްލައަްށ މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ

  ޙާޟިރުވުން

 މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ އަމިއްލައަށް ،އެހީތެރިވުމަށް ތަޙްޤީޤަށް މައްސަލައެއްގެ މީހަކު  .19

 ޙާޟިރުުވމަށް ތަނަކަށް ކުރަމުންދާ ތަޙްޤީޤު މައްސަލައެއް ފުލުހަކު ނުވަތަ ޙާޟިރުވުމަށްފަހު

 އިޚްތިޔާރު ދިއުމުގެ އެތަނަކުން ހިނދަކު ނާންގާހާ އެމީހާއަށް ކުރިކަން ހައްޔަރު އެމީހާ ،ފަހު

 އެމީހާ، ނަަމނިންމައިފި ފުލުހުން ކުރުމަށް ރުހައްޔަ އެމީހާ އަދި. ލިބިގެންވެއެވެ އެމީހާއަށް

  .ވާނެއެވެ އަންގަން އެމީހާއަށް ކުރިކަން ހައްޔަރު އެމީހާ ،މަނާކޮށް ދިއުން އެތަނަކުން

 ފުލުހުންގެ މީހުން ކުރެވޭ ހައްޔަރު ތަޙްޤީޤަށް

  ގެންދިއުން މަރުކަޒަކަށް

 ފުލުހުންގެ މެނުވީ ޙާލަތްތަކުގައި ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 21 ޤަވާޢިދުގެ މި  )ހ(  .20

 ކުށެއްގެ ،މީހަކު އެހެން ނޫން ފުލުހަކު ނުވަތަ ،ތަނެއްގައި އެހެން ނޫން މަރުކަޒެއް

 މީހާ ކުރެވުނު އެހައްޔަރު އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ މީހަކު ތުހުމަތުގައި

  .ގެންދަންވާނެއެވެ މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ
 މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ފުލުހަކަށްވެސް ކޮންމެ ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި  )ށ(    
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  .ގެންދެވިދާނެއެވެ މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ
 ފުލުހަށްއެ ކަމަށްވެފައި ހުރެގެން އެކަނި ފުލުހަކު ހައްޔަރުކުރީ އެމީހާ) 1(      

 ؛ނެތުން ތަނުގައިއެ މީހަކު އެހެން އެހީތެރިވާނެ

 އެހެން ނޫން ފުލުހެއް ޙަވާލުކުރީ ފުލުހަކާއި މީހާ ކުރެވުނު ހައްޔަރު) 2(

 ފުލުހަށް އެ ،ބަޔަކަށްވެފައި އެހެން ނޫން ފުލުހުން ނުވަތަ މީހަކު

  .ނެތުން އެތަނުގައި މީހަކު އެހެން އެހީތެރިވާނެ
 މަރުކަޒަކާއި ފުލުހުންގެ މީހަކު ހިފެހެއްޓޭ ތަނެއްގައި އެހެން ނޫން މަރުކަޒެއް ފުލުހުންގެ )ނ(    

 ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ފަދަ ޖެހޭ ހައްޔަރުކުރަން އެމީހާ ނުގެންދެވެނީސް ހަމައަށް

  .ވާނެއެވެ ންދޫކޮށްލަ ވަގުތުން އެމީހާ ޖެނަމައެނގިއް ފުލުހުންނަށް ނެތްކަން
 މިނިޓް 30 ދަށުގައި ބެލުމުގެ ފުލުހެއްގެ، މީހަކު ހިފެހެއްޓޭ ދަށުން ގެ )ހ( މާއްދާގެ މި  )ރ(    

 ލުިޔމުން އެކަން ނަމަދޫކޮށްލެވޭ އެމީހަކު ގަޑިއިރުނުވަނީސް 04 ވެއަތުވުމަށްފަހު

  .ވާނެއެވެ ދޭން ލިޔުމުން އެމީހާއަށް މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ،ބަލަހައްޓައި ،ކޯޑުކޮށްރި
 ؛ ތަން އަދި ގަޑި ތާރީޚާއި ހިފެހެއްޓި މީހާއެ) 1(      

 ؛ސަބަބު ހިފެހެއްޓި މީހާއެ) 2(

 ؛ތަން އަދި ގަޑި ،ތާރީޚާއި ދޫކޮށްލި މީހާއެ) 3(

 ސަރވިސް، ރޭންކާއި ،ނަމާއި ފުރިހަަމ ފުލުހުގެ ،ހިފެހެއްޓި މީހާއެ) 4(

  .ނަންބަރު
 ހޯދާ ވަގުތުން ބަހައްޓައިގެން ތަނެއްގައި ވަކި މީހާ ހައްޔަރުކުރެވޭ ދަށުން މައްދާގެ މި  )ބ(    

 އެމީހާ ފުލުހުން ،ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ހޯދާ މަޢުލޫމާތެއް ޖެހޭ ކުރަންފުރިހަމަ

 މަސައްކަތް މިންވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ އެކަމަށް ،ނުގެންގޮސް މަރުކަޒަކަށް ފުލުުހންގެ

  .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިމާއްދާ ކުރުމަކަށް
 މަރުކަޒަކަށް ގެފުލުހުން މީހަކު އެއްވެސް މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ބ( މާއްދާގެ މި  )ޅ(    

 އަވަހަކަށް ގެންދެވުނުހާ މަރުކަޒަކަށް ހުންގެފުލު އެމީހާ އްޖެނަމަވެލަސް ގެންދިއުން

، އަންގައި އެމީހާއަށް ސަބަބު ލަސްވި ގެންދިއުން މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ އެމީހާ

  .  ހިމަނަންވާނެއެވެ ފައިލުގައި އެމީހާގެ މިމަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުކޮށް ލިޔުމުން

 މަގުމަތިން ޝަރުތުކުރުވާފައި  ރުވުމުގެޟިހާ

  ދޫކުރުން

 ބޮޑުމިނަށް ކުޑަ ކަންކަމުގެ އަންނަނިވި މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ދަށުން ޤަވާޢިދުގެ މި  )ހ(  .21

 މަރުަކޒަކަށް ފުލުހުންގެ ،މަގުމަތިން ނުގެންގޮސް މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ ރިޢާޔަތްކޮށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ ފުލުހުންނަށް އިޚްތިޔާރު ދޫކުރުމުގެ ޝަރުތުކުރުވާފައި ރުވުމަށްޟިހާ
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  ؛ނުރައްކާތެރިކަން ،ބޮޑުމިނާއި ކުށުގެ ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތު) 1(      

 ؛ހުރަހެއް އެޅިދާނެ ހޯދުމުގައި ޤަރީނާ ،ހެއްކާއި) 2(

 ،އަށް އެމާީހ ދޫކޮށްފިނަމަ ޝަރުތުކުރުވާފައި އެވަގުތު މަގުމަތިން) 3(

 ؛ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ،މީހަކަށް އެހެން ނުވަތަ

 އެމީހާގެ ޢަމަލުކުރުމުގައި އެއަށް ދެނެގަނެ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭ) 4(

 ؛ޤާބިލުކަން ކިބައިގައިހުރި

 ކަށްށަކު އެމީހަކު ދޫކޮށްފިނަމަ ޝަރުތުކުރުވާފައި އެވަގުތު މަގުމަތިން) 5(

  .މިންވަރު ބެލެވޭ އަރައިގެންފާނެކަމަށް
 ފުލުހުންގެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭ ތަނެއްގައި އެހެން ނޫން މަރުކަޒެއް ފުލުހުންގެ  )ށ(    

 އެކަށީގެންވާ ފަދަ ޖެހޭ ކުރަން ހައްޔަރު އެމީހާ ނުގެންދެވެނީސް ހަމައަށް މަރުކަޒަކާއި

 ޝަރުތަކާ ވާނީ ންކޮށްލަދޫ މީހާ އެ ނަމަ އެނގިއްޖެ ފުލުހުންނަށް ނެތްކަން ަސބަބެއް

  .ނުލައެވެ
 މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ ،މީހާ ދޫކުރެވޭ ޝަރުތުކުރުވާފައި ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(    

  .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ މަތިން އެގޮތުގެ ވަގުތެއްގައިވެސް ކޮންމެ ކުރިން ގެންދިއުމުގެ
 މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ މީހަކަށް ދޫކުރެވޭ ޝަރުތުކުރުވާފައި ދަށުން މާއްދާގެ މި  )ރ(    

  .ނުކުރެވޭނެއެވެ ޝަރުތެއް ކަމެއް އިތުރު އޭނާއަށް، ފިޔަވައި އެންގުން ޙާޟިރުވުމަށް
 އޭނާއަށް ވަގުތު ދޫކުރެވޭ މަގުމަތިން ޝަރުތުކުރުވާފައި މީހަކު ދަށުން މާއްދާގެ މި  )ބ(    

  .ދޭންވާނެއެވެ ނޯޓިހެއް ޝަރުތުގެ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި
 ކަމަށް ޚިލާފުވީ އެމީހާ ،ކުށާއި ކުރެވުނު ތުހުމަތު މައްޗަށް އެމީހާގެ) 1(      

  ؛ސަބަބު ހިފެހެއްޓުނު އެމީހާ މާއްދާއާއި ޤާނޫނުގެ ބެލެވުނު

  ؛ގަޑި ތާރީޚާއި ަތނަކާއި ޖެހޭ ޙާޟިރުވާން އެމީހާ) 2(

 ވިސްރސާ ރޭންކާއި ފުރިހަމަނަމާއި ފުލުހުގެ ދިން ނޯޓިސް ޝަރުތުގެ) 3(

  .ނަންބަރު
 ނުވަތަ ތަނަށް ބުނެފައިވާ ނޯޓިހުގައި ޝަރުތުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ) ބ( މާއްދާގެ މި  )ޅ(    

 ޙާޟިރުވާން އެމީހާ ޖެހިއްޖެނަމަ ގެންނަން ބަދަލެއް އެއްވެސް ގަޑިއަށް ނުވަތަ ތާރީޚަށް

 އެމީހާއަށް ލިޔުމެއް އިތުރު ބަދަލުތަކާއެކު އެ ކުރިން ދުވަސް ދެ ތާރީޚުގެ ބުނެފައިވާ

  .ވާނެއެވެ ފޮނުވަން
 ފުލުހުންގެ މީހަކަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ޝަރުތުކޮށްފައި މަގުމަތިން ދަށުން މާއްދާގެ މި  )ކ(    

 މަރުކަޒަކަށް ލުހުންގެފު އެމީހާ ވަނިކޮށްއަންގާފައި ޙާޟިރުވާން ކަޒަކަށްމަރު
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 ދީފައިވާ އޭނާއަށް ،ބެލެވިއްޖެނަމަ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް ނުޖެހޭ ޙާޟިރުކުރަން

 ލިޔުމުން އެމީހާއަށް ގޮތް ނިމުނު މައްސަލަ އެ ،ބާޠިލުވިކަމާއި ނޯޓިސް ރުވުމުގެޟިހާ

  .ވާނެއެވެ އަންގަން
 އަންނަނިވި ،މީހަކު ދޫކޮށްފައިވާ ޝަރުތުކޮށްފައި މަގުމަތިން ދަށުން މާއްދާގެ މި  )އ(    

  .ކުރެވިދާނެއެވެ ހައްޔަރު ފުލުހުންނަށް ނުލާ ކޯޓުއަމުރަކާއި ،ޙާލަތްތަކުގައި
 ޝަރުޠުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ޝަރުތުކޮށްފައި ރުވުމަށްޟިހާ މަގުމަތިން) 1(      

  ؛ނުވުން ޙާޟިރު މަރުކަޒަށް ފުލުހުންގެ ނެތި ރެއްޒުޢު މަޤްބޫލު މަތިން

 ނުވަތަ ހެއްކެއް އިތުރު ޖާއިޒުވެގެންވާ ހައްޔަރުކުރުމަށް އެމީހާ) 2(

  .ލިބުން ރީނާއެއްޤަ

  ހިފެހެއްޓުން ހުއްޓުވުމާއި މީހުން ތަޙުޤީޤަށް

 މީހަކު ންދެންވަ ގަޑިއިރު 6، ޓަކައި ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި  )ހ(  .22  ހުއްޓުވުން ތަޙްޤީޤަށް

  .ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހުންނަށް ޚްތިޔާރުއި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްޓުވައިފައި
 ނުވަތަ ކަމަށް ދާކުރަމުން ކުށެއް ނުވަތަ ކަމަށް ވާކޮށްފައި ކުށެއް މީހާއެ)  1(      

   ؛ކުރެވުން ތުހުމަތު ކަމަށް އުޅޭ ންކުރަ ކުށެއް

 ހާނީއްކަ ނުވަތަ ކަމަށް ހާނީއްކަކޮށްފި ހަށިގަނޑަށް އަމިއްލަ މީހާގެއެ) 2(

  .ކުރެވުން ތުހުމަތު ކަމަށް ހާނީއްކަކޮށްފާނޭ ނުވަތަ ކަމަށް އުޅޭ ންކުރަ
 ނަންބަރު ސަރވިސް އަދި ރޭންކް ނަމާއި ފުރިހަމަ މީހާގެ ފުލުސް ހުއްޓުވުމާއެކު މީހަކު  )ށ(    

 އަށް އޭނާ ވަގުތުން ސަބަބު ޖެހުނު ހުއްޓުވަން އެމީހާ ކިޔައިދީ އެމީހަކަށް

  .  ބުނެދޭންވާނެއެވެ
 ރީސްތި ވަގުތު ބެހެއްޓި ހުއްޓުވައިފައި މީހަކު އެއްވެސް ހުއްޓުވާ ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(    

 ބަޔާންކުރާ މި ތިރީގައި ވަގުތު ދޫކޮށްލާ މީހަކުއެ ނަމަދިގުވެއްޖެ ވުރެން މިނެޓަށް

  .އެވެވާނެ ދޭން ލިޔުމުން މީހާއަށް އެ މަޢުލޫާމތު
 ؛ތަން އާއި ގަޑި ތާރީޚާއި ހުއްޓުވި މީހާ އެ) 1(      

 ؛ސަބަބު ހުއްޓުވި މީހާ އެ) 2(

 ؛ތަން އާއި ގަޑި ތާރީޚާއި ދޫކޮށްލި މީހާ އެ) 3(

 ވިސްރސާ ،ރޭންކާއި ،ނަމާއި ފުރިހަމަ ފުލުހުންގެ ހުއްޓުވި މީހާ އެ) 4(

  .ނަންބަރު
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 މީހަކު ހުންނަށްފުލު ޓަކައިކުރުމަށް ތަޙުޤީޤު ތުހުމަތުގައި ކުށުގެ ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި  .23  ހިފެހެއްޓުން ތަޙުޤީޤަށް

  .އެވެހިފެހެއްޓިދާނެ
 ންކުރަ ކުށެއް ނުވަތަ ކަމަށް ދާކުރަމުން ކުށެއް ނުވަތަ ކަމަށް ވާކޮށްފައި ކުށެއް މީހާއެ  )ހ(    

   އަދި ؛އޮތުން ސަބަބެއް ބެލެވޭނޭ ކަމަށް އުޅޭ
 ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު އެ ،އެދުމުން ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ކަން ކާކު މީހަކީއެ  )ށ(    

 ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ނޫން ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތަކީ ދިން އޭނާ ނުވަތަ، ކުރުން އިންކާރު އޭނާ

    ؛އޮތުން ސަބަބެއް ބެލެވޭނޭ ފުލުހުންނަްށ
 ޙްޤީޤާތަ ކުށެއްގެ އުޅޭ ންކުރަ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު )ނ(    

 އެުކއޮތުމާއި ސަބަބެއް ބެލެވޭނޭ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް އެގޭ އަށްމީހާއެ މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ

 ނުވާނޭ ތަބާ އޭނާ އެންގުމަކަށް އަންގާ އަށްއޭނާ ޟިރުވުމަށްޙާ ކުރިމައްޗަށް ފުލުހުންގެ

  ؛އޮތުން ސަބަބެއް ބެލެވޭނޭ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް
 މީހެއްގެ ވަނީ އެ ބުނެފައި ކަމަށް" މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ކަން ކާކު" ގައި މާއްދާ މި  )ރ(    

 ުނވަތަ ލިޔުމެއް  ރަސްމީ ވާހިމެނިގެން އެޑްރެސް ދާއިމީ ޢުމުރާއި ހާއިއެޑްރެ ނަމާއި

  .ލިޔުމަކަށެވެ ރަސްމީ ފޮޓޯޖެހި

 އަށްމީހާއެ ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު އެވާ ތިރީގައި އެކުހިފެހެއްޓުމާ މީހަކު ޓަކައިކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު  .24  އެންގުން އަންގާ ހިފަހެއްޓުމަށްފަހު

  .ވާނެއެވެ ދޭން
 ޙައްޤު ލިބިގަތުމުގެ ހޯދައި އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ކަމާއި ލިބިގެންވާ ހައްޤު ހަނުހުރުމުގެ  )ހ(    

  ؛ލިބިގެންވާކަން އޭނާއަށް
 އެ ތަނަކާއި ގެންދާ އެ ނަމަގެންދާ އޭނާ ތަނަކަށް އެހެން ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް  )ށ(    

  ؛ޓަކައިކަންކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ދަނީގެން
  .ނަންބަރު ވިސްރސާ ،ރޭންކާއި ،ނަމާއި ފުރިހަމަ ފުލުހުގެ ހިފެހެއްޓި މީހާއެ )ނ(    

 ހިފެހެއްޓޭ މީހަކު ދަށުން ގެ)ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 23 މިޤަވާޢިދުގެ ޓަކައިކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު  )ހ(  .25  މުއްދަތު ހިފެހެއްޓޭ ތަޙުޤީގަށް

 ވާ ުފރިހަމަ އަވަހަށް އެންމެ ތެރެއިން ކަންކަމުގެ އަންނަނިވި ދެމިއޮންނާނީ މުއްދަތު
  .ވާންދެންނެވެ ފުރިހަމަ ކަމެއް

 ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތަކީ ވާ ދީފައި ގޮތުން އަންގައިދިނުމުގެ ކާކުކަން )1(      

 ؛ނެތުން ސަބަބެއް ބެލެވޭނެ މަޢުލޫމާތަކަށް ދޮގު ނަޒަރުގައި

 ؛ހަމަވުން ގަޑިއިރު ބާރަ )2(

 ފޯރުކޮށް މަޢުލޫމާތު އެންމެހާ ލިބިފައިވާ އެމީހަކާއި ގުޅިގެން ކުށަކާއި )3(
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  .ދިނުމުން

 މީހަކު ދަށުން ގެ) ނ( ވަނަމާއްދާގެ 23 މިޤަވާޢިދުގެ  ޓަކައިކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު  )ށ(    

 އަވަހަށް އެންމެ ރެއިންތެ ކަންކަމުގެ އަންނަނިވި ދެމިއޮންނާނީ މުއްދަތު ހިފެހެއްޓޭ

  .ވާންދެންނެވެ ފުރިހަމަ ކަމެއް ާވފުރިހަމަ
 މަޢުލޫމާތު އެންމެހައި ވާ ލިބިފައި އަށްއެމީހާ ގުޅިގެން ކުށަކާ )1(      

 ،ދިނުން ފޯރުކޮށް ފުލުހުންނަށް

  . ހަމަވުން ގަޑިއިރު ބާރަ )2(
 ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 23 މިޤަޥާޢިދުގެ މީހަކީ ހިފެހެއްޓޭ ޓަކައިކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު )ނ(    

 އެ މާއެކުނިމު ތަޙްޤީޤު ނަމަނުފެންނަ ފުލުހުންނަށް ކަމުގައި މީހަކު ޖެހޭ ންހައްޔަރުކުރަ
  .އެވެވާނެ ދޫކޮށްލާން މާީހ

 ހަތަރު ވަގުތު ބަހައްޓާ ފައިހިފަހައްޓާ މީހަކު އެއްވެސް ޓާހިފަހައް ދަށުން މިޤަވާޢިދުގެ  )ރ(    

 ނުކޮށް ހައްޔަރު ނުވަތަ ވަގުތު ހައްޔަރުކުރާ މީހާއެ ނަމަދިގުވެގެންދާ ވުރެ ގަޑިއިރަށް

  .އެވެވާނެ ދޭން ލިޔުމުން އަށްމީހާ އެ މަޢުލޫމާތު ރީގައިވާތި، ވަގުތު ދޫކޮށްލާ
 ؛ ތަން އާއި ގަޑި ތާރީޚާއި ހިފެހެއްޓި މީހާއެ )1(      

 ؛ސަބަބު ހިފެހެއްޓި މީހާއެ )2(

 ؛ތަން އާއި ގަޑި ތާރީޚާއި ދޫކޮށްލި އެމީހާ )3(

 ވިސްރސާ ރޭންކާއި ނަމާއި ފުރިހަމަ ފުލުހުގެ ހިފެހެއްޓި މީހާއެ )4(

  .ނަންބަރު
 ންމަތި ގޮތުގެ އިވާބަޔާންކޮށްފަ ގައިމާއްދާ ވަނަ 23 އާއި މާއްދާ ވަނަ 22 ޤަވާޢިދުގެ މި  )ބ(    

 ކަމަށް ކުރުން ޔަރުހައް މީހާއެ ހިފެހެއްޓުމަކީ ނުވަތަ ހުއްޓުވުމަކީ މީހަކު ޓަކައިތަޙްޤީޤަށް

  .އެވެނުބެލެވޭނެ

  ގޮތް ޢަމަލުކުރަންވީ މީހުންނާމެދު ބަންދުގައިތިބޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ

 މީހުން މަރުކަޒުތަކުގައި ފުލުހުންގެ

  ބަންދުކުރުން

 ،މީހަކު އެއްވެސް ދަށުން ޤަވާޢިދުގެ މި މެނުވީ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ މާއްދާއާއި މި  )ހ(  .26

 ަބންދުކޮށްގެން ނުވަތަ ބަހައްޓައި ދަށުގައި ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ ،ތުހުމަތުގައި ކުށެއްގެ

  .ނުވާނެއެވެ
 ނުވަތަ ބަންދުކުރަންޖެހޭ މީހަކު ،މެނުވީ ޙާލަތުގައި ބުނެފައިވާ ގައި) ނ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

 ބެލެވިއްޖެނަމަ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް ނެތް ސަބަބެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ އިތުރަށް ބަންދުގައި
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 މީހާއަށް ދޫކުރެވޭ އެ ދޫކޮށްލާއިރު މީހަކު ގޮތުން މި. ވާނެއެވެ ދޫކޮށްލަން ވަގުތުން އެމީހާ

  .ވާނެއެވެ ދޭން ފުލުހުން ،ލިޔުމެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ
 ކުރެވުނު ތުހުމަތު މައްޗަށް އެމީހާގެ ސަބަބާއި ހައްޔަރުކުރި އެމީހާ) 1(      

  ؛ކުށް

  ؛މާއްދާ ޤާނޫނުގެ ބެލެވުނު ކަމަށް ޚިލާފުވީ އެމީހާ) 2(

  .ގަޑި ތާރީޚާއި ދޫކޮށްލި އެމީހާ) 3(
 މަރުކަޒާއި އެ ދޫކޮށްލެވޭނީ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިހުރި މަރުކަޒެއްގައި ފުލުހުންގެ )ނ(    

  .އެނގިގެންނެވެ މީހަކަށް އިސް އެންމެ ޙަވާލުވެހުރި
 މި ،ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ ދާޢިވާޤަ ޤާނޫނާއި ވަގުތު ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކުރެވޭ  )ރ(    

  .ނޫނެވެ ލާޒިމެއް ދޫކުރުން އެމީހާ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ
 މީހުން ތަންތަނަކީ ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ތުހުމަތުގައި ކުށުގެ ދަށުން ޤަވާޢިދުގެ މި  )ބ(    

 ހުންނަންޖެހޭނެ ތަންތަނުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން އަދި ،އެކަށީގެންވާ ބަންދުކުރުމަށް

 ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުތަކުންޢިޤަވާ ޤާނޫނުތަކުންނާއި ކަމުގައި ޝަުރޠުތައް

  .ވާންޖެހޭނެއެވެ ތަންތަނަށް ފުރިހަމަވެފައިވާ
 ބަންދުކުރަންވާނީ އެކުއްޖާ ،ބަންދުކުރެވޭނަމަ ކުޑަކުއްޖަކު ދަށުން ޤަވާޢިދުގެ މި  )ޅ(    

  .ތަނެއްގައެވެ ޚާއްޞަ ހެދިފައިވާ ބަންދުކުރުމަށް ކުޑަކުދިން

 ދަޢުވާ މައްޗަށް މީހާގެ ހައްޔަރުކުރެވޭ

 ންޢަމަލުކުރަ މެދު މީހާއާ އެ، ކުރީން އުފުލުމުގެ
  ގޮތް ޖެހޭ

 މައްޗަށް އެމީހާގެ ނަމަކުރެވިއްޖެ ހައްޔަރު ހުމަތުގައިތު ކުށެއްގެ މީހަކު އެއްވެސް  )ހ(  .27

 އޭނާގެ ހުރިތޯ ޤަރީނާ ހެއްކާއި ވަރަށް އުފުލޭ ދަޢުވާ ކުށުގެ ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތު

 ފުލުހުންގެ ކުރެވިފައިވާ ހައްޔަރު އޭނާ ނުވަތަ ވެރިޔާ ޔުނިޓުގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަ

 ޤާނޫނުގައި އަދި. ވާނެއެވެ ބަލަން އިސްވެރިޔާ އެންމެ ޙަވާލުވެހުރި މަރުކަޒާ

 ބަންދުގައި މީހާ ކުރެވުނު ހައްޔަރު ބެލުމަށްޓަކައި އެކަން މަތިްނ ގޮތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ

  .ބެހެއްޓިދާނެއެވެ
 ކަމަށް ނެތް ޤަރީނާ ހެއްކާއި ވަރަށް އުފުލޭ ދަޢުވާ މައްޗަށް މީހާގެ ކުރެވިފައިވާ ހައްޔަރު  )ށ(    

 ަތޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަ އެ ނުވަތަ ،ވެރިޔާއަށް ޔުނިޓުގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަ

 ،ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ ވެރިޔާއަށް އިސް އެންމެ ޙަވާލުވެހުރި މަރުކަޒާއި ފުލުހުންގެ

 ދޫކޮށްލާއިރު މީހަކު އެފަދަ ،ގޮތުން މި. ވާނެއެވެ ދޫކޮށްލަން މީހާ ކުރެވިފައިވާ ހައްޔަރުއެ

  .ދޭންވާނެއެވެ އެމީހާއަށް ފުލުހުން ލިޔުމެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ
 ކުރެވުނު ތުހުމަތު މައްޗަށް އެމީހާގެ ސަބަބާއި ހައްޔަރުކުރި އެމީހާ) 1(      

  ؛ކުށް
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  ؛މާއްދާ ޤާނޫނުގެ ބެލެވުނު ކަމަށް ޚިލާފުވީ އެމީހާ) 2(

  ؛ގަޑި ،ތާރީޚާއި ދޫކޮށްލި އެމީހާ) 3(

  .ސަބަބު ދޫކޮށްލި އެމީހާ) 4(
 ދޫކުރަން ބަންދުން މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ މި މީހަކު ކުރެވިފައިވާ ހައްޔަރު )ނ(    

 ގުޅޭމައްސަލައާ ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތު ،ބެހެއްޓިޔަސް ބަންދުގައި އިތުރަށް އެމީހާ ،ވާނީ

 ޔުނިޓުގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ ،ކަމަށް ނުލިބޭނެ ޤަރީނާއެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް އެއްވެސް އިތުރު

 އެންމެ ޙަވާލުވެހުރި މަރުކަޒާ ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލައެ ނުވަތަ ވެރިޔާއަށް

  .ޙާލަތްތަކުގައެވެ ބެލެވޭ އަށްއިސްވެރިޔާ
 ސަބަބު ބަހައްޓާ ބަންދުގައި އޭނާ ބަހައްޓާއިރު ބަންދުގައި މީހަކު އުފުލިފައިނުވާ ދަޢުވާ  )ރ(    

  .ވާނެއެވެ ހިމަނަން ފައިލުގައި އެމީހާގެ ރިކޯޑުކޮށް ލިޔުމުން
 ބަހައްޓަން ބަންދުގައި މީހަކު މެނުވީ ޙާލަތްތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގައި) ޅ( މާއްދާގެ މި  )ބ(    

 ލުިޔމުން ސަބަބު އެ މީހާއަށް ބަންދުކުރެވޭ ކުރަންވާނީ ރިކޯޑު ލިޔުމުން ސަބަބު ނިންމި

 ލިޔުމެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި އަދި. ގައެވެޙާޟިރު އޭނާގެ އެންގުމަށްފަހު

  .ވާނެއެވެ ދޭން އޭނާއަށް
 ކުރެވުނު ތުހުމަތު މައްޗަށް އެމީހާގެ ސަބަބާއި ކުރި ހައްޔަރު އެމީހާ) 1(      

  ؛ކުށް

  ؛މާއްދާ ގާނޫނުގެ ބެލެވުނު ކަމަށް ޚިލާފުވީ އެމީހާ) 2(

  .ސަބަބު ބަހައްޓާ ގައި ބަންދު އިތުރަށް އެމީހާ) 3(
 މަތިން ގޮތުގެ ވާބުނެފައި ގައި) ބ( މާއްދާގެ މި ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި  )ޅ(    

  .އެވެ ނުޖެހޭނެ ޢަމަލުކުރާކަށް
  ؛ވުން މީހަކަށް ދޭހަނުވާ އެއްޗެއް ބުނާ ގާތު އޭނާ އަކީމީހާ ބަންދުކުރެވޭ) 1(      

 ނުވަތަ ދައްކާ ނުކިޔަމަންތެރިކަން މީހާއަކީ ބަންދުކުރެވޭ) 2(

  ؛ކަުމގައިވުން މީހަކު އުޅޭ ނުކިޔަމަންތެރިވާން

 ޖެހޭ އަވަސްވެގަންނަން ދިނުމަށް ފަރުވާ ޞިއްޙީ މީހާއަށް ބަންދުކުރެވޭ) 3(

  .ވުން އޭނާ ޙާލަތެއްގައި

 ދާއިޢިމިޤަވާ ޤާނޫނާއި ފުލުހުންގެ ބޭތިއްބުމުގައި ބަންދުކޮށްފައި މީހުން ގައިތުހުމަތު ކުށުގެ  .28  ޒިންމާ ޖެހޭ އުފުލާން ބަންދުކުރުމަށްފަހު

 ،ގޮތާއި ޢަމަލުކުރެވޭ މެދު މީހުންނާ ތިބޭ ބަންދުގައި ،ޢަމަލުކޮށް މަތީން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

  .ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓާން ރިކޯޑުކޮށް ލިޔުމުން ކަންތައްތައް އެންމެހާ އެދޭ މީހުން ތިބޭ ދުގައިބަން
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 ދަޢުވާ މައްޗަށް މީހާގެ ހައްޔަރުކުރެވޭ

  ގޮތް ޖެހޭ ޢަމަލުކުރާން އުފުލުމަށްފަހު

 ކުށުގެ ކުރެވުނު ތުހުމަތު މައްޗަށް މީހެއްގެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ގައިތުހުމަތު ކުށެއްގެ  )ހ(  .29

 ންދޫކުރަ އެމީހާ ފުލުހުން މެނުވީ ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ،އުފުލުމަށްފަހު ދަޢުވާ
  .އެވެވާެނ

 ވާދީފައި ނުވަތަ ނުވުން ހޯދިފައި އެޑްރެސް ނަމާއި ޞައްޙަ އޭނާގެ) 1(      
 ފުލުހުންނަށް ކަމަށް ނޫން މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ އެޑްރެހަކީ ނަމާއި

  ؛ވުންބެލެވިފައި އެކު ސަބަބަކާ ގެންވާއެކަށީ

 ،ފުލުހުންނަށް ކަމަށް ނުވާނޭ ޙާޟިރު ވުމަށް ޖަވާބުދާރީ އޭނާ) 2(

  ؛ވުން ބެލެވިފައި އެކު ސަބަބަކާ އެކަށީގެންވާ

 ގައިތުހުމަތު ކުށެއްގެ ފަދަ ކުރެވޭ ޙުކުމް ލުމަށް ޖަލަށް އަކީއޭނާ) 3(

 ކުރިޔަ ކުށެއް އިތުރު ،ވެފައިކަމަށް މީހެއް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ

 ކަމަށް ންމުޙިމު ބެހެއްޓުން ބަންދުގައި އެމީހަކު ޓަކައިނުދިނުމަށް

  ؛ވުންބެލެވަިފއި އެކު ސަބަބަކާ ގެންވާއެކަށީ ފުލުހުންނަށް

 ގައިބަންދު އޭނާ ޓަކައިނެގުމަށް ސާމްޕަލެއް ހަށިގަނޑުން އޭނާގެ) 4(

 ސަބަބަކާއެކު އެކަށީގެންވާ ،ފުލުހުންނަށް ކަމަށް ންމުޙިމު ބެހެއްޓުން

  ؛ވުންބެލެވިފައި

 ތުހުމަތުގައި ކުށެއްގެ ފަދަ ނުކުރެވޭ ޙުކުމް ލުމަށް ޖަލަށް އަކީއޭނާ) 5(

 މީހަކަށް ކިބައިން އޭނާގެ ،ވެފައިކަމަށް މީހެއް ވާހައްޔަރުކޮށްފައި

 އޭނާ ޓަކައިހުއްޓުވުމަށް ލިބުން ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް ނުވަތަ

 ގެންވާއެކަށީ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް މުހިންމު ބެހެއްޓުން ގައިބަންދު

  ؛ވުންބެލެވިފައި އެކު ސަބަބަކާ

 މައްސަލައިގެ ނުވަތަ ނިޒާމަށް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ) 6(

 ގެންވާއެކަށީ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް ހުރަސްއެޅިދާޭނ ތަޙްޤީޤަށް

  ؛ވުންބެލެވިފައި ސަބަބަކާއެކު

 ކަމަށް ރައްކަލެއް އޮތް އަށްއޭނާ ބެހެއްޓުމަކީ ބަންދުގައި ނާއޭ) 7(

  .ވުން ބެލެވިފައި އެކުއިސަބަބަކާ އެކަށީގެންވާ ފުލުހުންނަށް
 އެއްވެސް ނަމަވެސް މެދުވެރިވީ ޙާލަތެއް އެއްވެސް  ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

  .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކޯޓުގެ ބެހެއްޓޭނީ ގައި ބަންދު އިތުރަށް މީހަކު
 ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި ނަމަ ވާކަމަށް ކުޑަކުއްޖަކު ވަނީ ށްފައިހައްޔަރުކޮ ގައިތުހުމަތު ކުށުގެ )ނ(    

 ކުއަްޖކުއެ މެނުވީ މެދުވެރިވެގެން ޙާލަތެއް އެހެން ފިޔަވައި ޙާލަތް ބުނެފައިވާ ގައި) 1(
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  .އެވެވާނެ ދޫކުރާން

 މީހަކު ނެތް ދޫކޮށްލެވެން ދިމާވެގެން ޙާލަތެއް ސްއެއްވެ ވާބުނެފައި ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ރ(    

 ދަށްުނ ގެ) 4( ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި ނަމަވެސް ނިންމި ފުލުހުން ބެހެއްޓުމަށް ގައިބަންދު

 ވުރެން ށްގަޑިއިރަ 6 އުފުލާތާ ދަޢުވާ މައްޗަށް އޭނާގެ މީހަކު ބެހެއްޓޭ ބަންދުގައި

  .ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ ބަންދުގައި އިތުރަށް
 ވާއުފުލިފައި އެއް ދަޢުވާ ކުށުގެ މައްޗަށް މީހެއްގެއެ މެނުވީ ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި  )ބ(    

 ބަހައްޓަން ބަންދުގައި އޭނާ ނަމަނިންމައިފި ފަނޑިޔާރަކު ންބަހައްޓަ ގައިބަންދު ،މީހަކު

  .ވާނެއެވެ އަންގާން ލިޔުމުން އަށްމީހާ އެ ފުލުހުން އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ ،ސަބަބު ނިންމި

 މީހަކަށް ނުވާ ދޭހަ އެއްޗެއް ބުނާ ގާތު އޭނާ އަކީމީހާ ވާބަންދުކޮށްފައި) 1(      

  ؛ވުން

 އުޅޭ ނުކިޔަމަންތެރިވާން ނުވަތަ ދައްކާ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ކީމީހައެ) 2(

  ؛ވުްނ ކަމުގައި މީހެއް

 ޖެހޭ އަވަސްވެގަންނަން ދިނުމަށް ފަރުވާ ޞިއްޙީ ކީމީހައެ) 3(

  .ވުން ކަމުގައި މީހަކު ވާގައިޙާލަތެއް

، ގޮތަށް ކުރެވޭ މުޠާލިޢާ އެއްފަހަރު އިރަކުގަޑި 24  އަދި ،ގޮތަށް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ  .30  ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު މީހުންގެ ބަންދު

 މީހުންގެ ބަންދު  ވެސް ރުކަޒަކުންމަ ފުލުހުންގެ ހުރިހާ ބަންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ހައްޔަރު މީހުން

  .ޖެހޭނެއެވެ ބަލަހައްޓަން ލިޔެ ރިކޯޑު
  )ހ(    

  
  
  )ށ(
  
  

 ވާބޭތިއްބިފައި ންދެންވަ އިރުގިނަ ވުރެ ގަޑިއިރަށް 24 ގައި މަރުކަޒެއް ފުލުހުންގެ
 މީހުންގެ ދޫކޮށްލެވުނު އުފުލާ ދަޢުވާ އަދި މަޢުލޫމާތު މީހުންގެއެ ދަދާއިޢަ މީހުންގެ

  ؛މަޢުލޫމާތު މީހުންގެއެ ދަދާއިޢަ

 ވާހުށަހަޅައިފައި ކޯޓުތަކަށް އެދި އަށްހުއްދަ ބޭތިއްބުމުގެ އިތުރަށް ންމީހު ގައިބަންދު
  ؛ގޮތް ޢަމަލުކުރެވުުނ މެދު ހުށަހެޅުންތަކާ އެ ދަދާއިޢަ ހުށަހެޅުންތަކުގެ

 ބަންދުގައި އިތުރަށް ،ކޯޓުއަމުރުގައި ދެވިފައިވާ ބެހެއްޓުމަށް ބަންދުގައި އިތުރަށް )ނ(    

 އޭނާގެ އަދި މުއްދަތު ހޭދަވީ ބަންދުގައި އެމީހަކު،  މުއްދަތާއި ދެވިފައިވާ ބެހެއްޓުމަށް

  .އެކަން ދޫކޮށްލެވިފައިވާނަމަ ނުއުފުލާ ދަޢުވާ އެކަމާއި ނަމަ އުފުލުނު ދަޢުވާ މައްޗަށް

 ދަށުގައި ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ މީހަކު އެއްވެސް ތަޙްޤީޤަށް ތުހުމަތުގައި ކުށެއްގެ  )ހ(  .31  ރިވިއުކުރުން މީހުން ތިބޭ ގައި ބަންދު
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" ޓީއެއްކޮމި ރިވިއު" ކުރާނެ ރިވިއު ގޮތުން ބެހޭ ބަންދާ މީހާގެ އެ ބަންދުކޮށްފައިވާނަމަ

  .ވާނެއެވެ އޮންނަން ގައި ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް
 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މުވައްޒަފުންނަކީ ޓީގެކޮމި ރިވިއު ބުނެފައިވާ ގައި )ހ( ގެމާއްދާ މި  )ށ(    

 ބަޔަކަށް މުސްތަޤިއްލު ނުވާ ބައިވެރި ތަޙްޤީޤެއްގައި އެއްވެސް ހިންގާ އިން ސަރވިސް

  .ވާންޖެހޭނެއެެވ
 ނަމަ ނުވާ ކޮށްފައިވާދަޢު މައްޗަށް އޭނާގެ، ކުރަމުންދާއިރު ރިވިއު މީހަކު ބަންދުގައިވާ )ނ(    

 ،އާއި) ބ( ،އާއި) ރ( ،އާއި) ނ( ،އާއި) ށ( ،އާއި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 26 ޤަވާޢިދުގެމި

 ކަންތައްތައް އެ ބަލައި ދޭތޯ ހިނގަމުން ކަންތައްތައް އެންމެހާ ބުނެފައިވާ ގައި) ޅ(

 އިން ޓީކޮމި ރިވިއު ،ފަހަރު އެއް  ހަފުތާއަކު ކޮންމެ ،ރިޕޯޓެއް ގޮތުގެ ހިނގައިފައިވާ

 ފަރާތަކަށް އަޅާކަނޑަ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ ނުވަތަ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަަނރ

  .އެވެވާނެ ންހުށަހަޅަ
 އޭނާގެ ންކުރި ފެށުމުގެ ރިވިއުކުރަން އޭނާ ރިވިއުކުރަމުންދާއިރު މީހަކު ބަންދުގައިވާ  )ރ(    

 ުބނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ 29 ޤަވާޢިދުގެމި އުފުލިފައިވާނަމަ ދަޢުވާ މައްޗަށް

 އެއްފަހަރު ހަފުތާއަކު ކޮންމެ ރިޕޯޓެއް ގޮތުގެ ހިނގައިފައިވާ ކަންތައްތައް އެންމެހާ

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ޕޮލިސްއަށް އޮފް ކޮމިޝަނަރ އިން ކޮމިޓީ ރިވިއު
 ވަސީލަތް ފޯނުގެތެލި އަދި ކޮންފަރެންސިން ވީޑިއޯ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ދުގެޢިޤަވާ މި  )ބ(    

  .   ކުރެވިދާނެއެވެ ރިވިއު ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން

 މީހާ ހުރި ބަންދުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ

  ސްކުރުންފާބަލާ

  .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އަންނަނިވި ފާސްކުރަންވާނީލާބަ މީހާ ބަންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ހައްޔަރު  )ހ(.   32

 މީހެއްގެ ކޮންމެ ގެނެވޭ މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުކޮށްގެން) 1(      

، ގެނެވުނު އެކުގައި މީހަކާ އެ ،އެއްޗަކާއި ހުރިހާ ހުރި އަތުގައި

 ކޯޑުރި އޭގެ ނަގާ މަޢުލޫމާތު ތަކެއްޗެއްގެ ހުރިހާ ގުޅިފައިވާ މީހަކާއެ

  ؛ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން

 ކޮންމެ ނިންމޭ ހައްޔަރުކުރުމަށް ހުއްޓާ މަރުކަޒެއްގައި ފުލުހުންގެ) 2(

 އޭގެ ނަގާ މަޢުލޫމާތު ތަކެއްޗެއްގެ ހުރިހާ ހުރި އަތުގައި މީހެއްގެ

  ؛ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން ކޯޑުރި

 އަތުލެވޭ އަތުން މީހެއްގެ ކޮންމެ ބަންދުކުރެވޭ މަރުކަޒެއްގައި ފުލުހުންގެ) 3(

  ؛ާވނެއެވެ ހިމަނަން ފައިލުގައި މީހެއްގެއެ ރިކޯޑު ތަކެތީގެ

 ގެ) 3( އަދި) 2( ،)1( ގެ)ހ( މާއްދާގެ މި ،އަތުން މީހާގެ ބަންދުކުރެވޭ) 4(
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 އިޚްތިޔާރު ބެހެއްޓުމުގެ އަތުލައި ވެސް އެއްޗެއް ކޮންމެ ދަށުން

  .ލިބިގެންވެއެވެ ފުލުހުންނަށް
 މި ވެސްއެނޫން ހެދުމާއި އަތުން މީހެއްގެ ވޭބަންދުކުރެ ގައިމަރުކަޒެއް ފުލުހުންގެ )1(  )ށ(    

 ،ކަމަކަށް ފަދަ ބުނެފައިވާ ތިރީގައި ހިފެހެއްޓޭނީ އަތުލާ ތަކެތި އަމިއްލަ ފަދަ

 ކުރެވޭނޭ ގަބޫލު ފުލުހުންނަށް ކަމަށް ބޭނުންކޮށްފާނޭ އެއްޗެއްއެ މީހާ ބަންދުކެުރވޭ

  ؛ނަމައެވެ އޮތް ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

i. ަގެއްލުމެއް މީހަކަށް އެހެން ނުވަތަ ނަފުސަށް އަމިއްލ 

  ؛ދިނުމަށް

ii. ް؛ކޮށްލުމަށް ހަލާކު އެއްޗެއ  

iii. ް؛ ނައްތައިލުމަށް ހެއްކެއ  

iv. ެފިލުމަށް މީހާ އ.  

 ކަމަށް ހެއްކެއް ކުށުގެ ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތު މައްޗަށް އޭނާގެ އެއްޗަކީ އެ)  2(

 މަށްހޯދު އެއްޗެއް އެ، ނަމަ އެއްޗެއް އޮތް ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭނޭ

 ؛ވެއެވެ ލިބިގެން ފުލުހުންނަށް އިޚްތިޔާރު ފާސްކުރުމުގެބަލާ މީހާ ހުރި ގައިބަންދު

 މީހެއްގެ ވާބަންދުގައި މެނުވީ ލަތްތަކުގައިޙާ ވާބުނެފައި ގައި) ނ( ާމއްދާގެ މި  )3(

 މީހާއަށް އެ ސަބަބު ޖެހުނު އަތުލާން އެއްޗެއް އެ ނަމަ އަތުލާ އެއްޗެއް އެއްވެސް އަތުން

  . އެވެވާނެ އަންގާން
 ންމަތި ގޮތުގެ ވާބުނެފައި ގައި) 3( ގެ) ށ( އްދާގެމާމި ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި )ނ(    

  .އެވެނުޖެހޭނެ ޢަމަލުކުރާކަށް
 ނުކިޔަމަންތެރިކަން ވަތަނު ދެއްކުން ނުކިޔަމަންތެރިކަން މީހަކުއެ) 1(      

  ؛ބެލެވުން ކަމަށް ފާނޭދައްކާ

 ތެއްގައިޙާލަ ފަދައެ ނުވަތަ ނުވާ ދޭހަ އެއްޗެއް އެންގޭ އަށްއޭނާ އަކީއޭނާ) 2(

  .ވުންކަމުގައި މީހަކު ވާ
 އެންމެ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ޖެހޭނެ ންބަލާފާސްކުރަ މީހާ ހުރި ންދުކުރެވިފައިބަ  )ރ(    

 ގޮތުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތަށް ވާބުނެފައި ގައި) ހ( މިމާއްދާގެ ،މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ

  .އެވެ ފާސްކުރެވިދާނެބަލާ މީހަކުއެ
 ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ހުރި ބަންދުކުރެވިފައި ގައިމަރުކަޒެއް ންގެފުލުހު  )ބ(    

، ދަށުގައި ބެލުމުގެ މީހާގެއެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހެއްގެ ރިހު ބެހެއްޓިފައި ދަށުގައި

 ކަމަށް އޮތް ނުވަތަ ،ނަމަ އޮތް އެއްޗެއް ފަދަ ބުނެފައިވާ ގައި) 1( ގެ) ށ( މާއްދާގެިމ
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 ވެސް ފަހަރު ގިނަ ވުރެން ފަހަރަށް އެއް އަދި ،ވެސް ގައި ވަގުތެއް ކޮންމެ ،ނަމަ ބެލެވޭ

  .އެވެފާސްކުރެވިދާނެބަލާ މީހާ އެ
، އަތުން މީހާގެ ހުރި ގައިބަންދު ގައިފާސްކުރުމެއް ފަދަ ވާބުނެފައި ގައި) ބ( މާއްދާގެ މި  )ޅ(    

 ބެލެހެއްޓުމުގެ އަތުލައި ތަކެތި ފެންނަ އަތުން މީހާގެ ހުރި ހިފެހެއްޓިފައި ނުވަތަ

  .ވެއެވެ ލިބިގެން ފުލުހުންނަށް އިޚްތިޔާރު
 މީހަކު އެއްވެސް ހުރި އިގަބަންދު ނުވަތަ ހުރި ދަށުގައި ގެބެލުމު ފުލުހުންގެ  )ކ(    

 އެ ،ނަމަ އަތުލެވިއްޖެ އެއްޗެއް އެއްވެސް އަތުން މީހާގެއެ ފަހު ފާސްކުރުމަށްބަލާ
  .   އެވެވާނެ ދޭން ފުލުހުން އަށްއެމީހާ ލިޔުމެއް ހިމެނޭ ތަފުޞީލު އެތީެގ އަތުލެވުނު

 ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި މީހާގެ ހުރި ގައި ބަންދު ނުވަތަ ހުރި ދަށުގައި ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ  )ހ(  .33  ފާސްކުރުންބަލާ ގާތުން

 ކަމަށް ފައިވާފޮރުވާ އެއްޗެއް އެއްވެސް އިވާބަޔާންކޮށްފަ ތިރީގައި ތެރޭގައި ހަށިގަނޑުގެ

 މީހާގެއެ ހޯދުމަށްފަހު ހުއްދަ އިންޗާޖުގެ ޑިއުޓީ ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ފުލުހުންނަށް

  .   ކުރެވިދާނެއެވެ ފާސްބަލާ ގާތުން ހަށިގަނޑު
  ؛އެއްޗެއް ދީފާނޭ ގެއްލުމެއް މީހަކަށް އެހެން ނުވަތަ ނަފުސަށް އަމިއްލަ) 1(      

 ދިނުމަށް ގެއްލުމެއް މީހަކަށް އެހެން ނުވަތަ ނަފުސަށް އަމިއްލަ) 2(

 ބޭނުންކޮށްފާނޭ ގައިކޯޓެއް ޝަރުޢީ ނުވަތަ ގައިޒެއްމަރުކަ ފުލުހުންގެ

 ؛އެއްޗެއް

  ؛އެއްޗެއް ބޭނުންކުރެވިދާނޭ މަސްތުވުމަށް) 3(

 އޭނާގެ ންކުރި ހައްޔަރުކުރުމުގެ އޭނާ ބޭނުމުގައި ކުރުމުގެ ކުށެއް) 4(

  . އެއްޗެއް ހުރި ބަހަްއޓައިފައި އަތުގައި
 ގާތުން ހަށިގަނޑު މީހާގެ ހުރި ބަންދުގައި ނުވަތަ ހުރި ދަށުގައި ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ  )ށ(    

 ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި ފާސްކޮށްގެންބަލާ ގޮތަކަށް ނޫންއެ ދެވޭނީހުއްދަ ފާސްކުރުމަށްބަލާ

 އޮތް ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ނުފެންނާނޭ އެއްޗެއް ފަދަ ވާބުނެފައި

  .ނަމައެވެ
 ވެސް އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން އެއް ހުއްދަ ފަދަ ވާބުނެފައި ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ނ(    

 ލިޔުމުން އެހުއްދަ ނުކޮށްލަސް ،ނަމަ ދީފި އަނގަބަހުން ހުއްދަ މި. ދެވިދާނެއެވެ

  .ވާނެއެވެ ންރިކޯޑުކުރަ
 ނަމަ ފިރިހެނަކު އަދި. ފުލުހެކެވެ އަންހެން ވާނީ ފާސްކުރަންބަލާ ގާތުން އަންހެނަކު  )ރ(    

 ނެތް ފުލުހަކު އަންހެން އަދި. ފުލުހެކެވެ ފިރިހެން ވާނީ ކުރަންބަލާފާސް ގާތުން

 މީހާ އަންހެން އެ އަންހެނަކަށްމެ ކޮންމެ ކަނޑައަޅާ އިންޗާރޖް ޑިއުޓީ ޙާލަތްތަުކގައި
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  .ކުރެވިދާނެއެވެ ފާސްބަލާ ގާތުން

 ފޭރާމުގެ ންނަހު ލައިގެން މީހަކު ނުވަތަ ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ ދަށުން މާއްދާގެ މި  )ބ(    

  .ގޮތަށެވެ ފެތޭ މިންގަނޑަށް އަޚްލާޤީ ވާނީ ފާސްކުރާންބަލާ އެތެރެއިން
 ގެ)ހ( މާއްދާގެ މި ހަށިގަނޑުގެތެރޭގައި އޭނާގެ ބަލާފާސްކުރުމުގައި ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ  )ޅ(    

 ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ބުނެވިފައިވާ ގައި )4( ނުވަތަ) 3( ނުވަތަ) 2( ނުވަތަ) 1(

 އެކްސްރޭ ހަށިގަނޑު އެމީހެއްގެ ނަމަ ކުރެވޭ ޤަބޫލު ހުރިކަމަށް ރައްކާކޮށްފައި އެއްޗެއް

  .ކުރެވިިދާނެއެވެ ސްކޭން ނުވަތަ
) ހ( މާއްދާގެ މި ތެރޭގައި ހަށިގަނޑުގެ އޭނާގެ ބަލާފާސްކުރުމުގައި ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ  )ކ(    

 އެއްޗެއް އެއްވެސް ބުނެވިފައިވާ ގައި) 4( ނުވަތަ) 3( ނުވަތަ) 2( ނުވަތަ) 1( ގެ

  .ދަށުންނެވެ ލަފާގެ ދާއިރާގެ ސިއްޙީ ނަގަންޖެހޭނީ އެއްޗެއް އެ ވާނަމަ
 ގާތުން މީހަކު ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ، ހުރި އުނިކަމެއް ބުއްދީގެ  )އ(    

 އެމީހެއްގެ ނުވަތަ މީހެއް ހުންނަ ހަވާލުވެގެން އެމީހަކާ، ބަލާފާސްކުރަންވާނީ

  .ހާޟިރުގައެވެ މީހެއްގެ މުސްތަޤިއްލު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މަޞްލަހަތު

 ފާސްކުރެވޭނީބަލާ ގާތުން ޙާލަތްތަކުގައި ޖެހޭ ފާސްކުރާންބަލާ ގާތުން ދަށުން ޤަވާޢިދުގެ މި  .34  ތަންތަން  ފާސްކުރެވޭނެބަލާ ގާތުން

  .ތަންތަނުގައެވެ އަންނަނިވި
  ؛ތަނެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފާސްކުރުމަށްބަލާ ހުންނަ ކަޒެއްގައިމަރު ފުލުހުންގެ  )ހ(    
  ؛ހޮސްޕިޓަލެއް  )ށ(    
  ؛ކްލިނިކެއް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ މެޑިކަލް ވާ ކުރެވިފައި ރަޖިސްޓަރީ )ނ(    
  .ތަނެއް ކުރާ ބޭނުން ދިނުމަށް ފަރުވާ ޞިއްޙީ  )ރ(    

 ގާތުން މީހާއެ ފާސްކޮށްފިނަމަބަލާ ގާތުން ،މީހެއް ހުރި ބަންދުކޮށްފައި ފުލުހުން  )ހ(  .35  ރިކޯޑުކުރުން ފާސްކުރުންބަލާ ގާތުން

 ،ބަޔާއި ފާސްކުރެވުނުބަލާ ހަށިގަނޑުން އެމީހާގެ ،ރިކޯޑުކޮށް ކަންބަލާފާސްކުރި

 އަންގާން ޔުމުންލި އަށްމީހާ ފާސްކުރެވުނުބަލާ ގާތުން ،ސަބަބު ސްުކރެވުނުފާބަލާ

  .އެވެވާނެ
 ލަސްނުކޮށް ރިކޯޑު ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި ،ނިމުމުން ފާސްކޮށްބަލާ ގާތުން  )ށ(    

  .ވާނެއެވެ ފުރިހަމަކުރަން

 އެއްޗެއް ފެނުނު ފާސްކުރަނިކޮށްބަލާ ގާތުން ،މީހެއް ހުރި ބަންދުކޮށްފައި ފުލުހުން  )ހ(  .36  އަތުލުން ތަކެިތ ފަހު ފާސްކުރުމަށްބަލާ ގާތުން

 އިޚްތިޔާރު ބެހެއްޓުމުގެ ،އަތުލައި އަތުން އޭނާގެ ޙާލަތްތަކުގައި މިވާ ތިރީގައި
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  .ވެއެވެ ލިބިގެން ފުލުހުންނަށް

 އެހެން ނުވަތަ ނަފުސަށް އަމިއްލަ އޭނާގެ، މީހާ އަތުލެވުނު އެތިއެ) 1(      

 ކަމަށް ބޭނުންކޮށްފާނޭ އެތި އެ ދިނުމަށް ގެއްލުމެއް މީހަކަށް

  ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ޤަބޫލުކުރެވޭނޭ

 އެތި އެ ހަލާކުކޮށްލުމަށް ދީ ގެއްލުން އެއްޗަކަށް އެއްވެސް) 2(

   ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ބޭނުންކޮށްފާނޭ

 ގަބޫލުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ބޭނުންކޮށްފާނޭ އެތި އެ ނައްތައިލުމަށް ހެކި) 3(

  ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

 އެތި އެ މަގުފަހިކުރުމަށް ފިލުމަށް މީހާ އަތުލެވުނު އެތި އެ) 4(

  ؛އުޮތން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ބޭނުންކޮށްފާނޭ

 ނުވަތަ ގޮތުގައި އްކެއްގެހެ ކުށުގެ ވާ ކުރެވިފައި ތުހުމަތު އެއްޗަކީ އެ) 5(

  .ކަމުގައިވުން އެއްޗެއް ކުރެވޭނޭ ބޭނުން ގޮތުގައި އެއްގެޤަރީނާ

  އިންޓަރވިއުކުރުން

 އުޅޭ ކުރާން ކުށެއް ނުވަތަ ،ކުރަމުންދާ ކުށެއް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކުށެއް މީހަކީ އެއްވެސް  )ހ(  .37  އިންޓަރވިއު

 މީހާގެއެ ނުވަތަ ވާނީ ސުވާލުކުރާން އިއާ މީހާއެ، ތުހުމަތުކުރެވިގެން ކަމުގައި މީހަކު

 ލިބިގަތުމުގެ ހޯދާ އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ށްއަމީހާއެ ވާނީ ހޯދާން މަޢުލޫމާތު ކިބައިން

 އާ މީހާއެ ފަހު އެންގުމަށް ލިބިގެންވާކަން ހައްޤު ހަނަހުރުމުގެ ކަމާއިލިބިގެންވާ ޙައްޤު
  .ގެންނެވެއިންޓަރވިއުކޮްށ

 އުޅޭ ންކުރަ ކުށެއް ނުވަތަ ،ދާ ކުރަމުން ކުށެއް ނުވަތަ ވާކޮށްފައި ކުށެއް މީހަކީ އެއްވެސް  )ށ(    

 އެހެން އާމީހާއެ ޓަކައިހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ވަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމުގައި މީހަކު

  .އެވެނުބެލެވޭނެ ށްމަކަ އެއްޓަރވިއުއިން ސުވާލުތަކަކީ ކުރާ މީހަކު އެއްވެސް
 އެހެން ފިޔަވައި ޙާލަތްތައް  ވާބުނެފައި ގައި މާއްދާ ވަނަ 40 ގެޤަވާއިދު މި )ނ(    

 ގައިފުރުޞަތެއް އަވަސް އެންމެ ވީ، ނަމަކުރާ އިންޓަރވިއު މީހަކާ ޙާލަތްތަކުގައި

  .ވާނެއެވެ ންޙާޟިރުކުރަ އެމީހާ ތަނަކަށް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ބޭއްވުަމށް އިންޓަރވިއު

 ލިބިގަތުމުގެ ހޯދައި އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

  ދިނުން ފުރުޞަތު

 ކުށުގެ ނުވަތަ މީހާ ހުރި ހައްޔަރެއްގައި ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ގައިބަންދެއް ފުލުހުންގެ  )ހ(  38

 ަބންދުގެ ނުވަތަ މީހާ ދާ ކުރެވެމުން ސުވާލު ނުވަތަ ބޭނުންވާ ސުވާލުކުރާން ތުހުމަތުގައި

 ކޮންމެ އެދިއްޖެ، މީހާ ގެންދެވޭ ކުރިމައްޗަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ އިތުރުކުރުމަށް މުއްދަތު



  
32  ޞަފްހާ      

   

 މުވައްކިލު ވަކީލަށް ޤާނޫނީ އެ ،ރުވައިބައްދަލުކު އެކަހެރިކޮށް ވަކީލަކާ ޤާނޫނީ ،ވަގުތަކު

 އެދުނު އޭނާ އެހީތެރިކަމަށް ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ،މަގުފަހިކޮށްދީ ތަމުސީލުކޮށްދިނުމުގެ

  .އެވެވާނެ ބަލަހައްޓާން ރިކޯޑުކޮށް ޑިގަ ތީާރޚާއި
) ނ( މާއްދާގެ މި ނަމަ އެދިއްޖެ އެހީތެރިކަމަށް ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ މީހަކު ހުރި ބަންދުގައި  )ށ(    

 އެ ލަސްނުކޮށް ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އޭނާ މެނުވީ ޙާލަތްތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގައި
  .އެވެވާނެ ދޭން އަށްއޭނާ ފުރުޞަތު

 ޤާނޫނީ، މީހަކު ސުވާލުކުރެވުނު ނުވަތަ ކުރެވުނު ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވުނު )ނ(    

 ޙާލަތެއް ޙާލަތްތަކުން ވާތިރީގައި، ނަމަ ބުނެފި ކަމަށް ބޭނުންވާ ންހޯދަ އެހީ ވަކީލެއްގެ

 ސުވާލުކުރެވުނު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވުނު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވުނު އޭނާ މެނުވީ ގައި

  .ގައެވެޙާޟިރު ވަކީލުގެ އޭނާގެ ވާނީ ންސުވާލުކުރާ އިތުރަށް މެދު މައްސަލައާ
  ؛ބުނުން ފަހުން ކަމަށް ނުވާބޭނުން އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ އޭނާ) 1(      

 ވެސް ދިނުމުން ވަގުތު އެކަށީގެންވާ ޙާޟިރުވުމަށް ވަކީލު އޭނާގެ) 2(

 ؛ނުވުން ޙާޟިރު

 އަޅާން ފިޔަވަޅު ކޮންމެހެން ޙާލަތަކީ ދިމާވާ ގައިމައްސަލައެއް އެ) 3(

 ސަބް ފުލުހުންގެ އެއީ އަދި ،ވެފައި ކަމަށް ޙާލަތެއް ޖެހޭ

 މަޤާމުގައި ފެންވަރެއްގެ މަތީ ވުރެ އެއަށް ނުވަތަ އިންސްޕެކްޓަރެއް

 އެންމެ ގައިއެއިރެއް މަރުކަޒުގައި ފުލުހުންގެ ވަތަނު މީހަކު ުހރި

 ގޮތަށްއެ އެކަން އޮފިސަރަކު ފުލުހުންގެ ހުރި އިސްކޮށް

 އިތުރަށް ޙާޟިރުގައި ޣައިރު ވަކީލުގެ، ކަނޑައަޅައި

  .ދިނުން ހުއްދަ ުސވާލުކުރުމުގެ
 ވާބުނެފައި ގައި) 3( ގެ) ނ( އްދާގެމާ މި ،އަށްމީހާ ވާދަށުގައި ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ  )ރ(    

 އޭނާ ،ލަސްކުރެވޭނީ ނުދީ ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ޙާލަތުގައި

 އަންނަނިވި ،މުއްދަތަށް ގަޑިއިރުގެ 96 ގިނަވެގެން ކުރެވުނުތާ ހައަްޔރު

  .ޙާލަތްތަކުގައެވެ
 ހޯދުމަށް ޤަރީނާ ހެއްކާއި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ) 1(      

  ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ބެލެވޭނޭ ކަމަށް ހުރަސްއެޅިދާނޭ

 ކަމުގެ ލިބިދާނޭ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އެއްއަނިޔާ މީހަކަށް އެހެން) 2(

  ،އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

 ފަރާތްތަކަށް އެހެން ބޭނުންވާ ހައްޔަރުކުރާން މައްސަލައިގައި) 3(
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 ކަމަށް ނުކުރެވިދާނޭ ހައްޔަރު މީހަކު ފަދައެ ،ލިބި މަޢުލޫމާތު

  ،އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ބެލެވޭނޭ

 އެހެންވެސް ނުވަތަ މުދަލެއް ޖެހޭ ހޯދާން ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ އެ) 4(

 ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ބެލެވޭނޭ ކަމަށް ނުފެނިދާނޭ އެއްޗެއް ފަދައެ

  .އޮތުން
) ނ( މާއްދާގެ މި ،އޮފިސަރަކަށް މަތީ ފެށިގެން އިންސްޕެކްޓަރަކުން ސަބް ފުލުހުންގެ  )ބ(    

 ދެވުނީ ދަހުއް. ދެވިދާނެއެވެ ވެސް އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ހުއްދަ ވާ ބުނެފައި ގައި

  .އެވެވާނެ ރިކޯޑުކުރާން ،ލިޔެ ކަންއެ އަވަހަކަށް ވީއެންމެ ނަމަވާކަމުގައި އަނގަބަހުން
 ޤާނޫނީ މީހަކަށް އެއްވެސް މަތީން ގޮތުގެ ވާބުނެފައި ގައި) ރ( ،އާއި) ނ( މާއްދާގެ މި  )ޅ(    

 އަށްމީހާއެ ސަބަބު ލަސްކުރި ،ނަމަ ލަސްކޮށްފި ނުދީ ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ އެހީ ވަކީލެއްގެ

  .އެވެވާނެ ބަލަހައްޓާން ރިކޯޑުކޮށް ،އަންގައި ލިޔުމުން
 ލަތުޙާ ޖެހޭ އަޅަން ފިޔަވަޅު ކޮންމެހެން މަޤްޞަދަށްޓަކައި ގެ) 4( ގެ) ނ( މިމާއްދާގެ  )ކ(    

  :އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް
 ގެއްލުން މުދަލަކަށް ނުވަތަ ލިބުން އަނިޔާއެއް ޖިސްމާނީ މީހަކަށް) 1(      

  ؛ނުވަތަ ލިބުން

  ؛ޤަބޫލުކުރެވުން ކަމަށް ނައްތާލާފާނެ ހެކި) 2(

  .ފިލުން މީހާ ތުހުމަތުގައިވާ ކުށުގެ) 3(

   ހުއްދަ ކުރަން އިންޓަރވިއު

  ތަންތަން ކުރެވިފައިވާ

 އަންނަނިވި ވަނީ ކުރެވިފައި ހުއްދަ ބާއްވާން އިންޓަރވިއު ތަޙްޤީޤެއްގެ ކުރާ ފުލުހުން  .39

  .ތަންތަނުގައެވެ
  ؛މަރުކަޒެއް ފުލުހުންގެ  )ހ(    
  

  
 ވާކަނޑައަޅާފައި ޤާނޫނުގައި އްބުމަށްބޭތި ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައި މީހުން  )ށ(

  ؛ތަނެއް
  ؛ތަނެއް ހުރި ދަށުގައި ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ )ނ(    
  

  
  .ތަނެއް ކަނޑައަޅާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ޙާލަތަކާ ވާދިމާވެފައި  )ރ(

 ކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ އިންޓަރވިއުކުރުމަށް

 ތަންތަނުގައި އެހެން ފިޔަވައި ތަންތަން

  ޙާލަތްތައް ކުރެވޭނެ އިންޓަރވިއު

 ތަންތަނުގައި އެހެން ފިޔަވައި ތަންތަން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ އިންޓަރވިއުކުރުމަށް  )ހ(  .40

 ތެރޭގައި ވަގުތުގެ ހޭދަވާ ޙާޟިރުކުރަން މީހަކުއެ އެތަނަކަށް ވޭނީކުރެެ އިންޓަރވިއު

  .ނަމައެވެ މެދުވެރިވާ ކަމެއް ކުރެން ކަންކަމުން ބަޔާންކުރާ މި ތިރީގައި

 ލިބޭނޭ ގެއްލުން މުދަލަކަށް ނުވަތަ ،އެއްހާނީއްކަ ޖިސްމާނީ މީހަކަށް) 1(
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 ؛ކުރެވުން ގަބޫލު ކަމަށް

 ؛ގަބޫލުކުރެވުން ކަމަށް ލާފާނޭނައްތާ ހެކި) 2(

 ؛ކުރެވުން ގަބޫލު ކަމަށް ފާނޭފިލާ މީހާ ވާތުހުމަތުގައި ށުގެކު) 3(

 ކަމަށް ކުރި ކުށްއެ، އިންޓަރވިއުކުރެޭވކަން ގޮތުން ގުޅޭ ކުށާއެ) 4(

 ސަމާލުކަމަށް މީހުންގެ ތިބި ނުކުރެވި ހައްޔަރު އަދި ތުހުމަތުކުރެވި

   ،ގަބޫލުކުރެވުން ކަމަށް އަތުވެދާނޭ

 އަތުލުމަށް މުދާ ާވހޯދާފައި ސަބަބުން ކުރުމުގެ ކުށެއް) 5(

  .ގަބޫލުކުރެވުން ކަމަށް ހުރަސްއެޅިދާނޭ
  

  
 އެ ނުވަތަ ނަމަ ޙައްލުވެއްޖެ ކަންތައްތައް ވާ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(

 ނިމުމަކަށް އިންޓަރވިއު އެ ނަމަ ލިބިއްޖެ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ޙައްލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް

  .އެވެވާނެ ންގެންނަ
 ބުއްދީގެ ނުވަަތ ނަފްސާނިީ ކުޑަކުދިންނާއި

  މީހުން ލިބިފައިވާ އުނިކަން ޖިސްމާނީ ނުވަތަ

 ކަންކަން ވިއަންނަނި ،ނަމަ ގެނެވިއްޖެ ކުޑަކުއްޖަކު ދަށަށް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ  )ހ(  . 41

  .އެވެވާނެ ފުރިހަމަކުރާން
  

  
 ތައްތަކާކަން ވެލްފެއަރ ކުއްޖާގެއެ ނަމަހައްޔަރުކޮށްފި ކުޑަކުއްޖަކު) 1(  

  ؛ކުރުން މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ހޯދުމަށް ފަރާތް ޒިންމާވާނޭ

، ކަމާއި ވާކުރެވިފައި ހައްޔަރު އެކުއްޖާ މީހަކަށް ޒިންމާވާ އާ އެކުއްޖާ) 2(

  ؛އެންގުން ތަން ވާހައްޔަރުކުރެވިފައި ،ސަބަބާއި ހައްޔަރުކުރެވުނު

 ފަރާތަށް ޒިންމާވާ އާ ކުއްޖާއެ ،ކަންތައްތައް ވާފައިބުނެ މާއްދާގައި މި) 3(

  .އެންގުން ލްަސނުކޮށް
  

  
 މައިންބަފައިންނަށާއި  ވަނީއެ ބުނެފައި ކަމަށް ފަރާތް ޒިންމާވާ ގައިމާއްދާ މި  )ށ(

 ނުވަތަ ފަރާތެއް ހުރި ޙަވާލުވެގެން އާ ކުއްޖާއެ ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ ،ބެލެނިވެރީންނަށް

  .ފަރާތެކެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް
  

  
 ކުޑަކުދީންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވާނީ ޢަމަލުކުރާން މައްސަލަތަކުގައި ކުޑަކުދީންގެ )ނ(

 އެމަޤްޞަދު ވަތަނު ،ޤާނޫނާ ވާހެދިފައި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ކޮށްރައްކާތެރި ޙައްޤުތައް

 ނުވާ ތަޢާރުޟު ވިޔަސް އަކާމާއްދާ އޮންނަ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޙާޞުިލކުރުމަށްޓަކައި

  .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ
  

  
 ކަމެއް އުނި ބުއްދީގެ ބޭނުމެއްގައި އެނޫންވެސް ނުވަތަ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަކާ ފުލުހުންކުރާ  )ރ(

 ހާޟިރު މީހަކު ލިބިފައިވާ ކަމެއް އުނި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ހުރި

 ނުވަތަ ބަޔާންނަގާ އެމީހެއްގެ ނުވަތަ ސުވާލުކޮށް ތަޙުޤީޤުގައި އެމީހަކާ ކުރެވިްއޖެނަމަ
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 ހުންނަ ޙަވާލުވެގެން އެމީހަކާ ކުރަންވާނީ މުޢާމަލާތް ތަހުޤީޤުގައި ގޮތަކަށް އެނޫންވެސް

 މީހެއްގެ މުސްތަޤިއްލު ކުރެވޭނެ ދިފާޢު މަސްލަހަތު އެމީހެއްގެ ނުވަތަ މީހެއް

  .ހާޟިރުގައެވެ
  

  
، ތުޙުމަތަކާއި ކުރެވޭ މެދު މިހަކާ ވާފަދަ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި) ރ( މިމާއްދާގެ  )ބ(

 އެހެނިހެން ބަޔާންތަކާއި ދީފައިވާ އެމީހަކު ސުވާލުތަކާއި ކުރެވޭ ޤުގައިތަޙުޤީ

 ކުރުމަކީ ޔަޤީން ވިސްނިފައިވާކަން އެމީހަކަށް ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ލިޔެކިޔުންތައް

  .ންމާއެކެވެޒި ފަރާތުގެ ތަޙުޤީޤުކުރާ
  

  
 ޢަމަލު މައްސަލަތަކުގައި ބަޔެއްގެ ނުވަތަ މީހެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ރ( މިމާއްދާގެ  )ޅ(

 ވާހެދިފައި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ކޮށްރައްކާތެރި ޙައްޤުތައް މީހުންގެ އެފަދަ ވާނީކުރަން
 އޮންނަ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޓަކައިކުރުމަށްޙާޞިލު އެމަޤްޞަދު ނުވަތަ ،ޤާޫނނާ

  .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ނުވާ ތަޢާރުޟު ވިޔަސް އަކާމާއްދާ

  .އެވެވާނެ ރިކޯޑުކުރަން އިންޓަރވިއުއެއް ކޮންމެ ހިންގާ ފުލުހުން  )ހ(  . 42  ރިކޯޑްކުރުން އިންޓަރވިއު
  

  
 ވާހުއްދަކުރެވިފައި ކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 39 ޤަވާޢިދުގެ މި  )ށ(

  .ވާނެއެވެ ންރިކޯޑުކުރަ އަޑު އިންޓަރވިއުގެ ބާއްވާ ގައިތަނެއް
  

  
 ޤަވާޢިދުގެ މި ގައިތަނެއް އެހެން ނޫން ތަނެއް ވާއިހުއްދަކުރެވިފަ އިންޓަރވިއުކުރުމަށް )ނ(

  .އެވެވާނެ ންކުރަ ރިކޯޑު ލިޔުމުން އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 40

  ރައްކައުތެރިކުރުން ހޯދާ ޤަރީނާ ހެއްކާއި

 މީހުންގެ ވޭބަންދުކުރެ ނުވަތަ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ ތުހުމަތުގައި ކުށުގެ  )ހ(  .43  ނެގްުނ ނިޝްާނ އިނގިލީގެ

  .ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހުންނަށް ޚްތިޔާރުއި ނެގުމުގެ މީހެއްގެއެ ނިޝާން އިނގިލީގެ
  

  
 ބޭނުންވާ ނެގުމަށް ޝާންނި އިނގިލީގެ މަތީން ގޮތުގެ ވާބުނެފައި ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(

 ސަބް ވާނީ ންނަގަ ނިޝާން އިނގިލީގެ އެމީހާގެ ،ނަމަ ރުވެރިވާޒުޢު ކަމަށްއެ މީހާ

  .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ގެފުލުހެއް މަތީ ވުރެން އިންސްޕެކްޓަރަކަށް
  

  
 ހުއްދަ މި އަދި. އެވެވާނެ ރިކޯޑުކުރަން ލިޔުމުން ހުއްދަ ވާ އިބުނެފަ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި )ނ(

  .އެވެވާނެ ންރިކޯޑުކުރަ ލިޔުމުން ލަސްނުކޮށް ،ޙާލަތްތަކުގައި ދެވޭ އަނގަބަހުން
  

  
 އެ ނަމަވެސް ވީ ފައިނަގާ ކުރިން ނިޝާން އިނގިލީގެ މީހެއްގެ ގައިޤުތަޙްޤީ ކުށުގެ  )ރ(

 ހުރިހާ ނެގިފައިވާ މީހާގެއެ ނުވަތަ ނަމަ ނޫން އެއްޗެއް ވާނެގިފައި ފުރިހަމައަށް ނިޝާނަކީ

 އިނގިލީގެ ފަދަ ނުނެރެވޭ އެއްނަތީޖާ ބަލައިގެން ތަޙްލީލުކޮށް ނިޝާނަކީ އިނގިލީގެ
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  .އެވެނެގިދާނެ އަލުން ނިޝާން ނގިލީގެއި މީހާގެއެ ނަމަ ނިޝާންތަކެއް
  

  
 އިނގިލީގެ ނެތި ރުހުން މީހެއްގެއެ ،މަތީން ގޮތުގެ ވާބުނެފައި ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ބ(

 ޖެހުނު ންނަގަ ގޮތަށްއެ ނިޝާން އިނގިލީގެ މީހުންގެއެ ،މީހުންނަށް ނެގޭ ނިޝާން

 ލިޔުމުން ކަންނެގި ނިޝާން އިނގިލީގެ ނެތި ރުހުން އަދި. އެވެވާނެ ންއަންގަ ސަބަބު

  .އެވެވާނެ ރިކޯޑުކުރަން
  

  
، އަތްތިލަ، މާނައިގާ ބުނެފައިވާ ކަމުގައި ނިޝާން އިނގިލީގެ ނުވަތަ ފިންގަރޕްރިންޓް  )ޅ(

  .ވެހިމެނެއެ ނިޝާން ތަކުގެރިޖް ފްރިކްޝަން ހުންނަ ގިލީގައިނއި އަދި ފައިތިލަ

 ޓެސްޓްތައް އެހެނިހެން އަދި އޭ.އްެނ.ޑީ

  ނެގުން ސާމްޕަލް ހަށިގަނޑުން ހެދުމަށްޓަކައި

 މީހުންގެ ބަންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ ގައިތުހުމަތު ކުށުގެ  )ހ(  .44

 އެތެރެއިންނާއި ހަށިގަނޑުގެ ހެދުމަށްޓަކައި ޓެސްޓްތައް އެހެނިހެން އަދި އޭ.އެން.ޑީ

 ހުއްދަ އޮފިސަރެއްގެ މަތީ ވުރެ އިންސްޕެކްޓަރަކަށް ސަބް ރުހުމުގައި މީހެއްގެ އެ ބޭރުން

  .ވެއެވެ ލިބިގެން ފުލުހުންނަށް އިޚްތިޔާރު ނެގުމުގެ ސާމްޕަލް ލިބިގެން
  

  
، ވެރިއަކު މަތީ ފެށިގެން ފެށިގެން އިންސްޕެކްޓަރަކުން ސަބް ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(

 ލިޔުމުން އްދަހު ވާދީފައި ނެގުމަށް ސާމްޕަލް ބޭރުން އެތެރެއިންނާއި ހަށިގަނޑުގެ

 ކޮށްލަސްނު ،ޙާލަތްތަކުގައި ދެވޭ އަނގަބަހުން ހުއްދަ މި އަދި. އެވެވާނެ ރިކޯޑުކުރާން

  .އެވެވާނެ ރިކޯޑުކުރާން ލިޔުމުން
  

  
 ބޭނުންވާ ނެގުމަށް ސާމްޕަލް އެހެން ފިޔަވައި ކުޑަކަމުދާތަކެތި އެތެރެއިން ހަށިގަނޑުގެ )ނ(

 ނެގޭނީ ސާމްޕަލް ހަށިގަނޑުން މީހާގެއެ ނަމަ އިންކާރުކޮށްފި ދިނުމަށް ސާމްޕަލް އެ މީހާ

  .  ލިބިގެންނެވެ އަމުރެއް ކުޯޓ
  

  
 ވީނެގިފައި ސާމްޕަލް ބޭރުން ންނާއިއެތެރެއި ހަށިގަނޑުގެ ންކުރި ،ތަޙްޤީޤުގައި ކުށުގެ  )ރ(

 މީހެއްގެ އެ ނުވަތަ ،ނޫންނަމަ އެއްޗެއް ނެގިފައިވާ ފުރިހަމައަށް ސާމްޕަލަކީ އެ ނަމަވެސް

 ފަދަ ވޭނުނެރެ އެއްނަތީޖާ ބަލައިގެން ތަޙްލީލުކޮށް ސާމްޕަލްތަކަކީ ވާނެގިފައި

 އަލުން މަތީން ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ މި ސާމްޕަލް މީހެއްގެ ފަދައެ ނަމަ ސާމްޕަލްތަކެއް

  .އެވެ ނެގިދާނެ
  

  
 ހަށިގަނޑުގެ މީހެއްގެ ސާމްޕަލެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ފިޔަވައި ކުޑަކަމުދާތަކެތި  )ބ(

  .ފަރާތްތަކަށެވެ އަންނަނިވި ނެގޭނީ އެތެރެއިން
  

  
 މެޑިކަލް ވާކުރެވިފައި ރަޖިސްޓަރީ ގައި ލްތުހެ އޮފް މިނިސްޓްރީ) 1(  

   ،ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ،ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް

 ކެއަރ ހެލްތު ވާ ކުރެވިފައި ރަޖިސްޓަރީ ގައި ހެލްތު އޮފް މިނިސްޓްރީ) 2(

  .އެހީތެރިއެއް ޞިއްޙީ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލެއް
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 ދަތްޕިލައިގެ އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ސާމްޕަލް ނެގޭ އެތެރެއިން ހަށިގަނޑުގެ މިމާއްދާގައި  )ޅ(

 ވަށައިގެންވާ އެގުނަވަނުގެ ގުނަވަނާއި ޖިންސީ( ހެއަރ ފިއުބިކް، ލޭ، ނިޝާން

 ގުނަވަންތަކުން ހުންނަ ހުޅުވިފައި ހަށިގަނޑުގެ އަދި) އިސްތަށި ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި

  .ނުހިމެނެއެވެ ސާމްޕަލް ނެގޭ އަނގައިން ތެރޭގައި މީގެ. ސާމްޕަލްއެވެ ނެގޭ
  

  
 ފިއުބިކް ހަށިގަނޑުގެ، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ސާމްޕަލް ނެގޭ ބޭރުން ހަށިގަނޑުގެ  )ކ(

، ސާމްޕަލް ނެގޭ ދަށުން ނިޔަފަތި، އިސްތަށި ނެގޭ ތަނަކުން ނޫން ސަރަހައްދު

 މީގެ. ސާމްޕަލްތަކެވެ ސްވަޕް ނެގޭ ހިސާބުތަކުން އެހެނިގެން ހަށިަގނޑުގެ އަނގައިންނާއި

  .ނުހިނެމެވެ ސާމްޕަލްތައް ނެގޭ ގުނަވަންތަކުން ހުންނަ ހުޅުވިފައި ފިޔަވާ އަނގަ ތެރޭގައި

 ،މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ މައްސަލަތަކުގައި އެކި އެކި  .45  ކުރުން ތަޙްލީލު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް

 އާލާތް ގެންގުޅޭ ކުރުމަށް ބޭނުން މަސްތުވާތަކެތި ،ތަކެއްޗާއި ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށް މަސްތުވާތަކެތި

  .ލިބިގެންވެއެވެ ފުލުހުންނަށް އިޚްތިޔާރު ތަޙްލީލުކުރުމުގެ ތަކެތިއެ ހިފަހައްޓައި

 ހުއްދައާ މީހާގެއެ ،ފޮޓޯ މީހެއްގެ ބަންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ  )ހ(  .46  ނެގުން ފޮޓޯ

 ވާކަމަކަށް ދަތި ހޯދުމަކީ ހުއްދައެ ނުވަތަ ،ނަމަ ހިފަހައްޓާ ނުދީ ހުއްދަ މީހާއެ ނުވަތަ އެކު
  .ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހުންނަށް ޚްތިޔާރުއި ނެގުމުގެ ވެސްނުލައި ހުއްދައާ މީހާގެއެ ،ނަމަ

  

  
 ގައިބައެއް މޫނުގެ ނުވަތަ ގައިމޫނު ވަގުތު ނަގާ ފޮޓޯ މީހަކު ގޭނެ ފޮޓޯ ދަށުން މާއްދާގެ މި  )ށ(

  .އެވެއެންގިދާނެ ފުލުހުންނަށް ގުމަށްނެ އެއްޗެއް ހުރި އަޅައިގެން
  

  
 އެއްޗެއް އެ، ނަމަ ނުކޮށްފި ޢަމަލު ގޮތަށް ވާބުނެފައި ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި މީހާ ނެގޭ ފޮޓޯ )ނ(

  .ވެއެވެލިބިގެން ފުލުހުންނަށް ޚްތިޔާރުއި ނެގުމުގެ
  

  
 ކަމަށްއެ ނެގޭނީ ފޮޓޯ މީހެއްގެ ބަންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ  )ރ(

  .ބަޔަކަށެވެ ވަކި ފުލުހުންގެ ވާކަނޑައެޅިފައި
  

  
 ކުށް ޓުވުމާއިހުއް ކުށްކުރުން ތަޙްޤީޤަށާއި ކުށުގެ ފޮޓޯތައް ނެގޭ ދަށުން މާއްދާގެ މި  )ބ(

 ބޭނުން ވެސް ރާތަކަށްފަ ކޮންމެ ބެހޭ ކަމާ، ބޭނުންތަކަށް ޖެހޭ ންހިފަ މަދުކުރުމަށް

  .އެވެކުރެވިދާނެ
  

  
 ހެދޭ ގޮތަށް ސިފަވާ ލޮލަށް މަންޒަރު ،މާނައިގައި ނެގުމުގެ ފޮޓޯ ވާބުނެފައި ގައިމާއްދާމި  )ޅ(

  .ހިމެނެއެވެ އެއްޗެއް ބާވަތެއްގެ ހުރިހާ

، ނިޝާނާއި އިނގިލީގެ މީހުންގެ ސާބިތުވާ ކުށް

  ނެގުން ސާމްޕަލް އޭ.އެން.ޑީ
  

 ދަށަށް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ މީހަކީ ވާސާބިތުވެފައި ކުށެއް ޖިނާއީ ކުންކޯޓަ ޝަރުޢީ  )ހ(  .47

 ނިޝާން އިނގިލީގެ ގައިމަރްޙަލާ ތަޙްޤީޤުގެ އްސަލައިގެމަ ނުވަތަ ،ނުވާ ގެނެވިފައި
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، ނަމަ މީހެއް  ނުވާ ނަގައިފައި ސާމްޕަލް ހެދުމަށްޓަކައި ޕްރޮފައިލް އޭ.އެން.ޑީ ނުވަތަ

 ނިޝާން އިނގިލީގެ މީހާގެއެ ފުލުހުންނަށް ،ޙާޟިރުކޮށް މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ މީހާއެ

  .އެވެނެގިދާނެ ސާމްޕަލް ބޭނުންވާ ތިންމަ ގޮތުގެ މިޤަވާއިދުގައިވާ އަދި
  

  
 ނިޝާނުގެ އިނގިލީގެ މީހާގެއެ ނަމަވެސް އޮތް ނެގިފައި ނިޝާން އިނގިލީގެ މީހެއްގެ  )ށ(

 ނިޝާނަކީ އިނގިލީގެ ވާ ނެގިފައި ނުވަތަ ،ނަމަ ނެތް ނެގިފައި ސެޓެއް ފުރިހަމަ

 އެކަށީގެންވާ ސާމްޕަލަކީ ނެގިފައިވާ ނުވަތަ ،ނަމަ ނުވާ އެއްޗަކަްށ އެކަށީގެންވާ

 ނެގިފައިވާ ނުވަތަ ނިޝާނަކީ އިނގިލީގެ އެ ،ބޭނުމަށް މާއްދާގެ މި ނުވާނަމަ އެއްޗަކަށް

  .އެވެބެލިދާނެ ކަމަށް އެއްޗެއް ނެތް ސާމްޕަލަކީ
  

  
 ރިކޯޑު ކުގެޕްރޮފައިލްތަ އޭ.އެން.ޑީ އަދި ނިޝާން އިނގިލީގެ ނެގޭ ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(

  .އެވެވާނެ ބަލަހައްޓާން ގައިގޮތެއް ރައްކައުތެރި

 ފަރާތް ތުޙުމަތުކުރެވޭ މެދުވެރިކޮްށ ހެކިން

  ދެނެގަތުން

 ތުޙުމަތުކުރެވޭ މަތިން ގޮތުގެ އަންނަނިވި މެދުވެރިކޮށް ހެކިން ތަކުގައިތަޙުޤީޤު ހިންގާ ންފުލުހު  .48

  .ލިބިގެންވެއެވެ ފުލުހުންނަށް ތިޔާރުޚްއި ދެނެގަތުމުގެ ފަރާތްތައް
  ؛ދެއްކުން ފޮޓޯ މީހުންގެ ބެލެވޭ ކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ  )ހ(    
  ؛ދެއްކުން ފޮޓޯ ގްރޫޕް މީހުންގެ ބެލެވޭ ކުރެވޭކަމަށް ތުޙުމަތު  )ށ(    
  ؛ދެއްކުން މީހުން ތުޙުމަތުކުރެވޭ )ނ(    
  

  
  .ދެއްކުން ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯ  )ރ(

 ދިރާސާކޮށް ،އެއްކޮށް ،ހޯދާ މަޢުލޫމާތު އިންޓެލިޖެންސް ހާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި  )ހ(  .49  ހޯދްުނ އިންޓެލިޖެންސް

  .ލިބިގެންވެއެވެ ފުލުހުންނަށް ތިޔާރުޚްއި އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު ޖެހޭ އަޅަން އެމައްޗަށް
  

  
  ؛ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ ސަލާމަތާއި ލީޚިދާ އަދި ޤަޢުމީ) 1(  

 ހޯދާ ކަންތައް ބުރޫއަރާފަދަ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ދީނީ) 2(

  ؛ދެނެގަތުމަށްޓަކާ

 ހިމާޔަތް މަސްލަހަތު ުމޢާން ހަމަޖެހުމާއި މުޖުމަތަމަޢުގެ) 3(

  ؛ކުރުމަށްޓަކައި

 ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އިޤްތިޞާދަށް މާއިޤައު) 4(

  ؛ދެނެގަތުމަށްޓަކާ ހޯދާ

  ؛ދެނެގުަތމަށްޓަކާ ހޯދާ ޢަމަލުތައް ކުށުގެ ޖިނާއީ) 5(

 މުޢާން ފުރާނަޔާއި މިނިވަންކަމާއި ޙައްޤުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ) 6(
  .ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކާ ސަލާމަތްކޮށް ސިއްޙަތު
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 ކޯޓު ހާލަތްތަކުގައި އެހެން ފިޔަވައި ޙާލަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) 1( ގެ) ހ( މިމާއްދާގެ  )ށ(

 ފުލުހުންނަށް ތިޔާރުޚްއި ކުރުމުގެ ކަންކަން އަންނަނިވި ހޯދުމަށްފަހު އަމުރެއް

  .ލިބިގެންވެއެެވ
  

  
 އެ ދާހިނދު ދައުރުވަމުން އެއްޗެއް ކޮންމެ އަންނަ މަގުން ޕޯސްޓުގެ) 1(  

  ؛ބަލާފާސްކުރުން ހުޅުވައި އެއްޗެއް

 ޒަރީޢާއަކުން އެނޫންވެސް މުވާޞަލާތީ ނުވަތަ ޒަރީޢާއިން ފޯނުގެ) 2(

  ؛ކޯޑްކުރުންރި އަޑުއަހާ ،ކިޔާ ،ބަލައި މުޢާމަލާތު ކުރެވޭ

 މުއައްސަސާތަކާއި ރައްކައުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފަރުދުންގެ )3(

  .ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ޒާތީ ތަކުގައިވާކުންފުނި ޚިދުމަތްދޭ
  

  
 އަންނަނިވި ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ އެދި އަމުރަށް ކޯޓު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ށ( މިމާއްދާގެ )ނ(

  .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު
  

  
 ކޮންތަނަކު ރައްކާކުރެވިފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ހޯދަން) 1(  

  .ކިހިނެތްކަން

  ؛ސަބަބު ބޭނުންވާ ހޯދަން އެމަޢުލޫމާތު) 2(

 ކުށް ކުރެވޭނެަތޙުޤީޤު ނުވަތަ އްޓުވޭނެހު ލިބިގެން އެމަޢުލޫމާތު) 3(

  .ގާނޫނު ބަޔާންކުރާ
  

  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މިމާއްދާގެ، ހާލަތުގައި ގައިވާ) 1( ގެ) ހ( މިމާއްދާގެ  )ރ(

  .ދެވިދާނެއެވެ ހުއްދަ އަށް ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު

 ކުށެއް މީހަކު އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ކުށެއް ބާވަތުގެ ހައްޔަރުކުރެވޭ ދުގައިޢިމިގަވާ  .50  މާނަ ބަހުގެ

 ގޫަބލު ކަމަށް އުޅޭ ކުރަން ކުށެއް ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ ކުށެއް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް

  .ކަންތަކަށެވެ އެކުލެވޭ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ސަބަބެއް ކުރެވޭފަދަ
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