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  ގަވާއިދު    އިޖުރާއަތުގެ    ޢަމަލުކުރާނެ    ފުލުހުން    ޤީޤުކުރުމުގައިިޙު  ތަ    މައްސަލަތައްް  ޖިނާއީ  

 ފުރަތަމަ ބައި  

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފު ރަ ތަޢާ 

) (ޖިނާއީ އިޖު 12/2016މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ).1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ ވަނަ މާއްދާގެ 211ގެ ރާއަތުގެ ޤާނޫނު

5/2008ޤާނޫުނ ނަންބަރު ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބިެގން އަދި  1(ހ) ގެ 

(ފުލުހުންެގ ޤާނޫުނ) ގެ ަދށުން ފުލުހުންގެ އިޚްތިޞާްޞ ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާއި ކަންކަމުެގ

އި،އްޔާޤީޤުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަޙުރާއްޖޭގައި ޖިނާއީ ކުށުގެ ތަދިވެހި ،ތެރެއިން

އި، ތަންތަނާިއއްޔާތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގަ

އި، މީުހްނ ހުއްޓުވައި ބަލަިއއްޔާމުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގަ

މާއި، ހައްޔަރުކުރުމާއި، ބަންދުކުުރމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭސުވާލުކުރު، ފާސްކުރުމާއި

އުސޫލުތަކާއި، ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ފުލުހުންނަށް ިލބިދޭ ބާރުތަކުގެ އިމުގެ

ފުލުހުން ޢަމަުލކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ ،ތެރެއިން އެފަދަ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި

 ގަވާއިދެވެ.

ޢަމަލުކުރާނެ  ފުލުހުން ޤީޤުކުރުމުގައިޙުތަ މައްސަލަތައް ޖިނާއީދަށް ކިޔާނީ، "މި ގަވާއި (ށ)  

   " އެވެ.ގަވާއިދު އިޖުރާއަތުގެ

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުން ފުލުހުްނަނށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޞާޞްގެ، ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ މި.2 މަޤްަޞދު 

 .ތެރެއިން، އަންނަނިވި މަްޤޞަދުަތއް ހާސިލުކުރުމެވެ

އުޅޭކަން ނުވަަތ ކުށެްއ ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކުށެއް ކޮށްފިކަން، ނުވަަތ ކުށެްއ ކުރަން (ހ)  

.އެޅުންފުލުހުންަނށް ހުށަހެޅުމުން، ުފލުުހން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަުތތަކެއް ކަނޑަ
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 .ކަނޑައެޅުން ތައްލުސޫމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އު (ށ)  

ގުޅޭ އުސޫލުތައް ޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުުހންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކުރުމާޙުޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަ )ނ(  

 .އެޅުންކަނޑަ

،ށް ނުވާގޮތަށް ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކާ ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައިކަހައްޔަރުކުރުމަ )ރ(  

ރާނެ ގޮތުެގފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަދށަށް ީމހަކު ގެންދިޔުމުގައި ފުލުުހން ޢަމަލުކު

 .އެޅުންއިޖުރާއަތްތައް ކަނޑަ

އިއްޔާޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުކުރުމުގަ )ބ(  

.ބަޔާންކުރުންމީހުންނާ ސުވާލުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެކަށައަޅައި  އެ

އި ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގައިއްޔާއުމުގަފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް މީހަކު ގެނަ )ޅ(  

 .އެޅުންފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިުޖރާއަތުތަކެއް ކަނޑަ

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރާ މީހާއަށް ލިބިދޭ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ވަކީލުގެ )ކ(  

ށް ބަޔާނެްއ ނުދިނުމުގެ ޙައްޤަްށއަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަ ،އެހީ ލިބިގަތުމުެގ ޙައްޤާއި

 ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު އެކަށައެޅުން.

މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،އުޅަނދާއި ،އަމިއްލަ ަތންތަނާއި ،ންމު ތަންަތނާއިއާ )އ(  

ްނ ގެންގުޅޭނެ އުސޫލާއިފުލުހުންަނށް ލިބިދޭ ބާރާއި، އެ ބާރު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ފުލުހު 

 މިންގަނޑު އެކަށައެޅުން.

ޤީޤުކުރުމުގައި ފޮރެންސިކް ހެކި ހޯދުމަށްޓަކައި ސާމްޕަލްޙުޖިނާއީ މައްސަލަ ތަ )ވ(  

ތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގައިކައުރައްއި، މުގައްޔާލީލުކުރުޙުސާމްޕަލް ތަ ،އިއްޔާނެގުމުގަ

 މަލުކުރާނެ އުސޫލު އެކަށައެޅުން.ޢަ

ތެރިކަމާއެކު ބަލައްޓާެނ ގޮތުެގކައުފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަަށށް ެގނެވޭ މުދާ ރައް )މ(  

 .އެޅުންބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ކަނޑަ ،އުސޫލުތަކާއި

.އެޅުންގުޅޭ އިޖުާރއަތްތައް ކަނޑަ މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގައި ފުލުުހންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި، އެކަމާ )ފ(  
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ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ އިޚްތިޞާްޞގައި ހިމެނޭ ކަންކަްނ )ދ(  

 ނެ މިންަގނޑުތައް އެކަށައެޅުން.ތަންފީޛުކުރާ

ބާރު  ހިންގުމުގެ ޤީޤުޙުތަ ޖިނާއީ ބާވަތެއްގެ ޚާއްޞަ  ވަކި ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ޖިނާއީ (ތ)  

ގޮތުގެ  ހިންާގނެ އިންވެސްޓިޭގޝަން ޖޮއިންޓް ގުޅިގެން އިދާރާއަކާ  ިލބިދީފައިވާ ޤާނޫނަކުން

 .ކަނޑައެޅުން ލުތައްސޫއު

ލިބިފަިއވާ  މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ އުނިކަމެއް  ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ކުޑަކުދިންނަށާއި (ލ)  

ލުތައްސޫއު ޢަަމލުކުރާނެ ފުުލހުން ގޮތުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ޙައްޤުތައް ޚާއްޞަ

 .ޅުންކަނޑައެ

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ފަދައިން  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ (ގ)  

އަދި  ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ މަތިން ގޮތެއްގެ ނާންނާނެ އުނިކަން ޙައްޤުތަކަށް ފަރާތްތަކުގެ

 ން.ބާރުއެޅު ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ޤީޤުޙުތަ އަވަސްމިނެއްގައި އެކަށީގެންވާ

 

 ދެވަނަ ބާބު  

 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

ޒުތަކާއިފުވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންވެގެންވާ ލަ 7ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  4މި ގަވާއިދުގެ .3 މަފްހޫމްތަުކގެ ައސާސް 

ޢިބާރާތްތަކަކީ، މި ަގވާއިދު ބިނާވެގެންާވ މައިގަނޑު މަފްހޫމުތަކެވެ.

އި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ އަސްލު އެގޮތުގައިއެ މަފްހޫމުތައް އެ މާއްދާތަކުގަ

ދެމެހެއްޓުމަށާއި މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުެގ

. މި ގަވާއިދުގެ ހަމަ  ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް ކިޔަންވާނީ، ނުަވތަ މާނަކުރަންވާީނ، ބޭނުމުގައެވެ

. ށް ހަނިކަމެއް ނާްނނާނެ ގޮތުގެއެ މަފްހޫމުތަކަ  މަތިްނނެވެ

" ކަމަށް.4 ހުއްޓުވުން  ދަށަށް  ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ ނުވާގޮތަށް ށް ކަހައްޔަރުކުރުމަ ،އެވަނީ ބުނެފައި "ހުއްޓުވުން

ޖިނާއީ ނުވަތަ  ުސވާލުކުރުމަށްޓަކައި ުތހުމަތުގައި ކުށެއްގެ ިޖނާއީ ،ފިޔަވައި ލަތުގައި ހާ ގެނެވޭ

. ހުއްޓުވާ މީހަކު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ަބލައި މީހަކު ތުކުރެވޭތުހުމަ ކުށެއްގެ  ހުއްޓުވުމަށެވެ

ބެުލމުގެ ަދށަށް ފުލުހުންގެ 

 ގެަނއުން 

" ކަމަށް ބުނެފައިފުލުހުންގެ " (ހ).5 އެވަނީ، އަންނަނިވި ެދ ބެލުމުގެ ދަށަށް ެގނައުން

.ހާލަތެއްގައިވާ މީހާ ހުރި ހާލަތުންކުރެ ހާ  ލަތަށް ނިސްބަތްޮކށެވެ
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ށްކަކުރުމަނަ ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ހަްއޔަރުވަ 6 މި ގަވާއިދުގެ)1(   

ނުވާގޮތަށް ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއ ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަކަށް

)  4ގެނައުމަށްފަހު ނުވަތަ ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު ހިނގާ  ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު.(ހަތަރެއް

ވަނަ ާބބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 8 ގަވާއިދުގެ މި)2(   

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ ފުލުހުންގެ 10ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ 

.ހާބަންދުގައި ހުންނަ ވަގުތު ޭއނާ ހުރި  ފައި ކޮށްބެލުމުގެ ދަށުގައި ހައްޔަރު ލަތު

ވަކީލެއްގެ ،ލަތުގައި، ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދީހާއުމުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނަ  ފުލުހުންގެ (ށ) 

.  އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ

ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ސުވާލު ކަށް ކުށުގެ ތުހުމަތެއްގައި ނޫންގޮތަ (ނ) 

ހުރީ މި މާއްދާގެ ހޯދުމަށްޓަކައި ފުލުހުްނގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވާ މީހާ އެ ސްހެކިބަ

 ނެއެވެ.ލޭ ނުމަށްޓަކަިއ، ފުލުހުންގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައިކަމަށް ނުބެބޭ

 

   

" ކަމަށް ބުނެފައި  (ހ).6 ހައްޔަރުުކރުން  އެވަނީ، މީހާގެ މިނިަވންކަން ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، "ހައްޔަރުކުރުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު 44ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 

.ދިނު  މާއެކު، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހާ ގެނައުމަށެވެ

ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި މީހަކު ހުންނާނީ އޭނާ ފުލުހުންގެ ބަންަދށް ބަދަލުވުމާ ހަމައަށެވެ. (ށ) 

ހައްޔަރުގައި ހުންނަ ވަގުތު ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް ހައްޔަރުގައި (ނ) 

. މީހާއަ ހުންނަ  ށް ިލބިގެންވެއެވެ

 މީހާ ހުންާނނީ ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައެެވ. ހައްޔަރުގައި ހުންނަ (ރ) 

 

 ބަންދުުކރުން 

 

" ކަމަށް ބުނެފައި (ހ).7 އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ެއވަނީ، މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު "ބަންދުކުރުން

ްށހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމައޭނާ  ހުރި އިސް އޮފިސަރު ވަގުތު ގެންދެވުނު މަރުކަޒުގައި އެ

ނުވަތަ ހައްަޔރު ކުރެވިފައިވާ މީހާ ފަނިޑޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗައްކަނޑައެޅުމުން 
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 . ބަންދުެގ ހާޒިރުކުރުމުން، ފަނޑިޔާރަކު އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުަމށް އަމުރުކުރުމުންނެވެ

 ކަްސޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައެވެ.މުއްދަތުގައި އޭނާ ހުންނާނީ ފުުލހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި 44ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ،ބަންދުގައި ހުންނަ ވަގުތު (ށ) 

ީމހާއަްށ ގައި ހުންނަބަްނދުބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޤނޫނީ އިންޒާރުަގއި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް 

.  ލިބިގެންވެއެވެ

 

 ދެވަނަ ބައި  

 އަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އިޖުރާ

  ތިންވަނަ ބާބު 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

މަްއސަލަ ހުށަހެުޅމުގެ 

 އިުޖރާއަތްަތއް 

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ 3މި ބާބުގައި ހިމެނިގެންވަނީ، ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ .8

ގެ ދާވަނަ މާއް 24އުސޫލުތަކަށް ފުލުހުން ޢަަމލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކަިއ، ެއ ޤާނޫނުގެ 

 ތަކެވެ.ފައިވާ އިޖުރާއަތްވައިލައި (ނ) އަށް ޙަވާލާދީ އެކުލަ

 

އުޅޭކަން ނުވަަތ ކުށެްއ ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކުށެއް ކޮށްފިކަން، ނުވަަތ ކުށެްއ ކުރަން (ހ).9 މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭެނގޮތް 

ނަްށއަކުން ފުލުހުންޒަރީޢާތެރެއިން  ޒަރީޢާތަކުގެލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، ތިރީަގއިވާ 

.  މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ؛ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ފޯނުކޮށް އަނގަބަހުން)1(   

 ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވެ؛)2(   

 ށް؛ކަޑިއުޓީގައި އުޅޭ ފުލުހަ)3(   

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް (ހަމައެކަިނ)4(   

)؛ހާއިމަޖެންސީ ނޫން   ލަތްތަކުގައި

(ހަމައެކަނި އިމަޖެންސީ ނޫްނ މެދުވެރިކޮށް ސިޓީ ނުވަތަ ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް)5(   

)؛ އަދިހާ  ލަތްތަކުގައި
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ނަްނބަރު ފޯނަށް  3322111ނުވަތަ  119ލަތެއްގައިނަމަ ހާއިމަޖެންސީ )6(   

 ގުޅައިގެން.

) ވަަނ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަްށ5ރުން ފެށިެގން () ވަނަ ނަންބ1ަމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ތަުކންކުރެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުަމށްޓަކައި ބޭުނންކުރާީނތްބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ

ފޯުނންމުކޮށްފައިވާ އާގައި ޓުމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅޭނެކަމަށް ވެބްސައި

. އެ މަޢު ލޫމާަތށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންަނނަންބަރުތަކާއި އެޑްރެސްތަކާއި ލިންކުތަކަށެވެ

  ންމުކުރަންވާނެއެވެ.އާފުލުހުން އެ މަޢުލޫާމތު ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް  ،ލަތުގައިހާ

ޓެކްސްޓް މެސެޖް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މެސެޖިންގލަތްތަކުގަިއ ހާއިމަޖެންސީ ނޫން  (ނ)  

މެއް އެންގުމަކީ، މި މާއްދާގެމެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންނަށް ކަނެއް މެދުވެރިކޮށްއެޕްލިކޭޝަ

.ލޭނުބެ (ހ) ގެ ބޭނުަމށްޓަކައި، ފުުލހުްނނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީކަމުގައި  ނެއެވެ

ފުލުހުްނނަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮްނމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ، ގުޅޭ ކޮންެމ މައްސަލައެއް ޖިނާއީ ކުށަކާ.10 މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ވަުގތު 

.  ވެސްކޮންމެ މީހަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ  ލިބިގެންވެއެވެ

މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ 

 އް ފަރާތްތަ

އަންަނނިވި ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ފުލުހުްނނަށް މައްަސލަތައް ހުށަހެޅޭނީ.11

.  ފަރާތްތަކަށެވެ

ގެމީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަަތ ކުށެއް ކުރާކަމުގެ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމު (ހ)  

  ްއ؛މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތެ

އެއެހެން އިދާރާއަކުން ބަލަމުްނދާ ކަމަކާ ގުޅިގެން  ޤާނޫނު ަތންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު ިލބިދޭ (ށ)  

 ؛އިދާރާއަކުން

 ؛ފުލުހުންގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން  (ނ)  

 . ގުމެއްގެ ދަށުންޤީޤުކުރުމަށް އަންގާ  އެންޙުޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ފަރާތުން ތަ (ރ)  

 

މަްއސަލަ ހުށަހެުޅމުަގއި 

 ހިމަނަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފރާތަކުން ފުލުހުންަނށް 11މި ގަވާއިދުގެ  (ހ).12

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ،އެ ފަރާތަކަށް އެނގުނު މިންވަރަކުން ،މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު

.ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެ  ވެ
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 އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާުތ؛ ކޮން ފަރާތެއްކަން ތަކީމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާ)1(   

 މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛)2(   

ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް)3(   

 ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބުތަްއ؛

  ؛ތާރީޚު ލޭ ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބެކުށް ކުރިކަމަށް)4(   

 ތަން؛ ލޭހިނގި ނުވަތަ ހިނގާ ތަން ނުވަތަ ހިނާގނެކަމަށް ބެ  މައްސަލަ)5(   

ނަންބަރެއް (ހުށަަހޅާ ފަރާތުންފޯނު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ )6(   

 ބޭނުންނަަމ)؛ އަދި 

ހަޅާ ފަރާތުން ބޭނުންނަަމ).މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އީމެިއލް އެޑްރެސް (ހުށަ)7(   

) ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަނ1ްއްދާގެ (ހ) ގެ (މި މާ (ށ)  

ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ޭދ

، އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުްނފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އޭާނ ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާނަމަ

. އަދި އެ މި ފަރާތެއްގެ ބަާޔންކުރެވުނު މަޢުލޫމާުތ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ

ތެރިކަމަށްކައުފުލުހުންަނށް ދިންނަމަވެސް، އޭާނގެ އެދުމުގެ މަތިން ނުވަތަ އޭާނގެ ރައް

 ފުލުހުން އެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަން ވާނެއެވެ.

ުނވާ  ލިިބގެން ޞްިތޞާޚްއި

މަްއސަލަތަކާ މެދު 

 ގޮތް  މަލުކުރާނެޢަ

ވާއިދުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސްގަމި  .13

ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިޚްތިޞާޞުން ބޭރު މައްސަލައެއް ނަމަ، ނުަވތަ އެހެން އިދާރާއަކަްށ

،އެއް ނަމަ، އެކަން އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަ

)  10މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  .(ދިހައެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ
 

މަްއސަލަ 

ރަިޖސްޓަރީކުރިަކމުގެ ލިޔުން 

 ދޫކުރުން 

ކޮށްފި ރީޓަވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލައެއް ރަޖިސް 4ގަވާއިދުގެ  މި (ހ).14

،ރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއްޓަ ނަމަ، އެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސް

މެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ގިނަވެގެންއެން ވީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3 . (ތިނެއް ، ވިޔަސްމި އަކުރު މިހެްނ އޮތްކަމުގައި ދޭންވާނެއެވެ

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ލިޔުން ބޭނުން ނޫންކަމުގައި ުބނެިފނަމަ، އެކަން ލިޔުމުންމައް
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8 ޖަދުވަލު ލިޔުން ރަޖިސްޓްރީކުރި  މައްސަލަ ނެއެވެ.ރެކޯޑުކޮށް، ލިޔުން ފައިލުކުރަންވާ

 .އެވަނީއެވެ ގައި

ވިސްގައިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ (ށ)  

ކުށުގެ ަސބަބުން ައިނޔާ ލިބުނު ފަރާތަކުްނ ،ރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ލިބިގަތުމަށްޓަރަޖިސް

(ތިނެްއ) 3ގިނަވެގެން  ނުވަތައެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި  ވީނަމަ،  އެދިއްޖެ

 .  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޭންވާނެއެވެ

އަންނަނިވި ، ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގައިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަ (ނ)  

.  މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ

 ؛އި ގަޑިމައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާ)1(   

 ؛މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު)2(   

 ނަންބަރު؛ރިފަރެންސް މައްސަލައިގެ  )3(   

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު؛ )4(   

 ؛ ތާރީޚު ލިޔުނުސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުން މައްސަލަ ރަޖި )5(   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ،މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން )6(   

 ؛ވާލުކުރެވުނު ތާރީޚުހަ

ން ބޭނުްނމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު ،މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން )7(   

. ސަބަބާއެކު އެފަދަ ،ނަމަ ނުވާކަމުގައި އަންގައިފި  އިން އެންގި ާތރީޚު
 

ުގޅޭ މަޢުލޫާމތު  މަްއސަލައާ

 ސާފުކޮށްދިުނން 

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުންރީކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޓަފުލުހުން ރަޖިސް (ހ).15

މަޢުލޫާމުތއެ  ،ނަމަ އެދިްއޖެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންނުވަތަ ތުހުަމތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ަވކީލު 

އަދިނަމަ،  ނެތްޙުޤީޤަށް ދައްޗެއް ނުވަތަ ބުރުލެއް ނުވަތަ ހުރަެހއް ދިނުމުން ތަ

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނަމަ، އެ ގައި ހިމޭނޭ ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒު ނުކުރާލައިމައްސަ

  ދެވިދާނެއެވެ.

" ކަމަށް ބުނެފައި (ށ)   މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތް

 ؛މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާްތ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުުކރެވިފައިވާ މީހާގެ އެވަނީ،

 ؛މަންމަ  )1(
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 ؛ބައްޕަ  )2(

 ؛އަހަރުފުރިފައިވާ އުފަންދަރިން 18  )3(

 ؛އަނބިމީހާ )4(

 ؛ފިރިމީހާ )5(

 އަދި  ؛ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ަބލަދުެވރިޔާ  )6(

. ބުނު ފަރާތުގެ ވަކީލައަނިޔާ ލި  )7(  ެށވެ
 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތަކަށްމާއްދާގެ (ށ) ގައި  މި (ނ)  

ަމލު ކުރެވުނީ ކަމުގަިއޢަލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުން (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް ޢުމަ

.ލޭބެ  ނެއެވެ

ތަކުގެ ތެރެއިންތްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، އަންަނިނވި ގޮޙުރީކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޓަރަޖިސް (ހ).16 މަްއސަލަ ނިންމުން 

9 ޖަދުވަލު ލިޔުން ނިމުނުގޮުތގެ މައްސަލަ  ގޮތަކަށް އެ މައްސަލައެއް ނިންިމދާނެއެވެ.

 .އެވަނީއެވެ ގައި

ފޮނުވުން؛ އަށްދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، ޤީޤު ނިންމައިޙުތަ)1(   

 ނުވަތަ 

ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމަށްދަޢުވާކުރުަމށްޓަކައި ޕްރޮ، ޤީޤު ނިންމިއިރުޙުތަ)2(   

 މައްސަލަ ފައިލުކުރުން؛ ނުވަތަ  ،ނަމަ ނެތްއެކަށޭނަ ހެކި 

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެކަށޭނަ މިންވަރަށް ހެކި ނެތުމުން މައްސަލަ ޤީޤުޙުތަ)3(   

ލޫމާތު ލިބުުމން އަލުން ކުރިޔަށްޢު  ނުަވތަ އިތުރު މަނުކުރަން ޤުޤީޙުއިތުރަށް ތަ

 މައްސަލަ ފައިލްކުރުން. މައިފައިިނން ގެންދާގޮތަށް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ިނންމުމެއް ނިންމައިިފނަަމ، އެ ނިންިމ ގޮތެއް، (ށ)  

އަިދފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފަރާތަށް ުނވަތަ 

 އަންަގންާވނެއެވެ.އަނިޔާލިބުނު ފަރާތަށް 

،ލަްތތަުކގައި ތިބި މީހުްނނަށްހާއަންނަނިވި ވިޔަސް،  މި މާއްދާގެ (ށ) އެެހން އޮތްކަމުަގއި (ނ)  

.  އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް ނުހިނގާނެއެވެ

. ފަރާތެއް ނާންގާ ވަކި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު)1(     ހުށަހެޅި މީހުން
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ފައިވާގައި ުފލުހުންަނށް ައންގޮތް ބަލަން ޭބނުން ނުވާކަމަށް މައްސަލައިގައިވާ)2(   

.  މީހުން

ަމތިން މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ިނންމާ ދުވަހުން ެފށިގެްނ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ (ރ)  

5  ( މެދުޔާދުަވހުގެ ތެރޭގައި، އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ަފރާތަށް މައްސަލަ(ފަހެއް

. މި އަކުރު މައްސަލަ ވިޔަސް،  މިހެން އޮތްކަމުގައިނިންމިގޮތް ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެވެ

ަނމަ، އެކަން ލިޔުމުން ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ލިޔުން ބޭނުންޫނން ކަމުގައި ބުނެފި

 ރެކޯޑުކޮށް، ލިޔުން ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

  ހަތަރުވަނަ ބާބު  

 ރީކުރުން ޓަ މައްސަލަ ގިންތިކޮށް ރަޖިސް  

ެއޮގތުންކުރެ ގޮތަކަށް  ސަލައެއް ހުަށހެޅުމާއެކު، އަންނަނިވި ދެފުލުހުންަނށް މައް (ހ).17 މަްއސަލަ ގިންތިުކރުން 

 ވާނެއެވެ. ގިންތި ކުރަންމައްސަލައެއް 

 މެސެޖް؛ ނުވަތަ)1(   

 އިންސިޑެންޓް.)2(   

" ކަމަށް ބުނެފައި (ށ)   އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "މެސެޖް

.ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އެކި   މަުޢލޫމާތަށެވެ

" ކަމަށް ބުނެފައި (ނ)   އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އިންސިޑެންޓް

ފަރާތްތަކުްނ އުޅޭކަމަށް ުބނެ، އެކި ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގައިފިކަަމށް ނުވަތަ ހިނަގން

.  ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށެވެ

ހުށަހަޅާ ތާރީޚާއި މަޢުލޫމާތު އެއި އިންސިޑެންޓުތައް، ފުލުހުންަނށް ހުށަހެޅޭ މެސެޖުތަކާ (ރ)  

 ގަޑި އެނގޭގޮތަށް ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ފުލުހުންަނށް މެސެޖެއް ނުވަތަ އިންސިޑެންޓެއް ހުށަހެޅުމުން، ެއ މެސެޖެއްގައި ނުވަތަ (ބ)  

. އެ ގޮތުްނއިންސިޑެންޓެއްގައި ޖިނާއީ ކުށެއް އެކުލެވޭތޯ ފުލުހުން ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ

ވަޒަންކުރުމުގައި، ޖިނާއީ ކުށެއް އެކުލެވޭކަމަށް ފުލުހުންަނށް ބުަރވެވޭނަމަ، އެ މެސެޖް 
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ގޮތުގައިމައްސަލައެއްގެ ބަދަލުކޮށް އަކަށް މައްސަލަ ނުވަތަ އިންސިޑެންޓް

 ރީކުރަންވާނެއެވެ.ޓަރަޖިސް

 

މެެސޖް ނުވަތަ އިންިސޑެންޓް 

 ކްލޯޒްކުރުން 

އް) ަނންބަރުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މެސެޖ1ެމާއްދާެގ (ހ) ގެ ( ވަނަ 17މި ގަވާއިދުގެ  (ހ).18

24  ( ކުރިން ވުމުގެބަންދުްއ މެސެޖެ ވާނެއެވެ.ބަންދުން ގަޑިއިރުވުމު (ސައުވީސް

އެކުޔާއިންސިޑެންޓަކަށް ބަދަލުކުރަްނ ބޭނުންވާނަަމ، ކަމިޝަންޑް އޮިފސަރެއްގެ ހުއްދަ

އްނުވަތަ ސްޭޓޝަނުން އެ މެސެޖެމެސެޖު ލިބުނު ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ޔުނިޓު 

 އިންސިޑެންޓަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާެނއެވެ.

) ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އިންސިޑެންޓެއް،2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 17މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

)  72ރީނުކޮށް ޓަގޮތުގައި ރަޖިސް އެއްގެ މައްސަލަ ގަޑިއިރު ވެއްޖެނަމަ،(ހަތްދިހަ ދޭއް

ގޮތުގައިަމއްސަލައެއްގެ ބަދަލުެވ، އަކަށް މައްސަލަންސިެޑންޓް އެހިސާބުން ފެށިގެން އެ އި

 ރީކުރުން ލާޒިމުވީއެވެ.ޓަރަޖިސް

)  72މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ  (ނ)   ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތުގެ ކުރިން(ހަތްދިހަ ދޭއް

.  ކުރަން ޭބނުންބަންދުއިންސިޑެންޓެއް   ނަމަ، އަްނނަނިވި އުސޫލުަތއް ހިނގާނެއެވެ

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ރުކުންތައް ހުރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޤަބޫލުނުކުރެވުން.)1(   

ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް އޮތް އެހެން އިދާރާއެއްގައި ބަލަމުންދާ މައްަސލައެއް ކަމުގައި )2(   

 ން.ވު

އެއް ،އެއްމައްސަލަނުވަތަ ަތޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ  ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ)3(   

 މައްޗަށް އޮތުން. ޔާއެއްގެޤިވާ

،ކުރެވޭނީބަންދުމާއްދާގެ (ނ) ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިންސިޑެްނޓެއް  މި (ރ)  

ޓުން އެ އިންސިޑެންޓް ރިކޯޑުކުރި ޑިޕާޓްމަން ،އެކުޔާކަމިޝަންޑް އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ 

 ވެ.ންނެމުކުރު ބަންދުނުވަތަ ޑިވިޜަނުން ނުވަތަ އަތޮުޅން އެ އިންސިޑެންޓެއް 

ތާރީޚެއްގައި އެކަމާފަހުގެ ، ވިޔަސްކަމުގައި ކުރިބަންދުމެސެޖެއް ނުވަތަ އިންސިޑެންޓެއް  (ބ)  

އަލުްނއެ މެސެޖެއް ުނވަތަ އިންސިޑެންޓެއް ނަމަ،  އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ލިިބއްޖެގުޅިގެން 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ބެލުމަށް
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ނަމަ، އޭގެ މާނައަކީ، އޭގެ މައްޗަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ އިންސިޑެންޓެއް ކްލޯޒްކޮށްފި މެސެޖެއް.19 ކްލޯޒްކުރުުމގެ ނަތީޖާ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) 18ގަާވއިދުގެ  މި ،މައްސަލައެ ޤީޤެއް ހިންުގމެއް ނެތި، ޙުއެޅުމެއް ނުވަތަ ތަ

.ހަމައަށް،  ލަތެއް ވުޖޫދުވުމާހާރާ ގައި ބަޔާންކު  ފައިލްކުރެވުނީއެވެ

 

  ބައި  ތިންވަނަ  

 ހާޒިރުކުރުމާއި ސުވާލުކުރުން 

 ފަސްވަނަ ބާބު  

 ޤީޤަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭނުމަކަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން ޙު ތަ 

 ފައިހާޒިުރވުމަށް ަޝރުޠުކޮށް

 ދޫކޮށްލުން 

 

އެހެންފަހުގެ ތާީރޚެއްގައި ނުވަތަ ، ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން މަގުމަތިން މީހަކު ހުއްޓުވައި(ހ).20

ބާރު ފުލުހުންނަްށ އެންގުމުގެލުހުންގެ ވަކި މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވުމަށް  ފުވަގުތެއްގައި

 . އެންގިކަމުގެ ޙާޟިރުވުމަށް އިދާރާއަށް ފުލުހުންގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މިލިބިގެންވެއެވެ

  . އެވަނީއެވެ ގައި 7 ޖަދުވަލު ނުވަތަ ޝަރުޠުގެ ނޯޓިސް  ލިޔުން

ކުރާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހަކު ައންގާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަމަްށމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން(ށ)  

.  ބަލަންވާނެއެވެ

 ތެރިކަން؛ކައުބޮޑުމިާނއި، ނުރައްކުޑަތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ )1(   

 ؛އުނދަގޫ ކަންކަން ދަތިހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ )2(   

މުދަަލކަށް ލިބިދާެނމީހެއްގެ ނުވަތަ  ރާނައަށްމީހެއްގެ ފު ނުވަތަ އެހެން ގެމީހާ އެ)3(   

 ގެއްލުން؛ އަދި 

. ލޭއެހެން ކުށަކަށް އަރައިގެންފާނެކަމަށް ބެ  ،މީހަކު އެ)4(     މިންވަރު

ފިހާޒިރުވުމަށް އަންގައިމަތިން މީހަކު  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ނ)  

.ޯނޓިސް ގޮތަށް ޝަރުޠުގެ ނަމަ، އަންނަނިވި މަުޢލޫމާތު ހިެމނޭ  އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ
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" ކަމަށް ބުނެފައި (ރ)   އެވަނީ، ވަކި ދުވަހެއްެގ މި ބާބުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި "ޝަރުޠުގެ ނޯޓިސް

އެކަން ފައިޝަރުޠުކޮށް ންވަކި ވަގުތަކަށް ފުލުހުންގެ ވަކި މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވު

ފުލުހަކު މީހަަކށް ދޫކުރާ ލިޔުމަކަށެވެ.ގޮަތށް  ތިރީގައިވާ މަޢުލޫާމތު ހިމެނޭ ،ގައިފައިއަން

  ؛ރު މުއުއެޑްރެހާއި،  ،މީހާގެ ނަމާއި)1(   

 ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ބޭނުްނ؛)2(   

 ގަޑި؛  ޚާއި،ރީތާޒާއި، ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފުލުހުންގެ މަރުކަ)3(   

ސަރވިސް ،ކާއިރޭން، މާއިނަ ފުލުހުންެގ އޮފިސަރުގެ ކުރާއެ ލިޔުން ދޫ)4(   

 ސޮއި؛  ރާއި،ނަންބަ

 ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި.)5(   

ގައިވާ ތާރީޚާއިހުއެ ނޯޓި ،ލިބި ނޯޓިސްމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންުކރާ ޝަރުޠުގެ  (ބ)  

 ނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަިތން ޢަމަލުކުެރވޭނެއެވެ. ވެއްޖެރުނުހާޒިގަޑިއަށް 

،ނަމަ މީހެއްނުވަތަ އެހީތެރިވެވިދާެނ ޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ ޤީޤަށް މަޙުމީހަކީ ތަ އެ)1(   

 ޗިޓު ފޮުނވުން؛  ގައި،ހާޒިރުވުމަށް އަން

ށް ނުވާގޮތަްށކަނަމަ، ހައްޔަރުކުރުމަ މީހަކީ ކުށެއްގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ މީހެއް އެ)2(   

 ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަދށަށް ގެނަުއން؛ ނުވަތަ 

ކަމުގައި ވެފައި، ޤާނޫނުގައިުތކުރެވޭ މީހެއްމީހަކީ ކުށެއްގެ ތުހުމަ އެ)3(   

ހެއްބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓު އަމުރަކާނުލައި ހައްޔަރުކުރެވިދާނެ މީހަ

 ނަމަ، ހައްޔަރުކުރުން.

 

އްޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަްށ ހާޒިރުވުމަށް، ޗިޓެޙުޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަ(ހ).21 ހާޒިުރވުމަށް އެްނގުުމގެ ބާރު 

 މެދުވެރިކޮށް ލިޔުމުން އެންގުމުގެ ބާރު، ފުލުހުްނނަށް ިލބިގެންވެއެެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެންގުމަކީ، ފުލުުހންގެ ކަމާބެޭހ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނުވަަތ(ށ)  

،ދޫކުރާ ފައިއިސްކޮށް ހުންނަ އޮފިސަރު ސޮއިކޮށް ނުގައި ޔުނިޓުގެ ނުވަތަ ސްޓޭޝަ 

.  އް ކަމުގައިހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓެ  ވާންވާނެއެވެ
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ފުލުހުންެގ، ޤީޤަކާ ގުޅިގެންޙުޖިނާއީ ތަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން (ނ)  

.ހާއަންނަނިވި ، ރުކަޒަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭނީމަ  ލަްތތަކުގައެވެ

 ؛ކަމުގައި ވުން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު)1(   

 ؛ކަމުގައި ވުން މާތު ދެވިދާނެ ީމހެއްތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫ)2(   

 .ކަމުގައި ވުން ހެކިބަސް ދެވިދާނެ މީހެއް)3(   

އޭނާ ފުލުހުންގެ ،ނަމަ، އެ ޗިޓު މީހާ ހުރީ ރާއްޖޭގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ (ރ)  

)  12މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ  އޭނާއަށް  ކުރިން ގެގަޑިއިރު (ބާރަ

 ރަންވާނެއެވެ.ރައްދުކު

އޭނާ ،ނަމަ، އެ ޗިޓު ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާމީހާ ހުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި (ބ)  

)  14ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ މަދުވެގެން  ދުވަހުގެ ކުރިން(ސާދަ

 ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. އޭނާއަށް

ހާޒިރުވާން އޮްތ ނަމަވެސް، ން ބަޔާންޮކށްފައި(ބ) ަގއި އެހެ އާއިމި މާއްދާގެ (ރ)  (ޅ)  

ފަރާތް ާހޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި އަންގާ ފަރާތަްށ ފުރަތަމަ ދެޭވ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެ 

ކަށްބުނެ މަޤްބޫލު އުޒުރަކާއެކު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަމަށް ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަ

މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރުއިތުރު  ވުމަށް އެކަށޭނަރުއޭނާ ހާޒި، ނަމަ ފިއަންގައި

 .  ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމަކަށް ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވާ މީހަކު، (ކ)  

 އެކަމަށް އޭނާ ހާޒިރުވެ ހުންނަ ުހރުމުގައި ހައްޔަރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 

ހާޒިުރވުުމގެ ޗިޓުަގއި 

 މަޢުލޫމާތު  ހިމަނަްނޖެހޭ

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމެއްގައި 21މި ގަވާއިދުގެ .22

 .އެވަނީއެވެ ގައި 13 ޖަދުވަލު ޗިޓު ައންގާ ހާޒިރުވުމަށް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  ؛މުރުއު ދާއިމީ އެޑްރެހާއި،، ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި (ހ) 

ގެ ނަްނަބރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު މީހާގެ ދިވެހި ކުރެވޭހާޒިރު (ށ)  

 ނަންބަރު؛

 ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު؛ (ނ)  
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 ނަމަ، އޭނާއާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަުތގެ ޚުލާޞާ؛ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކުށަކަށް (ރ)  

ނަމަ، ކުރަމުންާދ ވަތަ ހެިކބަސް ދެވިދާނެ ީމހަކުޤީޤަކަށް މަޢުލޫމާތު ެދވިދާނެ ީމހަކު ނުޙުތަ (ބ)  

 ޤީޤުގެ ޚުލާޞާ؛ޙުތަ

 ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި؛ (ޅ)  

 ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުުތ؛  (ކ)  

 ސަރވިސް ނަންބަރު؛ އަދި ،ހާޒިރުވެ ބައްދަލުކުރަންވީ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި (އ)  

 ސަރވިސް ނަންބަރު. ޔާއި ރުގެ ސޮހުއްދަ ދޭ އޮފިސަ (ވ)  
 

،އްދާގެ ދަށުން އަންގާނީ މާވަނަ 21މި ގަވާއިދުގެ  ،މަށް ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވު (ހ).23 ގޮތް  ހާޒިުރވުމަށް އަްނގާނެ

މި ގަވާއިދުެގ ޓުގެ ނަމޫނާ،ހާޒިރުވުމުގެ ޗި ވެ.ނެހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ފޮނުވައިގެން

 އެވެ.ގައި އެވަނީ 13ޖަދުވަލު 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ހާޒިރުވުމަށް އަްނގާ ޗިޓު ރައްދުކުރާނީ (ށ)  

.  ތްއަންނަނިވި ގޮ  ތަުކންކުރެ ގޮތަކަށެވެ

.ހަހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތަށް )1(     ވާލުކުރުން

އުޅޭ އެޑްރެހުގައި އުޅޭ ތަޞައްރުފުހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތް ދިރި)2(   

.ހަފުދިފައިވާ މީހަކާ   ވާލުކުރުން

 މީހާ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަށް ޕޯސްޓުކުރުން. ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ)3(   

) ވަނަ ނަންަބރުގެ ނިޔަލަށ3ް) ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން (1ގެ (އަކުރުމި )4(   

ތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންާގ ޗިޓު ރައްދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަުކންކުރެ ގޮ

ނަމަ، ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ މީހާގެ ދާިއމީ އެޑްރެހަށް ނުކުރެވުނު

 ޕޯސްޓްކުރުން.

މީހަކީ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މީހަކު ޗިޓަށް ހާޒިރުވާއިރު، އެ (ހ).24 ޗިޓަށް ހާޒިރުުވން 

   ރަސްމީ ލިޔުމަކާއި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ގެންނަންވާނެއެވެ.ކާކުކަން އަންގައިދޭ
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 ގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހާޒިރުވާ މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއް (ށ)  

ނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަްށ  އެހީތެރިކަން ބޭުނންވާ

.  ލިބިގެންވެއެވެ
 

ށް ހާޒިރުުވމަށް ޗިޓަ

 ޢުޒުުރވެިރވުން 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން ާހޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ 23މި ގަވާއިދުގެ .25

ނަމަ، މަޤްޫބލު ސަބަބަކާއެކު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ  މީހާ އެ ޗިޓުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް

1  ( މީހަކު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ނުވަތަ ފުލުހުންނަްށ  އެ ކުރިން،  ގެގަޑިއިރު(އެކެއް

.ތްސިޓީއާއި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮ ތަކުންކުރެ ގޮަތކަށް، ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ
 

 މަްޤބޫލު ސަަބބެްއނެތި

 ހާޒިރުުނވުން 

ެނތި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓުގައިވާ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު މަޤްބޫލު ސަބަބެއް (ހ).26

ށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންެގ ކަކުރުމަމީހަކު ހައްޔަރު ނަމަ، އެ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ

  ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ ބާރު ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އް ތިރީގަިއ ނެ ކަންތައްތަލޭމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ަމޤްބޫލު ސަބަބުކަމުގައި ބެ

.  ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީއެވެ

 ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭވަރަށް މޫސުން ތަން ނުދިނުްނ؛ )1(

 ؛ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއް ވުން )2(

 ފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަެބއް މެދުވެރިވުން.މިމިނޫނަސް  )3(

ނުމަީކ ފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ  (ށ)  

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ވާ ރުވުމުގެ ޗިޓް ރައްދުހާޒި
 

ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް  ގައިވާ ޓުހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓެއް ލިބި އެ ޗިކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު،  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގެ  533ޢުޫޤބާތުގެ ޤާނޫނުލްދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީހަކާމެދު ނަމަ، އެ ހާޒިރުނުވެއްޖެ

.ޤާނޫނީ ދަށުން   ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ާބރު ފުލުހުންނަށް ިލބިގެންވެއެވެ
 

ހާޒިުރވުމަށް އަްނގައި 

 އިޢުލާނުކުރުން 

 

 

ވަނަ 23މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު (ހ).27

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތްތަކުންކުރެ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރައްދުކުރެވުނުކަން

ފަރާތެއް ދިިރއުޅޭ ތަނެއް ނުވަަތ އެ ނުވަަތ އެ ،ނަމަ ފުލުހުންަނށް ކަށަވަރު ނުކުރެުވނު 

ފަރާތަކަށް ޗިޓު ރައްދުކުރާނެ ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫާމތު ފުލުހުްނނަށް ިލބިފައިނުވާނަަމ، ކުށުެގ

ގެންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާނެ ކަމުގައި އޭނާއާތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ފޮޓޯއާއެކު އޭނާ ހޯދުމަށް 

މާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަަކށްޙިލަޙަތު ޞްކަށް ނުަވަތ އޭނާގެ މަބަރަންއިލާގެ މެއާ
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ންމުކޮށް އިޢުާލނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުއާމީހަކު ހާޒިުރވުމަށް އަންގައި  އެއެންގުމަށްފަހު، 

.  ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ

އިލާގެއާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ކުށުމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  މި (ށ)  

ންގުމުގައި،އެމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ޙިލަޙަތު ޞްކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މަބަރަންމެ

މުޢާމަލާތްކުރެވުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި، މުޢާމަލާތްކުރެވުނު ަތރީޚާއި ވަގުތު ފުލުހުން

 ރިކޯޑުކުރަނެވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ،ންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާ )ނ(  

 .  ހިމަންނަވާނެއެވެ

 ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، އުމުރު؛  ،ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި)1(   

ަނންބަރު ނުވަަތ ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހާޒިރުކުރެވޭމީހާގެ ދިވެހި)2(   

 ނަންބަރު؛ ގެޕާސްޕޯޓު

 ހައިސިއްޔަތު؛ ހާޒިރުކުރެވޭ)3(   

 ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި.)4(   

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ މީހާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް )ރ(  

)  7މަދުވެގެން  ،ހާޒިރުވުމަށް .(ހަެތއް  ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ

ތިން ހާިޒރުވުމަށް އަންގާ މީހާ ހާޒިރުވާންެޖހޭ ތާރީޚަށް ހާޒިރުވުމަށް މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަ )ބ(  

އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން  ވީ ،މަޤްބޫލު އުޒުރެއް އޮތްނަމަ، މަޤްބޫލު ސަބަބާއެކު

)  24ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ވަގުތުގެ  ފުލުުހންގެ ކުރިން،  ގެގަޑިއިރު(ސައުވީސް

. އަދި އެ ލިޔުމުގައި އޭނާ އުޅޭ ތަނަކާއި އޭނާއާ އަންމަރުކަޒަކަށް ލިޔުމުން  ގަންވާނެއެވެ

.  މުޢާމަލާތްކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާުތ ހިމަނަންވާނެވެ
 

ރުހުުމގައި ފުލުހުްނގެ 

 މަރުކަޒަށް ާހޒިުރވުން 

ީޤގަކާ ގުޅިގެން ކުށުގެ ތުހުަމތުުކރެވޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޙުފުލުހުން ިހންގަމުންގެންާދ ތަ (ހ) .28

 ގުޅިގެން ހެކިބަހެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް މައްސަލައަކާ

މީހަކާ  ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ީމހާގެ ރުހުމުގައި، ފޯނުކޮްށ އަންގައިެގން ނުވަތަ އެ 

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި އަންގައިގެން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވުމަށް  ބައްދަލުކޮށް

.އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާ  ރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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މަތިން  އަންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް  ގޮތުގެ މި މާއްދާގައިވާ (ށ)  

މީހަކަށް  ހާޒިރުވާއިރު އެ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ އެކު ހާޒިރުވުމުގެ ޙައްޤު އެ

.  ލިބިގެންވެއެވެ
 

ންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް މަތިން  އަ ގޮތުގެ މި މާއްދާގައިވާ (ނ)  

ގައި ބަޔާންކުރާ،  3ޖަދުވަލު ހާޒިރު ކުރެވޭ މީހަކާ ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، މި ގަވާއިދުގެ 

މީހަކަށް ލިޔުމުން  ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޤާޫނނީ އިންޒާރު އެ

 .  ދޭންވާނެއެވެ
 

މަތިން އަންގާ އެންގުމަށް ހާޒިރުވެ ހުންނަ ފަރާތަކާ  ގޮތުގެ އިވާމި މާއްދާގަ (ރ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ  31މި ގަވާއިދުގެ  ،ސުވާލުކުރުމުގައި

 ވާނެއެެވ. ކުރަން އެއްގޮތަށް ޢަމަލު
 

މަތިން އަންގާ އެންގުމަށް ހާޒިރުވެ ހުންނަ ފަރާތަކީ  ގޮތުގެ މި މާއްދާގައިވާ (ބ)  

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެަދށަށް ގެނެިވފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ  ނުވާގޮތަކަށްށް ކައްޔަރުކުރުމަހަ

ވަނަ މާއްދާގެ  33މި ގަވާއިދުގެ ، ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވާތީ

 .  (ށ) ގައި  ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭެނއެވެ

 

 ހަވަނަ ބާބު  

 ށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުން ކަ އްޔަރުކުރުމަ ހަ 

ށް ކަށް ުނާވގޮތަކަހައްޔަރުުކރުމަ

ފުލުހުންގެ ބެުލމުގެ ަދށަށް 

 ގެަނއުން 

 ،ށް، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ީމހަކާ ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައިކަށް ނުވާގޮތަކަހައްޔަރުކުރުމަ (ހ).29

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ، ކު ގެންދިޔުމުގެ ބާރުފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށަްށ މީހަ 

.  އިންވަނަ މާއްދާ 50  ފުލުހުންަންށ ލިބިގެންވެއެވެ

ށް ނުވާގޮތުްނ ކަމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން، ހައްޔަރުކުރުމަ (ށ)  

) (ހަތަރެ 4ީނ، ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭމީހަކު  ށުގައިފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ  ގަޑިއިރުގެ އް

 .  މުއްދަތަށެވެ

ށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަަށށް ގެންދާ ޮކންމެ މީހަކު ފުލުހުންގެކަށް ނުވާގޮތަކަހައްޔަރުކުރުމަ (ނ)  

ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދެވޭިހނދު، އޭނާއަށް އަނގަބަހުން ޤާނޫނީ އިންޒާރު ފުލުހުން
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. މި  މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ،އިންޒާރު ލަތުގައި ފުުލހުން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީހާދޭންވާނެއެވެ

1  .  ގައި އެވަނީއެވެ

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ހިމެނިގެންވާ ބައިތައް ފުލުހުންެގ (ރ)   

ބެލުމުގެ ދަަށށް ގެންާދ މީހާއަށް ރަނގަޅަށް ފަހުުމވެއްޖެކަން ފުލުހުްނ

. އަދި ފަހުމުނުވާނަމަ ، އޭނާއަށް އެކަންކަްނ ފަހުމުވާނެ ގޮތަކަްށކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

  ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ކޮންމެ މީހަކާ (ބ)   

ގައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރުެގ 1ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ދޭންާވނެއެވެ. ކޮޕީއެއް އޭނާއަށް ފުލުހުން
 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ކޮންމެ މީހަކާ (ޅ)   

ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން،

.  އިންޒާރު އެ  މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

 

 ހަތްވަނަ ބާބު  

 ސުވާލުކުރުން 

ކުެރވޭ މީހުްނނާ ޗިޓަށް ހާޒިރު

 ސުވާލުކުުރން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް  21މި ގަވާއިދުގެ  (ހ).30

.  ،ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުންނާ ސުވާލުކުރުކުމުގެ ބާރު  ފުލުހުންނަށް ިލބިެގންވެއެވެ

ފުލުުހންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިން،  (ށ)  

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،މީހުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭތިއްބޭނީ

 .  މުއްދަތަށެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަކީ ކުށެއްގެ (ނ)  

ކުށުގެ ،ރިންނަމަ، އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ފެުށމުގެ ކު ހެއްތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރާ މީ

ލިޔުމަކުން އޭނާއަްށ ،ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީުހންނަށް ދޭ ޤާނޫނީ ިއންޒާރު

. އަދި އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް އޭނާއަށް ފުލުހުން ދޭންާވނެއެވެ.   ދޭންވާނެއެވެ
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މަިތން ފުލުުހން ދޭންޖެހޭ ޤާޫނީނމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ރ)  

. ،އިންޒާރުގައި  އަންނަނިވި ބައިތަްއ ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ތުހުމަތުކުރެވެނީ، ކޮން ާޤނޫނެއްަގއި ބަޔާންކުރާ ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛)1(   

އޭނާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ)2(   

 ޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަން؛ ޙައް

ގައިވިޔަސް،ަކމުސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ އޭނާއަށް ލިބިެގންވާ ޙައްޤެއް)3(   

 ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުން އެދެވިގެްނވާކަން؛ 

އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓެއްގައި ބޭނުންކުރެވިދާެނ ،ސުވާލަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބަކީ)4(   

 އެއްޗެއްކަން؛ 

 އަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީެތރިކަން ލިބިގެންވާކަން؛ އަދި އޭނާ)5(   

އޭނާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއް)6(   

ނަމަ، އަދި އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުުކރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ނަމަ،

މަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށްދައުލަތުން ާޤނޫނީ ވަކީލަކު ަހމަޖައްސައިދިނު

.  ލިބިގެންވާކަން
 

ވޭމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ހިެމނިގެންވާ ބައިތައް ސުވާލުކުރެ (ބ)   

. އަދި ފަހުމު ނުވާ މީހާއަށް ރަނގަޅަށް ފަހުމުވެއްޖެަކން ފުލުހުން ކަަށވަރުކުރަންވާނެެއވެ

 ާވނެއެވެ. ުހމުވާނެ ގޮތަކަށް ސާފުކޮށްދޭންކަންކަން ފަ ނަމަ، އޭނާއަށް އެ

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ިއންޒާރު، ކުށެއްގެ ތުހުަމތުގައި ސުވާލުކުރުމަށް (ޅ)   

ހާޒިރުކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު، މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތުހުމަތުުކރެވޭ މީހާއަށް ލިޔުމުްނ

.  ދޭންވާނެއެވެ
 

ުގތުގެ ވަސުވާލުކުެރވޭނެ 

 ދިުގމިން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް  29މި ގަވާއިދުގެ  (ހ).31

 ގިނަވެގެން  ހާޒިރުކުރެވޭ މީހަކާ ފުލުހުންަނށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ސުވާުލކުރެވޭނީ

60  ( ) (ފަސްދޮޅަސް  60ސުވާލުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ޓަށެވެ.މިނެ(ފަސްދޮޅަސް

)  10 މަދުވެގެން ،މިނެޓު ސުވާލުކުރުމަށްފަހު  މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އެ (ދިހައެއް

 .  މީހަކަށް ފުލުހުން ދޭންާވނެއެވެ
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ފައިވާ ކުށަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޅައިޤާނޫނަކުން ކަނޑައަ ޚާއްޞަޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތައް ނުވަތަ  (ށ)  

މެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ކުރާ ފަރާތަށް  ކޮން ޤުޤީޙުޤީޤެއްގައި ތަޙުހިނގޭ ތަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތަށް ވުރެ އިތުރަށް ސުވާލުކުރުން  ،ހިނދެއްގައި

 ށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.ޔަކުރި

ނަމަވެސް، ުފލުހުންގެ މަުރކަޒަކަށް ހާޒިރުކުރެވޭ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ އޮތް )ނ(  

ަނމަ، މި މާއްދާގެ (ހ)  ނުވާކަމަށް ުބނެފި ރު ހުސްވަގުތު ބޭނުންމީހާއާ ސުވާލުކުރާއި

 ނުހިނގާނެއެވެ. ލެއްގައިވާ އުސޫ

ށްކަހައްޔަރުކުރުމަ ،މަިތން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ 29މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

ފުލުހުންގެމީހަކު  ނުވާގޮތުން ފުލުުހންގެ ބެލުމުގެ ަދށަށް ގެންދާ މީހަކާ ސުވާލުކުރެވޭނީ، އެ

)  2ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ވަގުުތގެ ތެރެއިން ގިނަވެގެން  ވުރެ ގަޑިއިރަށް(ދޭއް

. އަދި ސުވާލުކުރާ ވަގުތު، އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  ) 2އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ (ދޭއް

 . ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތުންގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ

އުސޫލެއް ށް މިކަމީހުން ފިޔަވައި އެނޫން މީހުންނަ ލުހުންގެ ބެލުމުގެދަަށށް ގެނެވޭ ފު

.   ނުހިގާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން، ހަްއޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން 34މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

ޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ ،ލަތުގައި ހިނގާނީހާފުލުހުން މީހަކާ ސުވާލުކުރާ 

 .  އުސޫލެވެ
 

ސުވާލުކުަރން ފެށުުމގެ ކުރިން 

 ފުރިހަމަުކރަންެޖހޭ ކަންކަން 

ށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަަށށް ެގންދާ ކޮންމެ މީހަކާކަހައްޔަރުކުރުމަ (ހ).32

ފުލުހުން އޭނާއަށް ،ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވޭ ސަބަބު

. ސާފުކޮށްދޭން  ވާނެއެވެ

 (ށ)  

 

 

 

 

 

ށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ަބހައްަޓއިގެން ފުލުހުން މީހަާކކަހައްޔަރުކުރުމަ

ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް ނުވަަތއޭނާގެ ތިމާގެ މީހަކަށް ނުަވތަ ، ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން

. އަ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން ދި އެއޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

ތަނެއް ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ފުލުހުްނ ނުމުގައި، އޭނާ ުހރިމަޢުލޫމާތު ދި

ފުރުޞަތު  ފޯނުކުރުމުގެ ކުރިން ސުވާލުކުރުމުގެ ަފރާތާއި ތުހުަމތުކުރެވޭ ދޭންވާނެއެވެ.

 .އެވަނީއެވެ ގައި 6 ޖަދުވަލު ލިޔުން ދެވުނުކަމުގެ
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އޭނާއާ ،ނަމަ ށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހާ ބޭނުންކަކުރުމަހައްޔަރު (ނ)   

ސުވާލުކުރެވޭ ވަގުތު އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާއާ އެކުގައި ުހރުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު

. އަދި، އޭނާ އެކަމަށް  އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްދިނުްނ އެދިއްޖެ ނަމަ،އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންެވއެވެ.ފުލުހު
 

ފުލުހުންގެ ބެުލމުގެ ަދށުން 

  ދޫކޮށްލުން 

ފައިވާ މީހަކުސްށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެކަހައްޔަރުކުރުމަ (ހ).33

ނަމަ، އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން، އޭނާ ނެތް ހައްޔަރުކުރަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް

.  އިތުރަށް ފުލުހުންގެ  ެބލުމުގެ ދަުށގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ

ފައިވާ މީހަކު، ފުލުހުންގެސްށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެކަހައްޔަރުކުރުމަ (ށ)  

)  4 ގެނައިތާބެލުމުގެ ދަށަށް  ގަޑިއިރު ހަމަވުމުން، އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް(ހަތަރެއް

. އޭނާ އިތުރަށް ފުުލހުންގެ ނަސް،ނުނިމު  ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްަޓއިގެން ނުވާނެއެވެ
 

ހައްޔަުރަގއި ބަަހއްޓަިއގެން 

 ސުވާލުކުުރން 

 

އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ،ލަތުގައިހާހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ފުލުހުން މީހަކާ ސުވާލުކުރާ  (ހ).34

އެކު، ެއކުރިން، އަްނނަނިވި ބަިއތައް ހިމެނޭ ޤާޫނނީ އިންޒާރު ޭއނާއަށް ދިނުމާ ފެށުމުގެ

ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ހިމެނިެގންވާ ބައިތައް އޭނާއަށް ަރނގަޅަށް ފަހުމުވެއްޖެކަން

. އަދި ފަުހމުނު ނަމަ، ޭއނާއަށް އެކަންަކން ފަހުމުވާނެ ޮގތަކަްށ ވާކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

ޤާޫނނީ  ދެވޭ  ީމހުންނަށް ސުވާލުކުރާ ބަހައްޓައިގެން ހައްޔަރުގައި ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 .އެވަނީއެވެ ގައި 11 ޖަދުވަލު އިންޒާރު

އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކަމާއި، ހައްޔަރުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކޮން)1(   

 ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛ 

އޭނާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ)2(   

 ގެންވާކަން؛ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބި

ކަމުަގއި ވިޔަސް،ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ ޭއނާއަށް ިލބިގެންވާ ޙައްޤެއް)3(   

 ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުން އެދެވިގެްނވާކަން؛ 

އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓެއްގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ،ސުވާލަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބަކީ)4(   

 އެއްޗެއްކަން؛ 

 ލެއްގެ އެހީެތރިކަން ލިބިގެންވާކަން؛ އަދި އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީ)5(   
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އޭނާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއް)6(   

ނަމަ، އަދި އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުުކރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ނަމަ،

ޙައްޤު އޭނާއަށް ވަކީލަކު ަހމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ދައުލަތުން ާޤނޫނީ

.  ލިބިގެންވާކަން

އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ،ލަތުގައިހާހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ފުލުހުން މީހަކާ ސުވާލުކުރާ  (ށ)  

އޭނާގެ ޤާނޫީނރަޙްމަތްތެރިއަކަށް ނުވަތަ  ކުރިން، އޭނާގެ ތިމާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ  ފެށުމުގެ

ތަނެއް ބަޔާންކުރުމުގެ . އަދި އޭނާ ހުރި ވަކީލަށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ދޭންވާނެއެވެ

 .  ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރުޞަތުތައް ފުލުހުްނގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި (ނ)  

.ސުވާލުކުއޭނާއާ ފަހަރު  އެންމެ ުފރަތަމަ ،މީހާއަށް ފުލުހުން ދޭނީ ރަން ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ

ޭއނާއާ ސުވާުލކުރެވޭ ވަގުތު އޭނާެގ ،ނަމަ ހައްޔަރުގައި ހުރި ީމހާ ބޭުނން ފުލުހުންގެ (ރ)  

. އަދި ،ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާއާ އެކުގައި ުހރުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު، އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ފުލުހުން އޭނާައށް އެ ،ނަމައެދިއްޖެ އޭނާ އެކަމަށް 

.ފުރުޞަތު ދޭންވާނެ  އެވެ

ނަމަވެސް، ހައްޔަރުކުރެވޭއިރު ފުލުހުން ދޭ ޤާޫނީނ މި މާއްދާގެ (ރ) ގަިއ އެހެން ޮއތް (ބ)  

އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުގައި، ައދި އެ އިންޒާރުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން އޭނާއަށް

ފަހުމްވެއްޖެކަން ކަށަވަރުކުރުމަްށފަހުގައިވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްެގ ފުރުޞަތު ޭބނުްނ

 ބުެނ، އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފި މީހަކާ ފުލުހުްނނަށް ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.ނުވާކަމަށް
 

ީޤުޤގައި ކުށަށް ޙުތަ

 އިޢުތިރާުފވުން 

،ނަމަ ޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާން ބޭުނންކަމަށް ބުނެފިޙުކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ތަ (ހ).35

ވަނަ މާއްދާގައިވާ 96ނުގެ ނަމަ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވި

ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި، އެކަްނ

)  24އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން  ވީ ޤީޤުކުރާޙުގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ތަ(ސައުވީސް

،އޮފިސަރު ގެ އެންމެ އިސްނުނުވަތަ ސްޓޭޝަ ގެނުވަތަ ޔުނިޓު ގެޑިޕާޓްމަންޓު

. އަދި ޑިއުޓީ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިޔުމުން އަންގަންާވެނއެވެ

.ފައި އެކަން ށް ގުޅައިކައެންމެ އަވަހަ ޕްރޮސެކިއުޝަނަށް ވީ  އަންގަންވާނެއެވެ
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ވި ފަރާްތފުތިރާޢުކުށަށް އި ،ނަމަވެސް މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް މި (ށ)  

ވި ފަރާތުްނފުތިރާޢުނުވަތަ އި ،ނަމަ ވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭފިޔަ

ފުުލހުންގެ ފަރާތުން އެފަަދ ،ނަމަ ތިރާފުން ރުޖޫޢަވެއްޖެޢުއެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އި

 .  މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ
 

ްނމު އާުގޅޭ  ސުވާލުކުުރމާ

 އުސޫލު 

ންމުކޮށް ވާަހކަދައްކާ އުޅޭ ބަހުން ނުވަތަ ޭއނާައށް އެނގޭ އެނޫންވެސްއާމީހާ ރެވޭ ލުކުސުވާ (ހ).36

ބަހަކުން ފުލުހުްނނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ނޭނގޭނަމަ، ފުުލހުން ކުރާ ސުވާލުތައް

އޭނާއަށް ތަރުޖަމާކޮށްދެވޭނެ މީހަކު ހޯދައި، އެ ތަރުޖަމާނުގެ ޚިދުމަތް ފުލުހުން

. އަދި، ޭއނާ ވާހަކަދައްކަނީ އިޝާރާުތން ނަމަ، އެކަން ޭއނާއަްށބޭނުންކުރަންވާނެއެ ވެ

ކޮށްދިނުން އެކަށީގެންވާ މީހަކު ޭއނާއާ އެއްހާޒިރުގައި ބަހައްޓައި، އެފަދަ މީހެއްގެ ބޭނުްނ

  ފުލުހުން ހިފަންާވނެއެވެ.

ކުއްޖެއްެގ ، އެަވނީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ، އެ ކުއްޖަކާ ސުވާލުކުރަންވާނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި (ށ)  

ކުއްޖެއްގެ ލަތުގައި އެހާނެތް  ބެލެނިވެރިއަކަށް ހާޒިރުވެވެން ހާޒިރުގައެވެ.ގެ ބެލެނިވެރިއެއް

 ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.ޞްމަ

،ޒާރާއިކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކާ ފުލުުހން ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޭ ޤާނޫނީ އިން (ނ)  

ސުވާލުަތކަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބަީކ، އެއަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބާިއ، ފުލުުހން ކުރާ ސުވާލާއި، އެ

. އަދި އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރިކޯޑުކުރެވެންވާނެ ސުވާލާއި ޖަވާބެވެ

.  ރިކޯޑު ނުކުރެވޭގޮތަށް މީހަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ކުރާ ސުވާލާއި، މީހަކާ ފުލުހުންކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި  ގުޅިގެން ޤީޤަކާޙުޖިނާއީ ތަ (ރ)  

 އެ ސުވާލުތަކަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބުގެ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ  ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
 

މީހަކު އެ ،ޤީޤުގައި އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީިޑއޯ މެދުވެރިކޮށް ރިކޯޑުކުރެވޭ އެއްޗެއްސަކީޙުތަ )ބ(  

ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހެކީގެ ފައިވާ ވާހަކަކައިއްޤީޤުގައި އެގޮތަށް ދަޙުތަ

. ،ގޮތުގައި  ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ އަދި ކޯޓުން ބަލައިގަްނނާނެ ހެއްކެވެ
 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުެރވޭ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަީކލެއް، ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަަތ (ޅ)  

ރުގައި އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގއާއެކުމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިޙިލަޙަތު ޞްމަ

ނުވަތަ ހެިކބަސްދޭފަރާުތގެ އިންޓަވިއުއާއި، މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ  ޤުޤީޙުކުރެވޭ ތަ
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އަޑުއަހާ މީެހއްގެ ގޮތުގައި އިތުުރ ،ހިނދު ނެގުމަށް ސުާވލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން

ކުރާ ފަރާތަށް ޤުޤީޙުޚްތިޔާރު ތަފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި އިންޓަވިއުކުރުމުގެ އި

  .  ލިބިގެންވެއެވެ

 

 

  އަށްވަނަ ބާބު  

 ހައްޔަރުކުރުން  

 ހައްޔަރުުކރުން 

 

"  (ހ).37 އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ، މި ގަވާއިދުގެމި ބާބުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި "ހައްޔަރުކުރުން

6  . " އަށް ދީފައިވާ މާނައެވެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "ހައްޔަރުކުރުން

އޭނާ ފުލުހުންގެ ބަންަދށް ބަދަލުވުމާ ހަމައަށެވެ. ،މީހަކު ހުންނާނީފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި  ށ)( 

މީހާ ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ، އޭާނ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުންނަ

ވަގުތު ހުރި އިސް އޮފިސަރު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދެވުނު މަރުކަޒުގައި އެ

ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހާ ،ފައި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅުމުންހައްޔަރުކޮށް

ރުކުރުމުން، ފަނޑިޔާރަކު އޭނާ ބަންދުގައި ެބހެއްޓުމަްށހާޒި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗައް 

 އަމުރުކުރުމުންނެވެ.

ރުގައިހައްޔަރުގައި ހުންނަ ވަގުތު ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް ހައްޔަ (ނ) 

.  ހުންނަ  މީހާއަށް ިލބިގެންވެއެވެ

 ހައްޔަރުގައި ހުންނަމީހާ ހުންނާީނ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައެވެ. (ރ) 
 

ލަތުގައި، ޖިނާީއހާމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ފުލުހުންނަށް ިލބިދޭ  (ހ).38 ހައްޔަރުުކރުުމގެ ާބރު 

،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު މި ،ތުގެ ޤާނޫނާއިއައިޖުރާ

.  ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރު، ފުލުހުްނނަށް ައންނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ (ށ)  

.  ގޮތަކަށް ބޭުނންކުރެވިދާނެއެވެ

 ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި. )1(   
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 ރަކާއެކު.ކޯޓު އަމު )2(   
 

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި 

 ހައްޔަރުުކރުން 

ލަތެއް ވުޖޫދުގައިވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެހާލަތްތަކުގެ ތެރެިއން ހާއަންނަނިވި  (ހ).39

ލަތުގައިާވ މީހާ ކޯޓު އަމުރަާކހާމައްޗަށް ބިނާކޮށް ފުލުހުްނނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ 

.  ނުލައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު، ފުލުހު  ންނަށް ިލބިގެންވެއެވެ

 ލަތުގަިއ؛ ހާކޮށްފިކަމަށް އެކަީށގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ  މީހަކު ކުށެއް )1(   

ވަގުތު އެ ކުށުގެ ޢަމަލު މީހަކު ކުރަމުންދާ ކުށެއް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެ )2(   

ށެއްތަކުރާރުކުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ހިންގަމުންދިޔަ ޢަމަލުން އެހެން ކު

 ކުރިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި؛

ފަދަ ކުރަން ކަމަށް ބުއްދިއަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ އުޅެނީ ކުެށއް އެވަގުތު  އެމީހަކު  )3(   

ކުށް ކުރިޔަ  ލަތުގަިއ، އެހާއެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުަވަތ ހެކި ލިބިފައިވާ 

 ޓަކައި؛ ނުދިނުމަށް

ަވނަ މާއްދާއިން 45ވާއިދުގެ މީހާގެ ނަމާއި އުމުރު ބަޔާންކޮްށދިނުމަށް މި ގަ )4(   

 މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުަމށްޓަކައި؛ ކުރާ އަމުރަށް އިންކާރުކުރުމުން، އެ ފުލުހުން

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނިސްބަތްވާ މީހަކު އެ އަމުރަށް ތަާބނުވުމުން، އޭާނ )5(   

 ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯުޓން ކުރާ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި؛

ކޮށްފާނެ ލުމަށް މަަސއްކަތްތައިޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ނައް )6(   

 ޓަކައި؛  ކަމަށް

ހުރި މީހަކު ލަތެއްގައި ބަންދުގައިހާޤާނޫނީގޮތުން ަބންދުގައި ބެހެްއޓޭނެ  )7(   

 ؛ ޓަކައި  ފިލައިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް

ރުމަށް ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅިގެންކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި މީހުްނ ހައްޔަރުކު )8(   

. ހާ ފުލުހުންަނށް ބާރު ލިބިދޭ   އަދި؛ލަތުަގއި

ން އުޅޭިފލައިގެ ބަންދުންކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު ޙުކުށެއްގެ ޖިނާއީ  )9(   

ކުމެއް ކޮށްފައިވާޙުމައްަސލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަކުން  ހާލަތުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ

 މަރުކަޒަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް ފުލުހުންާނ ހަވާލުކުރެވޭކުމް ތަންފީޛުކުރާޙު ،މީހަކު

 .ހާލަތުގައި
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ކުރަންވާނީ، ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ީމހަކު ހައްޔަރު (ށ)  

. ޔާޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ   އެކު، ފުލުހެކެވެ

ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒު ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒެއް ،ޖެހެނީ ކުރަން މީހަކު ހައްޔަރު (ނ)  

އިމުކުރެވިފައިވާ ރަށެއް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނަމަ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުާރޤާ

ހުއްދަ ހޯދާނީ، އެ ރަށެއްގައި ހުރި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިެގން މަީތ

އަދި އެ ރަށެއްގައި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެްނ ވެ.ނެއޮފިސަރެއްގެ ކިބައިން

ނަަމ،  ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒަށް ނުަވތަ އެންމެ ކައިރީގައިވާ މަތީ އޮފިސަރަކު ނެތް

ތަނުގައި ހުރި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒަކަށް ގުޅައި، އެ

.ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއް އޮފިސަރެއްގެ ކި  ބައިންނެވެ

މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެްނ އޮތުމަީކ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަުށން ީމހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ (ރ)  

ކުރިން ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ

. އޭނާގެ ހުއްދަ އެކުޔާލިޔުމުން ހޯދައިގެން ެމނުވީ ހައްޔަރު ނުކުރުމެއް ނޫނެވެ

. އަދި އެ ހުއްދަ ދިންކަމުގެ ރިކޯޑު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އަވަސް ވީ އެންމެ ،ހައްޔަރުކުރުމެވެ

ހުއްދަ ދިން ،ސޮޔާއި ،ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި، ހުއްދަިދން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި

.  ،ވަގުތު ،ތާރީޚާއި  ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ

ތުެގއަމީހާ ޖިނާއީ އިޖުރާ ަނ ަނންބަރުގެ ދަުށން ހައްޔަރުކުރާވަ 5މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ބ)  

ށެއްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރާކަ 58ޤާނޫނުގެ 

. ނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރެއްގެ  އޭނާ ފުލުހުންެގރުނުކޮށް، ޒިކުރިމައްޗައް ހާނުޖެހޭނެއެވެ

 ގަޑިއިރަށެވެ.(ހަތްދިހަ ދޭްއ)  72ން ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެްއޓޭނީ، ިގނަވެގެ
 

ޤީޤަށް އެހީތެރިވުމަށް، އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން ުފލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށްޙުމައްސަލައެއްގެ ތަ (ޅ)  

ޤީޤު ކުރަމުންދާ ތަނަކަށްޙުހާޒިރުވުމަށްފަހު ނުވަތަ ފުލުަހކު މައްސަލައެއް ތަ

މީހާ އެ ،ހިނދަކުހައި އަށް ނާންގާމީހާ މީހާ ހައްޔަރުކުރިކަން އެ ހާޒިރުވުމަށްފަހު، އެ

ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ. މީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ތަނުން ދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ އެ

ގެ ނިޔަލަށް ހުރިވަނަ ނަންަބރު) 8( ފެށިގެން  ވަނަ ނަންބަުރން ) 1(ގެ ) ހ(

ވާ ގޮތުގެ އާ އެއްގޮތް )ނ(މީާހ ަހއްޔަރުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ  ޓަކައި އެސަބަބުތަކަށް 

މީހަުކ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ،މަތިން ނިންމަިއފި ހިނދެއްަގއި
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޭއނާއަްށ 34މި ގަވާއިދުގެ  ،ގައިހައްޔަރުކުރެވުނުކަން އަން

 .ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދޭންޖެހޭނެއެވެ
 

ހައްަޔރު ބިޭދސީން 

ކުރުމަށްފަހު ފުިރހަމަކުަރންޖެހޭ 

 ންތައްަތއް ކަ

ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިދޭސީއަކު (ހ).40

މީހަކަށް ހައްޔަރުކުރެވުނު ނުވަތަ އެމެއްނެތި ކުރުގެންުނވާ ލަސްނަމަ، އެކަށީ ހައްޔަރުކޮށްފި

)  24ގިނަެވގެން ސަބަބު ލިޔުމުން އަންާގތާ  ލިޔުމަކުްނ ،އިގަޑިއިރުގެ ތެރޭގަ(ސައުވީސް

 ފުލުހުން އެކަން އަންގަންާވެނއެވެ. އެފެއާޒަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން

ނަމަވެސް، ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރާ ބިދޭސީ މީހާއަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް (ށ)  

މީހަކީ ކާކުކަން ސާފުކުރުމަށް އެކަށީގެންނުާވ އެ، ލަތުަގއިހާނެތް  ކާކުކަން އެނގެން

ގައި އެދި، ބިދޭީސއަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިނުވުމެއްނެތި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަލަސް

ލިޔުމަކުންގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި (ސައުވީސް)  24 ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ގިނަވެގެން

. އަދި އެ އެފެާއޒަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން މީހަކީ ކާކުކަން ފުލުހުން އަންަގންވާނެއެވެ

އެފެއާޒަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންލިޔުމަކުން މާތު ލަސްވުމެއްނެތި އެނގުމުން، އެ މަޢުލޫ

.  ފުލުހުން އަންގަންާވނެއެވެ

ހުންފުލު އެފެއާޒަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ،މަތިން ) ގައިވާ ގޮތުގެހމި މާއްދާގެ ( (ނ)  

. ،އަންގާ އެންގުމުގައި ވާ ހައްޔަރުކޮށްފައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ

 .އެވަނީއެވެ ގައި 12 ޖަދުވަލު ޯފމް އަންގާ މަޢުލޫމާތު ބިދޭސީންގެ

ރާއްޖޭގައި ،އުމާއިޤަ ،ނަންބަރާއި ގެޕާސްޕޯޓު ،ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާގެ ނަމާއި)1(   

 ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް؛ 

،ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކުރާ)2(   

 ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛

ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނަމަ، އެކަން އަދި)3(   

  ؛އެ އަމުރުގެ ތާރީޚު

ނަމަ، މުގައި ނުވާހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަ)4(   

ރުމަށް ފުލުހުންނަށް ލިިބދޭ ާބރު ބަޔާންކުރާކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އޭނާ ހައްޔަރުކު

 ؛ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުގެ މާއްދާ
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އުމުގެ އެމްބަސީއާޤަކައިރީގައި ހުރި އޭނާ ނިސްބަތްވާ  ރާއްޖެއާ އެންމެ)5(   

ބަްއދަލުކުރުމުގެއެމްބަސީގެ ފަރާތުން އަންނަ މަންޫދބުްނނާ  ،މުޢާމަލާތްކުރުމާއި

 ކަން.ފުރުޞަތު އޮތްކަން އަންގައިދީފަިއވާ
 

ހައްޔަރުުކރުުމގެ ައމުރަށް 

    އެދުން

މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ (ހ).41

 ފުލުހުން ކޯޓަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ކޯޓު އަމުރަށް އެދެނީ ކޮން ޤާޫނނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛(1)   

 ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް؛(2)   

  ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛(3)   

 ލު؛ފުސީގުޅޭ އިތުރު ތަ މައްސަލައާ(4)   

،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،ޤީޤުކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ނަމާއިޙުމައްސަލަ ތަ(5)   

 ސޮއި؛ ،އިރޭންކާ

ކޯޓު އަމުރަށް އެދުމަށް ހުއްދަދިން ފުލުހުންގެ ކަމާެބހޭ ޔުނިޓުގެ ެވރިޔާގެ ނަމާއި،(6)   

ސޮޔާއި، އެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު؛ ނުވަތަ އެ ޔުނިޓުގެ ވެރިޔަކީ ސަބް

އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކެއްގެ ފުލުހަކަށް ނުވާނަމަ،

ޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ އެ ވެރިޔާގެ ނާއިބުގެއެ ޔުނިޓު ނިސްބަތްވާ ޑި

 ނަމާއި، ސޮޔާއި، އެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު؛ އަދި

 .ނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހުށަެހޅުމަށް އެދިއްޖެ(7)   
 

ނދަކު،ހިހައި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެއްގައި އެހެން (ށ)  

އެ އަމުރު ދެމިއޮންނާނީ، އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ މީހާ ހައްޔަރުކުރެވެންދެން ނުވަތަ

 .އެ އަމުރު ކޯޓުން ބާޠިލުކުރަންެދނެވެ
 

އި ކޯޓެއްގެއްޔާލަތުގަހާޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޯކޓު އަމުރަކާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކުރާ  (ނ)  

ލަތުގައި، ައންނަނިިވހާ ފުލުހުން ީމހަކު ހައްޔަރުކުރާ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮުތން 

  .ވާނެއެވެ މަތިން ފުލުުހން ޢަމަލުކުރަން ގޮތުގެ

،ބަޔާންކުރަން އެންގުމާއި އެޑްރެހާއި، އުމުރު ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި(1)   

 .އެކަމުގެ ހެކި ދައްކަން އެންގުން
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ކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ހައްޔަރު(2)   

 .ފެއް ދިނުންރައޭނާގެ ތަޢާ ކައި،ކާޑު ދައް

 .ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދިނުން ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް(3)   

ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫީނ 2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް(4)   

 .ދިނުން އިންޒާރު

 .ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދެވޭ ތަން ބަޔާންޮކށްދިުނން(5)   

 

އި ކުޑަކުދިން ހައްަޔރުކުުރމާ

ބަންދުުކރުުމގެ ާޚއްޞަ 

 އުސޫލު 

ކުއްޖާގެ އެ، ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން .42

،ރުގައި ނުވަތަ ަބންދުގައި ބެހެއްޓުުމން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއިއެ ކުއްޖަކު ހައްޔަ ،ލަތާއިހާ

ގެކުއްޖާ އެ  ،މީހަކަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކަމުގައި އެ  އެ

ލަޙަުތޞްޙަވާލުވެގެންހުރި މީހާއަްށ ނުވަަތ އެ ކުއްޖެއްގެ މަ ބެލެނިވެރިޔަކަށް ނުަވތަ

. ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީ  ހާއަށް ދޭންާވނެއެވެ
 

 

 ނުވަވަނަ ބާބު  

 ގޮތް  ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

ދެކޮުޅވެރިަކމެއް ނެތް 

 ލަތުގައި ަހއްޔަރުުކރުން ހާ

އަންނަނިިވ ،ަލތުގައިހާއޭނާގެ ފަރާތުން ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނުފެންނަ ، ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރާއިރު.43

.  ރަންމަތިން ފުލުުހން ޢަމަލުކު ގޮތުގެ  ވާނެއެވެ

ވާނަމަ، ަހއްޔަރުކުރެވޭނު ހާ ހައްޔަރުކުރަނީ، ކުށެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ކަމުގައިމީ )1( (ހ)  

މީހާއަށް ހައްޔަރުކުރާ ފުލުހުްނގެ އޮފިސަރުގެ ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާުޑ

  ؛ފެއް ދިުނންރައޭނާގެ ތަޢާ ކައި،ދައް

ޔަރުކުރެވޭ މީހާނަމަވެސް، ހައް ން އޮތްއެހެ  ) ގައ1ިގެ (މި އަކުރު )2(

ފުލުހުްނ) އަށް 1ގެ (ހައްޔަރުކުރަނީ، ކުށެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ނަމަ،  މި އަކުރު

. ށެއްޢަމަލުކުރާކަ  ނުޖެހޭނެއެވެ

،ބަޔާންކުރަން އެންގުމާއި ރުއުމު އެޑްރެހާއި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި )1( (ށ)  

  ؛އެކަމުގެ ހެކި ދައްކަން އެންގުން
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ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ،ނަމަވެސް ން އޮތްެއހެ  ) ގައ1ިގެ (އަކުރު މި )2(

ފުލުހުްނ) އަށް 1ގެ (މި އަކުރު ،ކުށެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ނަމަ ،ހައްޔަރުކުރަނީ

. ށެއްޢަމަލުކުރާކަ  ނުޖެހޭނެއެވެ

ކޯޓު އަމުރުގެ ،ލަތުގައި، ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށްހާކޯޓު އަމުރަކާއެކު ހައްޔަރުކުރެވޭ  (ނ)  

 ން؛ކޮޕީއެއް ދިނު

 އަދި ؛ ގައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުން 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ރ)  

ބިިޑ މާއިހަދާ ނަަމ، ބާރުގެ ޭބނުން ނުކުރުނަހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ދެކޮޅު (ބ)  

 ނޭޅުވުން.
 

ދެކޮުޅވެރިކަން ދައްކާ 

 ލަތުގައި ަހއްޔަރުުކރުން ހާ

 މީހާ ހައްޔަރުވުމަށް ދެކޮޅުވެރިކަން ދައްކާނަމަ، އަންނަނިިވފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ (ހ).44

. ގޮތުގެ  މަތިން ފުލުުހން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހިފެހެއްޓުަމށްޓަކައި ޭބނުންވާ މިންވަަރށް ުފލުހުން ބާރުެގ)1(   

 ؛ބިޑިއެޅުވުން ކުރުމާއިބޭނުން

އްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުަވތަ ޒަޚަމެއްގެހުރި ބަ ގައި ގައިހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ

ތުގައި ސަބަބުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާެގ ދެއަ

ބިޑިއެޅުވުމަކީ، ކުރަން އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ފުލުހުންނަށް ފެނިއްޖެ

ބިޑި ނާޅުވައި އޭނާވިޔަސް،  ހިނދެއްގައި، މި އަކުރު މިހެން އޮތްކަމުގައި

. ހިފެހެއް  ޓުމުން ނުަވތަ މައިތިރިކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް)2(   

 ؛ ފެއް ދިނުންރައޭނާގެ ތަޢާ ކައި،ކާޑު ދައް

ނަމަވެސް، ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރަނީ، ކުށެއް މި އަކުރު މިހެން އޮތް

ށެއްނަމަ، މި އަކުރަށް ފުލުހުން ަޢމަލުކުރާކަ ދަނިކޮށް ކަމުގައިވާކުރަމުން

.  ނުޖެހޭނެއެވެ

އެކަމުގެ ،ބަޔާންކުރަން އެންގުމާއި އެޑްރެހާއި އުމުރު ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި)3(   

 ހެކި ދައްކަން އެންގުން؛ 
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ނީ، ކުށެއްނަމަވެސް، ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރަ މި އަކުރު މިހެން އޮތް

ށެއްނަމަ، މި އަކުރަށް ފުލުހުން ަޢމަލުކުރާކަ ކުރަމުންދަނިކޮށް ކަމުގައިވާ

.  ނުޖެހޭނެއެވެ

ލަތުގައި، ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ކޯޓުހާކޯޓު އަމުރަކާއެކު ހައްޔަރުކުރެވޭ )4(   

 އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދިނުން؛ އަދި

.ގައިވާ  ޤާނޫ 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )5(     ނީ އިންޒާރު ދިނުން

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބިޑި އަޅުވަންވާނީ، ހައްޔަރުކުރެވ1ޭމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ނުލިޭބނެ ގޮތެއްގެ  ހާނީއްކަެއއްމީހެއްގެ ުފށުން އެހެްނ މީހަކަށް  މީހާއަށް ނުވަަތ އެ

އިރެއްގައި ދެމިއޮތް އެ ،މިގޮތުން ބިޑިއެޅުވުުމގައި ބޭނުންކުރާ ބާރު ވާންވާނީ. މަތިންނެވެ

މުރާއި ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ިރޢާޔަތްކޮށް، އެކަށީގެންާވއުލަތާއި ބިޑިއަޅުވަންޖެހޭ ީމހާގެ ހާ

 .އެންމެ ކުޑަ ބާރަކަށެވެ

އަންނަނިވި ،ހައްޔަރަށް ދެކޮޅުހެދުމުގެ ތެރޭގައި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި (ނ)  

 ރުން ހިމެނެއެވެ.ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކު 

 ހައްޔަރުވުމާ ދެކޮޅުހަދާކަން އަނގަބަހުން ފާޅުކުރުން؛)1(   

 ހަރުކަށިކަމާއި ގަދަފަދަކަން ދެއްކުން؛)2(   

 އަނިޔާވެރިކަން ފާޅުކުރުން؛)3(   

 ދުއްވައިގަތުން؛)4(   

 ފިލަން މަސައްކަތްކުރުން؛)5(   

 ވެއްޓިގަތުން؛ ނުަވތަ )6(   

މީހާ އެހެން މީހެއްގެ ގައިގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ޔަރުކުރެވޭހައް)7(   

މީހަކު އޭނާ ގައިގައި ހިފެހެއްޓީމާ އެކަމުން ވީއްލިޔަނުދީ ހުރުން ނުވަތަ އެހެން

  ނުވީއްލި ހުރުން.
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ތުންމަލުަތއް ހުރިގޮޢަހައްޔަރުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތުން ުނވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ )8(   

ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވަަތ ހާނިކައެއް

.  ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެުވން

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަްށޓަަކއި "ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފުލުުހން ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން" (ރ)  

. އަދި ލަތާ ަބއްދަލު މިންވަރަށް ބާރުގެ ހާ އެވަނީ،  ކަމަށް ބުނެފައި ލަާތހާބޭުނންކުރުމަށެވެ

.  ނުބައްދަލު  މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭުނން ނުކުރުމަށެވެ

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި (ބ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި ފުލުހަކު ކުރާ ޢަމަލަކުން، ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް

މީހަކަށް ލިބޭ މާއްދީ ނުަވތަ ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއްގެ ތަނުގައި ހުރި އެެހން  ވަތަ އެނު

 . އަދި އެތަނުގައި ހުރި މުދަލަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެޒިންމާ އުފުލާނީ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއެވެ

 ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއެވެ. ޒިންމާ އުފުލާނީ
 

ކޮށްދޭން  ކާކުކަން ބަޔާން

 އެްނގުން 

 

އެޑްރެހާއި އުމުރުލަތެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ނަމާއި ހާތެރެއިން ގެ ލަްތތަކުހާންނަނިވި އަ (ހ).45

ެއކަމުގެ ހެކި ދެއްކުމަށް އެންގުުމގެ ބާރު ފުލުުހންނަްށ  ބާރާއިބުނެދޭން ެއންގުމުގެ 

  .  ލިބިގެންވެއެވެ

 ކުށެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ފެންނަ މީހާ؛)1(   

މަށް އެކަށީެގންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ތުހުމަތުކުރެވޭކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަ)2(   

 މީހާ؛

 ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކއި އެ އަމުރު ރައްދުވާ މީހާ؛)3(   

ޤީޤެއްގައި އެހީތެރިވެވިދާނެ ފަރާތެއްކަމަށްޙުފުލުހުން ިހންގަމުންގެންާދ ތަ )4(   

.  ފުލުހުންަނށް ފެންނަ މީހާ

. ބެލޭނީގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ހެކީގެ ގޮތުގައި މި މާއްދާ (ށ)   ައންނަނިވި ލިޔުންތަކެވެ

 ؛ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި )1(   

 ؛ޕާސްޕޯޓު )2(   

  ؛ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ކާޑު )3(   
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.ނުވަތަ ވާކް ޕަރމިޓް ކާޑު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޒާ ކާޑު )4(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ުފލުހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ޭބނުްނ ހިފުމުގައި، މީހެއްެގ (ނ)  

) ވަަނ1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (، ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އަންގަނީ އެޑްރެހާއި، އުމުރު ނަމާއި

) ަވނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަަލށް ހުރި ަނންަބރުތަކުގައި ބަޔާންކުރ4ާނަންބަރުން ފެށިގެން (

އެ ފުލުހެއްގެ ،ަލތެއްގައިކަން އޭނާއަށް ސާފުކޮށްިދނުމަކީހާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ލަތްހާ

 ވާޖިބެކެވެ.

ލަތުގައި ފިޔަވައި، މި މާއްދާގެހާއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ރ)   

ހ) އާއިަވނަ މާއްދާގެ ( 39، މި ގަވާއިދުެގ ަލތްތަކާއިހާ ފައިވާ ކޮށް(ހ) ގައި ބަޔާން

އެޑްރެހާއި ލަތުގައި މެނުވީ، މީހެްއގެ ނަމާއިހާވާ ) ގައ1ިވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 102

ފުލުހުންަނށް ،ބަޔާންކޮށްދިނުމަށާއި އެަކމުގެ ހެކި ދެއްކުމަށް އެންގުމުެގ ބާރު އުމުރު

 .  ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ
 

ހައްޔަރުކޮށްަފިއވާ ކަމުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ދިުނން 

ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަުށން ނުވަތަ ކޯޓް އަމުރަކާ ނުލައި ނަމަވެސް، މީހަކު ފުލުހުން، (ހ).46

ނަމަ، އޭނާ ހައްޔަރު ކުރާކަމާއި، އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވޭ ސަބަބު ވަގުތުްނ ހައްޔަރުކޮށްފި

.  އަނގަބަހުން އަންަގން ވާނެއެވެ

ގިނަވެގެންއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އަދި  ވީ  ،މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު (ށ)  

12  ( މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އެ(ބާރަ

އޭނާއަށް ފުލުހުން ލިޔުމުން ،ސަބަބާއި، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު

.  ދޭންވާނެއެވެ

އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ފުލުހުންގެ، ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރީގައިމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ) ނ(  

ސަރވިސް ނަންބަރާއި، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ހެއްގެފުލު އޮފިސަރުގެ ނަމާއި، ރޭންކާއި، އެ 

ވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް މީހެއްގެ ނަމާއި ސަރވިސްއޭާނއާ ހަ އި،ފައިހުރި ތަނަކާޓައިބަހައް

 .  ނަންބަރު، އޭނާައށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ

ކުރީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާކަން އޭނާގެހައްޔަރު )ރ(  

ވީ ،ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތަކަށްޞްބެލެނިވެރިއަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މަ
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އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އަދި ހައްޔަރުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ

4  ( . ގަޑިއިރުގެ ތެ(ހަތަރެއް  ރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ
 

އޭނާއަށް ޤާނޫނީ އިންޒާރު، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުުހްނ މީހަކު ހައްޔަރުކުރާއިރު (ހ).47 ޤާނޫނީ ިއންާޒރުދިުނން 

 .   ދޭންވާނެއެވެ

ގައި 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު (ށ)  

 .  އެވަނީއެވެ
 

ރުުކރުމަށްފަހު ހައްޔަ

ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އިުޖާރއަތްތައް 

ނަމަ، ލަސްނުކޮްށ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ފުލުހުންެގ ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި (ހ).48

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. ،މަރުކަޒަކަށް އޭނާ ގެންދިއުމަށްފަހު

ންނަ ރަށެއް ުނވަތަ ރަށްތަކެއް ނުަވތަދަްށޓަކައި އެއްފަސްކޮށް އޮޞަމާއްދާގެ މަޤް މި

ހުންހައްޔަރުކުރި ފުލު ،މީހަކު އެ ،ނަމަ ފައިވާ ރަށްތަކެއްލެވިވައިއެއްގަމުމަގުން ގުޅު

މީހެއްގެ ފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ނުވަތަ އެޅައިހައްޔަރުކުރާ މީހުން ގެންދަން ކަނޑައަ

މީހަުކ ށް ނުވަތަ އެމައްސަލަ ބެލުމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަ

ލިބިފައިވާ ޮއފިސަރަކު ހުރި އެންމެ ޞާޞްނިންުމމުގެ އިޚްތި ގޮތެއް ހައްޔަރުކުރުމާމެދު

އެފަދަ މީހަކު ،މީހަކު ލަސްނުކޮށް ހާޒިރުކުރުމުން ކައިރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް އެ

ލަސްނުކޮށްހާޒިރުކުރަންޖެހޭ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް 

ގޮތެއް  މެދުމީހުންގެ ހައްޔަރާ ގެނެވޭ ހައްޔަރުކޮށްގެން  ރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.ކުހާޒިރު

   .އެވަނީއެވެ ގައި 10 ޖަދުވަލު ފޯމް ކަނޑައަޅާ

ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހިއެޑްރެހާއި އުމުރާއި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި )1(   

 ބަރު؛ނަން ގެނަންބަރު ނުަވތަ ޕާސްޕޯޓު ގެއަންގައިދޭ ކާޑު

 ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ އެ މަރުކަޒަށް ގެންދެވުނު ސަބަބު؛)2(   

 އަދި ؛ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ އެ މަރުކަޒަށް ގެންދެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި)3(   

ވާލުވެގެން ދިޔަ ފުލުހުންގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.ހަހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއާ )4(   

މި މާއްދާގެ ،ވަގުުތ ޑިއުޓީގައި ހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަރު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި އެ (ށ)  

މަތިން ފުލުުހންގެ މަރުކަޒަށް ގެންދެވޭ މީހާއަީކ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުާށ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ 

ގުޅިގެން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފި 
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 ރިކޯޑުކުރުމަށްފަހު، އޭނާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކަށްނަމަ، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު 

 .  ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ އެ މަރުކަޒުން އެހެން މަރުކަޒަކަށް ުނވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލް)1(   

 ބަދަލުކުރެވުނު ތަން؛ އަދި އާއި،ގަޑި ،ޖަލަކަށް ބަދަލުކުރެވުނު ތާރީޚާއި

ވާލުވެގެން ދިޔަ ފުލުހުންގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.ހަހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއާ )2(   

މި މާއްދާގެ ،ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި އެވަގުތު ޑިއުޓީގައި ހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަރު (ނ)  

(ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުުލހުންގެ މަރުކަޒަށް ގެންދެވޭ މީހާއަކީ ކުށާ ގުޅިގެން

ނަަމ، އޭނާ ދޫކޮށްަލން ނިންމައިފި ފައިނޑައަޅައިސުވާލުކުރަންޖެހޭ މީހެއް ނޫންކަަމށް ކަ

. އަދި އަންނަނިވި މަުޢލޫމާތު ިހމެނޭ ލިޔުމެއް އޭނާ ،އޭނާ އެވަގުތު ދޫކޮށްަލންވާނެއެވެ

 ދޫކޮށްލާއިރު އޭނާއަށް ދޭންވާނެެއވެ.

 ؛މީހާ ދޫކޮށްލި ތާރީޚާއި ގަޑި ނުހައްޔަރުކުރެވު)1(   

 ސަރވިސް ނަންބަރު؛ ،ރޭންކާއި ،ނަމާއި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެހައްޔަރުކުރި )2(   

 އަދި؛ ގެންދެވުނު ފުުލހުންގެ މަރުކަޒު ގެންހައްޔަރުކޮށް)3(   

ސަރވިސް ،ރޭންކާއި ،ވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަރުގެ ނަމާއިހައެ ތަނާ )4(   

.  ނަންބަރު

 

  ދިހަވަނަ ބާބު  

 ބަންދުކުރުން  

 ބަންދުުކރުން 

 

" ނުަމށްޓަކައި މި ބާބުގެ ބޭ (ހ).49 ވަނަ މާއްދާގެ 7އަށް ދީފައިވަނީ މި ގަވާއިދުގެ "ބަންުދކުރުން

" އަ . (ހ) ގައި "ބަންދުކުރުން  ށް ދީފައިވާ މާނައެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ 2ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  ،ބަންދުގައި ހުންނަ ވަގުތު (ށ) 

.މީ ހުްނނަބަންދުގައި  ،އިންޒާރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް  ހާައށް ލިބިގެންވެއެވެ
 



: ވޮ :                                48 ލިުއމް  ޓް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެ                      1107 އަދަދު

  39 
 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް 

ގެްނދިޔުމަށްފަހު މަޢުޫލމާތު 

 ރިކޯޑުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ 48މި ގަވާއިދުގެ  (ހ).50

ރެޭވބަންދުކު ،ނަމަ، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ބަންދުކުރުމަށް ނިންމަިއފި

 .  މީހާއާބެހޭ އަންނަނިވި މަުޢލޫމާތު ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ

މުރާއި އެޑްރެހާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުއެޑްރެހާއި އުނަމާއި )1(   

 ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރު؛

 ބަރުދަނާއި އިސްކޮޅު؛)2(   

 މަރުކަޒަށް ގެންދެވުނު ސަބަބު؛)3(   

 ރުކަޒަށް ގެންދެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި؛ މަ)4(   

 އަދިސަރވިސް ނަންބަރު؛  ،ރޭންކާއި ،ގެ ނަާމއިވާލުވެގެން ދިޔަ ފުލުހުންހަ)5(   

ސަރވިސް ،ރޭންކާއި ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުން ހަވާލުވި ފުލުސް މީހާގެ ނަމާއި)6(   

.  ނަންބަރު

ކުރުމަށްފަހު، ފުލުހުން އަންނަނިިވމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑު (ށ)  

.  ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ

 ؛ފިންގަރ ޕްރިންޓް (އިނގިލީގެ ިނޝާން) ނެގުން)1(   

) ނެގުން)2(     ؛ފޮޓޯ (މަގްޝޮޓް

އޭނާގެ ފޮޯޓ ފައި އޭނާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެޭވނެ މާއްދީ ނިޝާންތަްއ ފާހަގަކޮށް)3(   

 ނެގުން؛

ތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހުރި މީހެއްކަން އެކަށީގެންވާއޭނާއަކީ މަސް)4(   

ލަތުގައި އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެހާސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަޫބލުކުރެވޭ 

 ސާމްޕަލް ނެގުން؛

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ގެނެވޭ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އެއްެވސް އަނިޔާއެއް)5(   

 ؛ކަން ރިކޯޑުކުރުންލިބިފައިވާނަމަ، އެ

ހިނަދށް ސަމާލުވާންޖެހޭއެ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ހުރިކަން ނުވަތަ އެހިނދުން)6(   

 އަދި ؛ ލަތެއްގައިވާ މީހެއްތޯ ބެލުންހާޞިއްޙީ 
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ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބައިތިްއބާ މީހުންަނށް)7(   

.ލިބެންޖެހޭކަމަށް މި މާއްދާ ގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙައްޤުތައް ސާފުކޮށްދިނުން

) ވަނަ ނަންބަުރގެ ދަށުން ރިކޯޑުކުރ3ާ( އާއި) 2(، އާއި )1މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)  

އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެީކގެ ގޮތުގައި ޭބނުންކުރުމަށްޓަކައި ރިކޯޑުކުރާ މަޢުލޫމާތެއް ،މަޢުލޫމާތަކީ

 .  ނޫނެވެ

ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދުމުން، އެކަމަްށ މި މާއްދާގެ (ށ) (ރ)  

ބަންދުކުރާ މީހާ ދެކޮޅުހަދާނަމަ ނުވަތަ ހުރަސްއަޅާނަމަ، ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން

މީހާގެ ކިބައިން އެ މަޢުލޫމާތެއް ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދައާއެކު އެ 

. އަދި އެ  މާތުޢުލޫއެ މަ، ހޯދައި ލަތުގައި،ހާރިކޯޑުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިދެއެވެ

އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުންާވ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަށް ބާރުެގ ބޭނުން ުފލުހުންަންށ

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

މީުހންނަށް ލިބިގެންވާ ައންނަނިިވ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީުހންނަްށ، އެ (ބ)  

ވާލުވެހުރި އެންމެ އިސްހަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލާ  ،އްޤުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުމަކީޙަ

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 އިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ޙައްޤު.އާކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން )1(   

 އިލާއާ ފޯނުން ގުޅުމުގެ ޙައްޤު.އާކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން )2(   

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަކީލެއްގެވަނަ މާއްދާގަ 67ގެ މި ގަވާއިދު)3(   

 އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު.

 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު.)4(   

ންއޭނާައށް ލިޔުމު ،އޭނާގެ މައްޗަށް ހިނާގނެ ކަްސޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ އުސޫލު)5(   

.  ދިނުން

ޖަލުތަކާ ޕެރޯލްގެދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ބަހައްޓާ ތަނަކީ ބަންދުގައި މީހުންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  (ޅ)  

ތަންފީޛުކުާރއެ އުސޫލުތައް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް ހިނގާ އަދި 

 ވެ.ވާނެއެ ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަށަވަރުކުރަން  ،ތަނެއްކަން
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ބަންުދަގއި ހުންަނމީހާ ބަލައި 

 ފާސްކުރުން 

،ފައި ހުންނަ ީމހަކުޓައިޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުަމތުގައި ުފލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ަބންދުގަިއ ބަހައް.51

ވަނަ 53ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ަބލަިއ ފާސްކުރުމުގެ ބާރު

 ްނވެއެވެ.ފުލުހުންަނށް ލިބިގެ އިންމާއްދާ

މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ނާންނަފަދަ (ހ)  

 އަދި އެފަދަ ކަމަށް އެކަށޭނަ ތަެނއްގައެވެ.

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާގެ ގައިގައި އަތްލަންވާނީ، އަދި ބަލަިއ ފާސްކުރެވޭހިނދު އެ (ށ)  

ނީ ަބަލއި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއްޖިންސެއްގެ މީހުން އެކަންޏެވެ.ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތިެބންވާ

ތަުނގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ އެއްޖިންސުގެ ފުލުހަކު ބަލައި ފާސްކުރެވޭހިނދު އެ (ނ)  

ތަނަށް އެއް ޖިންސުގެ މީހަކު އެ ޔާނަމަ، އެ މީހަކު ބަލައި ާފސްކުރަންވާނީ އޭނާ ނެތް

. އަދި އެ ހާޒިރުކުރުވައި، އެ ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތިބެންވާނީ ބަލަިއ މީހަކު މެދުވެރިކޮށެވެ

 ޖިންސެއްގެ މީހުން އެކަންޏެވެ. އެއް ޔާފާސްކުރެވޭ މީހާ

އިތުރުން، މަދުވެގެްނެގ މީހާމީހަކު ބަލައި ފާސްކުރާއިރު، އެ ތަނުގައި ބަލައި ފާސްކުރާ  (ރ)  

   ހުންނަންވާނެއެވެ. އެކަކު

 (ބ)  

 

 

ޖެހޭ  ސްކުރުމުގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ހާމަކުރަންބަލައި ފާ

ަނމަ، އެކަން ކުރަންާވނީ ނަމަ، ނުަވތަ އެފަދަ ިޖންސީ ގުަނވަނެއް ބަލައި ފާސްކުރަން ޖެހޭ

މަތިން ހޯާދ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 55ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 މަތިްނނެެވ. އިވާ ގޮތުގެގައި، އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފަކޯޓު އަމުރު

ބަލައި ފާސްކުރާއިރު ބައެއް 

 ތަކެތި ހިފެހެއްޓުން 

ފައި ހުންނަ މީހާ ބަލަިއޓައިފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ނުވަަތ ބަންދުގައި ަބހައް(ހ).52

ތަެކތީގެފާސްކުރުމުގައި، އޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ނުވަތަ ފޭާރމުން ފެންނަ 

ތެރެއިން އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ގުޅުންހުރި އެއްޗެހި، ހެކީގެ ގޮތުގައި ނަގައި

. އަދި، މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި، ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ، ފުުލހުންނަްށ ލިބިގެންވެއެވެ

އޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިގަނުޑން ނުވަތަ ފޭރާމުން ފެންނަ ެއއްޗަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު 

. ، ނަމަ، އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު އެއްޗެއް ކަމުގައިވާ ފުލުުހންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ

ސައުވީސްގެ ދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ، މި ގަވާއިދުމި މާއް(ށ)  

. ގޮތުގެލުތަކާ އެއްގޮތްވާ އުސޫޔާންކޮްށފައިވާ ވަނަ ބާބުގައި ބަ  މަތިންނެވެ
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ފައި ހުންނަ މީހާ ބަލައިޓައި ނުަވތަ ބަންދުގަިއ ބަހައް ފައިފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް(ނ)  

ފާސްކުރުމުގައި، އޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ނުަވތަ ފޭރާމުން ފެންނަ އަންނަނިިވ

 ތަކެތި ފުލުހުން ނަގަިއ، ފުލުހުްނގެ އަތުގައި ވަގުތީގޮތުން ބެހެްއިޓދާނެއެވެ.

މެއްވެދާނެ ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް މާްއދީ ގެއްލުކައުފުރާނައަށް ނުރައްއޭނާގެ  )1(   

 ؛ލިބިދާނެ އެއްޗެއް

ފާނެއިވެދާނެ ނުވަތަ މާއްދީ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިކުރުވަކައުމީހަކަށް ނުރައް އެހެން )2(   

 އެއްޗެއް؛

 ؛މަށް ބޭުނންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްފިލައިގެންދިޔު )3(   

،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 539ޢުޤޫާބތު ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް )4(   

 މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް؛

ތެރިކަމާއެކުކައުއޭނާ ބަންދުގައި ުހންނަ މުއްދަތުގައި، ފުލުުހން ރައް )5(   

 .ޓައިދޭންެޖހޭ އެއްޗެއްބަލަހައް

ކުރުމުގައި، ިމފައި ުހންނަ ީމހާ ަބލައި ފާސްޓައިފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބަހައް(ރ)  

(ނ) ގެ ދަށުން އޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ނުވަތަ ފޭރާމުން އާއިމާއްދާގެ (ހ) 

.  ފެނުނު ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫާމތު އޭނާއަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ނ) ެގ ދަށުްނ ިހފަހައްޓާ އެއްޗެތި، އެ ީމހަކު ަބންދުން ދޫކޮށްލާއިރު ެއ(ބ)  

 ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.މީހަކާ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްޗެއް ނަމަ، އެ (ޅ)  

 ވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ހަ ކާމީހަ ތަކެތި، އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ
 

ތުގަިއޤީޤުކުރެވޭ ުކށެއްގެ ހެކީގެ ގޮޙުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ހިެފހެއްޓޭ އެއްޗަކީ ތަ(ކ)  

އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓޭ ބޭނުން ނިމުމަކަްށ އެނަމަ،   ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމުގައިވާ

ނުކޮްށއަނބުރާ ޙަވާލުީމހަކަށް  ތަކެިތ، އެ އެއްޗެއް ނުަވތަ އެ އެއަންނަންދެްނ 

 ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ލިބިެގންވެއެެވ.
 

ތެރިކަމާއެކު ކައުރައް

 ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި 

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން  52މި ގަވާއިދުގެ (ހ).53

ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެކުން ނުވަތަ ގެންގުޅުން ޤާނޫނަކުން މަނާޮކށްަފއިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި،
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.ތެރިކަމާއެކު ފުލުހުން ބަލަަހއްޓަންޖެހޭ ތަކެއްޗެވެކައުއެހެން ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ރައް  

މީހަކު ވާލުކުރެވެންެދްނ ހުންނާީނ އެހަތަެކތީެގ ވެރިފަރާތާ  އެ، ތަެކތި ން އެމިގޮތު

ބަންދުކޮށްފައި ުހންނަ ކަސްޓޯޑިައލް ޖަލުގެ އެންމެ އިސްފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި،

ައދި ބަލަހައްޓާ ތަކެތީެގ ދަށުން ހިފަހައްޓާއަކުރުގެ  މި އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައެވެ.

ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާއި ޤާނޫނަކުން ގެންގުޅުންތެރޭގައި ހެކީ

 ނުހިމެނެއެވެ. އްޗެއްތަކެ މަނާ

ތެރިކަމާއެކުކައުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ތަނަކީ، ތަޅުލެވޭގޮތަށް ހުންނަ ރައް(ށ)  

އެންމެ އިސްފަރާތުގެބެލެހެއްޓޭ ތަނެއްކަން ކަށަވަުރކުރުމަކީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

ތެރިކަމާއެކުކައުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ތަނުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައް(ނ)  

.  ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮުތން އަންނަނިިވ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

ގޮތަްށތަނުްނ ނަގާ އެއްޗެހި ެއނގޭނެ އެތަކެއްޗާިއ ތަނުގައި ަބހައްޓާ  އެ)1(   

 ރިކޯޑުކުރުން؛

ތަނުން ތަކެތި ނަގާ އެ ތާއިފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާ ތަނުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާ  އެ)2(   

 އަދި ؛ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުން 

ތާރީޚާއި ގަޑި ،ވާލުވެހުރި ފުލުހެއްގެ މަޢުލޫާމތުހަ ނޑިއާ އެވަގުތަކު ދަތަނުގެ ތަޅު)3(   

. ގޮތަށް ރިކޯޑުކު އެނގޭނެ  ރުން

ތެރިކަމާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކައުނަމަވެސް، ރައް އޮތް މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން(ރ)  

ވާލުކުރުމަށްހައިލާގެ މެންބަރަކާ އާބަހައްޓާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެްއވެސް އެއްޗެއް،  

އިލާގެއާ ވާލުކުރުމަށް އެދުނުހަތަކެތި  ނަމަ، އޭނާ އެއެދިއްޖެ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ 

. ައދި އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.ހަމެންބަރާ   ވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

 

  އެގާރަވަނަ ބާބު  

 ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން  
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ބަންާދމެދު ގޮެތއް 

ކަނޑަެއޅުމަށް ފަނޑިާޔެރއްގެ 

 ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިރުުކރުން 

މަތުގައި ބަންދުޮކށްަފއިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާޫނނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންޯތކުށެއްގެ ތުހު (ހ).54

24 ލަސްވެގެންއެންމެ އަވަހަކަށް، އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވޭތާ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ވީ

 ( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.(ސައުވީސް

ޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކުވެސް، ބަންދުގައި ބަަހއްޓާނަމަ، މި މާއްދާގެކޯ (ށ)  

(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން ޭއނާ ފަނިޑޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް

 ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.

ވާ މީހާފިޔަވައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ކުގައިލަތްތަހާއަންނަނިވި  (ނ)  

)  24ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަށްޗަށް ހާޒިރުނުކޮށް،  ވުރެ އިތުރުވެގެން ގަޑިއިރަށް(ސައުވީސް

.  ނުވާނެއެވެ

ފަނޑިޔާރު ހުރީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވުނު ރަށް ނޫން އެހެން ރަެށއްގައި ކަމަށް)1(   

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތެއް ނެތުން، ނުވަަތ ،ވެފައި

 ތުރުކުރުމަށް މޫސުން ތަން ނުިދނުން؛ދަ

ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހެއް)2(   

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް އޭނާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރެވޭ

 ވަރަށްވުރެ ދަތުރަށް ހޭދަވާ ވަގުުތ ދިގުވުން؛

ޞިއްޙީ އޭނާއަށް ފަރުވާޭދންޖެހުން ނުވަތަ ހުރިޮގުތން ލަތުހާއޭނާގެ ޞިއްޙީ )3(   

 ؛ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތުން

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނިސްބަތްވާ މީހަކު އެ އަމުރަށް ތަާބނުވުމުން، އޭާނ)4(   

އިކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުަމށް ކޯުޓން ކުރާ އަމުރެއް ތަންފީުޛކުރުމަށްޓަކަ

 .  ހައްޔަރުކޮށްފައިވުން

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށ3ް) ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން (1މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (ރ)  

އެ ،އަވަހަކަށް ނެތިިދޔަހައިލަތުގައި، އެ ސަބަބެއް ހާބަޔާންކުރާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވާ 

. އަދި މި )1މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( މީހަކު ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ

ސަަބބެއް ކޮށްފައިވާބަާޔންގެ ނިޔަަލށް ) ވަނަ ަނންބަރ3ުވަނަ ނަްނބަރުން ެފށިގެން (

 މެދުވެރިވިކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.
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އިލަތުގައި، ހައްޔަރުކޮށްފަހާ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 4މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (ބ)  

މީހާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުނުކޮށް ފުލުުހްނގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ހުންނަ

)  72ބެހެއްޓޭނީ ގިނަވެެގން   ގަޑިއިރަށެވެ.(ހަްތދިހަ ދޭއް

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށަފއިވާ މީހަކު ބަންދުކޮްށފައިވަނީ ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  (ޅ)  

ންަކން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާނީމަތިންކަން ނުވަތަ ނޫ

.  ފުލުހުންނެވެ

މީހާގެ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާެމދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ަޝރީޢަތަކަށް އެ (ކ)  

. ،ގުޅޭ ބަންދާ  އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު، ފުލުހުން ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ؛ތުގެ މަޢުލޫމާތުމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާ)1(   

ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހިއުމުރާއި،  ،އެޑްރެހާއި ،ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ނަމާއި)2(   

 ؛ނަންބަރު ގެނުަވތަ ޕާސްޕޯޓު ގެ ނަންބަރުއަންގައިދޭ ކާޑު

 އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛)3(   

 ؛އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު)4(   

 ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛،ރީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ އޭނާ ހައްޔަރުކު)5(   

 އޭނާއާ ގުޅުވައިދޭ ހެކި ލިބިފައިވާ މިންވަރު؛ ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާއި)6(   

 ؛އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ަބހައްަޓން ބޭނުންވާ ސަަބބު)7(   

 ؛އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ަބހައްަޓން ބޭނުންވާ މުއްދަތު )8(   

 އަދި  ؛އޭނާގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު)9(   

ހެއްގެ ޤީޤުކުރާ ފުލުޙުމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތައްގަނޑާއި، މައްސަލަ ތަ)10(   

 ނަމާއި، ސަރވިސް ނަންބަރާއި، ސޮއި.

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށ3ް) ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން (1މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (އ)  

ސަބަބުތަކުގެ ެތރެއިން ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާ ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒުިރކޮށްފައިވަނީ އޭނާ

)  24ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ  އެ ސަބަބެއް ،ގަޑިއިރު ފާއިތުވި ފަހުން ނަމަ(ސައުވީސް
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ފުލުުހން ކޯޓަށް މަޢުލޫމާތު ،ނެ މިންވަރަށްމެދުވެރިވިކަން ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މަތިންަކން ނުވަތަ ޫނންކަްނ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިަވނީ ޤާޫނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ (ވ)  

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން

ނުވަތަ ޭއނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލަށްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަޕް  ،ވާހަކަދެއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރު

.  ލިބިގެންވެއެވެ

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށަފއިވާ މީހަކު ބަންދުކޮްށފައިވަނީ ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  (މ)  

މަތިންކަން ނުަވތަ ނޫންކަން ަކނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ފަނޑިޔާރެއްގެ

މަތިން ގޮތުގެ ޤާނޫުނގައިވާ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަކީ،

. އަދި އެ މަޖިލީހުގަިއ އޭނާ ދޭ ބަޔާންތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ

ލަތެއްގަިއހާކުށުގެ ދަޢުވާ ފަހުން އުފުލިއްޖެ  ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ، އޭނާގެ މަްއޗަށް އެ

.ބޭ  އްވޭ ޝަރީޢަތުގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގަިއ ބެލޭނެއެވެ

 

ބަންާދމެދު ގޮެތއް 

ކަނޑަެއޅުުމގެ ކުރިން 

 ހިއްސާުކރަންެޖހޭ މަޢުލޫމާތު 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށަފއިވާ މީހަކު ބަންދުކޮްށފައިވަނީ ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  (ހ).55

 ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި، އޭނާމަތިންކަން ނުވަތަ

ބަންދުކޮށްފައިަވނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ފަނޑިޔާރު

ލުތަްއފުސީއަންނަނިވި ތަ ،ފުލުހުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ،ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން

 .  ފަނޑިޔާރާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ

ލަތާއި، ުކށް ކުރުމުގައިހާކުށް ކޮށްފައިވާ  ،ކުށުގެ ބާވަތާއި، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުިމނާއި)1(   

 ؛އަނިޔާވެރިކަން ހިމެނޭނަމަ އެކަން 

ސިއްރު ކުރަންޖެހޭ ހެކި ފިޔަވައި، ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ދެކޮޅަށް ލިބިފައިވާ)2(   

 އަދި ؛ހެކީގެ މަޢުލޫމާތު

 . މީހާގެ ކުުށގެ ރިކޯޑުކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ)3(   

ސިއްރުކުރަންޖެހޭވިޔަސް، އޮތްކަމުގައި  ) ވަނަ ނަންބަރު އެހެނ2ްމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރާއިރު، ،ހެކި

 ވެ.އެ ފަނޑިޔާރަކާ ވަކިން ހިއްސާކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެ 
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާއިރު، ކުށުގެ ތުހުަމތުގައި (ނ)  

ލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނހާއަްނނަނިިވ  ،ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ބަންދުގަިއ ބަހައްޓަން އެދެނީ

ުފލުހުން ފަނޑިޔާރަށް ،ލަްތތަކެއް މެދުވެރިވެގެންކަންހާލަތެއް ނުވަތަ ހާކޮން 

.  ލުކޮށްދޭންފުސީތަ  ވާނެއެވެ

އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިާވ މައްސަލައިގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ)1(   

އެ މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް އޭނާ

 މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެުވން؛ 

 ން؛ އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެ ކަމަްށ ބެލެވު)2(   

 އޭނާ ފިލާފާނެ ކަމަށް ެބލެވުން؛ ނުވަތަ )3(   

މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަްށ ނުރައްކަލެއް ،ނަމަ އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި)4(   

.  ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވުން

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި، ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ އ1ެމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (ރ)  

އިގައި ހެކިބަސް ދޭްނ ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ޯފރުވުމަށް މަސައްކަތް މައްސަލަ

ކޮށްފާނެކަމަށް ބަލައި، ފަނޑިޔާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުްނ

 .  ސަބަބުތައް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ން.އެ މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ދޭންތިބި މީހުންގެ ބަޔާން ނަގައި ނިމިަފއި ނުވު)1(   

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ،ޤީޤަށް ފާހަގަވެފައިވާ ހެކިޙުއެ މައްސަލައިގެ ތަ)2(   

ވަޒަންކުރެވިފައިވިޔަސް، ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިގެނެވިފައި ނުވުން ނުވަތަ 

.  ނުވުން

އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަާކ ފުލުހުންަނށް)3(   

. ސުވާލު  ކުރެވިފައި ނުވުން

) ވަނަ ނަްނބަރުގެ ޭބނުމަށްޓަކަިއ، ކުށުގެ ތުހުަމތުގައ2ިމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (ބ)  

ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ކޯޓަށް ހާިޒރުނުވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި، ފަނޑިޔާރުގެ ސަމާލުކަމަށް

 އަންނަނިވި ކަންކަން ުހަށހެޅިދާެނއެވެ.

ަފއިވާ ޗިޓަކަށްވައިކުރިން ފޮނު ގައިފައިހާޒިރުވުަމށް އަންފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް )1(   

 ހާޒިރުވެފައި ނުވުން.
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ބަންދުގައި ބަހައްޓައިެގން ކޯޓަށް ާހޒިރުކުރުމަށް ކުރިން އަމުރު ނެރެފައިވާ މީހަކަށް )2(   

 ވުން.

.ވު ފައިވާ މީހަކަށްޓައިފިލައިގެން ހިނގައިާދނެކަމަށް ާޕސްޕޯޓު ކުރިން ހިފަހައް)3(    ން

ލުމުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ ކުށެއްގެވައިނުަވތަ އޮޅު ތުގެ ޢަމަލެއްމަކަރާ ހީލަ)4(   

. ތުހުމަތުކުރެވިފައި މީހަކަށް  ވުން

) ވަނަ ނަްނބަރުގެ ޭބނުމަށްޓަކަިއ، ކުށުގެ ތުހުަމތުގައ3ިމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (ޅ)  

ގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަނިިވބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ިފލައިފާެނކަމަށް ބަލައި، ފަނޑިޔާރު

.  ކަންކަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ވުން. ޤީޤުކުރެވުނު މައްސަލައެއްގައި ކުރިން ފިލައިގެން އުޅުނު މީހަކަށްޙުތަ)1(   

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިެގން ކޯޓަށް ާހޒިރުކުރުމަށް ކުރިން އަމުރު ނެރެފައިވާ މީހަކަށް )2(   

 ވުން.

ަފއިވާ ޗިޓަކަށްވައިކުރިން ފޮނު ގައިފައިކަޒަކަށް ހާޒިރުވުަމށް އަންފުލުހުންގެ މަރު)3(   

 ހާޒިރުވެފައި ނުވުން.

 ވުން. ން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށްޖެއިންމުކޮށް ރާއްއާ)4(   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ ނުވަތަ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތް)5(   

ވުން. ދިން ފަާރތަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީއެއް ކަމަށްނޭނގޭ ނުވަތަ ވަޒީފާ 

. ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުެރވިފައިވާ މީހަކަށް)6(     ވުން

) ވަަނ ނަންބަރުެގ ބޭނުަމށްޓަކައި، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަަތްށ4މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (ކ)  

ގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަނިިވނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި، ފަނޑިޔާރު

 .  ކަންކަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ނުވަތަ ގޮވާ އެއްޗެހި ބޭނުންކުުރމުގެ ޢަމަލެއްބޭުނންކުރުމުގެ  ތޫނު ހަތިޔާރު )1(   

 ވުން. ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިފަިއ މީހަކަށް

ުރމުގެ ޢަމަލެއްނުވަތަ ގޮވާ އެއްޗެހި ބޭނުންކުބޭުނންކުރުމުގެ  ތޫނު ހަތިޔާރު )2(   

 ވުން. ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރިން ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް
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ކުރުމަށް ލެއްއެފަދަ ޢަމަ ،ފަދަ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުލިބޭ)3(   

. ހިތްވަރުދިނުން ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ުތހުމަތުކުރެވޭ މީހަކަށް  ވުން

މެއް ގޭންގެއްގެ މެންބަރުންނާ އެކަށީގެންނުވާ ގުޅު ގޭންގަކަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ)4(   

.  އޮންނަ މީހަކަށްވުން

މާއްދީ އަނިޔާއާއި ހާނިއްކަ ލިބޭަފދަ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހުަމތުކުރެވިފައިވާ)5(   

. މީހަކަށް  ވުން

 ވުން. ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް)6(   

. ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިމެޭނ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށްކުރިން، )7(    ވުން

ދީފާނެ ކަމުެގ އިލާއަށް ގެްއލުންއާމީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުަދލަށް ނުަވތަ )8(   

އެ އިންާޒރާ އެއްގޮތަށް އެކަން ޮކށްފާނެަކމުގެ އެކަށޭނަ ،އިންޒާރު ދީފައިވުމާއި

 .ހުރުން ސަބަބު

 ވުން. ންމުކޮށް އެއް ބާވަތެއްގެ ކުށެްއ ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ މީހަކަށްއާ)9(   

 

ގަވާއިދުގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ަބންދުގަިއ ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މީހުން ފިޔަވައި، މި.56 ބަންުދން ދޫކޮށްލުން 

ެގ މުއްދަތު ޯކޓުްނވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ުފލުހުން އެދޭ އެދުމެއްގެ މައްަޗށް ބަންދު 55

ނުވަތަ އޭނާ ބަންދުގަިއ ،އިތުރުކޮށްދީފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކުށުގެ ތަޙުޤީޤު ނިުމމުން

ަބންދުގައި ބެހެއްޓުަމށް ކޯޓުްނ ،ބެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ބޭުނންިވ ސަބަބު ފިލައިދިއުުމން

ރަށް ބަންދުގައި ނުަބހައްޓައި ފުލުުހްނއޭނާ އިތުވިޔަސް، ހުއްދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވި ކަމުގައި 

 .  އޭނާ ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ

 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކުން 

ރިމާްނޑް ޖަލަކަށް 

 ބަދަލުކުުރން 

ފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭޅައިޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުޮކްށފައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަ.57

ޓޯޑިއަލް ޖަލަކުން ރިމާންޑް ޖަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުެގމީހަކު ކަސް ކުށުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން، އެ

 އިންތިޒާމު ފުލުހުން ހަމަޖައްސަްނވާނެއެވެ.
 

ޤީޤަށް ބަންދުުކރާ މީހަކީ ޑީޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބިދޭސީއެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެޙުފުލުހުންގެ ތަ.58 ޑީޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބިޭދސީން 

އޭާނ ،ޤީޤު ނިމުމުންޙުނަމަ، ފުުލހުންގެ ތަ ހެއްއިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުން ކަނަޑއަޅާ ބާވަތުގެ މީ

.ނެވާލުކުރަންވާހަމީހަުކ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާ ފުލުހުން  ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ  އެވެ
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 ހަތަރުވަނަ ބައި  

 ޙައްޤުތައް 

 ބާރަވަނަ ބާބު  

 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު 

ހިނަދކު، ޖިނާއީ ކުށެއްގެހައި ނުވާ ކަށް ބަޔާންކޮށްފައިގޮތަ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން (ހ).59 ހަނުހުުރމުގެ ޙަްއޤު 

ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާައށް، ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިިދނުން ފިޔަވައި އިތުރު

އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ޭބނުން ހިފުމަްށ ކޮންެމ

. އަދި އެ ޙައްޤުގެ ޭބނުންހިފާނަަމ،ކުރެވިދާނެ ވަގުތެއްގައިވެސް އިޚްތިޔާރު އެ ޙައްޤު އެވެ

 .  އޭނާ އިޚްތިޔާރުކޮށްފިކަން ފާޅުގައި ބުނަންވާނެއެވެ

މަތިން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

ދެން އިތުރަްށއިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ، އޭނާއާމެދު ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާ ގުޅޭގޮުތން އޭނާއާ 

. އަދި، އޭނާ އެ ޙައްޤު އިޚްތިޔާރުކުރީ، އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނިކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާއާ ސުވާލުކުރަމުން ދިޔަދިއުން އެހިނދުން

.ޓައިފެށިގެން ހުއް  ަލންވާނެއެވެ

ރެވޭ މީހާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުވާލުކު (ނ)  

އިޚްތިޔާރުކުރީ އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވެމުންދަނިކޮށް ކަމުގައިާވނަމަ، އެ ޙައްޤު

އެ ސުވާލުތަކަށް ދިން ޖަވާބުެގ ،އިޚްތިޔާރުކުރުމާ ހަމައަށް އޭނާއާ ކުރެވުނު ސުވާލުތަކާއި

 .  ޤާނޫނީ ޞައްޙަކަމަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ
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ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙައްޤަކީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫާމތުޭދމި މާއްދާގެ ( (ރ)  

.  އެކަމުގެމީހުންނާއި ހެކިބަސްދޭ މީހުްނނަްށ   މަންފާ ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ

 

ވަނަ މާއްދާގައިާވ 59މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއ ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ (ހ).60 ރިކޯޑު ދިނުން 

އޭނާާއ ،ނަމަ ން ަހނުހުރުމުގެ ޙައްުޤ އިޚްތިޔާރުކޮށްފިކަމަށް ފާޅުގައި ބުނެފި ގޮތުގެމަތި

. އެކަން ލިޔުމުން  ،ސުވާލުކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރު  ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ

.  (ށ)   މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ރިކޯޑުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ

 މުރާއި ޖިންސް؛ އުވޭ މީހާގެ ނަމާއި ސުވާލުކުރެ(1)   

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް؛ ،ސުވާލުކުރެވޭ މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި)2(   

ނަންބަރު ނުވަަތ ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ސުވާލުކުރެވޭ މީހާގެ ދިވެހި)3(   

 ނަންބަރު؛ ގެޕާސްޕޯޓު

 ސުވާލުކުރެވޭ މީހާގެ ޤައުމީ ނިސްބަތް؛)4(   

ލަޙަތުޞްސުވާލުކުރެވޭ މީހަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ، ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަަތ މަ)5(   

 ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް؛

ނަމަ،ީމހެއް ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކީ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި )6(   

 ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް؛ޞްބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަ

ނުވަަތނީވޭ މީހެއް ނަމަ، ނުވަތަ އަޑު ،ނަމަ ބިދޭސީއެއް  ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަކީ )7(   

 ނަމަ، ތަރުޖަމާކޮްށދޭ ފަރާތް؛  ނުވަތަ ކުއްޖެއް ،ނަމަ ވާހަކަ ނުދެއްކޭ މީހެއް

 ކުރެވޭ ކުށުގެ ތުހުމަތު؛)8(   

ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ހަނުހުރީ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިންކަން ނުވަތަ)9(   

 ކޮށްކަން؛ އަދިސުވާލުކުރެވެމުން ދަނި

 ސުވާލުކުރެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި.)10(   

 

،ހިނދަކު، ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ހައި ނުވާ ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނެއްގައި އެހެން (ހ).61 ޙަްއުޤގެ ދާިއރާ 

އޭނާގެ ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކަށް ިލބިދެނީ ފުލުުހން ކުރާ ސުވާލަކަށް ދޭ ޖަވާބަކުން

ލަތެއްގައި ުނވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަހާކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅިދާނެ  މައްޗަށް
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. އެހާނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ދޭންޖެހޭ  ނޫން ލަތުގައި، އެ ނިސްބަތަްށ އެކަންޏެވެ

.ހާ  ލަތްތަކުގައި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްުޤގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

ހިނދަކު، ފުލުހުން ޝަރީޢަތަްށހައި ނުވާ ޔާންކޮށްފައިގޮތަކަށް ބަ  ޤާނޫނެއްގައި އެހެން (ށ)  

ފާނެ މަޢުލޫމާތަީކ، ކުުށގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ދެކޮޅަްށ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށްޅައިހުށަހަ

،ލަތުގައިހާބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ަނމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުންނަްށ ނުދީ، އެ 

 ިލބިދެއެވެ. ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު، އޭނާއަށް

އޭނާގެ ފަރާތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ އޭނާއާ ،ނަމަވެސް އޮތް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން (ނ)  

މަޢުލޫމާތެއް ނުވާނަމަ، އެ ދެކޮޅަށް ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންުކރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި

. އެ  ބޭނުމެއްޤުގެލަތުގައި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްހާ ފުލުހުންަނށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އަިމއްލަ ނަފްސާ ދެޮކޅަށް 

 ބަޔާނެއް ުނދިުނމުގެ ޙަްއޤު 

އެ މީހެއްގެ އަިމއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް، ވެސް ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ ޮކންމެ މީހަކަށް (ހ).62

 .ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިެގންވެއެވެ

ހިނދަކު، މާއްދީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައިހައި ކޮށްފައި ނުވާގޮތަކަށް ބަޔާން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން (ށ)  

އެއްޗެއް، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންެޖހޭ އެއްޗެއް ހުށަހެޅެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، އެ

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ގުޅުވުމަށްޓަކައި، އޭނާގެ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ

 ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުެގއިނގިލީގެ ނިޝާން ނުަވތަ ހަިށގަނޑުގެ

ވެފައި، އެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުން ހޯދަން ތެރެއިން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ހޯދުން ކަުމގައި

އަމިއްލަ ނަްފސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ،ލަތުގައި، އެިއން ސާމްޕަލެއް ނުދިނުމަކީހާއެދޭ 

 ނުދިނުމުގެ މާނައިގައި ހިމެނިގެްނވާ ކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް، ޖިނާއީ ބޮުޑ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެްނ އޮތް ނ)(  

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހެއްގެ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަަތ

ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުްނ ނެގޭ ސާްމޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިަގނޑުގެ ތެެރއިން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓު ،ނަމަ ކާރުކޮށްފިދިނުމަށް އޭނާ އިން

އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ އެއްޗެހި ހޯދައި، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުްނކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
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ހަނުހުރުމާއި އަމިއްލަ 

ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން 

ނުވާ  ދިނުން ކަމުގައި

 ކަންކަން

ޤީޤެއްގައި ނުވަތަ ިޖނާއީ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި،ޙު ކުށެއްގެ ތުހުަމތުގައި ހިްނގާ ތަޖިނާއީ (ހ).63

ވަކި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުދިނުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ޖިނާއީ ދަޢުވާެއއް އުފުލުމަށް ނުވަަތ

އެ ސުވާލުގެ، ަނމަވެސްލަތުގައިހާޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ކަމަކަށްނުވާ 

ދިނުމަކީ، އޭނާ ލަދުގަންަނންޖެހިދާނެ ނުަވތަ އޭނާއަށް ިދރިއުޅުމުގައި ދަތިތަކެއްޖަވާބު

ކުރިމަތިވެދާނެ ނުވަތަ އޭނާއާމެދު މީހުން ދެކޭގޮތަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމެއްކަމުގައި

. އަދިވިޔަސް،  އެ ސުވާލަށް ،އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުދިނުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ

. ޖަވާ  ބުނުދިނުން އެީއ، ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ

މީހަކު ކުރިކަމަށް ކުރިން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވޭ  (ށ)  

ހިނދު، އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުދިުނމުގައި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެއީ، އެ ކުށް އޭނާގެ މައްޗަްށ ސާބިތުވެ ނިމިފައިވާކަމަށްޓަކަިއ، އެ ކުށަށް ދެވަަނ

 ވަނަ މާއްދާއިން މަނާކުރާތީއެވެ. 60ފަހަރަށް އަދަބެއް ދިނުން ާޤނޫުނއަސާސީގެ 

ފިޔަވައި އެނޫްނ ތުލަހާ ވަނަ މާއްދާެގ (ށ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  61މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާގެ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ އިނގިލީެގ ،ލަތެއްގައިހާ

ނިޝާން ނުވަތަ ހަށިަގނޑުގެ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނެގޭ

ސާމްޕަލެއް ދޭންޖެހުމަކީ، އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނުދިުނމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ

.ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަ  މެއް ނޫނެވެ

ޔާންހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ަނފްސާ ދެކޮޅަށް ބަ(ރ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 62ނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުގެ 

ނެއް ހުޅުވޭނެ ތަނެއް ނުަވތަ ވަކި ތަ ރާއިން ބޭރުގައި، ަވކި އެއްޗެއް އޮތްލަތުގެ ދާއިހާ

ގޮތް ނުވަތަ ތަޅުދަނޑިއެއް ނުަވތަ ޕާސްވަރޑެއް ނުވަތަ ތަޅެއް ހުޅުވޭނެ ނަންބަރުތަކެްއ

.  ނުވަތަ ވަކި އެކައުންޓެއް އެއީ ކޮން އެކައުންޓެއްކަން ބުނެޭދން ޖެހުމެއް ނުހިމެނެއެވެ

، އަދި ހެއްކެއްގެވަކި އެއްޗެއް އެއީ ކާކުގެ އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމުގެ ޭބނުމުގައި ެއކަނި(ބ)  

ށް ނުވާގޮުތން، މީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނިާޝނެއް ނުވަތަ އަޑުެގކަގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަ

ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ އިސްތަށީގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ޑީ.އެން.އޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ

އެއްސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ އެކްސްރޭ ގެއަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ސޮއި

އެކަން ކުރަން ޖެހުމަީކ، ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ،ނުވަތަ މިނެއް ދިނުމަށް ެއންުގމުން
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ދާއިރާގެ ތެރޭގައި، ނުަވތަ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނުިދނުުމގެ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި،

.  ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ

 

މަށް ކޯޓު ނެގު ސާމްޕަލް 

އަުމރަށް ެއދުުމގެ ހުްއދަ 

 ހޯދުން 

މަތިން ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް އިވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގަ 62އިދުގެ މި ގަވާ )(ހ.64

ޤީޤަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށްޙުއެ ތަ ،އެ ސާމްޕަލް ހޯދުމަކީ ،ނަމަ ކޮށްފި އިންކާރު

ނަމަ، އެ ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށްޓަކައި ޤީޤުކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެޙުތަ

 އް ހޯދުމަށް ފުލުހުންަނށް އެދެވިދާނެއެވެ.ކޯޓު އަމުރެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެދޭނީ، (ށ)  

އެ މައްސަލައެއް ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ކަމިޝަންޑް

ފަނޑިޔާރަށް ހުށަަހޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.ސޮއިކޮށް، ސާމްޕަލް ނެގުމަށް އެދި  ރަކުއޮފިސަ
 

ގެ ކޯޓު ނެުގމު ސާމްޕަލް 

 އަުމރު ތަންފީޛުުކރުން 

ސާމްޕަލް ހޯދުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ދީފިނަމަ، އެ އަމުރުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، (ހ).65

 .  ސާމްޕަލް ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ބާރުލިބިދެއެވެ

ދިން ކޯޓު އަމުރުގައި ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ވަކި ސާމްޕަލެއް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް (ށ)  

ވާނަމަ، ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ނުވަތަ ސާމްޕަލްތަކެއް ނެގުމަށް ކަމުގައި

. ސާމްޕަލްތަކެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ފުލުހުން ަނގައިގެން ނުވާނެއެވެ

ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ މި މާއްދާގެ (ހ) (ނ)  

ލަތްތަކުގައި، އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރުގެ ބާރުހާ

. އަދި ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި މި  ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ވާނެއެވެ. ނަމަ، އެކަން ރެކޯޑުކުރަން ފަދަ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްފި ވާއަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
 

 ޤާނޫނުން ބޭރުން ލާިޒމު

 ނުކުރުން 

 

ލަތްތަކުގައިހާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް.66

ކުށުގެ ތުހުަމތުގައިވާ މީހާއަްށ ،ނުވީ އަދި މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަިތން މެމެނުވީ 

ވަނަ މާއްދާގެ 52ާޤޫނނުއަސާސީގެ  ،ލާޒިމުކުރުވުމަކީ އޭނާގެ ބަޔާން މަޖުބޫރުން ހޯދުންކަމުގައި

 .  ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލޭނެއެވެ
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 ތޭރަވަނަ ބާބު  

 ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީ ލިބިގަތުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ 

 ލިބިގެންވާކަން އެންގުން

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، މި )(ހ.67

ގައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ފުލުހުން އޭނާއަށް 3އަދި ޖަދުވަލު  2ޖަދުވަލު  ވާއިދުގެގަ

. އަދި، ހައްޔަރުކުރުމަ ށް ނުވާގޮތަށް ކުށުގެ ތުހުަމތުގައި ސުވާލުކުރުމަށްކަދޭންވާނެއެވެ

ިމ ،ެބލުމުގެ ދަށަށް ީމހަކު ގެނެސް، އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ފުލުހުންގެ

ގައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ފުލުހުން އޭނާއަށް 3އަދި ޖަދުވަލު  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 .  ދޭންވާނެއެވެ

، ވެސް ލަތެއްގައިހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮްނމެ ހާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  (ށ)  

ކާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންޖެޭހ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުމަށްަފހު، އޭނާއާ ސުވާލުކުރަންތަލަހާއެ 

މަިތން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްެގ ފެށުމުގެ ކުރިން އޭނާައށް އިއްވި ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައިވާ ޮގތުގެ

އެހީތެރިކަން ޭބނުންކަން ނުވަަތ ނޫންކަން ޭއނާއާ ސުވާލުކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަުރ

.  ސާފުކުރަ  ންވާނެއެވެ

ވަކީލަކަށް ފޯނުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަްށ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހަކު (ނ)  

ނުވަތަ ސުވާލުކުރެވޭ އިރު އޭނާއާއެކު ހުރުމަށް ބޭުނންވާކަމަށް ުބނެފިނަމަ، މި މާއްާދެގ

، އެ ފުރުަޞުތމަތިން (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް އުނިކަން ާނންނާނެ ގޮތުގެ

 .  ފުލުހުން އޭނާއަށް ފަހިޮކށްދޭންާވނެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފުލުހުން ސުވާލުކުރުމުން، ޤާނޫީނ (ރ)  

ނަަމ، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ފުލުުހްނ ވަކީލެއްގެ އެހީ ބޭނުންކަމަށް ޭއނާ ބުނެފި

.  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

)  12ނަމަ، ވަކީލެއް ޢައްޔަނުކުރުމަށް  ޔަރުކޮށްފައިވާ މީހެއްހައް)1(    ގަޑިއިރުގެ(ބާރަ

)  12އެ މަށްަފހު ފުރުޞަތެއް ދިނު ލަކު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭަގއި ވަކީ(ބާރަ

. އަދި، ާޤޫނނީ ވަކީލެއް ،ހާޒިރުނުވާނަމަ ސުވާލުކުރުމާއިގެން ކުރިއަށްދިޔުން

 ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުނުވެއްޖެޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ

ނަމަ، ނަމަ، އަދި ވަކީލު އެކަން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާއަށް އަންގާފައި ނުވާ

)  6އެހެން ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށް  މަށްަފހު ަޞތެއް ދިނުގަޑިއިރުގެ ފުރު(ހައެއް
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)  6އެ  ލުކުރުމާއިގެންސުވާ  ،ނުވާނަމަ ހާޒިރު ލަކުގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވަކީ(ހައެއް

 ކުރިއަށްދިޔުން.

ނަމަ، ވަކީލަާކއެކު ގިނަވެގެން ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަަށށް ގެެނސްފައި ހުރިމީހެއް)2(   

24  ( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި، ހާޒިރުވުމަށް(ސައުވީސް

.  ފައިވާލުކޮށްހައަންގާ ޗިޓު   އޭނާ ދޫކޮށްލުން

ނަމަ، ވަކީލަކާއެކު މީހެއް މަށް އަންގާ ޗިޓެއްގެ ދަށުން ހާޒިރުވެ އިންހާޒިރުވު)3(   

24  ( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި، އޭާނ(ސައުވީސް

   .  ފޮނުވައިލުން

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފުލުހުން ސުވާލުކުރުމުން، ޤާނޫީނ (ބ)  

ހިނދެއްގައި ނަމަ، އޭނާ ޭބނުންވެއްޖެ ބޭނުން ނޫންކަަމށް އޭނާ ބުނެފިވަކީލެއްގެ އެހީ 

ޢައްޔަުނކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭާނއަށް ލިބިގެންވާަކން ލަކުޤާނޫނީ ވަކީ

 ބަޔާންކޮށްދިނުމަްށފަހު، ފުުލހުންަނށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ފެށިދާެނއެވެ.

ދީފައިވާ މުއްދަތުތައް އެގޮތަށް ހިނގާނީ، މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް (ޅ)  

ހައިއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން މުއްދަތުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ

 ހިނދަކުއެވެ.
 

ޢައްޔަނުކުުރުމގެ  ލަކުވަކީ

ފުރުޞަތު ފަހުން 

 ބޭނުންުކރުން 

ލަތެްއގައި، ޤާނޫނީ ވަކީލުގެހާރެ ލަތުންކުހާވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ  67މި ގަވާއިދުގެ  (ހ).68

ދިޔަ ނަމަވެސް، އޭގެފަހުން އޭނާެގ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމާއިގެން ކުރިއަށް

ނަމަ، ވަކީލު ހާޒިރުވާ ހިސާބުން ފެށިގެން އޭނާއާ ސުވާލުކުރަންވާނީ ވަކީލު ހާޒިރުވެއްޖެ

. އެހެންނަމަވެސް، ވަކީލު ހާޒިރުވު މާ ހަމައަށް ކުރި ސުވާލުތަކާއިވަކީލުގެ ހާޒިރުގައެވެ

.  ދިން ޖަވާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަމަކަްށ އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ

ލަތުގަިއ، ޤާޫނީނ ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަުތހާވަނަ މާއްދާެގ (ބ) ގައިވާ  67މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

. އަޓައިބޭނުންވާކަމަށް ބުނެިފނަމަ، އޭާނއާ ސުވާލުކުރުން ވަގުތުން ހުއް  ިދލަންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ 67ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، މި ގަވާއިދުގެ ނުވަކީލަކު ޢައްޔަ

 މަތިން އޭނާއަށް ދޭންާވެނއެވެ. ގޮތުގެ
 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ 

 ލިބިގަތުން 

ހިނދަކު، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭހައި ނުވާ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނެއްގައި އެހެން.69

ޤާނޫނީ ،ށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހަކުކަހަކު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަމީ
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މެނުވީ އޭނާއާ ފުލުުހްނ ނަމަ، އޭނާގެ ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައިއެދިްއޖެ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް 

. އެހެްނނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަވނަ މާއްދާގެ  67ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

މީހަކާ ނަމަ، އެ ނުވާ ޒިރުވެފައިހާމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްފަުހވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލު  ގޮތުގެ

 ސުވާލުކުރުމާއިގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެއެވެ.
 

ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު 

ބަްއދަލުުވމުގެ ުފރުޞަތު 

 ދިނުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު، އޭނާގެ(ހ).70

ފުލުހުން އެ ީމހަކަށް އެ ފުރުޞަުތ ،ނަމަ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެ

. އެގޮތުން އެ ،ނަމަ ވުރެ ގިނަ ފުރުަޞަތށް އެދިއްޖެ އެއް ުފރުޞަތަށް ،ދޭންވާނެއެވެ

. ހި ފުރުޞަތުތައް ވިއުއަކަްށއިންޓަ ޤުޤީޙުގަމުންދާ ތަނވެސް އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ

މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު އިްއވާ ޤާނޫނީ އިންޒާުރ އެ ،ހާޒިރުވުމަށްފަހު

،ނަމަ ދިނުމަށްފަހު ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތަކަށް އެދިއްޖެ

ވޭނީޤީޤަށް ސުވާލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުމަށް ދެޙުތަ

15  ( . އަދި ހިނގަމުންދާ ތަޓުމިނި(ފަނަރަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ޤުޤީޙުގެ ފުރުސަތެކެވެ

ލުމަށްފަުހ ަވކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށްޑައިމެދުކަނ ޤުޤީޙުކުރެވޭ ވަކި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ތަ

ޤީޤުޙުޤީޤަށް ހުރަސް ނޭޅޭ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ތަޙުބައްދަލުކުރުމަށް ފުރުސަތެއް ދެވޭނީ ތަ

)  50ންޓަވިއުގައި ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތު އި ވުރެ އިތުރުވެގެން ދެވޭ މިނިޓަށް(ފަންސާސް

. ގައެކު ހުސްވަގުތުކޮޅާ  އެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު އެގޮތަށް ހިނގާނީ، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި(ށ)  

 ިހނދަކުއެވެ.އި ހައެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން އުސޫލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ

،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކާއި އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަކީ(ނ)  

.  ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލިބިގެންވާ މުޢާަމލާތްތަކެކެވެ
 

ދައުލަތުން ވަކީލަކު 

 ހަމަަޖއްަސއިިދނުން 

ތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު، ދައުލަތުގެ ފަރާ.71

 ،ލަތްތަކާއި އުސޫލުހާދައުލަތުން ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދެވޭ އެދިއްޖެ ނަމަ، ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

. އަދި ފުލުހުން އެ ީމހަކަށް ސާފުކޮށްޭދން ަކނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ދައުލަުތން ޤާޫނީނ ،ވާނެއެވެ

. އަދިވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭުނންވާ ފުރުޞަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ، އޭނާއަށް ފުލުހުން ދޭްނވާނެއެވެ

އުސޫލުން ދައުލަތުން ޤާޫނނީ ަވކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ފުލުހުްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އޭނާއަްށ

.  ކޮށްދޭންވާނެއެވެ
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އެއް ަމއްސަަލެއއްަގއި 

 ދެފަރާތަށް ވަކާލާތުކޮށްދިުނން 

ތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާމައްސަލައެއްގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާ (ހ).72

ފަރާތެއްގެ ޤާޫނނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލައިގައި ސުވާލުކުރެވޭ އެހެން ،ފަރާތެއް

 ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

" ކަމަށް ބުނެފައިނުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ޢައްޔަ (ށ)   އެވަނީ، ކުރުން

އެ  ،ވުރެ ގިނަ ފަރާތް ހިމެނޭ މައްސަލަެއއްގެ ތަޙުޤީޤެއްގައި ފަރާތަށް ތުކުރެވޭ އެއްތުހުމަ

. ތަޙުޤީޤުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއް ފަރާތުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އެަކނި ޢައްޔަނުވުމަށެވެ

ފަރާތެއްގެ ޤީޤުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އެހެންޙުދައިން ޢައްޔަނުވުމަށްަފހު، އެ ތައެފަ އަދި،

. ައދި، އެފަދައިން ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއްޤާ ފަރާތެއްގެ ވަކީލެއްގެ ނޫނީ ވަކީލަކަށް ނުވުމަށެވެ

ގޮތުގައި ޢައްޔަނުވުމަށްފަހު، ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުލުވެ ނުވަތަ ވަކިވެ ނުވަތަ ވަކިކުރުމުން،

ޤީޤުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަކީލަކަށް ފަހުންވެސްޙުހަމަ އެ ތަ

.ނުޔައްޢަ  ނުވުމަށެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް ،ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ ދިފާޢީ ވަކީލުންނަށް(ނ)  

.  ނުހިނގާނެއެވެ
 

ޤާނޫނީ ވަކީލު ކޮށްގެން 

 ނުވާނެ ކަންކަން

ޖިނާއީ ކުށަކާ ،ޤީޤެއްގައި ުތހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ަވކީލަކުޙުފުލުހުން ހިންގާ ތަ(ހ).73

،ޤީޤެއްގައި އޭނާގެ މުވައްކިލާއެކު ހާޒިރުވެ ހުންނައިރުޙުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގަމުްނދާ ތަ ގު

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮށްެގން ުނވާނެއެވެ.

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާުފގެ ބަސް، އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ)1(   

 .  އޭނާގެ ބަދަލުގައި ދިނުން

 .ތަކަށް ދޭްނވާ ޖަވާބު ބުނެދިުނންކުރާ ސުވާލު ންފުލުހު)2(   

ގެއަޑާއި މަންޒަރު ރިކޯޑް ކުރެވޭނެ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްެވސް އެއްޗެއް )3(   

 .ބޭނުންހިުފން

ލެވިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ފިޔަވައި،ޑައިސުވާލުކުރުމާއި ޖަވާބުދިނުން މެދުކަނ)4(   

.ކުމެގެން ދިއުންނުޤީޤުކުރާ ކޮޓަރިން ޙުކޮށް ތަމުވައްކިލާ ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނި

ޤީޤުކުރާ ކޮޓަރީގައި ސުވާލުކުރުމަށާއި ޖަވާބުދިނުމަށް ހުރަްސއެޅޭ ޢަމަލެއްޙުތަ)5(   

 ކުރުން.
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ކުރާ ވަކި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަްށ ފުލުހުން ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތް(ށ)  

ތްތެރިވުމަކީ، ޤާނޫީނ ވަކީލަށް ކުރެވިދާެނހައްކިަލށް ނަސޭޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާގެ މުވަ

 ކަމެކެވެ.

ހިނެދއްގައި، ޤާނޫނީ ވަީކާލ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލުުހން ސުވާލު ކުރަމުންދާ(ނ)  

ނަމަ، މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭނުންވާކަަމްށ ކުށުގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ ފަރާތުްނ ބަޔާންކޮށްފި

މަތިން، ޤާނޫނީ ވަކީލާ ދިނުމަްށ ހުރަސްނޭޅޭނެ ގޮތެއްގެސުވާލުކުރުމަށާއި ޖަވާބު

.  މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުލުހުން ފުުރޞަތު ދޭންވާނެއެވެ
 

ީޤގުކުރާ ކޮޓަިރއަށް ަވނުން ޙުތަ

 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކަށް ިލބިދޭ ޙައްޤުގެ ދަށުން، އޭނާ އެއް.74

ޤީގުކުރާ ކޮޓަރިއަށްޙުއޭނާއާ އެކުގައި ތަވިޔަސް،  ލުން ޢައްޔަނުކުރި ކަމުގައިވަކީލަށްވުރެ ގިނަ ވަކީ

. ތަ  1އާންމު އުސޫލުން އެއްވަގުތެއްގައި ވަދެވޭނީ އޭނާ ކަނޑައަޅާ  ) ވަކީލަކަށެވެ ޤީޤުޙު(އެކެއް

) 3ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ ޖާަގއާއި ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަކުން ގިނަވެގެން  (ތިނެއް

މާއްދާ ޤީޤެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މިޙުވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ތަ ވަކީލުންނަށް

 .  ހުރަހެއް ނާޅައެވެ
 

ސަސްޕެްނޑުކޮށްފަިއވާ 

 ވަކީލުން 

ވަކި މީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ދިވެިހރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ.75

" ވަގު ތީގޮތުން ހިެފހެއްޓިފަިއވާކަމަށް ނުވަތަ ާބޠިލުކޮށްފައިވާަކމަށް ޤާނޫނީ ވަކީުލންގެ ކަންކަްނހުއްދަ

ނަމަ، އަދި ެއ ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގައިފި

ޤީޤުޙުތައެންގުމުގައިވާގޮތުން ކުށުގެ ތުުހމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ނަމަ، އެގޮތަށް ހުއްދަ ވެސް ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލާގައި މަސައްކަތްކުރުންޙަމަރު

ހިފެހެއްޓިފައިވާ ވަކީލެއްގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތުގައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްެގ

.ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް އޭނާ   ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ
 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ 

 ބަްއދަލުކުރުން 

 

 

މަިތން، ކުށުގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ މީހަކު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މި.76

ގުޅޭ އިދާީރ ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ުހންނަ ުމއްދަތުގައި، އޭނާގެ ާޤނޫނީ ވަީކލާ ބައްދަލުކުރުމާ

ށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެްއކަލުމަވައިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެކުލަ ،ންކަމުގެ އުސޫލެއްކަ

 ނާޅައެވެ.
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 ސާދަވަނަ ބާބު  

 ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އުނިކަމެއް ކުޑަކުދިންނަށާއި ނަފްސާނީ 

 ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ޙައްޤުތައް 

ލުުކރާނެ ކުޑަކުދިންާނމެދު ޢަމަ

 ޚާްއޞަ އުސޫލު 

ކުއްޖެއްގެ ޤީގުގައި އެޙު ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައިގެ ތަ (ހ).77

ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައިޞްބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ އެ ކުއްޖެއްގެ މަ

.   މެނުވީ، ފުލުހުން އެ   ކުއްޖަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ލަޙަތުޞްަލތެއްގައި އެ ކުއްޖެއްގެ މަހާެބލެނިވެރިޔާ ނެތް  ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ  (ށ)  

ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދެވި އެ  މީހަކުޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ 

ވޭނެ ދައުލަތުގެލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެޞްނަމަ، އެ ކުއްޖާގެ މަ ނުވި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހާޒިރު

ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި މެނުވީ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުކޮށް، އެ

. ފުލުހުން އެ  ކުއްޖަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ޤީޤެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާ ސުވާލުކުރާއިރު، އެ ޙުޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ތަ (ނ)  

. އަދި ނުމުގެ ޤާބިލުކަމަށް ފުލުުހން ރިޢާޔަތްކުރަންމުރާއި ވިސްއުކުދިންގެ  ވާނެއެވެ

 ޤީޤުކުރާ ފުލުހުން ތިެބންވާނީ އާދައިގެ ހެދުމުގައެވެ.ޙުތަ
 

ަލޙަތު ޞްކުޑަކުއްާޖގެ މަ

ޙިމާޔަތްކޮްށދެޭވނެ މީާހގެ 

 ދަުއރު 

 

 ކުއްޖެއްގެއެ ،ނަމަ ޤީޤާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއްޙުޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަ (ހ).78

ހާޒިރުކުރުވުމުގެ ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހަކުޞްބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ެއ ކުއްޖެއްގެ މަ

މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭކަން، އެމީހަކަށް އަނގަބަހުްނނާިއ

 .  ލިޔުމުން ފުލުހުން އަންގަންާވނެއެވެ

 ؛ންކުއްޖާއަށް ލަފާދިނު އެ)1(   

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ކޮށްތޯއާއިކުއްޖާއާމެދު ޢަމަލުކުރެވެނީ ޢަދުލުވެރި އެ)2(   

  ؛ންމަތިންތޯ ބެލު 

އެ ކުއްޖާއާ ،ކުއްޖާ ބުނަން ބޭުނންވާ ވާހަަކއެއް ބުނުމަށް ެއހީތެރިވެދިނުމަށާއި  އެ)3(   

 .ންތްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނު މުޢާމަލާ

އެ ކުއްޖެއްގެ ެބލެނިވެރިޔާއަށް ނުވަަތ ،ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެންގުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި (ށ)  

ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ މީހަކަށް ފުުލހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވުމަށްޞްއެ ކުއްޖެއްގެ މަ
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. އަދި އެ ،އަންގާއިރު ކުއްޖާއާ ،މީހަކު ހާޒިރުވުމުން އަނގަބަހުން ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ

 ާވލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަކުރިން ލިޔުމުން އެ އެންގުން ފުލުހުން ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ 

 

ދައުލަުތގެ ކަމާެބހޭ 

 ފަކުމުައއްަސސާގެ މުަވއްޒަ

 ހާޒިރުކުުރން 

ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ހެއްކެްއގެ ގޮތުގައި ނުވަަތ މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމުގެގޮތުން ފުލުުހންެގ.79

ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ހިނދު، އެ ވޭމަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުދިންނާ ސުވާލުކުރެ

. އަދި އެއިން މީހަކަްށންލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހަކު ހާޒިރުވެ ހުންނަޞްއެ ކުއްޖެއްގެ މަ ވާނެއެވެ

އެ ކުއްޖާއާނަމަ،  ނުވި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހާޒިރު އެ ،ހާޒިރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދެވި

ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ދައުލަތުގެ ކަމާބެޭހޞްއެ ކުއްޖާގެ މަސުވާލުކުރަން ޖެހޭނީ، 

 މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރުގައެވެ. ހާޒިރުކޮށް އެ ފަކުމުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަ
 

ފުލުހުންނާ މުޢާމަާލތްކުރުމުގައި، ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންނަށް (ހ).80 ކުޑަކުއްާޖއަށް ލިިބދޭ ޙަްއޤު 

. ހައިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްނމެ  ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ

ނުވަތަ އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޔަކުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރި (ށ)  

 ނަމަ،އެދިއްޖެ ކުއްޖަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ޯހދުމަށް  އެ ،ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހަކު

.އެއީ އެ ކުއް  ޖަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދުނީ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ

ންމުކޮށް އިޢުލާނުޮކށްގެްނ ހޯދަންޖެހޭ ކުއްޖަކުއާވީނުވީ ތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަަބބުން  (ނ)  

ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ކުއްޖަކާ ނުވަތަ ޖިނާއީ، ވައިފިޔަ

ޤީޤެއްގައި ހިމެނޭ ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން، އެ ކުއްޖަކީޙުޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަފުލުހުން ހިންގާ 

ންމުކޮށްގެްނއާކާކުކަން އެނގޭނެ ނުވަތަ ދެނެގަނެވޭނެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުން 

.  ނުވާނެއެވެ
 

ނަފްސާނީ ުނވަތަ ޖިްސމާނީ 

އުނިކަެމއް ހުރި ީމހުންާނމެދު 

ާޚއްޞަ އުސޫލު  ލުކުރާނެޢަމަ

ޤީޤާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއްޙުނާއީ ކުށެއްގެ ތަޖި (ހ).81

ލިބިފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ ލޮލަްށ ފެނުމުގައި ނުވަތަ ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުގައި ނުވަތަ

ނުވަަތ  ކަމަށްވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އުނިކަމެއް ހުރި މީހެއް

ނުވަތަ އެފަދަ ،ނަމަ ކިޔަން ނުދަންނަ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ޤަޫބލުކުރެވޭލިޔަން

އެ މީހަކާމެދު ،ިހނދަކުހައި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާ ،މަޢުލޫމަތެއް ލިބިފައިާވނަމަ

.  ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެފަދަ ސިފައެއް ހުރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ
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ވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަނަފްސާނީ ނު (ށ)  

މަތިން ފުލުހުްނ އަންނަނިވި ޮގތުގެ  ،ލަޙަތު ދިފާޢުނުކުރެވޭ މީހުންނާމެދުޞްމަ

.  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

ނުވަތަ ބަޔާން ނަގައި ނުވަތަ އެނޫން ޤީޤުގައި އެ މީހަކާ ސުވާލުކޮށްޙުތަ)1(   

ޤުގައި އޭާނއާ މުޢާމަލާތްކުރަންވާީނ އޭނާާއ ޙަވާލުވެގެންޤީޙުގޮތަކަށްވެސް ތަ

ހުންނަ މީހެއްގެ ނުވަތަ އޭާނގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ މީހެއްގެ

 ހާޒިރުގައެވެ.

 ،ޤީޤުގައި އޭނާއާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއިޙުތަ ،އެ މީހަކާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި)2(   

ހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަަހޅާފައިވާގޮތަށްއޭނާ ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނި

ޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ޙުންކުރުމަކީ ތަގީއެ މީހަކަށް ވިސްނިފައިވާކަން ޔަ

އޭނާގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ،އޭނާ ހައްޔަރުކުރާނަމަ ނުވަތަ ަބންދުކުރާނަމަ)3(   

. އަދި އޭނާ ހައްޔަރު ލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންހާ ކުރުމުގައި ނުވަތަާވނެެއވެ

ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގައި އޭާނގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރަން ދަތި ޟަރޫރީ

.  ކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ުފލުހުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ިޖނާއީ އެއްވެސް އިޖުރާއަތެއް އެފަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް)4(   

ަލތާ އެކަށީގެންނުވާހާ، އެ މީހެއްގެ ނަްފސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ހިންގުމުގައި

.  ބުރައެއް އެ މީހަކާ ކުރިމަތިކޮށްގެން  ނުވާނެއެވެ

ނުވަތަ ގެވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއްހައެ މީހަކާ  ،އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ)5(   

 ލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.ޞްއެ މީހެއްގެ މަ

ގޮތަކަށްބަންދުގައި ތިބޭ އެެހން މީހުންގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް އަނިޔާއެއް ނުިލބޭނެ )6(   

ފަދަ ގޮތަކަށް ފުުލހުން އިންތިޒާމްތައް ނުވަތަ ގޯނާއެއް ނުާވނެ

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ،ަނމަ އޭނާއަކީ ލޮލަށް ފެނުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް)7(   

އޭނާ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ،ަނމަ ން ނޭނގޭ މީހެއްލިޔަންކިޔަ

މާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށްޙިލަޙަތު ޞްބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަ  ،ކުރިން

ޤީޤުކުރުމުގައި ބައިވެރިނުވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އޭނާޙުއެ މައްސަލަ ތަނުވަތަ 

 .ދީފައިވާ ބަޔާން އޭނާއަށް އިއްވަްނވާނެއެވެ
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ނުވަަތ ،ނަމަ އޭނާއަކީ ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުަގއި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް)8(   

ޤީޤުގަިއ އޭނާއަށްޙުއޭނާއާމެދު ކުރެވޭ ތަ ،ނަމަ ވާހަކަނުދެއްކޭ މީހެއް

ވީ  ،އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަިއ، އެފަދަ މީހަކާ މުޢާމަލާތްކުރަން އެނގޭ މީހަކު

 ވާނެެއވެ. އި ފުލުހުން ހަމަޖައްސައިދޭންއަވަސް ފުރުޞަތެއްގަ އެންމެ

) ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އެފަދަ މީހެއްގ5ެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ( މި (ނ)  

ލަތެއްގައިވެސް، ެއފަދަ މީހަކު ބަލައިހާމަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީަހކު ނެތް 

ޔަތްކުރާއިރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެޭހލަތުތަކަށް ރިޢާހާފާސްކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ އެންމެހައި 

ނަމަ، އެފަދަ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ، ކަމެއްކަމަށް ފުލުހުންނަށް ަޤބޫލުުކރެވިއްޖެ

ވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށް

 .  ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

 މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެކަން އެގޮތަށްމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން (ރ)  

. އަދި އެ ލިޔުމުގައި އެ މީހަކު ކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ލިޔުުމން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ

ބަލައި ފާސްކުރި ފުލުހާއި، އެކަމަށް ހުއްދަ ދިން އޮފިސަރުގެ ސޮއިކޮށްފައި

 .  އޮންނަންވާނެއެވެ

ނަފްސާީނގޮތުން ުނވަތަ 

ްސމާނީޮގތުން އުނިަކމެއް ޖި

ަލޙަތު ޞްލިބިފަިއވާ މީާހގެ މަ

 ޙިމާޔަތްކޮްށދޭ މީާހގެ ަދއުރު 

ޤީޤާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފައިާވޙުޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަ.82

މީހަކު ނުަވަތ ވާލުވެގެން ހުންނަހަނަމަ، އަދި ނަފްސާނީގޮުތން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކާ  މީހެއް

ޖެހިއްޖެ ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރާ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރަން ،އެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހަކު

އެ ، މީހަކު ހާޒިރުކުރުވުމުެގ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އަްނނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭކަން ނަމަ، އެ

.މީހަކަށް އަނގަބަހުްނނާއި ލިޔުމުން ފުލުހުން އަންގަންވާ   ނެއެވެ

 ؛ންިލބިފަިއވާ މީހާއަށް ލަފާދިނނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުން  (ހ)  

ކަމާއެކުގައިތޯއާއިނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުން ިލބިފަިއވާ މީހާއާމެދު ޢަމަލުކުރެވެނީ ޢަދުލުވެރި (ށ)  

  ؛ންއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތންތޯ ބެލުޤާނޫނާ އެ

ބުަނން ބޭުނންާވ ވާހަކައެއް ބުނުމަްށ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްުލން ލިިބފައިވާ މީހާ (ނ)  

.ތްކުރުުމގައި އެހީތެރިވެދިންއެ ކުއްޖާއާ ނުވަތަ އެ މީހާއާ މުޢާމަލާ ،އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި
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ނަފްސާީނގޮތުން ުނވަތަ 

ޖިްސމާނީޮގތުން އުނިަކމެއް 

ލިބިފަިއވާ މީހުްނނަށް ލިބިދޭ 

 ޙަްއޤުަތއް 

މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކީ ނަފްސާނީގޮތުންފުލުހުންނާ މުޢާމަާލތްކުރުމުގައި، ޖިނާއީ .83

ހައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާޫނނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ ނަަމ، އެ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް

. ތަކާއި،ޙައްޤު  އަންނަނިވި އުސޫލުތައް ހިނގާނެއެވެ

ނުވަތަ އެ  މީހަކުގެން ހުންނަ ވާލުވެހަނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކާ  (ހ)  

މީހަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ އެ ،މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހަކު

މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދުނީ ކަމުގައި އެއީ އެ ނަމަ،އެދިއްޖެ ހޯދުމަށް 

.  ބަލަންވާނެއެވެ

ނުވަަތ ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާމެދުވާ މީހަކު ހައްޔަރުނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިިބފައި (ށ)  

މީހަކު އެ ،ލަތާއިހާމީހެއްގެ  އެ ،ބަންދުގައި ބެހެްއޓުމާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމުގެ ކުރިން

ބެހެްއުޓމުން ކޮށްފާނެ ނޭދެޭވ ކޮށްފައިނުވަތަ ބަްނދު ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުންހައްޔަރު

މީހަކަށް ފެންަނ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް އެކަމުގައި  އެ  ،ތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދީއަސަރު

ވާލުވެގެންހުރި މީހާައްށ ނުވަތަ އެ މީހެއްެގހައެ ީމހަކާ  ،ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

. ޞްމަ  ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ
 

ފަތަްށޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ލޮލަށް ފެނުމުގައި ނުވަތަ ކަން (ނ)  

އަޑުއިވުމުގައި ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އުނިކަމެއް ހުރި

،ނަމަ މީހެއް ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުަދންނަ މީހެއް ކަމަްށ ފުލުުހންނަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ،ނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމަތެއް ިލިބފައިވާ

މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށ މި ގަާވއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫސލުތައް އެ މިންވަރަްށ

.  ހިނގާނެއެވެ

 

  ފަސްވަނަ ބައި  

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުން  ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ބަލައި ފާސްކުރުމާ  

 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

 ންމު ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން އާ 
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ޤީޤަކާ ގުޅިގެްނޙުހިނދަުކ، ހިނގަމުންދާ ތަހައިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ވަކި ޤާނޫނެއްގައި އެހެން.84ބާރު ޢާންމު ތަނަކަށް ވަުނުމގެ 

ޖިނާީއ ،ކޯޓު އަމުރަާކ ނުލައި ވަނުމުގެ ބާރު ،ންމު ތަނަކަށްއާބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، 

. އިންވަނަ މާއްދާ 30ވަނަ މާއްދާއާއި  28އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

ންމު ތަްނތަން ބަލައި އާ

 ފާސްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންަނށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ބޭނުންިހފުމުގެ ތެރޭގައި، 84މި ގަވާއިދުގެ .85

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ާބރުވެސް ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

ތަނުގައި ތިބެންެޖހޭނެކަަމށް ފުލުހުން ކަނޑައަޅާ ަޓކައި، އެ ށްތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަ އެ (ހ)  

 ަތނެއްގައި ތިބުން؛ އެކަށޭނަ ވަގުތެއް ވަންދެން އެ

 ތަނެއް ހޯދުން؛ ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނޭތޯ އެ (ށ)  

ނަމަ، އެ އެއްޗެއް ނިއްޖެ ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުްނ ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެ (ނ)  

 ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަދށަށް ގެންިދއުން؛

ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ މީހަކު ހަކު ންމު ތަނެއްގައި ހުރި މީއާ (ރ)  

އުޅެނީ ކުށެއް ކުރަން ކަމަށް ބުއްދިއަށް ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް، ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު އެ

ކަށީެގންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުަވތަ ހެކިތަކެއް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި،ފަދަ އެ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ީމހާގެ އަތުގައި ުކށެއްގެ ހެކީގެ ގޮތުގަިއ ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން، އެ

ނަމަ، ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށްބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ަޤބޫލުކުެރވޭ އެއްޗެއް އޮތްކަ

 އެ އެއްޗެއް ފުލުހުން އަތުލަިއ،  ފުލުހުްނގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ެއއެ މީހެއްގެ އަތުން

 އެއްޗެއް ގެންދިޔުން؛

 ވީޑިއޯ ނެގުން؛ އާއިތަނުގައިވާ އެއްޗެހީގެ ފޮޓޯ ތަނާއި އެ އެ (ބ)  

 ؛ތަނެއްގައި ހުރި ޢިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުން އެ (ޅ)  

 ތަނެއް ކޮނެގެން ބެލުްނ؛ އެ (ކ)  

 ؛ނަަމ، އެ އެއްެޗއް ހުޅުވައިގެން ބެުލން ހުރިއެ ތަނެއްގައި ށްފައި ހުރި އެއްޗެއް ބަންދުކޮ (އ)  

 އަދި

ނަަމ، އެ ތަުޅ ހުޅުވައިގެން ނުވަަތ ހުރިއެ ތަނެއްގައި ފައި ހުރި އެއްޗެއް ލައިތަޅު (ވ)  

.  ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެ އެއްޗެއް ބެލުން
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ންމު ތަެންއގައި ުހރި މީހަކު އާ

 ރުން ބަލައި ފާސްކު 

ލަތުގައި  މީހަކު ހުރިކަމަށް ފުލުހުްނނަްށހާވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ  102ގަވާއިދުގެ މި  (ހ).86

މީހަކު ބަލަިއ ފާސްކުރުމުގައި، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ނަމަ، އެ ފެނިއްޖެ

 .  ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ؛އެ މީހަކީ ކާކުކަން ބުނެދިނުމަށް އެދުން)1(   

 ގެނައުން؛އެ މީހަކު ފުުލހުންގެ ބެލުމުގެ ދަަށށް  ތަށްށް ނުވާގޮކަހައްޔަރުކުރުމަ)2(   

އެ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ިފޔަވައި، އެހެން ތަްނތަން، ލައިެގންހުރި ހެދުްނ)3(   

 މަތިން އަތްލައިގެން ނުަވތަ ޑިޓެކްޓަރެއް ޖައްސައިގެން ބަލައި ފާސްކުރުން؛

ހެއްގެ އަތުގައި އޮތް އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ މީހަކު ހިފައިގެން ހުރި އެއްޗެއްއެ މީ)4(   

 ބަލައި ފާސްކުރުން؛

ކުރެވޭގޮތަށްކައުއެ މީހަކު ލައިގެންހުރި ހެދުމެއްގެ ޖީބު ނުވަތަ އެއްޗެއް ރައް)5(   

 އެ ހެދުމެއްގައިވާ އެހެން ތަންތަްނ ބަލައި ފާސްކުރުން؛

 ނަމަ، ޫމނު ހާމަކުރުން؛ ހުރިމޫނު ނިވާކޮށްގެން )6(   

ނެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައިލޭކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެ)7(   

 އެއްޗެއް ފުލުހުްނގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިުއން؛ ނަމަ، އެ އޮތް

މަ،ނަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް)8(   

ވަުގތީޮގތުން، އެ އެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަްށނުވަތަ ވަގުތަކަށް،  އެ

 .  ގެންދިއުން

ނަމަ، އެކަްނ ޖެހިއްޖެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަިއން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަން (ށ)  

. ނަމައެ މީހާ ހުރި ލަތެއްގައި އެހާލަތްަތކުގެ ތެރެއިން ހާ ކުރަންވާނީ، އަންނަނިވި   ވެ

ވަޅިއެއް ނުވަތަ ބެލޭއަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްކަމަށް )1(   

ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް އޭނާގެ

 އަތުގައި އޮތްކަމަށް ބެލެވުްނ؛ 

 ރިކަމަށް ެބެލވުން؛އޭނާގެ އަތުގައި މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބަނގުރާ ހު)2(   

 އޮތްކަމަށް ބެލެވުްނ؛އޭނާގެ އަތުގައި  ފައިވާ އެއްޗެއް ގައިވަގަށް ނަ)3(   
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ހުރިކަމަށް ބެލުްނ؛އޭނާގެ އަތުގައި  މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ އެއްޗެއް )4(   

 އަތުގަިއޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް އޭނާގެ)5(   

 .  ހުރިކަމަށް ބެލެވުން

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ީމހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފުލުުހންނަށް ބާރު ިލބިދިްނ (ނ)  

މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަކީ އެކަމުން އެއްވެސް މަޤްޞަދެއް އެ ވިޔަސް،  ކަމުގައި

ކަމެއް ނޫންކަމަށް ނެނުވަތަ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ހާސިލުވާނެ 

 ނަމަ، ބަލައި ފާސްނުކޮށް ދޫކޮްށެލވިދާނެއެވެ. ކުރާ ފުލުހަކަށް ފެނިއްޖެ އެކަން

) ނަްނބަރުން ފުުލހުންނަށް ިލބިދޭ ބާރުެގ6( އާއި) 5( ،އާއި )3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ރ)  

ސެއްގެބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއް ޖިން ،މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ،ދަށުން

. އެ ވަގުތު އެ ތަނުގައި ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއްޖިންސުގެ ފުލުހުން އެކަންޏެވެ

ތަނަށް ހާޒިރުކުރުވައިގެން އެ  ނަމަ، އޭނާއާ ެއއް ޖިންސުގެ މީހަކު އެ ފުލުހަކު ނެތް

  .  މީހަކު މެދުވެރިކޮށް، ބަލައި ފާްސކުރެވިދާނެއެވެ

ގާ އަޅައިގެން ހުރި މީހެއް ނަަމ، އޭނާގެ މޫނު ހާމަކުރަްނބަލައި ފާސްކުރަންޖެހެނީ ޫމނުބުރު  (ބ)  

ހާމަުކރާއިރު ހާޒިރުވެ ހުންނަންވާނީ، އޭނާއާ އެއްޖިންސުގެމޫނު އަންގަންވާނީ އަދި 

. އެ ވަގުތު އެ ނަމަ، އޭނާއާ އެއް ޖިންސުގެ ތަނުަގއި އެފަދަ ފުލުހަކު ނެތް ފުލުހެކެވެ

މީހަކު ލައްވައި އޭނާ ބަަލއި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ. ތަނަށް ހާޒިރުކުރުވައިގެން އެ މީހަކު އެ

ގެ އިތުރުްނ،ންފުލުހުން މީހަކު ަބލައި ފާސްކުރާއިރު، އެ ތަނުގައި ބަލައި ފާސްކުރާ ފުލުހު (ޅ)  

. ހުންގެ އެކަކުމަދުވެގެން  ފުލު  ުހންނަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެޖެހިއްޖެ ނަމަ،  ންމު ތަނެއްގައި މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންއާ (ކ)  

) ވަަނ6(ވަނަ ނަންބަރާއި، ) 5( ،ވަނަ ނަންބަރާއި  )4( ،ވަނަ ނަންބަރާއި )3(

،މީހަކު ަބލައި ފާސްކުރަންވާނީ ވުރެ އިތުރަށް އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މިްނވަރަށް

ގެަދށަްށށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުކަމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަ އެ

.  އެ ،ގެންދިޔުމަށްފަހު  މީހަކު ފުުލހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ގެންގޮސްގެންނެވެ

 

) ަވނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ީމހަކު ބަލާފާސްކުރުމުގ3ެމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (އ)  

ތެރެއިން، އޭނާގެ ލައިގެން ހުރި އަންނައުނުގައި ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު
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ޤީޤަާކޙުއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ުނވަތަ ޖިނާއީ ތައެ

އެ  ،ނަމަ ނުވަތަ ފެނިއްޖެ ،ނަމަ ފައިވާވައިގުޅިގެން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެއް ފޮރު

ވަގުތުގައި ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ގެންގޮސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ އެއްޗެއް އެ

.ދަށަ  ށް ގެންދެވިދާނެއެވެ
 

މީހެއްގެ އާންމު ތަނެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކުށުގެ ތުހުމަތުގެ ބާވަތުން އެ )ވ(  

މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަތުން ފެންނަ ނުަވތަ އެ

އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ ،ނަމަ އްޖެތަނެއްގައި ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުރަހެއް މެދުވެރިވެ އެ

އެ ،ނަމަ ކަމެއްކަަމށް ފެނިއްޖެ އެފަދަ ތަނެއްގައި ބަލައި ފާސްުކރުމަކީ އެކަށީގެން ނުވާ

ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ. ،މީހަކާއެކު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށްފަހު އެއްޗެއް އެ 
 

އާންމުަތނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް 

 ހެކި ނެގުން 

ފާސްކުރެވުނު ތަނުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްޗެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައިލައި ބަ.87

އެއްޗެއް ހެކީގެގޮތުގައި ނެގުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަްށ ނަމަ، އެ ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނިްއޖެ

. އަދި އަމިއްލަ މަތިން ތުގެގޮ ތަނެއް ޤާނޫނުގައިވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ލިބިގެންވެއެވެ

ޤާނޫނާ ޚިލާުފ ަތނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ަލތުގައި އެފަދަހާ ލޭއާންމުތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެ

،ނަމަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޭބނުންކުެރވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ

މާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްޙިލަޙަތު ޞްތަުނގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މަ ތަނުގައި އެ އެވަގުތަކު އެ

މާޔަތްކޮށްދޭނެޙިލަޙަތު ޞްތަނުގެ ވެރި ފަރާތް ނުވަތަ މަ އެއްޗެއް  ނަގަންވާނީ  އެ ހުރިނަމަ، އެ

   .ފަރާތަކަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ

ބަލައި ފާސްުކރުުމގެ ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ގަވާއިދުގެ ބާވީސްވަނަ ބާބުގައިވާ މި ،މަނަ ންމު ތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފިއާފުލުހަކު އެއްވެސް .88

 ރިކޯޑު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ 
 

 

 ސޯޅަވަނަ ބާބު  

 އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން 

އަިމއްލަ ތަންތަނަށް ަވނުުމގެ 

 ބާރު 

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ ،ގެ ާބރުބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، އަމިއްލަ ތަނަކަށް ަވނުމު.89

. އިންވަނަ މާއްދާ 29  ފުލުހުންަންށ ލިބިގެންވެއެވެ
 

 އަިމއްލަ ތަންތަނަށް ަވނުން 

 

ޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިާނއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ބަލައި ާފސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިޙުފުލުހުން ތަ (ހ).90

ތަނެއްގެ ވެރި އެ ، ވަދެޭވނީތަނަކަށް ނަމަ، އެ ޖެިހއްޖެ އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންަނން
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. ރުހުންލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ރުހުމާއެކުގައެވެޞްފަރާތުގެ ނުވަތަ އޭނާގެ މަ

. ހާނެތް  ލައި ފާސްކުރުމަށްބަ ަލތުގައި އެތަނަކަްށ ވަެދވޭނީ ކޯޓު އަމުރަކާ އެކުގައެވެ

 ގައި އެވަނީއެވެ. 4ހުއްދަ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ޖަދުވަލު 

" ކަމުގައި ބުނެފަިއޞްޓަކައި "މަ މި ބާބުގެ މަޤްޞަަދށް (ށ)   ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތް

އެވަނީ، އެ ތަނެއްގެ ވެރި ފަރާތް ނުވަތަ އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތް ނުވަތަ އެވަގުތަުކ

.  ހަތަނަކާ  އެ  ވާލުވެގެން ހުރި ފަާރތް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ

ލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ަކންކަންހާނަަމވެސް، އަންނަނިވި  އޮތް  ެއހެންމި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)  

ކުރުމަށްޓަކައި، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި، އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް

. އަދި އެކަންކަން ކުރަން އެކަށޭނެ މިންވަރެއްގެ ވަގުތަކަށް އެ ތަނުގައި ލިބިގެންވެއެވެ

. މަޑުކުރުމުގެ ނުވަތަ   ތިބުމުގެ ބާުރވެސް ފުލުހުންނަށް ިލބިގެންވެއެވެ

ލަތުގައި ހުރި މީހަކުހާކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ )1(   

 ހައްޔަރުކުރުމަށް.

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް.)2(   

ދަނިކޮށް އޭނާހައި ޓަކައި، އޭނާ ފަ މީހަކު ހަްއޔަރުކުރުމަށް ލޭމަށް ބެކުށް ކުރި ކަ)3(   

. ލަެތއްގައި، އޭނާ ހޯދުމަށް އެހާއަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަދެއްޖެ  ތަނަަކށް ވަނުމަށް

މީހަކު ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުަދލަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަުކން އެ)4(   

 .ތަނަކަށް ވަނުމަށް މުދަލެއް ސަލާމަތްކުރުމަށް އެ

ވާލުކުރުމުގެ ާބރު ލިބިފައިވާ ލިޔުމެއް ނުަވތަ އަމުރެއްހަޤާނޫނީގޮތުްނ )5(   

. ވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ރައްދުކުރުމަށް އެހަ  ތަނަކަށް ވަނުމަށް

ލަތުގައި ހުރި މީހަކު އަމިއްަލހާ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 1މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (ރ)  

ކަމަްށހުރި ތަނުގައި މީހަކު އެ ތަނަކަށް ފުލުހުންަނށް ވަދެވޭީނ، އެ ހުރެގެން އެ ތަނެއްގައި

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ފުލުހުްނނަށް ޤަބޫލުުކރެވުމާއެކު، އެ ހެކީެގ

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ ފުލުހެއްގެ ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް

. ހުއްދަ ލިބި  ގެންނެވެ
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މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އަމިއްލަ ތަނަކަށް ފުލުހަކު ވަނުމަށްފަހު، އެ ތަނެއްގެ (ބ)  

ލަޙަތުޞްމައެ ތަނެއްގެ ވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ތަނަކާ ހަ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ 

ފެއްރަޢާއޭނާގެ ތަ ފައި،މާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ދައްކައިޙި

ލަތުގައިހާ) ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުރާ 1(ނ) ގެ (އެ ތަނަށް ވަނީ މި މާއްދާގެ ، ދީ

.  ހުރި މީހަކު އެ  ތަނުގައި ހުރުމުންކަން އަންގައިދޭންވާނެއެވެ

ތަނަްށ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އަމިއްލަ ަތނަކަށް ވަނުމުން އުފެޭދ މައްސަލައެއްގައި، އެ (ޅ)  

ކުރި އެކަށީގެްނވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، އެ ހުއްދަވަނުން ބިނާ ވަތް

. ފުލުހުންނާއި ދިން   ހުއްދަައށް އެދުނު ފުލުހުންގެ ޒިންމާއެކެވެ

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަތްނަމަވެސް، އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލަިއ (ކ)  

.  ގައިވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާ 91ފާސްކުރެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ   މަތިްނނެވެ
 

މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަންަނ މި (އ)  

މީހެއްގެ އެ ،ަތކެއްޗާއި ފުޤާނޫނާ ޚިލާ ،ށް ފެްނނަން ހުންނައަ ތަނަކުން ހާމަކޮށް ދިމާ

ފާސްކުރުމެއް ލައިބަ ރަށް މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅުންުހރި ހެކި ނުވަތަ ތަކެިތ އިތު

ހިފެހެްއޓުމުގެ ގައި، އެ ތަކެތިފެްނނަން ުހންނަ ހާލަތުގައި އެފަދަ ތަެކތި ނަ ޔަށްހާމަ ،ނެތި

 ބާރު ފުލުހުންަނށް ލިބިގެްނވެއެވެ.
 

އަިމއްލަ ތަންތަން ބަަލއި 

 ފާސްކުރުން 

 

ގުޅޭ ހެކި އަމިއްަލ ހިނދަކު، ކުށަކާހައި ޤާނޫނެއްގައި އެހެންޮގތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައި ނުވާ (ހ).91

އަދި އެއީ އެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ،ތަނެއްގައި ހުރިކަމަށް ފުލުހުންަނށް ފެނިގެން

،ވާނަމަ  ހެކީގެގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުަށހެޅުމަށް ބޭނުންތެރިވެދާނެ އެްއޗެއް ކަމަށް

ތަނެއްގައި ތަނެއްގެ ވެރި ފަރާތުެގ ނުވަތަ އެ ތަނަކަށް، އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެ އެ

ވާލުވެގެން ހުރި ފަރާތުގެ ރުހުމުގައިހަތަނަކާ  ނުވަތަ އެވަގުތު އެ ގެ ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް

. ރުހުން ނެތް  ކޯޓު ،ލަތުގައި ފުލުހުްނނަށް ވަދެވޭނީހާފުލުހުންަނށް ވަދެވިދާނެއެވެ

.އަމުރެއްގެ   ދަށުންނެވެ

،މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރުހުމުގައި ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން، މި (ށ)  

ތަނެއްގައި ތަނެއްގެ ވެރި ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ އެ ،އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންނަ ވަނުމުގައި

ހުމުގައިވާލުވެގެން ހުރި ފަރާތުގެ ރުހަތަނަކާ  ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެވަގުތު އެ

.  އެ  ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ިލބިގެންވެއެވެ
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ބަލައި ތަނެއް އެ ،މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ރުހުމުގައި ތަނަކަށް ވަދެ  މި (ނ)  

ގެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް ތަނެއްގެ ވެރި ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ އެ  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު

ތަނެއްގައި ހުރި ާވލުވެގެން ހުރި ފަރާތުގެ ރުހުމުގައި އެހަތަނަކާ  ތު އެނުވަތަ އެވަގު

. މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހެކީގެ ޮގތުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުުހންނަށް ިލބިގެންވެއެވެ
 

ނަމަވެސް، ެއެތރެކުރުމާއި ގެންގުޅުން އޮތް މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި މި (ރ)  

ހިފެހެއްޓުމުގެއެ ތަނުން ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ އެއްޗެއް އެއްޗެއް  ކޮށްފައިވާމަނާނަކުން ނޫޤާ

 ބާރު ފުލުހުންަނށް ލިބިގެްނވެއެވެ.
 

ނަަމ، ނުަވތަ (ށ) ަގއިވާ ފަދައިން ރުހުމުގައި ަތނަަކށް ވަތް އާއިމާއްދާގެ (ހ)  މި (ބ)  

 ޔުމުން ރިޯކޑުކުރަންވާނެއެވެ.ނަމަ، ރުހުން ލިބުނުކަން ލި ފާސްކުރިލައިރުހުމުގައި ބަ
 

ބަލައި ފާސްުކރުުމގެ ައމުރު 

ތަންފީޛުކުުރުމގައި 

ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ އިތުރު 

 ބާރު 

އިން ވަނަ މާއްދާ 34ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ،ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގައި.92

.ލިބިެގންފުުލުހންނަށް އަންނަނިވި އިތުރު ބާރުތައް   ވެއެވެ

ތަން ަބލަިއ ވަދެ، އެ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަަނށް (ހ) 

 ތަނުގައި ތިބުން؛ ފާސްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އެ

ޖެހޭ ނަމަ، ނުވަަތންކޯޓު އަމުރުގައިވާ ތަނަށް ވަނުމަށްޓަކައި އެހެން ތަނަކަށް ވަްނނަ (ށ)  

ވެސް ތަަނށް ާވނަަމ، އެ ަތނަކަށް ވަދެގެން ކަމުގައި ޭވނީ އެހެން ތަނަކަށް ވަދެ އެ

 ވަނުން؛

ޤީޤުޙުކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއްނޫން، އެ މައްސަލައިގައި ނުވަތަ ފުލުހުން ތަ (ނ)  

ގުޅޭ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޭބުނންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ުކށަކާ އެހެން ކުރަމުންދާ ޖިނާއީ 

ނަމަ،ހުރި  ތަނުގައި ފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް އެ ދައިށްގެން ހޯނުވަތަ ކުށްކޮ

ލުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށްތައިއެއްެޗއް ފޮރުވުމުގެ ނުވަތަ ނައް އަދި އެނުވަތަ އޮތް ނަމަ، 

އެ އެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަްށ ،ނަމަ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ

 ގެނައުން؛

 ވީޑިއޯ ނެގުން؛  އާއިތަނުގައި ހުރި ކަމާބެހޭ އެއްޗެހީގެ ފޮޓޯ ތަނާއި އެ އެ (ރ)  
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މީހަކު ބަލައި ތަނެއްގައި އެ ވަގުތަކު ހުރި މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ނަމަ، އެ އެ (ބ)  

 ފާސްކުރުން؛

 ؛ދޮރެއް ހުޅުވުން ފައި ހުރި ދޮރެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެލައިތަޅު (ޅ)  

ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުޑަދޮރެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ނުވަތަ ކުޑަޮދރު ހަލާކުކޮށްލައިގެްނ (ކ)  

 އެ ކުޑަދޮރެއް ހުޅުވުން؛

ނުވަަތބައެއް ފަންގިިފލާއިން ނުަވތަ ބައެއް،  ތަޅުންގަނޑުން ބައެއް، ނުވަތަ ފާރުން (އ)  

އް ކޮނެގެން ބަަލްނޖެހޭ އެއްޗެއް ނުވަތަފުރާޅުން ބައެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެްނ ނުވަތަ ތަނެ

 ތަނެއް ބެލުްނ؛ 

ބަންދުކޮށްފައިހުރި ފޮްއޓެއް ުނވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހުޅުވައިގެން ނުވަަތ (ވ)  

 ހަލާކުކޮށްލައިގެން ަބލަންޖެހޭ އެްއޗެއް ބެލުން؛

ދުގެ ސަތާރަވަނަިމ ގަވާއި ،ތަނެއްގައި އޮްތ އުޅަނދެއް ަބލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ނަމަ އެ (މ)  

.  ފައިވާ ގޮތުގެަމތިން އެކޮށް ބާބުގައި ބަޔާން  ކަމެއް ކުރުން

 

ބަލައި ފާސްުކރުުމގެ ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ގަވާއިދުގެ ބާވީސްވަނަ ާބބުގައިވާ މި  ،ނަމަ ލަ ތަެނއް ބަލައި ފާސްކޮށްފިފުލުހަކު އެއްވެސް އަމިއް.93

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެެވ. އަދި ތަނަށް ނުވަތަ ތަނުގައިވާޑު ލިޔެގޮތުގެމަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ރިކޯ

ލުފުސީކަމުގެ ތަ ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ، އެލައިއެއްވެސް މުދަލަކަށް ބަ

 ރިކޯޑުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އެ

 

 ސަތާރަވަނަ ބާބު  

 ބަލައި ފާސްކުރުން  ފަހަރު އުޅަނދު  

 އުޅަނދުފަަހރު ބަލައި

 ފާސްކުރުން 

މަތިން އެއްގަމާއި ަކނޑާއި ވައިގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަުރ ފައިވާ ގޮތުގެކޮށްމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން.94

ފުލުހުންނަްށ އިންވަނަ މާއްދާ 35ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ،ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު

 .  ލިބިގެންވެއެވެ
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ކޯޓުއަމުރަކާ ނުަލއި ބަލައި 

 ފާސްކުރުން 

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ފަހަރުަލތްތަކުގައި، ކޯުޓ އަމުރަކާ ނުލައި އުޅަނދުހާއަންނަނިވި  ހ)(.95

.  ،ބާރު  ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ

ޤާނޫނަކުން ެގންގުޅުން މަނާުކރާ ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަަތ ޮގވާއެއްޗެއް އެ)1(   

 އުޅަނދެއްގައި އޮތުން؛

 ؛ޗެއް ހުރުންއެ އުޅަނދެއްގައި މަސްތުވާއެއް)2(   

 ހުރުން؛އެ އުޅަނދެއްގައި  ފައިވާ މުދާ ގައިވަގަށްނަ)3(   

 ހުރުން؛އެ އުޅަނދެއްގައި   ކުށްކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ މުދާ)4(   

ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް އެ އުޅަނދެއްގައި އޮތްކަމަށް ބެލުން؛)5(   

 ވުން؛ ނުންކުރި އެއްޗަކަށް އެ އުޅަނދުކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭ)6(   

ހިނގަމުންދާކަމަްށ، ނުަވތަ ުކށުގެ ޢަމަލެއްެއ އުޅަނދުަގއި   ލެއްކުށެއްގެ ޢަމަ)7(   

ގަންކަން، ކުށުގެ ޢަމަލެއް ދާދި ދެންމެ ހިނގައިފިކަމަށް،އެ އުޅެނީ ހިން

 .  އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވުން

މަތިން އުޅަނދުފަަހރު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މި (ށ)  

އަންނަނިވި ަކންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ،ފުލުހުންަނށް ލިބިެގންވާ ބާރުަތކުގެ ތެރޭގައި

 .  ލިބިގެންވެއެވެ

ފައިދާ އުޅަނދެއް ހުއްޓުވައި، އެ އުޅަނދު ފާސްކުރުމުގެ ބާރާއި،ވައިދުއް)1(   

ބަނދަރުކޮށްފައިވާ އުޅަނުދފަހަރު ބަލައި އިއުޅަނުދަފހަރާ ކުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޕާ

 ؛ފާސްކުރުމުގެ ބާރު

ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުއްޓުާވ ުއޅަނދެއްގައިވާ މީހުން ފުުލހުންގެ ބެލުމުގެދަށަްށ)2(   

 ؛ގެނައުމުގެ ބާރު

އި ފާސްކުރުމަކީއުޅަނދެއް އޮތް ތަނެއްގައި ބާއްވައިގެން އެ އުޅަނދެއް ބަލަ)3(   

ަނމަ، އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާްސކުރުމަށްޓަކައި، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމުގައި ނުވާ

 ؛ތަނަކަށް ގެންިދޔުމުގެ ބާރު ކުރެވޭނެ އެހެން ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށުން އެަކން 

 އަދި
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އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް)4(   

އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު.ނުވަތަ ހުރި ނަމަ، ނަމަ، އޮތް  އުޅަނދުގައިއެ 

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައ2ިމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)  

ތެރެއިން މީހަކުނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނުވަތަ އޭގެ ގައި ތިބި މީހުން ދެއްއެ އުޅަނ

މީހުން ނުަވތަ އެ ބަޔަކު ނުވަަތ ނަަމ، އެ ބެލުމުގެ ދަަށށް ގެްނނަންޖެހޭފުލުހުންގެ 

މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމާމެދު، އުޅަނދު ހިފަހައްޓާ ވަގުތުން ފެށިގެްނއެ 

)  4ގިނަވެގެން  .(ހަތަރެއް  ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ގޮތެއް ނިްނމަންވާނެއެވެ

ހ) ގެ ދަށުން އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށަންވާނީ، އެ އުޅަނދަކާމި މާއްދާގެ ( (ރ)  

ފެއް ދީ،ރައޭނާގެ ތަޢާ ،ވާލުވެހުރި ފަރާތަށް، ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ދައްކައިހަ

ލަތްތަކުެގހާއެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރެވެނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ 

. ލަތެއް ދިމާވެގެހާތެރެއިން ކޮން   ްނކަން އަންގައިދިނުމަށްފަހުގައެވެ
 

" ކަމަށް ބުނެފައިހަމި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އުޅަނދާ  (ބ)   އެވަނީ، ވާލުވެހުރި ފަރާތް

ަލްތތަކުގައި، އަންަނނިވިހާވާ މި އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުަރންދާއިރު ތިރީގައި

 މަިތންެނވެ. ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުގެ

ނުވަަތ ހުރި ނަމަ،ނަމަ،  ގެ ވެރިފަރާތް އެ އުޅަނދުގައި އިންއެ އުޅަނދެއް)1(   

 އޭނާ؛ 

 ނަމަ، އޭާނ؛ ވާލުކޮށްފައިވާހަވެރިފަރާތުން އެ އުޅަނދު ވަކިފަރާތަކާ )2(   

 މީހާ؛ ނަމަ، އެވަގުތަކު އެ އުޅަނދު ދުއްވަން އިން އެއްގަމު އުޅަނދެއް)3(   

ފައިވާ ތަނުގެވައިނދު ބާއްނަމަ، އެވަގުތަކު އެ އުޅަ އެއްގަމު އުޅަނދެއް)4(   

 ؛ާވލުވެ ހުރި ފަރާތްހަތަނަކާ  ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ

 ނަމަ، އެ އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން؛ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް)5(   

ނަމަ، ވާުލކޮށްފައިވާ މީހާ އެ އުޅަނދުގަިއ އިންހައެ އުޅަނދު ބެލެހެއްުޓން )6(   

 އޭނާ؛ ނުވަތަ ނުވަތަ ހުރި ނަމަ، 

ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތްކަމަށްޞްއުޅަނދާ ގުޅޭގޮތުން ވެރިފަރާތުގެ މަ)7(   

 އޭނާ. ނުވަތަ ހުރި ނަަމ،  ނަމަ، ބަޔާންކުރާ މީހާ އެ އުޅަނދުގައި އިން
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ނާއީ އިޖުރާއަތުގެޖި ،ލަތްތަކުގައި އެވާ މީހުންނަކީހާއެވާ  މި މާއްދާގެ (ބ) ބަޔާންކޮށްފައި (ޅ)  

ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭޞްޓަކައި އުޅަނދުގެ މަ) ގެ ބޭނުމަށްޅގެ (ވަނަ މާއްދާ 33ޤާނޫނުގެ 

.ލޭމީހުންކަމުގައި ބެ  ނެއެވެ

 

ކޯޓު އަމުރަާކއެކު އުަޅނދު 

 ބަލައި ފާސްުކރުން 

ވާލުވެހުރިހައެ އުޅަނދަކާ  ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށަންވާނީ (ހ).96

. އަދިފަރާތަށް ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާ  ޑާއި ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ

އޭނާއަށް ނަމަ، ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ފުލުހުން  ވާލުވެހުރި ފަރާތުން އެދިއްޖެހައުޅަނދާ 

.  ދޭންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އަމުރުގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރާނީ އެ އަމުރުގައިވާ (ށ)  

. އަދި އެ ައމުރުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ބާރުމަތިން ގޮތުގެ ނެވެ

.  ފުލުހުންަނށް ދީފައިވާ  ނަމަ، އެަކންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުާރ އަމުރުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ކަންަތއްތަކެއް ކުރުމުގެ ބާރު(ނ)   

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކުރުމަްށ 95ނަަމ، މި ގަވާއިދުގެ  ނުވާ ފައިފުލުހުންަނށް ދީ

އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރާ ފުލުހުންނަްށ ،ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންަނށް ބާރު ލިބިދޭ ކަންކަން

.  ލިބިގެންވެއެވެ
 

ބަލައި ފާސްުކރުުމގައި 

 ޢަމަލުކުރަްނވީ ުއސޫލު

ވާލުވެހުރިހަސްކުރަން ފަށަންވާނީ، އެ އުޅަނދަކާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުޅަނދެއް ބަލައި ފާ.97

ފަކާއި ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދީ، އެރައޭނާގެ ތަޢާ ،ފަރާތަށް، ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ދައްކައި

ލަްތތަކުެގހާވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ  95އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރެވެނީ މި ގަވާއިދުގެ 

. އް ދިމާވެގެްނކަން އަންގައިދިނުމަށްލަތެހާތެރެއިން ކޮން   ފަހުގައެވެ
 

ދުްއވަުމންދާ ުއޅަނދެއް 

 ފާސްކުރަން ުހއްޓުވުން 

ނަމަ، އެފަަދ ފައިދާ އެއްގަމު އުޅަނދެއްވައިބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ އުޅަނދަކީ ދުއް (ހ).98

.   ދެއްއުޅަނ  މަޑުކުރުވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ

ގަބަހުން ުނވަތަ އިޝާރާތުން ނުވަތަ އެކަމަށް ގެންގުޅޭ ނިާޝްނޖެހި ބޯޑަކުންއަނ)1(   

 މަޑުކުރަން އެންގުން.

ލަަތށާއި މަގުހިނގާ މީހުންގެހާ ތަށާއިވަގު ،ނަމަ އެގޮތަށް އެންގުމުން މަޑު ނުކޮށްފި)2(   

)  4ައންނަނިވި  ފައި،ތެރިކަމަށް ބަލައިކައުރައް ކުރެ ގޮތަކަށް ގޮތުން(ަހތަރެއް

 .  ޢަމަލުކުރުން
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 އެ އުޅަނދު މަޑުކުރަންދެން އެ އުޅަނދުގެ ފަހަތުން ދިޔުން؛  )(ހ    

ލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެން ފުރޮޅުސީލުމަށް ބޭުނންކުރާ ވަ ޅައިފުރޮޅު ފަ )(ށ    

  ؛ލުންޅައިފަ

ރީޓައެ އުޅަނދުގެ ރަޖިސް ،އެ އުޅަނދުގެ ފަހަތުން ނުގޮސް )(ނ    

 ވަތަ ނު ؛ނަންބަރު ނޯޓުކުރުން

 ދިއުން.ހައިފަ ދެއްއެ އުޅަނ ،ޕޮލިސް ސައިރަން އެޅުމާއެކު )(ރ    

،ނަމަ ފައިދާ ކަނޑު ދަތުރުފަތުުރކުރާ އުޅަނދެއްވައިބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ އުޅަނދަކީ ދުއް (ށ)  

މަތިން ފުލުުހން މަޑުކުރުވުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ޮގތުގެ  ފަހަރުއެފަދަ އުޅަނދު

.  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ  ވެ

އަނގަބަހުން ުނވަތަ އިޝާރާތުން ނުވަތަ އެކަމަށް ގެންގުޅޭ ނިާޝްނޖެހި ބޯޑަކުން)1(   

 މަޑުކުރަން އެންގުން.

އަންނަނިވި ފަިއ،ވަގުތާއި ޙާލަތަށް ަބލައި ،ނަމަ އެގޮތަށް އެންގުމުން މަޑުނުކޮްށފި)2(   

3  ( .   ގޮތުން(ތިނެއް  ކުރެ ގޮތަކަްށ ޢަމަލުކުރުން

ފޯނުނަންބަރުކަމަށް އެ އުޅަނދުގައި ފޯނު ގުޅޭ  އެ އުޅަނދާ )ހ(    

ގެންނަމަ، އެ ނަންބަރަށް ގުޅައި ތިހާރުކޮށްފައިވާސްނަންބަރެއް އި

 މަޑުކުރަން އެންގުން؛

މަޑުކުރަން ،ގެ ވަސީލަތް ބޭނުންޮކށްގެންނުރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަ )ށ(    

 އެންގުްނ؛ ނުވަތަ އެ ބޯޓަށް 

 މަޑުކުރަންދެން އެ އުޅަނދުގެ ފަހަތުން ދިޔުން؛  އެ އުޅަނދު )ނ(    

 އެ އުޅަނދު ހުއްޓުވުމަށް ކޯސްޓްގާޑުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން. )ރ(    
 

ވެރިަފރާތް ނޭނގޭ 

 ފަަހރު އުޅަނދު

ބެލުންތަުކންލައި ފުލުހުން ބަ ،ލަުތގައިހާންމު ތަނެއްގައި އޮތް އުޅަނެދއް ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ އާ.99

ފައިވާ އުޅަނދު ބެލުމުގައި ފުލުހުންލައިރާތް އެނގެންނެތް އުޅަނދާއި ވެރިޔަކުނެތި ދޫކޮށްއޭގެ ވެރިފަ

ޢަމަލުކުރާނީ، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުަލއި އުޅަނދެއް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ހުރި އުސޫލުތަކާ ވީހާވެސް

.  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގައި، އެގޮތަށެވެ
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 ރިކޯޑު ބަލައި ފާސްުކރުުމގެ

 ބެލެހެއްޓުން 

ގަވާއިދުގެ ބާވީސްވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ  މި ،ފުލުހަކު އެއްވެސް އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފިނަމަ.100

.  މަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ރިކޯޑު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

  އަށާރަވަނަ ބާބު  

 މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުން  

މީހުން ބަަލއި ފާސްކުުރމުގެ 

 ބާރު 

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ 5 ބާބުގައި ހިމެނިގެންވަނީ، ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ މި.101

ވަނަ މާއްދާއަްށ 38ޓަކަިއ، އެ ޤާނޫނުގެ  ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް އުސޫލުތަކަށް ފުލުުހން ޢަމަލުކުާރނެ

 ފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކެވެ.ވައިލައިޙަވާލާދީ އެކުލަ
 

 ކޯޓު އަމުރާ ނުލައި މީހުން

 ބަލައި ފާސްުކރުން 

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި މީހަކު ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ، ކުށުގެ ވެށިން ފެންަނ (ހ).102

ނުވަތަ ކުށެއް ކުރުމަށްަފހު ކުށުގެ ވެށި ދޫކޮށްދިޔަތާ ިގނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ފުލުުހންާނ

އަްނނަނިިވ ؛އެކަށީގެންވާ ސަބަބުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ؛ދިމާވާ މީހުންގެ ތެރެއިން

. ހާކަންކަމަށް ޝައްކުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އުފެދޭ   ލަތެއްގައި އެކަންޏެވެ

އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްކަމަށް ބެލެވޭ ވަޅިއެއް ނުވަތަ)1(   

ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް އޭނާގެ

 އި އޮތްކަމަށް ބެލެވުްނ؛ އަތުގަ

 އޭނާގެ އަތުގައި މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބަނގުރާ ހުރިކަމަށް ެބެލވުން؛)2(   

 ފަިއވާ އެއްޗެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވުން؛ގައިއޭނާގެ އަތުގައި ވަގަށް ނަ)3(   

 ްނ؛އޭނާގެ އަތުގައި މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ އެއްޗެއް ހުރިކަމަށް ބެލު)4(   

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގަިއ)5(   

 .  ހުރިކަމަށް ބެލެވުން

މީހަކާ ލަތެއްގައިވާ މީހަކު ހުއްޓުވައި، އެހާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ  (ށ)  

. ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަ  ށް ިލބިެގންވެއެވެ

 އެ މީހަކީ ކާކުކަން ބުނެދިނުމަށް އެދުން؛)1(   

ގެނައުން؛އެ މީހަކު  ށް ނުވާގޮތުން ފުުލހުންގެ ބެލުމުގެ ދަަށށް ކަހައްޔަރުކުރުމަ)2(   
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އެ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ިފޔަވައި، އެހެން ތަްނތަން، ލައިެގންހުރި ހެދުްނ)3(   

 ން ނުަވތަ ޑިޓެކްޓަރެއް ޖައްސައިގެން ބަލައި ފާސްކުރުން؛މަތިން އަތްލައިގެ

އެ މީހެއްގެ އަތުގައި އޮތް އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ މީހަކު ހިފައިގެން ހުރި އެއްޗެއް)4(   

 ބަލައި ފާސްކުރުން؛

ކުރެވޭގޮތަށްކައުއެ މީހަކު ލައިގެންހުރި ހެދުމެއްގެ ޖީބު ނުވަތަ އެއްޗެއް ރައް)5(   

 އިވާ އެހެން ތަންތަްނ ބަލައި ފާސްކުރުން؛އެ ހެދުމެއްގަ

 މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރިނަަމ، މޫުނ ހާމަކުރުން؛)6(   

ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ެއއްޗެއް އޭނާގެ)7(   

 ނަމަ، އެއެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަދށަށް ގެންިދއުން؛ އަތުގައި އޮތް

ނަމަ، އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް)8(   

.  ،އެވަގުތަކަށް ވަގުތީގޮތުްނ، އެ އެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަަށށް ގެންދިއުން
 

ންމު ތަެންއގައި ބަލައި އާ

 ފާސްކުރުން 

ންމު ތަނެއްގައި ބަލައިއާ، ލަތުގައި ހުރި މީހަކުހާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  102މި ގަވާއިދުގެ .103

ވަނަ ނަންބަރާިއ )3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 102ނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ  ޖެހިއްޖެ ފާސްކުރަން

) ވަނަ ަންނބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފާސްކުރުނ6ް(ވަނަ ނަްނބަރާއި  ) 5(،ވަަނ ނަްނބަރާއި   )4(،

ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު، ނުވަތަ މީހަކު ފިޔަވައި، އިތުރަށް އޭނާ ބަަލއި ފާސްކުރަންވާނީ އެ

މީހަކު ފުލުހުންގެ ށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަަށށް ގެންދިޔުމަށްފަހު، އެކަހައްޔަރުކުރުމަ

 މަރުކަޒަކަށް ގެންގޮސްގެންނެވެ.
 

ބަލައި ފާސްުކރުުމގައި 

 ޢަމަލުކުރާެނގޮތް 

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ،ވާަކން އެކަން ކުރަން ބޭނުން ،މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކުިރން (ހ).104

.  މީހާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 

 

ނަމަ، އޭނާއަކީ ފުލުހެއްކަމަށް ބަލައި ފާސްކުރާ ފުލުސްމީހާ ހުރީ ޔުނީފޯމުގައި ކަމަށް ނުވާ (ށ) 

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ،އޭނާއަކީ ފުލުހެއްަކން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް  ،ބަޔާންކޮށް

 .  ،ބަލަިއ ފާސްކުރާ ފުލުސްމީހާ ހުރީ ޔުނީފޯމުގައި ނަމަވެސްމީހާއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ

ބަލައި ،އޭނާއަކީ ފުލުހެއްކަން އަންގައިދޭ ަރސްމީ ލިޔުމެއް ،ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން

 ފާސްކުރެވޭ މީހާއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
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ކޮށް ބަލަިއމި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަނު (ނ)  

 ފާސްކުރަން ފަށައިގެން ނުވާނެއެެވ.

ނަމަ، އެކަށީެގންާވ މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ހުއްޓުވައިފި  (ރ)  

ފުލުހުންނަްށ ފައި ބެހެއްޓުުމގެ ބާރުވައިމިންވަރަށް އެކަން ކުރެވެންދެްނ އޭނާ ހުއްޓު

.  ލިބިގެންވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް 102 މި ގަވާއިދުގެ (ބ)  

މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަކީ އެކަމުން އެ ،ވިޔަސް ފުލުހުންަނށް ބާރު ލިބިދިން ކަުމގައި

އެއްވެސް މަޤްޞަދެއް ހާސިލުވާެނ ނުވަތަ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ުކރާނެކަމެއް ނޫންކަމަށް

 ނަމަ، ބަލައި ފާސްނުކޮށް ދޫކޮްށެލވިދާނެއެވެ. އެކަން ކުރާ ފުލުހަކަށް ފެނިއްޖެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ލިިބދޭ ާބރުގެ ދަށުން މީހެއްގެ 102މި ގަވާއިދުގެ  (ޅ)  

ަތނުގައި ހަށިގަނޑު ފުލުުހން ަބލައި ފާްސކުރުމުގައި، ބަލައި ފާސްކުރަންާވނީ އަދި އެ

މީހާއާ އެއް ޖިންސެއްގެ ފުލުހުްނ ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ،އެވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިބެންާވނީ

. އެ ވަގުތު އެ ތަނުގައި ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއްޖިންސުގެ ފުލުހަކު ނެތް  އެކަންޏެވެ

މީހަކު ލައްވަިއ ތަނަށް ހާޒިރުކުރުވައިގެން އެ ނަމަ، އޭނާއާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކު އެ

  .  އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ

ންޖެހެނީ ޫމނުބުުރގާ އަޅައިގެން ހުރި މީހެއް ނަަމ، އޭނާގެ މޫނު ހާމަކުރަްނބަލައި ފާސްކުރަ (ކ)  

އަންގަންވާނީ އަދި ހާމަކުރާއިރު ހާޒިރުވެ ހުންނަންވާނީ، އޭނާއާ އެއްޖިންސުގެ ފުލުހެކެވެ.

ނަމަ، ޭއނާއާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކު އެ ތަނުގައި އެފަދަ ފުލުހަކު ނެތް އެ ވަގުތު އެ

.   ވައިގެން އެތަނަށް ހާޒިރުކުރު  މީހަކު ލައްވައި އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ

ފުލުހުން މީހަކު ބަލަިއ ފާސްކުރާއިރު، އެ ތަނުގައި ބަލައި ފާސްކުރާ ފުލުހުގެ އިތުރުން، (އ)  

. ހުންގެ އެކަކުމަދުވެގެން  ފުލު  ުހންނަންވާނެއެވެ
 

ބަލައި ފާސްުކރުުމގެ ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 

އްދާގައިވާވަނަ މާ 134މި ގަވާއިދުގެ  ،ނަމަ ކޮށްފިވެސް މީހަކު ބަލައި ފާސްފުލުހަކު އެއް.105

 ގޮތުގެމަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ ރިކޯޑު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

ކޯޓު އަމުރަާކއެކު މީހުން 

 ބަލައި ފާސްުކރުން 

އެދި ފުލުހުން ކޯޓަްށ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ަބލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް (ހ).106

 .  ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ހިމަނަންވާނެއެވެ
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ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި  ،ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި)1(   

 ނަންބަރު؛ ގެނުަވތަ ޕާސްޕޯޓު ގެ ނަންބަރުއަންގައިދޭ ކާޑު

 ލު؛ފުސީ ހޯދަން ބޭުނންވާ ތަކެތީގެ ތަ)2(  

 ފާސްކުރުމަށް ހޭދަވާނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތު؛ ލައިބަ)3(  

 ފާސްކުރުން ފެށޭ ތާރީޚާއި ގަޑި؛ލައިބަ)4(   

 ފާސްކުރުން ނިމޭ ތާރީޚާއި ގަޑި؛ލައިބަ)5(   

 ލު؛ފުސީމައްސަލައިގެ ތަ)6(   

 ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަުބ؛)7(   

 ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނާއި ކުށް؛)8(   

 ސޮއި؛ ،ގެ ނަމާއި، ސަރވިސް ނަންބަރާއިއަމުރަށް އެދޭ ފުލުހު)9(   

ސޮޔާއި، ސަރވިސް ނަންބަރާއި، އިދާރާގެ  ،ހުއްދަދިން އޮފިސަރުގެ ނަމާއި)10(   

 ؛ތައްގަނޑު

. ދަންކޯޓުން ހޯ)11(     އެދޭ އިތުރު އެހެްނ މަޢުލޫމާތު

ރުގައިވާކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރާނީ، އެ އަމު (ށ)  

. ،ގޮތުގެމަތިން  އެ މިންވަރަށެވެ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުާރ އަމުރުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ބާރު(ނ)   

.  ފުލުހުންަނށް ދީފައިވާނަމަ، އެ  ަކންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ

މުރުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ބާރުމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުާރ އަ (ރ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކުރުމަްށ 102މި ގަވާއިދުގެ  ، ޔަސްދީފައިނުވިފުލުހުންަނށް 

އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރާ ފުލުހުންނަްށ ،ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންަނށް ބާރު ލިބިދޭ ކަންކަން

.  ލިބިގެންވެއެވެ

 

ބަލައި  ބަންުދަގއި ހުންނަ މީހާ

 ފާސްކުރުން 

 

ފައި ުހްނނަ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންޖެޭހޓައިޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުުހން ބަންދުގައި ބަހައް.107

މަތިންނެެވ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގައި 51ގަވާއިދުގެ  މި ،ކުރާނީ ލަތުގައި، އެކަންހާ
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 ނަވާރަވަނަ ބާބު  

 މްޕަލް އެކި ބާވަތްތަކުގެ ސާ 

" ކަމަށް ބުނެފައި.108 ސާމްޕަްލގެ މާނަ  ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ،ސާމްޕަލާއި ނަގާހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން  ،އެވަނީ "ސާމްޕަލް

ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ ެއހެނިހެން ާބވަތްތަކުގެ ސާމްޕަލް ލާއި،ސާމްޕަ ނަގާ

.ތަށެހިމެނޭގޮ  ވެ

 

ހަށިގަނުޑގެ ޭބރުން ެނގޭ 

 ލް ސާމްޕަ

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން .109 ނަގާ"ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް

.  އަންނަނިވި ސާމްޕަލްތަކަށެވެ

ނަގާހަށިގަނޑުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ނޫން އެހެން ހިސާބުތަކުން  (ހ)  

 ؛އިސްތަށި

 ؛ސްވަބް ސާމްޕަލް ނަގާދަށުން  ތީގެނިޔަފައްޗާއި ނިޔަފަ (ށ)  

 ސްވަބް؛  ނަގާއަނގައިންނާއި ނޭފަުތންނާއި ކަްނފަތުން  (ނ)  

 ؛ސްވަބް ސާމްޕަލް ނަގާހަށިގަނޑުގެ އެހެނިހެން ހިސާުބަތކުން  (ރ)  

 ؛ކުޅު (ބ)  

)  (ޅ)    ސާމްޕަލް؛ގެ އަޑު (ވޮއިސް

 އެކްސްރޭ؛ (ކ)  

 އަދި ؛ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި (އ)  

.ހަށިގަނޑުގެ ހަ (ވ)    މުގައި ފެންނަން ުހންނަ ތަފާތު ިނޝާންތައް
 

ހަށިގަނުޑގެ ތެެރއިން ަނގާ 

 ސާމްޕަލް 

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން  ނަގާ"ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން .110 ނަގާސާމްޕަލް

 .  އަންނަނިވި ސާމްޕަލްތަކަށެވެ

 ؛ދަތްޕިލައިގެ ނިޝާން (ހ)  

 ؛ލޭ (ށ)  
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 ؛މަނި (ނ)  

 ؛ސާމްޕަލް ނަގާމައިދާގެ ތެރެއިން  (ރ)  

 ؛އިސްތަށި ނަގާގުނަވަނުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދުން  އެ ،ޖިންސީ ގުނަވަނާއި (ބ)  

 ؛ސާމްޕަލް ަނގާހަށިގަނޑުގެ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގުނަވަްނތަކުން އަނގަ ފިޔަވައި  (ޅ)  

 އަދި ؛ޓިޝޫ ސޮފްޓް ދާއި،ކަށީގެ މަ ނަގާޑީ.އެން.އޭ ހެދުމަށްޓަކައި  (ކ)  

 ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް އެއްޗެއް ބާނައިގެން ނަގާ ކުޑަކަމުދާ ތަކެިތ. (އ)  
  

" ކަމަށް ބުނެފައި.111 އިނގިލީގެ ނިާޝން  އެވަނީ، އަތްތިލަ ނުވަތަ ފައިތިލައިގެ ހުދުހަމަށްވާ ބަޔާއި، "އިނގިލީގެ ނިޝާން

ނުވަަތ ަފއިތިލައިގެ ހުދުހަމުގެ ބަޔާއި،އަތާއި ފައިގެ އިނގިލިތަކާއި، އިނގިލިތަކަށްނުވާ އަތްިތލަ 

މާއްދީ ސިފަތަކާއި ނިޝާންތައް ،އަތްތިލަ ނުވަތަ ފައިތިލައިގެ ހަމުގެ ޕެޓަރނާއި، ފްރިކްޝަން ރިޖާއި

.  ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ
 

" ކަމަށް ބުނެފައި (ހ).112 އަތުލިޔުުމގެ ސާމްޕަލް  ެގބާވަތު  (ދޭއް) 2އެވަނީ، ައންނަނިިވ  "އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް

 .  ސާމްޕަލަށެވެ

އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދުމުގެ  ކުރިން އޭނާ ލިޔެފައިވާ )1(   

 ލިޔުމެއްގެ އަސްލު؛ އަދި

   )2( .  އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދުމުން ދޭ ލިޔުމުގެ ނަމޫނާ

ވާއިދުގެމި ގަ ،ންޮކށްފައިވާ ސާމްޕަލް) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔ1ާމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

 ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަުހ ހިފަހައްޓާ މުދަލުެގވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 139 އާއި 138

 ތެރޭގައި ފުލުހުންނަށް ިހފެހެއްޓިާދނެއެވެ.

)1ލަތުގައި ފިޔަވައި، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ހާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  (ނ)  

އެހެން ތިންވަަނ ަފރާތެއްގެ އަތުގައި އޮްތ ،ރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސާމްޕަލްވަނަ ނަްނބަ

ލަތުގައި، އެ ފަރާތުގެ ރުހުމާެއކު، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ފުލުހުންނަށް އެ ސާމްޕަލްހާ

.  ހޯދިދާނެއެވެ
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) ަވނަ ަނންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2( ވަަނ ނަންބަރާއި) 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ރ)  

އެ ސާމްޕަލް ދޭންޖެހޭ މީހާގެ ރުހުމުގައި ފުލުހުންނަށް ،ސާމްޕަލް، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި

.  ހޯދިދާނެއެވެ

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސާމްޕަލް ނެގުމަށ2ްމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ބ)  

ފަރާތާ ފުލުހުންަނށް ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެވޭނީ، އެ ސާމްޕަލަކީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ

އޮތް ހަމައެކަނި ހެކިކަމުގައި ނުާވ ދެކޮޅަށް ޝަރީޢަތަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅެން

. ހާ  ލަތުގައެވެ
 

ނަމަވެސް، ތުހުމަތުކުރެވެނީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގަިއ މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި އެެހން ޮއތް (ޅ)  

އްގެ ދަށުން އެ ސާމްޕަލެއްއަމުރެ ޓުމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ކޯ ،ނަމަ

 ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ޔާކުށުގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ މީހާ ގެން،ހޯދައި
 

ފޮރެންސިކް 

ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަަކއި ނަގާ 

އެހެނިހެން ބާވަްތތަކުގެ 

 ސާމްޕަލް 

" ކަމަށް ބުނެ.113 އެވަނީ، ފައި"ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ސާމްޕަލް

ސާމްޕަލާއި، އިނގިލީގެ ނަގާހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން  ،ާސމްޕަލާއި ނަގާހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން 

ނިޝާނާއި، އަުތލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް ފިޔަވައި، އިލެކްޓްރީނިކް ޑިވައިސަސް ހިމެނޭގޮތުން، ފުުލހުންެގ

އާއި ޑާޓާ، ލާއިށްގެން ނަގާ ސާމްޕަލީލުކޮޙުއެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ތަ އްޗާއިބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެ

 މަޢުލޫމާަތށެެވ.އެހެނިހެން  އެފަދަ 
  

" ކަމަށް ބުނެފައި.114 އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިަވިއސަސް  ލީލުކޮށްގެްނޙުއެވަނީ، އަންނަނިވި ަތކެތިން ނުވަތަ ތަ "އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް

. އާއިޑާޓާ، ލާއިސާމްޕަ ނަގާ  އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތަށެވެ

 )ލެޕްޓޮޕް، ޓެބްލެޓް ހިެމނޭޮގތުން، (ޕަރސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރު ޕިއުޓަރުކޮމް (ހ)  

. (ށ)    މޯބައިލް ފޯނު

 ކެމެރާ. (ނ)  

، ޑާއި މެމޮރީ ކާ، ވާއިޕެން ޑްރައި، ޑާއިސިމް ކާ، ކާއިއިލެކްޓްރޯނިކް ސްޓޯރޭޖް (ހާޑް ޑިސް (ރ)  

ންލައިން ސްޓޯރޭޖް ހިމެނޭއޮ، ޖާއިކްލައުޑް ސްޓޯރޭ ،އިމޯޑެމް،  ޕޯޓަބަލް މީޑިއާ ޕްލޭޔަރާ

 ).މިފަދަ އެހެން ތަކެތި



: ވޮ :                                48 ލިުއމް  ޓް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެ                      1107 އަދަދު

  84 
 

އާއި،އެނަލޮގް އަތުރުކުރީ ގަޑި، ގަޑިއާއި ޑިޖިޓަލްއަތުކުރީގައި އަޅާ ، ޗާއިގަޑި (ސްމާޓް ވޮ (ބ)  

 ).އާއި، މިފަދަ އެހެން ތަކެތިފާރުގައި ހަރުކުރާ ގަޑި

 ވީޑިއޯ ރިކޯޑަރ.އި ރިކޯޑަރާ އޯޑިއޯ  (ޅ)  

(ޅ) ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ ފެށިގެން  ހ) އިންމި މާއްދާގެ ( (ކ)  

.އެހެނިހެން ކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ކައުއިތުރުން، މަޢުލޫމާތު ރައް  އާަލތްތައް
 

އިލެކްޓްރޯނިކް 

ތަކުަގއި ޑިަވއިަސސް

 ،ކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫާމތުަކއުރައް

 ހެކީގެ ގޮުތަގއި ނެގުން 

ކުރުމަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން (ހ).115

ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ނަމަ، އެ މަޢުލޫާމުތކައުއިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއްގައި ރައް

 .  ހޯދަންވާނީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުްނނެވެ

ކުރެވޭ ފަރާްތނަމަވެސް، ކުށުގެ ތުހުމަތުއޮތް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަާޔންކޮށްފައި (ށ)  

ނަމަ، ކޯޓް އަމުރަކާ ނުލައި ފަރާުތން ލިޔުމުން ރުހުން ދީފިހުރި ލޫމާތު ޢުނުވަތަ އެ މަ

. ކަބޭުނންކުރުމަ ގެން، އެ ަމޢުލޫމާތުލޫމާތު ހޯދައިޢުއެ މަ ށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ
 

ނަމަ، އެކަން  ހޯދައިފިމަތިން މަޢުލޫމާތެއް  މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ނ)  

ގައިވާ ުރހުންދިންކަމުގެ ލިޔުްނ 4ރިކޯޑްކޮށް، މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލު ލިޔުމުން 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
 

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި މަޢުލޫާމާތއި އެއްޗެހި ހިމެނޭ.116 ފޮރެންސިކް ހެކި ެއއްކުުރން   ވެ.ތަށެގޮ "ފޮރެންސިކް ހެކި

ގެ މަޢުލޫމާތާއި، ފޮޓޯއާއި، ެއތެރެހަށީގެ ފޮޓޯއާއި، ބޮީޑ.ނގިލީގެ ނިޝާނާިއ، ޑީ.އެން.އޭއި (ހ)  

ސައިންސާއި ެޓކްނޮލޮޖީގެ ޒަރީޢާއިން ،ސާމްޕަލާއި، އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލް ހިމެނޭގޮތުން

. ދާހޯ  އެފަދަ މަޢުލޫމާތު

ޢުލޫމާތާއި ނަގާ ސާމްޕަލް.މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ހަދާ އޮޓޮޕްސީން ލިބިދޭ މަ (ށ)  

ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި ެއއްޗެއް ނުވަތަ ކުށް ކުރި ފަާރްތ ނުވަތަ އަނިޔާ ިލބުުނ (ނ)  

ީލލުކުރުމުން ދެނެގަނެވޭޙުފަރާތް ނުވަތަ ކުށުގެ ވެިށން ފެންނަ މާއްދީ ހެއްކެއް ތަ

 ލާ ރިޕޯޓު.ވައިމަޢުލޫމާތާއި އެ މަޢުލޫމާތުގެ މަްއޗަށް އެކުލަ
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" ކަމަށް ބުނެފައި  (ރ)   މީހަކު ކުށް ،އެވަނީ މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަްށޓަަކއި "ކުށުގެ ވެށި

ކުރި ތަނާއި، ކުށްކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ދާ ދިޔުމާއި، ފިލަން ނުވަތަ އެއްޗެއް ފޮރުވުމަށް

 .  ވަދެހުންނަން ކޮންމެ ަތނަކަށެވެ

   
 

 ވިހިވަނަ ބާބު  

 ގުޅޭ އުސޫލު  ސާމްޕަލް ނެގުމާ 

ފޮރެންސިކް ެހއްކާއި ޤަރީނާ 

ހޯދުާމއި ނެުގާމއި 

ޓެސްޓުކުރުާމއި 

 ތެރިުކރުން ަކއުރައް

،އިއްޔާފޮރެންސިކް ހެކި ހޯދުމަށްޓަކައި ސާމްޕަލް ނެގުމުގަ ،ޤީޤުކުރުމުގައިޙުޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަ.117

ބުގައި ބަޔާންކުާރމި ބާ ،ތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުުކރާނީކައުރައް އިއްޔާލީލުކުރުމުގަޙުތަ

. ގޮތުގެ  މަތިންނެވެ

 

ސޮޔާއި، އިނގިލީގެ 

 ެނގުމާއި ފޮޓޯ ނިޝާނާ

 ގުިޅގެން ހިނގާނެ އުސޫލު 

ވަނަ މާއްދާގައި އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލާ 112ސޮޔާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާނީ، މި ގަވާއިދުގެ  (ހ).118

 .  ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކެވެ

ހިނދަކު،ހައި ން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާމި ގަވާއިދުގެ އެހެ (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގައި 112އިނގިލީގެ ނިޝާްނ ނެގުމާ ގުޭޅގޮތުން ހިނާގނީ، މި ގަވާއިދުެގ 

  .  އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެވެ

ކު،ހިނދަހައި  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާމި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން (ނ)  

ނޑުގެހަށިގަ ،ވަނަ މާއްދާގައި 120ފޮޓޯ ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާީނ، މި ގަވާއިދުގެ 

 ބޭރުން ނަގާ ސާމްޕަލް ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫެލވެ.
 

ހަށިގަނުޑގެ ޭބރުން ަނގާ 

 ސާމްޕަލް 

ނޑުގެ ބޭރުން ސާމްޕަލް ނެގޭނީ، އެ ސާމްޕަލް ދޭންޖެހޭކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހަށިގަ  (ހ).119

 މީހާގެ ރުހުމުގައި އެ ސާމްޕަލް ދޭނަމައެވެ.

ނަމަ، އެ ސާމްޕަލެއް ފުލުހުން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ސާމްޕަލް ދޭން ދެކޮޅުހަދާ  (ށ)  

 ނަގަންވާނީ ކޯޓު އަމުރަކާ އެކުގައެވެ.

ހަށިގަނުޑގެ ެއތެެރއިން ަނގާ 

 ލް ސާމްޕަ

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގޭނީ، އެ ސާމްޕަލް ދޭންޖެހޭ (ހ).120

 މީހާގެ ރުހުމުގައި އެ ސާމްޕަލް ދޭނަމައެވެ.
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ނަމަވެސް، ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށްުކށާއި ޖިންސީ ކުށްކުށުެގ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ޮއތް މި (ށ)  

ކުރެވޭނީ، ޯކޓު ންނާ ގުޅޭގޮތުްނ، އަންަނނިވި ަކންކަންތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހު 

. ،އަމުރެއްގެ ދަށުން  އެ އަމުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ބަަލއި ފާސްކުރުން؛  )1(   

 މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގެ ފޮޓޯނެގުން؛ އަދި  )2(   

 ޕަލް ނެގުން.މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ސާމް )3(   

) ވަނަ ނަްނބަރުގަިއ3މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ އަކުރުގެ ( (ނ)  

މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ މީހާ އެކަމަށް ދެކޮޅުހަދާނަމަ، އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާމްޕަލް ނަގަންޖެހޭ

ބާުރެގ ނަށް ތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަށް ފުލުހުން

.ބޭނުން   ކުރެވިދާނެއެވެ

) ވަަނ ނަްނަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ3ާ) ަވަނ ނަންބަރާއި (1މި މާއްދާގެ (ށ) ެގ ( (ރ)  

މަތިން ހަށިަގނޑުން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރަންވާީނ، ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ގޮތުގެ

ދަ ލިބިފައިވާ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެއްގެހުއްބޭސްކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ގެލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރެއް

. އަދި ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަްށ އެހީގައެވެ

 އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ހެއްގެ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސާމްޕަލެއް މ3ީމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ބ)  

އެ ސާމްޕަލް ނެގެނީ ،ނަގަން ބޭނުންވާ ސާމްޕަލަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ކިބައިން ނެގުމުގެ ކުރިން

. ،ކޮން ސަބަބަކަްށޓަކައިކަން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަށް ފުލުުހން ަބޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ތަ އެފަަދނުވަތަ ޖިންސީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ނުވަކުރިކަމަށް  އަދި ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް 

އެހެން ސާމްޕަލަކާ ުނވަތަ ސާމްޕަލްތަކަކާ ،ކުށެއްގައި ބައިވެރިވިތޯ ބެލުމަްށޓަކައި

އަޅައިކިޔުމަށް އޭނާގެ ކިބައިން ހޯދޭ ސާމްޕަލް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަންވެްސ

.  ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ
 

ފޮރެންސިކް 

ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަަކއި ނަގާ 

އެހެނިހެން ބާވަްތތަކުގެ 

 ލް ސާމްޕަ

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 109ގަވާއިދުގެ  މި (ހ).121

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ 110ގަާވއިދުގެ  ބޭރުން ނަގާ ސާމްޕަލާއި، މި 

ތެރެއިްނ ނަގާ ސާމްޕަލް ފިޔަވައި، މިނޫންވެސް ފޮރެންސިކްމީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ 

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ،ލުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ އެެހނިހެން ބާަވތްތަކުގެ ސާމްޕަލްތަޙުލީ



: ވޮ :                                48 ލިުއމް  ޓް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެ                      1107 އަދަދު

  87 
 

ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ހިފަހައްާޓ މިލަކީ އެ ސާމްޕަ ،ނެގޭނީ

ނަމަ، ނުވަަތ ފައިވާ ާސމްޕަލެއްދައިމުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗަުކން ނަގާ ނުަވތަ ހޯ

 މީހާ ރުހުމުގައި ސާމްޕަލް ދޭނަމައެވެ. ންޖެހޭސާމްޕަލް ދޭ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ފުލުހުންނަށް ކޯޓު އަމުރަކަްށ (ށ)  

 އެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

ތުގައިއެހެން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާމްޕަލް (ނ)  

ލަތުގައި، އެ ފަރާތުގެ ރުހުމާއެކު، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ފުލުހުންނަށް އެ ސާމްޕަލްހާއޮތް 

.  ހޯދިދާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލު އެގޮތަށް ހިނގާީނ، އެެހން ޤާނޫނެއްގައި އެކަާމ (ރ)  

.ހިނދަހައި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އުސޫލެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ  ކުއެވެ
 

މަުރވެފަިއވާ މީާހގެ 

 ހަށިގަނުޑން ނަގާ ސާމްޕަލް 

ލަތްތަކުގަިއ، މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނަގައިހާއަންނަނިވި  (ހ).122

.  ތަޙުލީލުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަްށ ލިބިގެންވެއެވެ

 ކުށަކާ ގުޅިގެން މީހަކު މަރުވުން؛ )1(   

 ލަތެއްގައި މީހަކު މަރުވުން؛ހާކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޝައްކުއުފެދޭ ފަދައަ )2(   

ނުވަތަ ލެއްގުންމީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއަށް މީހެއްގެ ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ  )3(   

.  ރާއްޖެއިން ފެނުން
 

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރު ފުލުހުން ބޭނުންުކރަންވާނީ، މަރުވެފައިާވ މި (ށ)  

އަންނަނިވި ަކންކަމުގެ ެތރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ، ގެންގަނޑުން ސާމްޕަލް ަނގައިމީހެއްގެ ހަށި

 .  ކަންތައްތަކެއް ހޯދުމަށެވެ

   )1(  .  އޭނާ އަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުން

   )2( .  އޭނާ މަރުވުމަށް ދިމާވި ސަބަބު ދެނެގަތުން

 ން ބެުލްނ.ފައިވާކަގައިއޭނާ މަރުވުމުގައި ޖިނާއީ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިނ )3(   

 ގުޅޭ ހެއްކެއް ހޯދުން. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ކުށަކާ )4(   
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ހަށިގަނުޑގެ ތެޭރަގއި 

 ފަިއވާ ތަކެތި ނެުގން ަވއިފޮރު

ޤީޤުކުރެވޭ ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރެވިާދެނޙުޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްޗެއް ނުަވތަ ތަ  (ހ).123

ނަމަ، ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެ މަށްފައިވާކައިވައެއްޗެއް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ފޮރު

 މީހެއްގެ ރުހުމާއެކުގައެވެ. މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނެގޭނީ، އެ އެ އެއްޗެއް އެ

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނެގުަމށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންުކރާ ފަދަ އެއްޗެއް އެ (ށ)  

ނަގަންވާނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.ލަތުގަިއ، އެ އެއްޗެއް ހާމީހަކު ރުހުން ނުދޭ  އެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އެއްޗެއް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނަގަންވާނީ، (ނ)  

ޔާތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ،މަތް ދޭ ތަނަކަށް ގެންގޮސް، ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފަޔާއެކުދުޞިއްޙީ ޚި

2އެއްޖިންސުގެ  ޔާހުމަތުކުރެވޭ މީހާފުލުހުންގެ ނުވަތަ ތު އް)ދޭ( 2އެއް ޖިންސެއްގެ 

)  2އެއްޖިންސުގެ  ޔާނަމަ، ތުުހމަތުކުރެވޭ މީހާ ފުލުހުން ނެތް (ދޭއް) މީހުންގެ (ދޭއް

. ޒިހާ  ރުގައެވެ
 

ނަމަ، އޭނާެގ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް މީހަކު ރުހޭކަމަށް ބުނެފި (ހ).124 ލިޔުން  ރުހުްނދިންކަުމގެ

 ހޯދަން ޭބނުންވާ ސާމްޕަލް ނަގަންވާނީ، އަންަނނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮަތްށކިބައިން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި، އޭނާ އެ ސާމްޕަލް ިދނުމަށް ރުހޭކަމުގަިއ

 ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

ގެރައްތިޔެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި ،އެޑްރެހާއި ،ސާމްޕަލް ދޭ މީހާގެ ނަމާއި )1(   

 ނަްނބަރު؛ ގެރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުނަންބަ

 ސާމްޕަލް ދޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކުށުގެ ތުހުމަތު؛ )2(   

 ނަގަން ބޭުނންވާ ސާމްޕަލަކީ ކޮބައިކަން؛  )3(   

 ސަބަބު؛ ނަގާސާމްޕަލް  (4)   

 ސާމްޕަލް ދޭ މީހާގެ ސޮޔާއި އިނގިލީގެ ނިޝާން؛ )5(   

 ސާމްޕަލް ނެގުނު ތަން؛ )6(   

ފަރާތްތަުކގެ ސަރވިސް އެނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި،  ސާމްޕަލް ނަގާ ފަރާތް )7(   

ނަންބަރު ނުވަަތ ގެރައްިތޔެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުަވތަ ދިވެހި

 ނަންބަރު؛ ގެޕާސްޕޯޓު
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ސާމްޕަލް ނެގިއިރު ހާޒިރުވެތިބި ފަރާތްތަކުގެ ސަރވިސް ނަންބަރު ނުވަތަ ދިވެހި )8(   

 ނަްނބަރު؛ ގެނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ގެތިޔެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުރައް

 ސަރވިސް ނަންބަރު؛ އަދި  ،ހުއްދަ ދިން ފަރާތާއި )9(   

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ނުވަތަ ޖިންސީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއްގައި)10(   

 ސާމްޕަލްތަކަކާބައިވެރިވިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ެއހެން ސާމްޕަލަކާ ނުވަތަ

 އަޅައިކިޔުމަށް އޭނާގެ ކިބައިން ހޯދޭ ސާމްޕަލް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަްނ.

މަތިން ސާމްޕަލް ދޭ މީހާ ސޮއިކުރާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

.  ކައުރައް ފައިލިޔުން، ރިކޯޑުކޮށް  ތެރިކަމާއެކު ފުލުހުން ބަލަހައްަޓންާވނެއެވެ

މަތިން ސާމްޕަލް ދޭ މީހާ އެކަމަށް ލިޔުމުން މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމި  (ނ)  

ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނާއިހިނދަކު، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުންހައި ނުވާ ރުހުން ދީފައި

 ސާމްޕަލެއް ނެގޭނީ ކޯޓު އަމުރާއެކުގައެވެ.
 

،މަރުވެފައިވަނިކޮށް ފެންނަ ،ނަމަވެސް އޮތްށްފައި މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ (ރ)  

ނުވަތަ ލައްގާ މީހަކީަމރުވެފައިވަނިކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ،ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހުންނާއި

އެަފދަ މީހުންނާ ެބހޭ ގޮތުްނ ،ކަނޑުމަތިން ހޮވާ މީހަކީ ކާުކކަން ދެނެގަތުމަށާއި

ލޫމާތު ދެނެގަތުަމށް ޢުބޭސްތަކަށް ޭބނުންވާ މަވާމީ ފަރާްތތަކުން ބަަލހައްޓާ ޑޭޓާ ޤުބައިނަލްއަ

ނުވަތަ އެހެްނނެތަސް ކޯޓު އަމުރެއް  ،ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނަގަންޖެހޭ ސާމްޕަލް  ޓަކައި

. ނެތަސް، ފަރާތެއްގެ ރުހުން   ފުުލހުންނަށް ިލބިގެންވެއެވެ
 

ސާމްޕަލް ނެުގުމގެ ކޯޓު 

 އަުމރަށް ެއދުން 

ގެ ތެރެއިންނާއި ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކޯޓުތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނޑު .125

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ފުލުހުން ުހށަހަޅަންވާެނއެވެ. ،އަމުރަށް އެދުމުގައި

ނަންބަރު ނުވަަތ ގެދިވެހިރައްތިޔެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ،އެޑްރެހާއި ،މީހާގެ ނަމާއި (ހ)  

 ނަންބަރު؛ ގެޕާސްޕޯޓު

،ކުރެވިފައިވާ މީހާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށަކީ ކޮން ާޤނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާހައްޔަރު (ށ)  

 ކޮން ކުށެއްކަން؛

 ނަގަން ބޭުނންވާ ސާމްޕަލަކީ ކޮބައިކަން؛ (ނ)  
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ތަނަްށހައިހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށް އޭނާ ކުރިކަމަށް އެ (ރ)  

 ކި؛ލިބިފައިވާ ހެ

ފައިވާ ކަންަކމުގެ ތެރެއިން ކޮން ކޮށްކޯޓު އަމުރަށް އެދެނީ މި ގަާވއިދުގައި ބަޔާން (ބ)  

 ކަމަކަށްޓަކައި ކަމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަުބ؛

ކޯޓު އަމުރުން ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ކަންކަން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ތަންފީޛުކުރާެނ (ޅ)  

 އަދި ؛މުޤާއޮފިސަރުންގެ ނަމާއި މަ

. ކޯޓުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހުށަެހޅުމަށް އެދޭ (ކ)    ނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު
 

ސާމްޕަލް ނަާގިއރު ރިކޯޑުކުރާ 

 މަޢުލޫމާތު 

އަންނަނިވި މަުޢލޫމާުތ ،ލަތުގައިހާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއިން ނުވަތަ ބޭރުން ސާމްޕަލް ނަގާ .126

 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ނަންބަރު ނުވަތަ ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި ،ނު މީހާގެ ނަމާއިސާމްޕަލް ނެގު (ހ)  

 ނަންބަރު؛ ގެޕާސްޕޯޓު

 ސާމްޕަލް ނެގި ތާރީޚާއި ގަޑި؛ (ށ)  

 ސާމްޕަލް ނަންބަރު؛ (ނ)  

 މައްސަލައިގެ ކޭސް ނަންބަރު؛ (ރ)  

 ނަްނބަރު؛ ނަމަ، ކޯޓު އަމުރު ސާމްޕަލް ނަގަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން (ބ)  

 ސާމްޕަލްގެ ބާވަތް؛  (ޅ)  

މީހެއްގެ އެއްބާރުލުމާ އެކުގައި ކަން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނެގިފައިވަނީ އެ (ކ)  

 ؛ނޫންކަން

ނަމަ،ނުވާ ގައި ކަމުގައި މީހެއްގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނެގިފައިވަނީ އެ (އ)  

އަދި ބާރުގެ .ގެ ބޭނުން ކުރެވުނުކަން ނުވަތަ ނޫންކަންއަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރު

 ލު؛ފުސީތަ އެކަމުގެބޭނުންކުރިނަަމ، 

،ބެލުމަށްޓަކައި ކުރިތޯ  ނުވަތަ ޖިންސީ ކުށެއް  ،ބެލުމަށްޓަކައި ކުރިތޯ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް  (ވ)  

ނުވަތައެހެްނ ސާމްޕަލަކާ  ،ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއްގައި ބައިވެރިވިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި
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 ،އޭނާގެ ކިބައިން ހޯދޭ ސާމްޕަލް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން ބެލުމަށް ޓަކައި ސާމްޕަލްތަކަކާ އަޅައި

 .ކަށް އެންގިކަން ނުވަތަ ޫނންކަންމީހަ އެ

 އެކާވީސްވަނަ ބާބު  

 ތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން ކައު ސާމްޕަލް ރައް މުދަލާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ 

ންގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މުދަލާއި،ފުލުހު ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން 140އިދުގެ މި ގަވާ.127ޕަލް ސީލްުކރުން މުދަލާއި ސާމް

ގަާވއިދުގެ ވިހި ވަނަ ާބބުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނަގާ ޮކންެމ މިޓަކައި، ށް ތަޙުލީލުކުރުމަ

. ކަކާ އެކަށޭނަ ގޮތަސާމްޕަލެއް ނެގުމަށްފަހު، އެ ސާމްޕަލަ  ށް ސީލްކުރަންވާނެއެވެ
 

 ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ޯފމު 

 

ޗެއިން ،ފުލުހުން ނަގާ ކޮންމެ މުދަލެއް އަދި ސާމްޕަލެއް ސީލްކޮށް، އެ އެއްޗެއްގެ ބޭރުގައި (ހ).128

. އަދި ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި އެ ،އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ

އެ ނަްނބަރު، ފައިވިޑެންސް ނަންބަރެއް ދީމުދަލަށް ނުވަތަ ސާމްޕަލަްށ އެ

 .  ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ

ުނވަަތ ،ނަމަ ފައިވާ މުދަލެއް ނުަވތަ ސާމްޕަލެއް އެއްތަނުން އަނެއްަތނަްށ ގެންދާގައިނަ (ށ)  

ނަމަ، ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ވާލުވެހުރި ފަރާތް ބަދަލުވާހައެ މުދަލެއް ނުވަތަ ސާމްޕަލާ 

 ކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.ފޯމުގައި އެކަން ރި

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިޔުމުގައި އިމްލާ ކުށެއް ނުވަތަ (ނ)  

ތަނެއް އެއް ރޮނގުން އެ ،ނަމަ، އެ ކުށެއް ލިޔުނު ފުލުހަކު ލިޔުމުގެ ކުށެއް ލިޔެވިއްޖެ 

ކައިރީގައިނުގެ އެތަނުވަަތ ދިމާގައި ރަނގަޅުގޮްތ ލިޔެ، އެތަނާ  ،ލުމަށްފަހުޑައިކަނ

  .  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

މުދަލާއި ސާމްޕަލް 

ތެރިކަމާއެކު ކައުރައް

 ބެލެހެއްޓުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސީލްކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ޗެއިން އޮފް 127މި ގަވާއިދުގެ (ހ).129

ޓަންެޖހޭތެރިކަމާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްކައުކަސްޓަޑީ ފޯމެއް ހަރުކޮށް، ރައް

. މިގޮތުން އެ ތަޙުލީލުކޮށް، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އެ ތަކެތި ތަކެއްޗެވެ

ތަކެތި ހުންާނނީ ފުލުުހންގެ އިދާާރގެ އެންމެ އިސްފަރާތުން ކަނޑަައޅާ ތަނެއްގައި، އޭނާގެ

 ޒިންމާގެ ދަށުގައެވެ.
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ތެރިކަމާއެކުކައުރައް ، ހުންނަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ތަނަކީ، ތަޅުލެވޭގޮތަށް(ށ)  

ބެލެހެއްޓޭ ތަނެއްަކން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ

 ޒިންމާއެކެވެ.

ތެރިކަމާއެކުކައުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ތަނުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައް(ނ)  

.ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮުތން އަންނަނިިވ ކަންކަން ފުރިހަ  މަކުރަންވާނެއެވެ

 ލިެޔއެ ތަނުން ނަގާ އެއްޗެހި އެނޭގނެގޮތަށްތަކެއްޗާއި، ތަނުގައި ބަހައްޓާ  އެ)1(   

 ރިކޯޑުކުރުން؛

އެތަުނން ތަކެތި ަނގާ ފުލުހުންގެފުލުހުންނާއި، ތަނުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާ  އެ)2(   

 ؛މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުން

ތާރީޚާއި ގަޑި ،ވާލުވެހުރި ފުލުހެއްގެ މަޢުލޫާމތުހަ ތަކު ތަނުގެ ތަޅުދަނޑިއާ އެވަގު)3(   

.  އެނގޭނެގޮތަށް ރިކޯޑުކުރުން
 

ުރމަށް ކުލީލުޙު ތސާމްޕަލް

 ފޮނުވުން 

 

،ނަމަ ސާމްޕަލެއް ނަގައިފިނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން  .130

، ފުލުހުން ،ލެބޯރަޓަރީއަކަށް ލީލު ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ކަނޑައަޅާޙުތަ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.އެ ސާމްޕަލް 

ކުެރވޭނެ ތަޙުލީލުސާމްޕަލް 

 އުސޫލު 

 (ހ).131

 

ގެ ފަރާތުން ނަގާ ހުރިހާ ފޮެރންސިކް ސާމްޕަލްތަކެއް ތަޙުލީލިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާހުޕޮލި

.ޓަރީތަކެއްގައި އަްނނަނިވި މިންގަނޑުތައް ހިފަހަްއަޓންވާރެހުރިހާ ލެބޯ  ނެއެވެ

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުެގ ތެެރއިން ފޯރުކޮށްދެވޭ ފޮރެންސިްކ ސައިންސްގެ )1(   

ޚިދުމަތްތަކެއްކަްނ ހިފަހައްޓާޚިދުމަތްތަކަކީ އެކަށޭނަ ފެންވަރެއް 

އެކި ބޭނުންތަަކށް އިސާމްޕަލްތަކާ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، އެކި ބާަވތްތަކުގެ 

ސްޓޭންޑަރޑް ކުގެ ދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަތަޙުލީލުކުރެވޭ ސާމްޕަލްތަކާމެ

. އަދި ޒަމާނީ އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖިއަރ އެއް ލިޔެ، އެއަށް ޢަމަލުކުުރން

ކުރިއެރުންތަކާ އެއްހަމަކުރުމަށް، ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖިއަރ

.  މުޠާލިޔާކޮށް، އެއަށް އެކަށޭނަ ަބދަލުތައް ގެނައުން

ތަކެއްޗާ އެންމެ އިކުއިޕްމަންޓް، އެ އާއިންކުރާ ހުރިހާ މެޝިނަރީލެބޯޓަރީގައި ބޭނު  )2(   

ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް މޮނިޓަރކޮށް، އެއެ ތަކެތި ، ޓައިއެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި ބަލަހައް

އެކަން ރިކޯޑުކޮށް، ތަކެިތ ،ނަމަ ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލަެއއް ވެއްޖެ
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ެލބޯަޓރީގެ ފެންވަރު، ޓައިކޯޑުތައް ބަލަހައްބޭނުންކުރެވޭ ކަންކަން ރިކޯޑުކޮށް، އެ ރި

 .އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓުަމށް އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅު އެޅުން

އެ ނޫން ،ރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނާއިހަމީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި  (ށ)  

ރާމާތަށްއިންސާނީ ކަތެރިކޮށް، ކައުއިންސާނީ ކަރާމަތް ރައްފަރާތްތަކުންވެސް، 

. ޙު  ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ

 

 ބާވީސްވަނަ ބާބު  

 ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 

އަިމއްލަ ތަްނތަނާއި ންމު އާ

ތަންތަން ބަލައި ާފސްކުުރމުގެ 

 ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

ަތ އަމިއްަލންމު ތަނެއް ނުވައާކޯޓު އަމުރަކާއެކު ނުވަތަ ކޯޓު ައމުރަކާ ނުލައިނަމަވެސް،  (ހ).132

ލަތެއްގައި، އެ ތަނެއް ބަލައިހާތަނެއްނަމަވެސް ފުލުހަކު ބަލަިއ ފާސްކޮށްފި ކޮންމެ 

ރަކާތްތެރިވި ފުލުހަކު އަންަނނިވި މަޢުޫލމާތު ހިމެނޭ ރިކޯޑެއްހަފާސްކުރުމުގައި އިސްކޮށް 

 .  ލިޔަންވާނެއެވެ

  ނުގެ މަޢުލޫާމތު:ބަލައި ފާސްކުރި ތަ)1(   

  ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ބަލައި ފާސްކުރި)2(   

 ވާލުވެުހރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ހަބަލައި ފާސްކުރި ތަނާ )3(   

 ފައިވާކަން؛ކޮށްއެ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗެއް ބަލައި ފާސް)4(   

 ސަބަބު؛ ރިބަލައި ފާސްކު)5(   

ވިސްރސަ ،ބަލައި ފާސްކުރި ފުލުހުންގެ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި)6(   

 ؛ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ސްޭޓޝަން، ޓާއިމަސައްކަތްކުރާ ޔުނި ،ނަންބަރާއި

 ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މީހުން؛)7(   

 ފެށި ވަގުތު؛ ބަލައި ފާސްކުރަން)8(   

 ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމި ވަގުތު؛)9(   

 ؛ރވިސް ނަންބަރުސަ ،ރަކާތެިރވި ފުލުހުންގެ ނަމާއިހަބަލައި ފާސްކުރުމުގައި )10(   

 އަދި
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ލުފުސީއެ އެއްޗެއްގެ ތަ ،ނަމަ ހިފެހެއްޓި  ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުން އެއްޗެއް )11(   

) އަދި ،ނަމަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ އެ( އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަކަށް

.  އެ  އެއްޗެއް ފެނުނު ތަން

ނަމަ، ރި މީހެއްގެ ހާޒިރުގައިވާލުވެހުހަފުލުހުން ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރީ އެ ތަނާ  (ށ)  

ވާލުެވހުރިހަމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ުފލުހުން ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް، އެ ތަނާ 

. އަދި އެހެން ކޮންެމހާ މީހާއަށް ވަގުތުްނ ދެވެންއޮތް  ލަތުގައި ވަގުތުްނ ދޭންވާނެއެވެ

) (ސާީޅސް އަ 48ބަލައި ފާސްކޮށް ިނމޭ ވަގުތުން ފެށިގެން  ،ލަތެއްގައިހާ ގެ ގަޑިއިރުށެއް

 ދޭންވާނެއެވެ.އެ ލިޔުން ތެރޭގައި 

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި ،) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ރިކޯޑުގެ އިތުރު ކޮޕީއެއްހމި މާއްދާގެ ( (ނ)  

 ތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.ކައުރައް
 

އެ ތަނާ ހަވާލުެވހުރި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ުފލުހުން ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް،(ރ)   

ނަމަ، ލިޔުމާ ހަވާލު ނުވި ފަރާތުން އެ ވާލުކުރަން މަސައްކަތްކޮށް، އެހަމީހާއަށް 

އެކަން ފޯރުކޮށްދިނުަމށްފަހު، ލިޔުމުގައި އެ މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަކަށް 

 .  ފާހަގަކޮށް، ދެ ފުލުުހން ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
 

(ހ) ގެ ދަުށން ުފލުހުން ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް، އެ ތަނާ ހަވާލުެވހުރިމި މާއްދާގެ  (ބ)  

ނަމަ، މި ލިޔުމާ ަހވާލު ނުވި ފަރާތުން އެ ވާލުކުރަން މަސައްކަްތކޮށް، އެހަމީހާއަށް 

ފާސްކުރެވުނު ލައިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށްފަުހ، ބަ

 ފެންނަ ތަނެއްގައި ފުލުހުން ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް،ތަނުގައި ހުރި ފަސޭހައިން

. . ނުވަތަ ހަރުކުަރންވާނެއެވެ  ބާއްވަންވާނެއެވެ
 

އުޅަނދުފަަހރު ބަލައި 

ފާސްކުރުުމގެ ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައިނަމަވެސް، އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި (ހ).133

ރަކާތްތެރިވިހަގައި، އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ލަތެއްހާކޮންމެ 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ހިމެނޭ ރިކޯޑެއް ލިޔަންވާނެއެވެ. ،ފުލުހަކު

އަދި ކަނޑު .ބާވަތް ،ރީ ނަންބަރާއިޓައޮޑި ނަންބަރު ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ރަޖިސް)1(   

އަދި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ،ނަމަ އުޅަނދުގެ ނަން ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް

ނަމަ، އިމްޕޯޓުކުރުމުަގއި ބޭނުންކުރާ ނުަވތަ ކުރެވުނު ކަސްޓަމްސް އުޅަނދެއް

 ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން އޮތް ނަްނބަރު؛ 
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ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދިވެހި ،އެޑްރެހާއި ،އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި)2(   

 ނަންބަރު؛ ގެކާޑު

ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ،އެޑްރެހާއި ،ވާލުވެ ހުރި ފަރާތުގެ ނަމާއިހަދާ އުޅަނ)3(   

 ވާލުވެހުރި ހައިސިއްޔަތު؛ހައުޅަނދާ  ރާއި،އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ

 ފައިވާކަން؛ކޮށްއެ އުޅަނދު ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ހުރި އެއްޗެއް ބަލައި ފާސް)4(   

 ސަބަބު؛ ރިބަލައި ފާސްކު)5(   

ރވިސްސަ ،ފާސްކުރި ފުލުހުންގެ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ބަލައި)6(   

 ؛މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު ،ނަންބަރާއި

 ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މީހުން؛)7(   

 ބަލައި ފާސްކުރަންފެށި ވަގުތު؛)8(   

 ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމި ވަގުތު؛)9(   

 ؛ސަރވިސް ނަންބަރު ،ރަކާތެިރވި ފުލުހުންގެ ނަމާއިހަބަލައި ފާސްކުރުމުގައި )10(   

 އަދި

ފުސީލާއި،ބަލައި ފާސްކުރި އުޅަނދުން އެއްޗެއް ފެނުނުނަމަ އެ އެއްޗެއްގެ ތަ)11(   

 އެ އެއްޗެއް ފެނުނު ތަން.

ނަމަ، އްގެ ހާޒިރުގައިވާލުވެހުރި މީހެ ހަފުލުހުން އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރީ އެ އުޅަނދާ  (ށ)  

ވާލުވެހުރިހަމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ފުުލހުން ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް، އެ އުޅަނދާ 

. އަދި އެއްވެސްހާވަގުތުން ދެވެންއޮްތ  ،މީހާއަށް ލަތުގައި ވަގުތުން ދޭންާވެނއެވެ

)  48ލަތެއްގައި އެ ރިކޯޑު ނުދީ ހާ ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަވެގެން (ސާޅީސް އަށެއް

.  ނުވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 99މި ގަވާއިދުގެ  ،ރި އުޅަނދަކީފުލުހުން ަބލައި ފާސްކު (ނ)  

ނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފުލުހުން ލިޔާފަދަ ވެރިފަރާތް ނޭނގޭ އުޅަނދެއް 

. އަދި އެ ރިކޯޑުގެ އިތުރު  ،ކޮޕީއެއް ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް، އެ އުޅަނދުގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ

.ކައުފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި ރައް  ތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
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 ސްކުުރމާމީހުން ބަަލއި ފާ

 ގުޅޭ މަޢުޫލމާތު ރިކޯޑުުކރުން 

 (ހ).134

 

އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑު ނުކުރެވޭނެ ،ނަމަ އެއްވެސް މީހަކު ބަލައި ފާސްކޮށްފި ،ފުލުހަކު

 ފާސްކުރުމުގެ ރިކޯޑު ވަގުތުން ލިޔެބަލައި ،ލަތްތަކުގައި މެނުވީހާފަދަ 

. އެކަން ވަގުތުން ރިކޯޑު ނުކުރެވޭ  އެންމެ ވީ ،ލަތުގައިވެސްހާބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 .  އަވަހަކަށް އެ ރިކޯޑު ލިޔަންވާނެއެވެ

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ރިކޯޑު ލިޔުމުގައި (ށ)  

 .  ހިމަނަންވާނެއެވެ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އި،އެޑްރެހާ ،ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި)1(   

 ؛ނަންބަރު ގެނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ކާޑުގެ

 ބަލައި ފާސްކުރި ބޭނުން؛)2(   

 ބަލައި ފާސްކުރަން ޖެހުނު ސަބަުބ؛)3(   

 ބަލައި ފާސްކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛)4(   

 ؛ސްކުރި ތަންބަލައި ފާ)5(   

 ބަލައި ފާސްކުރުމުން ފެނުނު ތަެކއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛)6(   

 ސޮއި؛ ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،ބަލައި ފާސްކުރި އޮފިސަރުގެ ނަމާއި)7(   

ސަރވިސް ،ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި އެެހން އޮފިސަރުންގެ ނަމާއި )8(   

 ؛ނަންބަރު

ރުމުގެ ސަބަބުން ަބލައި ފާސްކުރެވުނު މީހާއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއްބަލައި ފާސްކު)9(   

 ؛ލުފުސީއެކަމުގެ ތަ ،ނަމަ ނުވަތަ ހާނިއްކައެއް ލިބުނު

ބަލަިއ ،ނަމަ ބަލައި ފާސްކުރަނީ ނަފްސާނީ އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް)10(   

 މަޢުލޫމާތު؛ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ޞް ފާސްކުރިއިރު ހާޒިރުވެހުރި މަ

ލަޙަުތ ޙިމާޔަތްކޮށްދޭޞްވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ނުވަތަ މަހަ ،ބަލައި ފާސްކުރީ)11(   

ނަމަ، އެފަދައިން ބަލައި ފާސްކުރަންޖެުހނު ސަބަބު؛ ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ނޫން
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ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮްށދޭ ފަރާތުގެޞްބަލައި ފާސްކުރީ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަ)12(   

ސަރވިސް ،ހުއްދަދިން އޮފިސަރުގެ ނަމާއިއެކަމަށް ނަމަ،   ނޫންހާޒިރުގައި

 ސޮއި. ،ނަންބަރާއި

މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ފުލުހުްނ ނަމަ، އެ މީހަކު ބަލައި ފާސްކޮށްފި ،ފުލުހަކު (ނ)  

. އަދި އެހެހާވަގުތުން ދެވެންއޮތް  ،ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް ންލަތުގައި ވަގުތުން ޭދންވާނެއެވެ

)  48ލަތެއްގައި އެ ރިކޯޑު ަލސްވެގެން ހާކޮންމެ  ތެރޭގައިގެ ގަޑިއިރު(ސާޅީސް އަށެއް

 .  ދޭންވާނެއެވެ

ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ،) ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ރިކޯޑުގެ އިތުރު ކޮޕީއެއްހމި މާއްދާގެ ( (ރ)  

 ތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.ކައުރައް
 

ޓު އަމުރަކާއެކު ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައިނަމަވެސް، ފުލުުހން އުޅަނދެއް ބަަލިއކޯ (ހ).135 ބަދަުލދިނުން 

އެ އުޅަނދަްށ ،ފުލުހުންނަށް ލިިބދޭ ޤާނޫނީ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ފާސްކުރުމުގައި

) 2އަންނަނިވި  ،ނަމަ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެއެްއޗަކަށް ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގައި ހުރި  (ދޭއް

 ކުރެ އުސޫލެއް ހިނގާނެއެވެ.އުސޫލުން

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 95ގަވާއިދުގެ  ބަލައި ފާސްކުރި އުޅަނދަކީ، މިފުލުހުން )1(   

) ހާ  7ގައި ބަޔާންކުރާ  ،ލަތަަކށް ފެތޭ އުަޅނދެއްކަމަށްހާލަތުންކުރެ (ހަތެއް

ނަމަ، އެ އުޅަނަދށް ނުވަަތ ެއ އުޅަނދުގައި ބަލައި ފާސްކުރުމުން ކަށަވަރުވާ

 ނުޖެހޭެނއެވެ. ށެއްށް ލިބުނު ގެއްލުމަްށ ފުލުހުން ޒިންމާވާކައެއްޗަކަ ހުރި

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 95ގަވާއިދުގެ  ނދަކީ، މިފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރި އުޅަ)2(   

) ހާ 7ގައި ބަޔާންކުރާ  ،ށްލަތަކަށް ެފތޭ އުޅަނެދއް ނޫންކަމަހާަލތުންކުރެ (ހަތެއް

އުޅަނދެއް ފުލުހުން ބަލަިއ ނަމަ، އަދި އެ ބަލައި ފާސްކުރުމުން ކަށަވަރުވާ

އެ އުޅަނދަށް ނުވަތަ އެ ،ފައި ނުވާނަމަވައިފާސްކުރުމަށް ހުރަހެއް ކުރިމަތިކުރު

ފުލުހުްނ ،ަބލައި ފާސްކުރުމުން ލިުބނު ގެއްުލން ،އުޅަނދުގައި ހުރި އެއްޗަކަށް

ފައިލައިލަތަށް ބަހާ ،މަތިން ންމުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެއާކަނޑައަޅާ 

 ވާނެެއވެ. ކޮށްދޭން ފުލުހުން މަރާމާތު

ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ނުވަތަ ކޯުޓ އަމުރަކާ ނުލައިނަމަވެސް، ުފލުހުން ަތނެއް ަބލަިއ (ށ)  

އެ ތަނަަކށް ،ފުލުހުންނަށް ިލިބދޭ ޤާނޫނީ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ފާސްކުރުމުގައި
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(ދޭއް) 2އަންނަނިވި  ،ނަމަ މެއް ލިބިއްޖެނުވަތަ އެ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗަކަށް ގެއްލު

 ކުރެ އުސޫލެއް ހިނގާނެއެވެ. އުސޫލުން

ގުޅުންހުރި މީުހން ނުަވަތ ކުށާ ގުޅުން ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރި ތަނަީކ، ކުށާ)1(   

ހުރިތަކެތި ހުރި ތަނެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ނަށް ނުވަތަ އެ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗަކަށް ލިބުނުނަމަ، އެ ތަ ޤަބޫލުކުރެވޭ

. ށެއް ގެއްލުމަށް ފުލުހުން ޒިންމާވާކަ  ނުޖެހޭނެއެވެ

ގުޅުންހުރި މީުހން ނުަވަތ ކުށާ ގުޅުން ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރި ތަނަީކ، ކުށާ)2(   

ލުހުރިތަކެތި ހުރި ތަނެއްކަަމށް އެަކށީގެންވާ ސަބަުބތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް ޤަބޫ 

ފައިވައިއަދި ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުރަހެއް ކުރިމަތިކުރު ،ނަމަ ނުކުރެވޭ

،އެ ތަނަށް ނުވަތަ ެއ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗަކަށް ލިުބނު ގެއްލުން ،ނަމަ ނުވާ

ލަތަްށހާ ،ންމުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންއާފުލުހުން ކަނޑައަޅާ 

.  ށްދޭންކޮ ފުލުުހން މަރާމާތު ފައި،ބަލައި  ވާނެއެވެ
 

 

  ތޭވީސްވަނަ ބާބު  

 މުދާ ހިފެހެއްޓުން  

 މުދާ ހިފެެހއްޓުުމގެ ބާރު 

  

މީހުންނާއި ތަންތަން ބަލައި ފާްސކުރުމުގައި، ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޤާނޫނުން ނުވަތަ މި.136

ތުގެއަނާއީ އިޖުރާޖި ،ގަވާއިދުން ހުއްދަކުރާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗަކުން ބައެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު

.އިން ވަނަ މާއްދާ 36ޤާނޫނުގެ   ުފލުހުންނަށް ިލބިގެންވެއެވެ

 

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ުމދާ 

 ހިފެހެއްޓުން 

ކޯޓު އަމުރަކާ ުނލައި ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށަްށ ،ަލތްތަކުގައި، އަްނނަނިވި ތަކެތިހާއަންނަނިވި .137

.  ގެންދެވިދާނެއެވެ

ންމު ަތންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ެތރޭގައި ކުށެއްގެ ހެކީގެއާ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި (ހ)  

 ކަމަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ އެއްޗެއް. ކުރެވިދާނެ ގޮތުގައި ބޭނުން

ނުވަތަ މީހަކު ،ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ހިނެދއްގައިމީހަކު ންމު ތަނެއްގައި ހުރި އާ (ށ)  

ނީ ކުށެއް ކުރަންކަމަށް ބުއްދިއަްށނުވަތަ ެއ ވަގުތަކު އެ އުޅެ ،ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް

ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ހެިކތަކެއް ހުރެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޤަބޫލުކުރެވޭ
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ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ކުރެވިދާނެ  އަތުގައި ކުށެއްގެ ެހކީގެ ގޮތުގައި ބޭުނންމީހާގެ އެ 

  އެއްޗެއް.ނަމަ، އެ އެއްޗެއް އޮތްކަމުގައި ފުލުހުންނަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެވަގުތަުކ އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ުނވަތަ އެ (ނ)  

ފާސްކުރުމުގައި ފެންނަލައި ވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ ރުހުމާއެކު އެ ތަނެއް ބަހަތަނަކާ  އެ

ތަ ކުށެއްގެ ހެކީެގއާންމު ފަރުދަކު ގެންގުޅުން ޤާޫނނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަ

 ކަމަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ އެއްޗެއް. ކުރެވިދާނެ ގޮތުގައި ބޭނުން

 ،މަތިން އަމިއްލަ ތަނެއް ަބލައި ފާސްކުރުމުގައި ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ (ރ)  

އަދި އެ އެއްޗަކީ، ؛ަނމަ އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ެފނިއްޖެ

ގުޅޭ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްކަމަށް ކުށަކާއެހެން  ޖިނާއީ 

ލުމުެގތައިއަދި ެއ އެއްޗެއް ފޮރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ނައް ؛ނަމަލޭ ފުލުހުންަނށް ބެ

 ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް އެ ފުލުހަަކށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ އެއްޗެއް.

އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ،ލަތެއްގައިހާ ފާސްކުރެވޭ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އުޅަނދެއް (ބ)  

: ،ފާސްކުރުމުގައި، އެ އުޅަނދަކުން ފެންނަ  އަންނަނިވި ތަކެތި

 ޤާނޫނަކުން ގެންގުޅުން މަނާކުރާ ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ގޮވާ އެއްޗެއް؛ )1(   

 މަސްތުވާ އެއްޗެއް؛ )2(   

 ފައިވާ މުދާ؛ގައިވަގަށްނަ )3(   

 ފައިވާ މުާދ؛ އިދަކުށެއް ކޮށްގެން ހޯ )4(   

 އެއްޗެއް.ބެލޭ ކުށްކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަަމށް  )5(   

،ނުވަތަ ތަނަކަށް ވަނުމުގައި ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުުލހަކު މީހަކާ ސުވާލުކުރުމުގައި (ޅ)  

ނުވަތަ ކުށުެގ ،ދިޔުމުގައިހައިނުވަތަ އުޅަނދެއް ހިފެހެްއޓުމުަގއި، ނުވަތަ ަފހަތުން ފަ

ގެ ތެރެއިން، ޤާނޫާނ ޚިލާފު އެއްޗެއް ނުވަތަ އެވަގުތަުކ އެ ފުލުހަކު އޭާނާއވެށީ

މުޢާމަލާތްކުރާ މައްސަލައިގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް، އެއްވެސް

ލޯމައްޗަށް ފެންނަންދިމާއަްށ މިންވަރެއްގެ ބަލައި ފާސްކުރުމަކަށް ބޭނުންނުެވ، 

 ޗެއް.އޮވެއްޖެނަމަ، އެ އެއް
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ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ފުލުހުންނަށް މީހެއްގެ އަތުން ނުވަތަ އުޅަނަދކުން ނުވަތަ ތަނަކުްނ (ކ)  

 ހިފެހެއްޓިދާނެކަމުގައި ޤާޫނނުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މުދަލެއް.
 

ކޯޓު އަމުުރގެ ދަށުން އަިމއްލަ 

ތަނެްއގައި ުހރި މުދާ 

 ހިފެހެއްޓުން 

މުރެއްގެ ދަށުން އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި، އަންނަނިވި ތަކެިތކޯޓު އަ (ހ).138

. ،ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު  ފުލުުހންނަްށ ލިބިގެންވެއެވެ

ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ެއ އަމުރުން ހިފެހެއްޓުމަށް ހުއްދަުކރާ އެއްޗެއް. )1(   

ލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ހުރިފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް ބެދައިކުށްކޮށްގެން ހޯ )2(   

. ނުވަތަ އެ  އެއްޗެއް  އެއްޗެއް އެއްކޮށް.އެއްޗަކުން ބައެއް

ފައިވާދައިހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާެނ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެްނ ހޯ )3(   

 ނަމަ، އެ އެއްޗެއް. ތަނުގައި ހުރި މުދަލެއް އެ

 ،ން އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައިކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި )4(   

އަދި ؛ނަމަ ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ފެނިއްޖެއެތި އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ 

ގުޅޭ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާެނ ކުށަކާއެހެން  އެ އެއްޗަކީ، ޖިނާއީ 

ފުރުޞަތު އަދި އެ އެއްޗެއް ފޮރުވުމުގެ ؛ނަމަލޭ އެއްޗެއްކަމަށް ފުލުހުންނަށް ބެ

ނަމަ، ފުރުޞަުތ އޮތްކަމަށް އެ ފުލުހަކަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ލުމުގެތައިނުވަތަ ނައް

 އެ އެއްޗެއް.

     

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަަނކުން ހޯދަން ބޭުނންާވ ޓަކައި، ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް (ށ)  

ކޮށްފައިވާކައުއެއްޗަކީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއްަގއި ރައް

، ށާއިކިޔަން އެނގޭނެގޮތައެ މަޢުލޫމާތު  ގޮތަށާއި، މަޢުލޫމާތެއް ނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ބެލޭނެ

. އެ ތަނުން ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

ފައިވާ ގޮތަށްކޮށްބަޔާންވަނަ މާއްދާގައި  4 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ނ)  

ނަމަ، އެއީ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ

 .  ބަލަންވާނެއެވެ
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ހިފަހައްޓާ މުދަުލގެ 

 އިްނވެންޓްރީ 

 

ފުލުހުން ހިފަހައްޓާ މުދަލުގެ ިއންވެންޓްރީއެއް، ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛުކުރާ ފުލުހަުކ (ހ).139

. ފުލުުހން އެކަން ކުރަންވާނީލަންވާނެވައިއެކުލަ ހާޒިރުގައި،މުދަލުގެ ވެިރފަރާތުގެ  ،އެވެ

ލަޙަތުޞްެވރިފަރާތުގެ މަ ،ލަތެއްގައިހާ ނެތް ވެރިފަރާތް އެވެ.ބަލައި ފާސްކުރާ ވަގުތު

ގައި  14 ޖަދުވަލު ފޯމް  އިންވެންޓްރީ މާޔާތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ާހޒިރުގައެވެ.ޙި

 .އެވަނީއެވެ

ފާސްކުރެވުނު ތަނުގައި އެވަގުތު ހާޒިރުވެހުރި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ މުދަލުެގ ބަލައި (ށ)  

ތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް، ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ ިއންވެންޓްރީގެ ކޮޕީއެއްޙަމަޞްލަ

 .  ފުލުހުން ދޭންވާނެއެވެ

ރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެއްބަލައި ފާސްކު ވިޔަސް، މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްކަމުގައި  (ނ)  

ލާނީ، އިންވެްނޓްރީަވއިތަންފީޛުކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިަފހަްއޓާ މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ އެކުލަ

. މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ  ،އެހެން އިތުރު ފުލުހަކާއި ،ލިޔާ އޮފިސަރާއި ވެރިފަރާތްހާޒިރުގައެވެ

ވޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.މާޔާތްކޮށްދެޙިލަޙަތު ޞްވެރިފަރާތުގެ މަ ،ލަތެއްގައިހާނެތް 

ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތްތް މުދަލުގެ ވެރިފަރާ ،ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ އިންވެންްޓރީއާ (ރ)  

ނަމަ، ވާލުނުވިހަމާޔާތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކުން ޙިލަޙަތު ޞް ލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ މަހާ

. ބަލައި ފާސްކުރިތަނުގައި ފުލުހު ،އިންވެންޓްރީގެ ކޮޕީއެއް  ން ހަރުުކރަންވާނެއެވެ

ތަނުގެ މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ބަލައި ފާސްކުރާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ (ބ)  

ލަޙަުތޞްތެރިކޮށްދޭ ފަރާތަކީ، އެ ތަނުގައި ހުރި މުދަލުގެ މަކައުތު ރައްޙަލަޞްމަ

. ލޭޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްކަމަށް ބެ  ނެއެވެ

 

  ސައުވީސްވަނަ ބާބު  

 ހިފަހައްޓާ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު  

ސީލްކުރުާމއި ެއވިޑެްނސް 

 ނަންަބރު ދިނުން 

 

ނަމަ، ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފަހައްޓައިފި (ހ).140

. އަދި ހިފެހެއްޓޭ ެއއްޗަކީ ސީލް ނުކުރެވޭ އެ އެއްޗެއް ލަސްނުކޮށް  ސީލްކުރަންވާނެއެވެ

ތެރިކުރަންކައުނަމަ، އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ބޭނުން ނުގެއްލޭނެޮގތަށް ރައް ބާވަތުގެ އެއްޗެއް

 ވާނެއެވެ.
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ފުލުހުން ހިފަހައްޓާ ކޮންމެ މުދަެލއްގައި ނުވަތަ އެ މުދާ ސީލްކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ބޭރުގައި (ށ)  

. އަދި ޗެއިން އޮ  ،ފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައިޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމެއް ަހރުކުރަންވާނެއެވެ

.  ،ހިފެހެއްޓުނު މުދަަލށް އެވިޑެންސް ނަންބަރެއް ދީ، އެ ނަްނބަރު ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ

ވާލުވެހުިރހަނުވަތަ އެ މުދަލާ  ،ނަމަ ހިފެހެއްޓޭ މުދާ އެއްތަުނން އަެނއްތަނަށް ގެންދާ (ނ)  

 .ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެނަމަ، ޗެއިން ޮއފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި އެކަން  ފަރާތް ބަދަލުވާ

ފުލުހުންގެ ބެުލމުގެ ަދށުަގއިވާ 

 ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން 

އެ އެއްޗެހީގެ ،ލުހުން ހިފަހައްޓާ ެއއްޗެހިގަވާއިދުގެ ތޭވީސްވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ފުމި  (ހ).141

ަޢމަލުކުރަންޖެހޭ އެހެްނނުވަތަ އެ އެއްޗެއްސާމެދު ވާލުކުރެވެްނދެން ހަވެރިފަރާތާ އަނބުރާ 

ޢަމަލުކުރެވެންދެން ހުްނނާނީ، ފުލުުހންގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުންށް ގޮތަކަ

. މިފަދަ މުދަލެއް ބަހައްޓާނީ އެފަދަ މުދަލެއް ބެހެއްޓުމަްށ ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ

.  އެކަށީގެންވާ ފަދަ ތަނެއްގައެވެ

އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ނަމަ، ޖިނާއީ މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓިއްޖެ (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ 36

ބެލެހެއްޓުމަކީ، ުފލުުހންގެ އިދާރާގެ އެންމެެއ އެއްޗެއް ތެރިކަންމަތީ ކައުއެއްގޮތަށް ރައް

 .  އިސް ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ
 

 ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިފަހަްއޓާ މުދަލަކީ، އަންނަނިިވމި ގަވާއިދުގެ (ހ).142 މުދާ ހިފެެހއްޓޭ ބޭނުން 

. އަދި އެ މުދަލަކީ އެ ކަންކަން ނިމެންދެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަެކއްޗެވެ

 ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ބެެހއްޓިދާނެ ތަކެއްޗެވެ.

 ؛ކުރުމަށްޤީޤެއްގައި ބޭނުންޙުޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަ )1(   

 ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި ެހއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް؛ )2(   

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދައިފައިވާ ެއއްޗެއް ކަމުގައި ބެލުމަށް އެކަީށގެންވާ ހެކި )3(   

.  ލިބިފައިވާނަމަ، އެ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤީ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް

ނަމަވެސް، ހިފެހެްއޓޭ މުދަލަީކ، އެ މުދާ ހިފެހެްއޓި  ޮއތްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހން (ށ)  

ނުަވތަމަނާ ބޭނުން ނިމުމަަކށް އައުމާއެކު، އެ އެއްޗަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން 

ނަމަ،  އެކަށީގެންނުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުން މަނާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ނުވާ

) (ދިހަ 10ލަސްކުރުމެއްނެތި އަދި ގިނަވެގެން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން އެ މުދަލެްއއެއް
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. އަދި ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗަކީ،ހައެ މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތާ އަނބުރާ  ވާލުކުރަންވާނެއެވެ

ވާނަމަ، އެއްޗަކަށްހަމައެކަނި އެ އެއްޗެއްގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް އޮތުމުން ފުޭދނެ 

. ނުވަަތހަގެ ވެރިފަރާތާ އެ އެއްޗެއް، އެކަން ކުރުމަށްފަހު، އެ އެއްޗެއް ވާލުކުރަންވާނެއެވެ

ޤީޤަށް ބޭނުންވަނީޙުވެފައި، ތަ ކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ކައު އެ އެއްޗަކީ، މަޢުލޫމާތު ރައް

ވާނަމަ، އެ މަުޢލޫމާތަކަށް ވާސިލުވެ، އެ އެއްޗެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެކަނި ކަމުގައި

 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަގެ ވެރިފަރާތާ އެ މަޢުލޫމާތު ނަކަލުކުރުމަށްފަުހ، އެ މުދަލެއް

މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އެއްޗެއްގައި ހުންނަ ފޮޓޯ، ވީޑިއޯ ނުވަތަ މި (ނ)  

ފަދަ ނުވަތަ އްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭޢި އިބުރާޢަމަޢުލޫމާތަކީ އެހެން މީހެއްގެ 

މަލެްއޢަ ނުވަަތ އެފަދަ ަމލެއް ހިްނގުމަށް ހިއްވަރުދިނުމަށްޢަ ފުޤާނޫނާ ޚިލާ

ވީޑިއޯ ނުވަަތނުވަތަ އެފަދަ ފޮޓޯ  ،ނަމަ ގަންނައިދިނުމަށް ބޭުނންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްނއު

އެ ،ލޫމާތު އަނބުރާ ވުޖޫދު ނުކުރެވޭނެ ފަދައަކުން އެ ވަސީލަތަކުން ފޮހެލުމާއިޢުމަ

ތިޔާރު ފުލުހުންނަށްއެއްޗެއް އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚް އެ ،ލުމަށްފަހުތައިނައްއެއްޗެއް 

.  ލިބިގެންވެއެވެ

ހިފަހައްޓާ މުދާ އަނބުރާ 

 ރަްއދުކުރުން 

 

ފުލުހުން ހިފަހަްއޓާ ،ތަނެއް ނުވަަތ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފަހު ނުވަތަ އުޅަނދެއް،  (ހ).143

މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާަތށް އަނބުރާ ރައްދުކުރުމުގައި ޢަަމލުކުރާނީ މި މާއްދާގައި މުދަލެއް، އެ

. ބަ  ޔާންވެގެންވާ ފަދައިންނެވެ

ހައި އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާ ،ފައިވާ މުދަލެއް އަނބުރާ ރައްދުކުރާއިރުޓައިހިފަހައް (ށ)  

.ކަމުދަލެއް އަތުލެވުނު ފަރާތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ ހިނދެއްގައި ރައްދުކުރަންވާނީ އެ ށެވެ

ަފއިވާ މުދަލެއް އަނބުރާޓައިހިފަހައް ސް،ވިޔަ ޮއތްކަމުގައި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން (ނ)  

އެއްޗެއް އަތުލެވުނު އެއްޗެއްގެ އަސްލު ވެރިފަރާތަކީ އެ ލަތުގައި، އެހާރައްދުކުރަންޖެހޭ 

އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ފުލުހުންނަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ،ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ކަުމގައި

 ރައްދުކުރަންވާނީ އެކަން ކަށަވަރުއެއްޗެއް  ނަމަ، އެ މަޤުބޫލު ސަބަބުތަކެއް ހުރި

.  ކުރުމަށްފަހު، އެ  އެއްޗެއްގެ އަސްލު ޙައްޤުވެރިޔާއަށެވެ

ވުރެ ގިަނ ފަރާތަށް އެއް  ޔަކީ އެ މީހާކަމަށް ބުނެރައްދުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ މިލްކުވެރި (ރ)  

އެއްވެސް ،ދެންއެއްޗެއްގެ ޙައްޤުވެރިޔާ ކަށަވަރުކުރެވެން ލަތުގައި، އެހާފަރާތުން ހުށަހަޅާ 

ފުލުހުންެގ އިދާރާގައި އެަކށީގެންވާ މުއްދަތަަކށް ،ރައްދުުނކޮށްއެ އެއްޗެއް ފަރާތަކަށް 

. އަިދ އެކަީށގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ އެ އެއްޗެއްގެ އަސްލު ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ
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ެއ އެއްޗެއް ރައްދުކުރާނީ ޝަރީޢަތުންއެ ނަމަ،  ޙައްޤުވެރިޔާ ކަށަވަރު ނުކުރެވުނު 

 .  މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ

ވާލުކުރަންވާނީ ައންަނނިވި މަޢުލޫމާތު ހިެމނޭހަހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް ވެރި ފަރާތާ  (ބ)  

 .  ލިޔުމަކާ އެކުގައެވެ

 މުދަަލށް ދީފައިވާ އެވިޑެންސް ނަންބަރު؛ ތާއި،ބާވަ ،މުދަލުގެ ނަމާއި)1(   

 ؛ތާރީޚާއި ތަންހިފެހެއްޓި ދާ މު)2(   

 ސަބަުބ؛ހިފެހެއްޓި މުދާ )3(   

 ؛ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތުއެއީ  ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި)4(   

ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި؛އެއީ  ،ވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއިހަމުދަލާ )5(   

 ސޮއި؛ ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،ނަމާއި ވާލުކުރި އޮފިސަރުގެހަމުދާ )6(   

،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،ވާލުކުރަން ހުއްދަދިން އިސްވެރިޔާގެ ނަމާއިހަމުދާ )7(   

 ސޮއި؛

 ވާލުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛ހަމުދާ )8(   

. މުދާ ހުރި ވާލުކުރެވުނުއިރު ހަމުދާ )9(     ޙާލަތު

 

ހައްޔަރުކޮށްަފިއވާ ނުވަތަ 

ާހގެ އަތުން ބަންދުކޮށްަފިއވާ މީ

 ނަގާ ތަކެތި 

،މީހެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައިމީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ  (ހ).144

ން ފެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިްނގެ ތެރެއިއޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިގަނުޑން ނުވަތަ ފޭރާމު

 ގުޅުންުހރި އެއްޗެހި، ހެކީގެ ކުށާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ތަކެއްޗާއި، އޭނާާއމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ

. އަދި މިގޮތުން ތަކެިތ ގޮތުގައި ނަގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ާބރު، ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ

.ވަނަ މާއް 140ގަވާއިދުގެ  ހިފެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި  ދާގައިވާ ގޮތަށެވެ

 

،ން ހިފަހަްއޓާ ތަކެތީގެ ތެރެއިންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހު  (ށ)  

ތެރިކަމާއެކުކައުދުކޮށްފައިވާ މީހާައށް ރައްނުވަތަ ބަން މީހާައށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 

143ގަވާއިދުގެ  އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަކެްއޗާއި، އަނބުރާ ރައްދުކުރާނެ ގޮތް މި

 ދާގައި އެވަނީއެވެ.ވަނަ މާއް
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ާޔޒުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތި

ދަށުަގިއވާ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުން 

ނަމަވެސް، ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮތްވަނަ މާއްދާ އެހެން  138ވަނަ މާއްދާއާއި  137ވާއިދުގެ މި ގަ.145

 އިމްތިޔާޒު ލިބިފައިވާ ތަކެތި ހިެފހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުްނނަށް ލިިބގެނެއް ނުވެއެވެ.

 

 

 

 ފަންސަވީސްވަނަ ބާބު  

 މުރަށް އެދުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު އަ 

ބަލައި ފާސްުކރުުމގެ ކޯޓު 

 ެއދުން  އަުމރަށް

ލަތުގައި، ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް ފުލުހުންެގހާނެތް  ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ނޫނީ ބަލައި ފާސްކުރެވެން.146

ޤީގުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާޙުފަރާތުން އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ، ެއ މައްސަލައެއް ތަ

. ކަނޑައަޅާ ކަ  މިޝަންޑް އޮފިސަރެއް ސޮއިކޮށް، ކަމާބެހޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ
 

 ކޯޓު އަމުރަށް ެއދޭ ފޯމު 

 

ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެނީ އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަމަށްޓަކަިއ (ހ).147

. ތަންނަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދު ،އެދޭނީ ވެރިކޮށެވެ

ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެނީ އުޅަނެދއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަމަށްޓަކަިއ (ށ)  

.  ،އެދޭނީ އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ

،މަ، އެކަމަށްޓަކައި އެދޭނީކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެނީ މީހަކު ބަަލއި ފާސްކުރުމަށް ކަމުގައިވާނަ (ނ)  

 .  މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ

 

ބަލައި ފާސްުކރުުމގެ ކޯޓު 

 އަުމރު ތަންފީޛުުކރުން 

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ތަނެއް، އެ އަމުރުގައި (ހ).148

ގެމަތިން، އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި ވަގުތުގައިކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތު

 .  ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމަންާވނެއެވެ

. އަިދވެސް  ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު ކޮންމެ ފުލުހަކަށް (ށ)   ލިބިގެންވެއެވެ

ފުލުހަކަށް  އެ އަމުރުގެ ދަށުން ކުރަން ހުއްދަ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރުވެސް ކޮންމެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.ވެސް 
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ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއްގައި ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ތަނެއްގެ ވަކިބައެއް ނުވަތަ (ނ)  

އްދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ، ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ބައި ނުވަތަހަސަރަ

ހުން ބަލައި ފާސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އްދު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ތަނެއް ފުލުހަސަރައް

ހިނދަކު، ބަލައި ފާސްކުރުމުގެހައި އެހެން ޤާނޫނެއްގައި މިނޫންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ (ރ)  

ލައިބަ ،ވަނުމުގައި އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ތަނަކަށް ފުލުހުން 

ުލހުންނާއި ފުަރަތމަ ބައްދަލުވާ މީހަކަްށތަނަކުން ފު ފާސްކުރަންޖެހޭ ތަނުގެ ތެރެއިން އެ

.  ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެ  ތަނަށް ަވންަނކަން އަންގަންވާނެއެވެ

ހިނދަކު، ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭހައި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން (ބ)  

ކޮށްދެވޭނެ އެހެންތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ތަނުގައި އެ

.  ތަނުގައި ނެތްނަމަ، އެ  މީހަކު އެ  ތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ

 

ބަލައި ފާސްުކރުުމގެ ާޚއްޞަ 

 އުސޫލު 

 

ބަޔަކު ހިފައިގެންނުވަތަ ގޮވާ އެއްޗެހި  ،ވަޒަންނުވަތަ ބަރު ހަތިޔާރު، ނުވަތަ ބަޑި،  (ހ).149

ފާނެކަަމްށގައިގަމުންދާކަމަށް ނުަވތަ ހިންތަނެއްގައި ޖިނާީއ ކުށެއް ހިންމީހަކު ނުވަތަ 

ތަނެްއ އެ ،ލަތުގައިހާއެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް ފުލުހުންަނށް ޤަޫބލުކުރެވޭ 

ޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.ނޭފާސްކުރުމުގައި  ލައިބަ

ސްެގ އެހީތެރިކަމަށް އެދުުނފުލުހުންގެ ފަރާުތން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯ

ތަނެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އައި ގަޑިއާއި، ސިފައިންގެ ގޮތާއި، ސިފައިންގެ ފަރާތުން އެ

ސަރވިސް ނަންބަރާއި، ސިފައިްނ ކާއި،ރޭން ،ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުގެ ނަމާއިނާ އޮޕަރޭޝަ

ތަނުން ސިފައިން ދިޔަ އެ އާއި،ގަޑި ،ތެރިކަމަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚާއިކައުތަނެއް ރައް އެ

 ފުލުހުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. ،ގަޑި

މީހަކު ޖިނާއީ ކުށެްއ ހިންގާކަމަށް ނުވަަތތޫނު ހަތިޔާރު ހިމެނޭގޮުތން ބަަޔކު ނުވަތަ  (ށ)  

ގަމުންދާކަމަށް ނުވަަތތަނެއްގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ހިންހިންގަން އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ 

 ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެޭވފާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާގައިހިނ

ބަަލއި ފާސްކުރުމަށްޓަކައިނުވަތަ އެ މީހަކު ބަޔަކު  ތަނެއް ނުވަތަ އެ  ލަތުގައި އެހާ

ނުވަތަ އެ މީހަކާބަޔަކާ  ތަނަކަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ އެ ރަކާތްތެރިވާނީ، އެހަފުލުހުން 

 ރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.ތެކައުމުޢާމަލާތުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ރައް
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  ހަވަނަ ބައި  

 އިތުރު ބާރުތައް  

  ސައްބީސްވަނަ ބާބު 

 އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 

ޤީޤާ ގުޅިގެން މީހެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓާއި އެ އެކައުންޓުންޙުޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަ.150 އެކައުންޓު ޮމނިޓަރކުުރން 

)  2ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އަންނަނިވި  ނިޓަރ ކުރަންކުރާ މުޢާމަލާތް މޮ ކުރެ ގޮތަކަށް ގޮތުން(ދޭއް

 ފުލުހުންަނށް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.

) ގެ  2010/24ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)   ވަަނ 41(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާެބހޭ ޤާނޫނު

 މާއްދާގެ ދަށުން؛ ނުވަތަ 

. 72ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  (ށ)    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

 

ބޭންކިްނގާއބެހޭ ާޤނޫުނގެ 

 ދަށުން މަޢުލޫާމތު ހޯދުން 

ޤީޤާޙުޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަން، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައި 150ދުގެ ގަވާއި މި(ހ) .151

) ގެ  2010/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގުޅިގެން ވަނަ 41(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު

ަލތެއްގައި،ހާޖެހިއްޖެ  ދާގެ ދަށުން ބޭންކު އެކައުންަޓކާ އެ އެކައުންޓުން ކުރާ މުޢާމަލާތް ބަލަންމާއް

. އަންނަނިވި ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް   ފުލުހުންަނށް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ

 ޓްޒިސޭފް ޑިޕޮ  ،ޓްރަސްޓްތަކާއި ،ޓްތަކާއިޒިޑިޕޮ ،ކަސްޓަމަރެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތަކާއި )ހ(  

އަދި / ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމތު ނުވަތަ ސްޭޓޓްމަންޓް ފުލުުހންނަްށ ،ބޮކްސްތަކާއި

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ބޭންކެްއގައި ލިޔުމުން އެދުން؛

ވަނަ މާއްދާއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް 41ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  )ށ(  

،ޓްތަކާއިޒިޑިޕޮ  ،، ކަްސޓަމަރެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓުަތކާއިލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން

އަދި / ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމުތ ،ޓް ބޮކްސްތަކާއިޒިސޭފް ޑިޕޮ ،ޓްރަސްޓްތަކާއި

ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަްނޓް ފުލުުހްނނަށް ހޯދައިދިުނން އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް

.  ހުށަހެޅުން
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ޓްޒިސޭފް ޑިޕޮ ،ޓްތަކާއި ޓްރަސްޓްތަކާއިޒިޑިޕޮ ،ންކު އެކައުންުޓތަކާއިކަސްޓަމަރެއްގެ ބޭ )(ށ  

ސްޓޭޓްމަްނޓް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ،އަދި / ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،ބޮކްސްތަކާއި

ލޫމާތު ހޯދުަމށް އެދި ބޭންަކށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައިޢުބޭންކުން ބަލަހައްޓާ ކަސްޓަމަރުްނގެ މަ

ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރޭޓް ހެޑްހެޑް ޤީޤްކުރާ ކޮމާންޑް ޙުމައްސަލައެއް ތަ ވާނީ އެސޮއިކުރަން

މަތީގެ ފެށިގެން މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ޗީފް ސުޕުރިންޓެންޑެންޓުން ނުވަތަ އެ

  އޮފިސަރެކެވެ.

 

މޮނިޓަރކުުރުމގެ އަުމރަކަށް 

 އެެދވޭނެ ޙާލަތް 

ލަްތތަކުގައިވާހާްނ، އަްނނަނިވި ށ) ގައިވާ ފަދައިވަނަ މާއްދާގެ ( 150އިދުގެ މި ގަވާ (ހ).152

މީހުންގެ ބޭންކު އެކައުންޓާއި ެއ އެކައުންޓުން ކުރާ މުޢާމަލާތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ކޯޓު

.  އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ބާރު، ފުލުުހންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ

ފައިވާ މީހާއާއި،ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުން ލާޒިމުކުރާ ކުށެއް ކޮށް)1(   

އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގައި ބައިެވރިވެފައިވާ މީހާއާއި، އެފަދަ ުކށެއް ކުރަްނ

 އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހާ؛

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުަލތަށް ނެގުން ލާޒިމުކުރާ ކުށެްއގެ ޢަމަލުން)2(   

 އިވާ މީހާ؛ސީދާގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާގޮުތގައި މަންފާ ލިބިފަ

 ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ޢަމަލުން ަމންފާއެއް ލިބިގަތުމުގެ މަގުމަތީގަިއވާ މީހާ.)3(   

) ވަނަ ނަްނބަރުގެ ބޭނުމަްށޓަކައ2ި(ަވނަ ނަންބަރާއި ) 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ) 

ްނކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަަތްށ ނެގުން ލާޒިމުކުރާ ކުށެއްކަމަށް ބަލާނީ، ާޤނޫނަކު

ފައިވާ ކުށަކަށްވުމާއެކު، އެ ކުށްކޮށްގެން ޯހދައިފައިވާ ުމދާ ދައުލަތަށް ނެުގންޅައިކަނޑައަ

. ޅައިލާޒިމުކަމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ނުވަަތ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަ  ފައިވާ ކުށަށެވެ

ޢަމަުލްނ) ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ) 

.ހާމަންފާއެއް ލިބިގަތުންކަަމށް ބެލުުމގައި އަންނަނިވި   ލަްތތައް ހިމެނިގެންވެއެވެ

ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލުން  ނުވަތަ އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން)1(   

 އުފެދޭ ފައިސާ ވަކި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވެދާނެކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫާމތު؛



: ވޮ :                                48 ލިުއމް  ޓް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެ                      1107 އަދަދު

  109 
 

އްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހިްނގި ކުށުގެ ޢަމަލުން  ނުވަތަ އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެންކުށެ)2(   

އުފެދޭ ފައިސާ ބަލަހައްޓާނީ ނުވަތަ އެއާ ޙަވާލުވާނީ އެހެން ތިންވަނަ މީހަކު

 މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫާމތު؛

ޢަމަލާ ގުޅިގެންކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހިްނގި ކުށުގެ ޢަމަލުން  ނުވަތަ އެ )3(   

އުފެދޭ ފައިސާގެ އަސްލަށް ބަަދލުގެނައުމުގެ ބޭނުމުގައި އެިއްނ މުޢާމަލާތެއް

 ހިންގާކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫާމތު؛ 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހިްނގި ކުށުގެ ޢަމަލުން  ނުވަތަ އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން)4(   

މަށް ނުވަތަ ޮފރުވުމަށް ވަކިލުވައިޤީޤަތް އޮޅުޙައުފެދޭ ފައިސާ ލިބިގަތް ގޮތުގެ 

 އެކައުންޓެއްގައި އެ ފައިސާ ބަހައްޓަން އުޅޭކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާުތ؛ އަދި

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހިްނގި ކުށުގެ ޢަމަލުން  ނުވަތަ އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން)5(   

ގެއުފެދޭ ފައިސާއާއި އޭނާއާ އޮތްގުޅުން ފޮރުވުމަށް އެހެން ތިންވަަނ ފަރާތެއް

.ހަ  ވާލުގައި ބަހައްޓަން އުޅޭކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު

 

މޮނިޓަރކުުރުމގެ އަުމރަކަށް 

 އެދުން 

ޔާންކުރާ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭއިރު،ވަނަ މާްއދާގެ (ހ) ގައި ބަ 152ގަވާއިދުގެ މި  (ހ).153

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ުހށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އެޑްރެހާއި ދިވެހިއަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާގެ ނަމާިއ )1(   

ނަމަ، އަމުރު ނިސްބަތްވާ ީމހާގެ ނަމާއި، ނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީއެއް ގެކާޑު

 އުމު؛ޤަނަންބަރާއި،  ގެއެޑްރެހާއި، ޕާސްޕޯޓު

 ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންުއޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛)2(   

ވިފައިވާ މީހާ އެ ކުށް ކުރަންއުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަްށކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެ)3(   

 ލިބިފައިވާ ހެކި؛

ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިަޓރކުރަން އެދޭ ބޭންކު އެކައުންޓު ނުވަަތ)4(   

 އެކައުންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ؛

 ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރުކރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަާލތުގެ ބާވަްތ؛)5(   

އެކައުންޓު މޮނިޓަރކުރަން ބޭނުންވަނީ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނޭގ)6(   

 ގޮތަށްކަން ނުވަތަ އެނގޭ ޮގތަށްަކން؛
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އެކައުންޓު މޮނިޓަރކުރަން ބޭނުްނވަނީ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގޭ ގޮތަްށ)7(   

 ކަމަށްވާނަމަ، އެކަން އެގޮތަށް ުކރަންޖެހޭ ސަބަބު؛

މުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ އެކައުންޓު މޮނިޓަރކުރެވޭއެ އަ)8(   

 ތާރީޚު ނުވަތަ ތާރީޚުތައް، ނުވަަތ މުއްދަތު؛

ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާގޮތް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަތަ މަޤްޞަދަކަށް)9(   

  ؛ހުއްދައިގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަން

ހުއްދަ ދެވޭ އެަކއުންޓް ނިސްަބތްވާ ޭބންކު ނުވަތަ މާލީ އިދާރާ؛މޮނިޓަރކުރުމުގެ )10(   

 އަދި ؛އަމުރަށް އެދޭ ފުލުހުގެ ނަމާއި، ސަރވިސް ނަންބަރާއި، ސޮއި)11(   

 ،ކޯޓު އަމުރަށް އެދުމަށް ހުއްދަދިން ފުލުހުންގެ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާގެ ނަމާއި)12(   

 ސޮޔާއި، އެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު.

ފަދަ އަމުރެއްގައި ބަޔާންުކރާގޮތް ފިޔަވައި އެހެން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ށ)( 

ގޮތަކަށް ނުވަތަ މަޤްޞަދަކަްށ އެ އަމުރުގެ ދަށުން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން

.  ފުލުހުންނަކަށް ނުކުރެވޭނެއެވެ

ންޓު މޮީނޓަރކުރުމަށް ހޯދާ ކޯުޓމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން މީހެއްގެ އެކައު (ނ) 

، ނެތި ހިނގައްޖެ ނަމަކުރިން ކޯޓު އަމުރު ހޯދި ބޭނުން އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

 .ފުލުހުން އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރަން އެދެންވާނެއެވެ

 

  ހަތާވީސްވަނަ ބާބު  

 އެކައުންޓު ހިފެހެއްޓުން  

ފަިއސާ  އެކައުންުޓގަިއވާ

 ހިފެހެއްޓުން 

ރޭ މޮނިޓަރކުރުމުގެ ައމުރެއްގެ ދަށުން ބަލަމުްނދާ ބެުލންތަކުން ޖިނާއީ ބޮޑުކޯޓުން ނެ (ހ).154

ވަަނ ާމއްދާއަށް ޙަވާލާދީ، އެ 73ނަމަ، ިޖނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ  ކުށެއް ފާހަގަވާ

 ފައިސާއިން މުޢާމަލާްތ ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާއި، އެ އެކައުންޓުގައިވާ

 ށް ހިފެހެއްޓުމުެގ ކޯޓު އަމުރަކަށް ފުލުހުންނަށް ެއދެވިދާނެއެވެ.މުއްދަތަކަ  ވަކި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ (ށ) 

.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ



: ވޮ :                                48 ލިުއމް  ޓް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެ                      1107 އަދަދު

  111 
 

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާގެ ނަމާިއ އެޑްރެހާއި ދިވެހި)1(   

ޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީެއއްނަމަ، އަމުރު ނިސްބަތްވާ ީމހާގެ ނަމާއި،ކާ

 އުމު؛ޤައެޑްރެހާއި، ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރާއި، 

 ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންުއޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛)2(   

ރަމުންދާކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީާހ އެ ކުށް ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ނުަވތަ ކު)3(   

 ކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛

ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން އެކައުންޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޭބންްކ އެކައުންޓު)4(   

 ؛ނުވަތަ އެކައުންޓުތަކުގެ މަޢުލޫާމތު 

އެ އަމުރުގެ ދަށުން އެކައުންޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ މުޢާމަާލތްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް)5(   

 ؛ ތާރީޚުތައްއެދޭ މުއްދަތާއި

ހިފެހެއްޓުމަށް ޭބނުންވާ އެކައުްނޓު ނުވަތަ އެކައުންޓުތައް ހުރި ބޭންކު ނުވަތަ)6(   

 މާލީ އިދާރާ؛

 އަދި ؛އަމުރަށް އެދޭ ފުލުހުގެ ނަމާއި، ސަރވިސް ނަންބަރާއި، ސޮއި)7(   

 ،ނަމާއިއަމުރަށް އެދުމަށް ހުއްދަދިން ފުލުހުންގެ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާގެ )8(   

 ސޮޔާއި، އެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު.

ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ޢަމަލުކުރާ ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އެކައުންޓު ހިފަހައްޓަންވާނީ (ނ) 

.  ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަްށ އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ

ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރު ހޯދިއެކައުންޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ ކޯޓު އަމުރު (ރ) 

.ެނތި ހިނަގައްޖެ ބޭނުން   ނަމަ، ެއ އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެންވާނެއެވެ

 

  އަށާވީސްވަނަ ބާބު  

 ޒާތީ މުޢާމަލާތް  

ޒާތީ މުޢާމަލާތް ައޑުއެުހމާއި 

 ބެލުން 

މީހަކު ހިންގާ ޒާތީ ،ހިނދަކު ހައިޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާ (ހ).155

މުޢާމަލާތަކީ، އަްނނަނިވި ކުްށތަކުގެ ތެރެއިން ކުށަކަށް މަގުފަހިާވ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް

ނަމަ، ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ބެލުުމގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ
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ީދ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ެއވަނަ މާއްދާއަށް ޙަވާލާ 74ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގެ 

 މުޢާމަލާތެއް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިެގްނވެއެވެ.

 މީހުން މެރުމުގެ ކުށް؛)1(   

 އިންތިޒާމުވެގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ިޖނާއީ ކުށް؛)2(   

 ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް؛)3(   

 ނޭންސްކުރުމުގެ ކުށް؛ޓެރަރިޒަމަށް ފައި އާއިމަނީ ލޯންޑްރިންގ)4(   

 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް؛)5(   

 މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް.)6(   

ލަތުގައި، އަްނނަނިވި ބާވަތުގެ ޒާީތހާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ) 

 އެވެ.މުޢާމަލާތްތައް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެ

 ސިޓީއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތަްއ؛)1(   

   )2(.  މުވާސަލާތީ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް
 

ސަރވެއިލްުކރުުމގެ ހުްއދައަށް 

 އެދުން 

ކުރުމުގެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލް 155އިދުގެ މި ގަވާ (ހ).156

.ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހު ށަހަޅަްނވާނީ، އަންނަނިވި ކަންަކން ފުިރހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ

އެ ސަރވެއިލަންސް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ކޮްށފައިވާކަމަށް ނުވަަތ)1(   

ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންުއޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ޭއނާ ކުރިކަމަށް

ންދާކަމަށް ނުަވތަ ކުރަންއުޅޭކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހެިކނުވަތަ ކުރަމު

 ލިބިފައިވުން؛

މާއްދާގެ (ހ) 155ގެ އެ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކޮށްގެން މެނުވީ، މި ގަވާއިދު)2(   

ނެތްކަމަށް ޔާންކުރާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ހެކި ލިބެންގައި ބަ

 އް ހުރުްނ؛ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެ

އެ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްުކރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދުމަށް ފުލުުހންގެ އިދާރާގެ)3(   

 އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ދީފައިވުން.
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ބަުރގައި ބަޔާންކުރާ ޒާތީ) ވަނަ ނަން 1ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 155އިދުގެ މި ގަވާ (ށ) 

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ،ރވެއިލްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރުމުޢާމަލާތް ސަ

.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ހާއި،އެޑްރެ ،ސަރވެއިލަންސް ނިސްބަތްވާ މީހާގެ ނަމާއި)1(   

 ؛ނަންބަރު ގެނަންބަރު ނުަވތަ ޕާސްޕޯޓު ގެއަންގައިދޭ ކާޑު

ކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށްއޭނާ ކޮށްފައިވާ)2(   

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛

އޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަްށ ނުވަަތ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުަވތަ ކުަރންއުޅޭ ކަމަށް)3(   

 ލިބިފައިވާ ހެކި؛ 

 އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލްކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަާލތުގެ ބާވަްތ؛)4(   

 އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުއްަދތު؛ އަދި )5(   

އެ އަމުރުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ސަރވެއިލަންސް ހިންގުމުގައި ޒިންމާއުފުލާނެ)6(   

 މާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.ޤާފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި މަ

ުރގައި ބަޔާންކުރާ ޒާތީވަނަ ނަްނބަ )2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 155އިދުގެ މި ގަވާ (ނ) 

މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިުރ، މި މާއްދާގެ (ށ)

 .  ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ުހަށހަޅަންވާނެއެވެ

ންކުރާނެ ަސރވެއިލަންސްއެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނު)1(   

 ޑިވައިސް ނުވަތަ ޑިވައިސްތަކުގެ ބާވަތް؛

އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަންސެއް ހިންގުމަށް ޭބނުންާވ މުވާސަލާތީ)2(   

 ލު؛ފުސީވަސީލަތުގެ ތަ

ސަރވެއިލަންސެއް ހިންގައިގެން އެ ކުށާގުޅޭ ހެކި ލިބޭނެކަމަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ)3(   

 ސަބަބު؛

އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަންސެއް ހިންގުމަށް ޭބނުންާވ މުވާސަލާތީއެ )4(   

 ވަސީލަތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް؛ އަދި
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ންގުމަށް ޭބނުންާވ މުވާސަލާތީ ދަށުން ސަރވެއިލަންސެއް ހިއެ އަމުރުގެ)5(   

ނަމަ، ނުވަތަ ވަކި ވަސީލަތަކީ ވަކި ތަނެއްގައި ހުިރ މުވާސަލާތީ ވަސީލަތެއް

 ގެން މެނުވީ ވާސިުލނުވެވޭނެ ވަސީލަތެއްނަމަ، އެ ަތނެއް.ތަނަކަށް ވަދެ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ފުލުުހންނަށް ލިބިދޭ ާބރުގެ ބޭނުން ފުުލހުން 155މި ގަވާއިދުގެ  (ރ) 

. ކުރަންވާނީ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  މަތިންނެވެ

ާދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގޭ ސަރވެއިލަންސެއްގައި ހޯދޭވަނަ މާއް 155މި ގަވާއިދުގެ  (ބ) 

އެ ސަރވެއިލަންސް ނިސްބަތްވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ،އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް

އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ،ޤީޤެއްގެ ނުވަތަ ޝަރީޢަތެްއގެ ބޭނުމަްށ މެނުވީޙުތަ

. ގޮތަކުން ހާމަކޮށްގެން  ނުާވނެއެވެ

 

  ބާބު  ނަވާވީސްވަނަ  

 ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން  

މީހަކު ކުށެއް ކުރަމުންދާކަން ނުަވތަ ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުަވތަ ކުެށއް ކުރަން އުޅޭކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ.157 ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން 

ނަަމ، އަދި އޭނާ ފިލައިގެން ާދންއުޅޭ ކަމަށް ބެލުމުގަިއ އެކަށީގެންާވ އެކަށީގެންވާ ހެކި ިލބިފައިވާ

ނަމަ، އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ވާހެކި ލިބިފައި

ޙަވާލާދީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު،  ،ލިޔުމެއްއެނޫން ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ 

.އިން ވަނަ މާއްދާ 75ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ   ފުލުހުންަނށް ިލބިގެންވެއެވެ
 

ސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުުމގެ ޕާ

 އަުމރަކަށް އެުދން 

ލިޔުމެއްއެނޫން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ދަތުުރފަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ަރސްމީ  (ހ).158

.  ހިފެހެއްޓުމަށް އެދި ކޯޓަށް ުހށަަހޅާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ

ނަންބަރު؛ ގެޕާސްޕޯޓު  ،އެޑްރެހާއި ،ނަމާއިޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާގެ )1(   

ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭނުްނވާ މީހާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް)2(   

 ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންުއޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛

 އޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛ )3(   

ކަމާ، ބާއިަސބަ ލޭިފލަިއގެންދާން އުޅޭ ކަމަށް ބެއޭނާ  ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް)4(   

 ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކި؛
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 އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުވަންޖެހޭ ސަބަބު؛)5(   

   )6(.  އެ އަމުރުގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭުނންވާ މުއްދަތު

ޓުމަށް ނެރޭ އަމުރު ލިބުމަށްފަހުމި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއް (ށ) 

. އަދި ހަމަ އެ އެކަން  ނަށްރޭޝަގް ލަސްނުކޮށް، މޯލްޑިވްސް އިމި އަންގަންވާެނއެވެ

ފޮނުވަްނ ނަށްރޭޝަގްމި އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް މޯލްޑިވްސް އިމިއެކު ތާރީޚުގައި ރަސްމީ ލިޔުމަކާ

 .  ވާނެއެވެ

ވީއެންމެ ،އްޓުމަށް ނެރޭ އަުމރުގެ ކޮޕީއެއްމި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެ (ނ) 

.  އަވަހަކަށް އަދި އެ ތާރީޚުގައި ފުލުހުން އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުުރގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަުނވަނީސް މި މާއްދާގެ )ރ( 

މަ، އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓުދަށުން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެެހއްޓުމުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެއްެޖނަ

.  ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރުނު އަމުރު ާބިޠލުކުރުމަށް އެދި ފުލުހުން ހުށަހަާޅންވާނެއެވެ

 

 ހަތްވަނަ ބައި  

 ންމު ކަންކަމުގެ މާއްދާތައް އާ

 ތިރީސްވަނަ ބާބު 

  ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހިންގުން

ޖޮއިންޓް ިއންެވސްޓިޭގޝަން 

 ހިންުގމުގެ ބާރު 

ޤީޤުޙުވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ ތަ ،ޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައިޤީޙުފުލުހުން ތަ.159

2ނަމަ، އަންނަނިވި  ހިންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ިލިބދީފައިވާ އިދާރާއެއްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ

 ( . ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ފުުލުހން(ދޭއް  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

ށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަށްޔަޤު އެ އިދާރާއަކުން ކުރިޤީޙުއެ ކުށުގެ އެ ބައިގެ ތަ (ހ)  

 މައްސަލަ ފޮނުވުން؛ ނުވަތަ 

 މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިްނގުން. (ށ)  
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ެއހެން އިދާރާއަކަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުވަންވާނީ ރަސްމީ (ނ)  

 ކުންނެވެ.ލިޔުމަ

ފުލުހުން ބަލަުމންދާ ޖިނާއީ ަމއްސަލައެއްގައި ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއަކާ ނުވަތަ (ހ).160 އެްއބަްސވުން 

ނަމަ، އިދާރާތަކަކާ ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގުމަށް ފުލުހުން ބޭނުން

ކު ސޮއިކުރާއެކަން ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަކާ ނުވަތަ އެ އިދާރާތަކަކާއެ

 .  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ، ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނުގައި (ށ) 

ފުލުހުންނާއެކު ބައިވެރިވާ ދަުއލަތުގެ އިދާރާ ނުަވތަ އިދާާރތަކާއެކު އިޚްތިޞާޞް

ރާނެ ހަމަތައް ނުވަތަ އެއްބަޔަކުހިއްސާކުރާނެ ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ދައުރު ވަކިކު

 އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ުއސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމެވެ.

ނަމަ، މި މާއްދާގެ ބޭނުން ނާއި އެ އެއްބަސްވުމެއް ވެވޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިންފުލުހުން (ނ) 

ވަކި މައްސަލައަކަށްނުވަތަ  ،(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން، ވަކި މުއްދަތަކަށް

. ވައިބިނާކޮށް، އެކުލަ  ލެވިާދނެއެވެ

ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހިންާގވިޔަސް، މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެން އޮތްކަމުގައި  (ރ) 

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، އަންނަނިވި ކަންކަމާގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް ފުލުހުންނާިއ

އިދާާރ ނުވަތަ އިދާރާތަްއ ޤީޤީޙުތަފުލުހުންނާއެކު ބައިވެރިވާ ަދއުލަތުގެ 

 .  އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ

 މައްސަލައިގެ ދާއިރާ. )1(   

.އަދެ މު )2(     އްސަސާގެ ދައުރު ވަކިވެގެންދާނެ ގޮތް

 ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވާ ިއޚްތިޞާޞް. )3(   

 އުސޫލުތައް.ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތަށް ވާސިލުވުމުގެ  )4(   

 ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެ އުސޫލުތައް.)5(   

 މަޝްވަރާކުރުމާއި ވިލަރެސްކުރާނެ އުސޫލުތައް.)6(   

   )7(

 

 .ލުސޫހާމަކުރާ އު ންމުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުއާގުޅިގެން ޔާ މައްސަލަ



: ވޮ :                                48 ލިުއމް  ޓް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެ                      1107 އަދަދު

  117 
 

އް އިދަރާއަށް މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއް އިދާރާއިން އަނެގުޅިގެން ޔާ މައްސަލަ)8(   

 .ލުސޫބަދަލުކުރުމުގެ އު

ބަޔާން ނެގުމުގެ ގެންގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ ސުވާލުކޮށްޔާ މައްސަލަ)9(   

 .ލުސޫއު

ގުޅިގެން ހެކީގެ ގޮުތގައި ބަޔާން ނެގޭ ފަރާތްތަކާ ނުަވތަ މަޢުލޫމާުތޔާ މައްސަލަ)10(   

 .ލުސޫބަޔާން ނެގުމުގެ އު ގެންސުވާލުކޮށްދެވޭ ފަރާތްތަކާ 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ޖޮއިންޓް ިއންވެސްޓިޭގޝަނެއް ހިންގުމުެގ (ބ)  

ޤީުޤ ޖިނާއީ މައްސަލަޙުނަތީޖާއަކަށްވާނީ، ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ތަ

އުނިކަމެއްޤީޤުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ިލބިގެންވާ އިޚްތިޞާޞްގެ ހައިސިއްޔަތަށް ޙުތަ

އައުމަކާ ނުލައި، އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނާ ބައިވެރިވި ދައުލަުތގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ

ވެސް އިޚްތިޞާޞް ލިބިދިނުމާއެކު، ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި ބާރު އެ އިދާރާތަކަށް

.ޙުތަ  ޤީޤަށް ލިބިދިނުމެވެ

 

  އެއްތިރީސްވަނަ ބާބު  

 އަސާސީ އުސޫލުތައް  

ުތަގއި ފުލުހުންގެ ަމސައްކަ

ތަބާާވންޖެހޭ އަާސސީ 

 އުސޫލުަތއް 

(ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނ) ގެ ަދށުން ފުލުުހންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާިއ 12/2016ޤާނޫނު ަނންބަރު .161

ޤާނޫނުން ފުލުހުްނނަށް ލިބިދީފަިއވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން އެ އްޔާއި،ޒިންމާ އަދާކުރުމުގަ

، ޢަމަލުކޮށް ލުތަކަށް އެ އުސޫ، އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެ ވެސް، ހިފުމުގައި ކޮންމެ ފުލުހަކު 

 ނަގަހައްޓަންވާެނއެވެ.  އެ އުސޫލުތައް

ވުރެ މަތީ ގިންތިއެއްގެ ންމު ރައްޔިތުންނަށްއާމީހަކީ  ފުލުހެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އެ (ހ)  

ވެސް ޤާނޫނާ ގައިއަޚްލާޤެއްގެ ވެރިއަކަށް ވާންޖެޭހކަން ޤަބޫލުޮކށް، ހުރިާހ ވަގުެތއް

ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް  ،ތަމަަޢށް ޚިދުމަތްކޮށްދީ ޖުއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުުރމަށާއި، މު

 ތެރިކޮށްދިނުން.ކައުވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކުްނ ރައް

ހުރިާހ މާއި،ދެމެހެއްޓުއިންސާނީ ކަރާމާތް   ،ތެރިކުރުމާއިކައުއިންސާނީ ކަރާމާތް ރައް (ށ)  

 ރާތްތަކެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން.ފަ
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ފައިވާ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެޅައިގޮތަކަށް ކަނޑައަ ޤާނޫނަކުން އެޫނން (ނ)  

ލަތެއްަގއި ނުވަތަ އިންސާފުހާޖެހިއްޖެ  ތެރެއިން އެނޫން ގޮތަކަށް ަޢމަލުކުރަން

ފުލުހެއްގެ ،ލަތެއްަގއި މެނުވީހާޖެހިއްޖެ  ކުރަންއިމުކުރުމަށް އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުޤާ

. ދައުރު އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން

އެފަދަ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރި ،ގެ ޢަމަލެއް ނުހިންގުމަށާއިނު ލަތެއްގައި ކޮރަޕްޝަހާއެއްވެސް  (ރ)  

އްސަސާތަކާއެކުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކަމާބެޭހ މުއަނުނުވުމަށާއި، ކޮރަޕްޝަ

 .މަސައްކަތްކުރުން

ކުިރމަތީގައި، އަދި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމުގައި ގެޤާޫނނުވެސް  ކޮންމެ މީހަކީ (ބ)  

ހާތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހަމަހަމަވެގެްނވާ މީހެއްކަމުން، ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހުރި 

ވުރެ ލަތަށްހާންމު އާތަމަޢުގެ ޖުމު ،ވެސް އެއް ހަމައަކުން ޢަމަލުކުރުމަށާއި މީހުންނާމެދު

ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގައި ޚާއްޞަކޮށް ސަމާލުވެ

 ފަރުވާތެރިވުން.

ތިރާމާއިކުށުން އަނިޔާލިބޭ ފަާރތްތަކާިއ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީުހންނަށް އިޙް (ޅ)  

ތެރިކަމާއި ޒާތީ މިނިވަންކަންކައުލުމާއެކު ކަމޭހިތައި، އެ މީހުންގެ ރައްޅައިއަ

 ތެރިކުރުމަށް ސަމާލުވުން.ކައުރައް

ލަތެއްގައި މެނުވީ ބާރުގެ ޭބނުން ނުކުރުަމށާއި، ބާރުގެ ބޭނުްނހާކޮންމެހެން ޒަރޫރީ  (ކ)  

. ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެންމެ ލާތެއްގައިހާކުރަންޖެހޭ   ލުއިކޮށް ާބރުގެ ބޭނުންކުރުން

ޣައިރު ޤާނޫނީ އެހެނަސް ޞުލްޙަވެރި އެއްވުންތަކުގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރާއިރު (އ)  

ލުމުގައި ބާރުގެޅައިޞުލްޙަވެރި ނޫން އެއްވުންތައް ރޫ ،ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުން ދުރުވުމަާށއި

. ވީ، ބާރުގެ ބޭނުންހިނދެއްގައި މެނު ޖެހިއްޖެ ބޭނުން ކޮންމެެހން ކުރަން  ނުކުރުން

ލީތަލް ބާރުގެ ބޭުނން ކުރަންވާީނ ހަމައެކަނި އަމިއްލަ ފުާރނަ ުނވަތަ އެހެން ީމހެއްެގ (ވ)  

.ހާޖެހިއްޖެ  ތެރިކުރަންކައުފުރާނަ ރައް ލަތެއްގައި، އެނޫން ގޮތަކަށް ަޢމަލުކުރެވެން ނެތިގެން
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އްޔަރުކޮށް ބަންދު ނުކުރުމަށާއި، މީހުންޤާނޫނީ އަސާސެއް އޮވެގެން މެނުވީ މީހުން ހަ (މ)  

ތުތަްއއަގަވާއިދުގައިވާ ޤާނޫނީ އިޖުރާ ބަންދުކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި މިއްޔާއި ހައްޔަރު ކުރުމުގަ

 ފުރިހަމަކުރުން.

،ނުވަތަ ބަންދު ކުރެވޭ މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނެވުމާއެކު ކުރެވޭހައްޔަރު (ފ)  

ކާނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިއަ ކާނުވަތަ ތިމާގެ މީހަ ލާއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީފަރާތެ ލަސްނުކޮށް އެ

ނަމަ، ނުވަތަ ކަމަށް އެދިއްޖެއެހީތެރި ޞިއްޙީ ،ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިުނމާއި

ނަމަ، އްޙީ އެހީތެރިކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭޞި

 ން.އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު ޙީޞިއް

ގޮތަކަށް ފުުލހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަްށއެނޫން ނުވަތަ  ކޮްށގެންނުވަތަ ބަންދު ކޮށްގެންހައްޔަރު (ދ)  

ޢަމަލުކުރުމާއި، އެއްވެސް މީހަކާމެދު އަދިތުކަމާއެކު ގެނެވޭ މީހަކާމެދު އިންސާނިއްޔަ 

ރުމަށާއި،މުކުޑަ، ލާއިންސާނީ އިހާނެތިކަމުގެ ަޢމަލެއް ނުކުޙުލަތެއްގައި ރަހާއެއްވެސް 

އެފަދަ ޢަމަލަކަށް ހިތްވަރުދީ މަުގފަހި ނުކުރުމަށާއި، އެފަދަ ޢަމަެލއް ހިންގުން ތަޙައްމަުލ

 ނުކުރުމަށާއި، އެފަދަ ޢަމަލެއް ުކރުމަށް ލިބޭ އޯޑަރުތަކަށް ތަބާ ުނވުން.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިާވ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ަކންކަން އެ ފުލުހެއްގެ  (ތ)  

މައްޗަށް ހުންނަ ސީނިޔަރ އޮިފސަރަކަށާއި ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެަޝނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް

ކޮމާންޑަށް އެންގުމާއެކު، އެފަދަ ޚިލާފުވުންތަކާެބހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަިއ

 ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިުނން.

ރިވެފައިވާ ބައިަނލްއަޤްވާމީ އިންސާނީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ރާއްޖެ ބައިވެ (ލ)  

ޙައްޤުތަކާބެހޭ އެކި މުޢާހަދާތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، އެ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން

 .  އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް އަދާުކރުމަށް އެހީތެރިވުން
 

 ބައްތިރީސްވަނަ ބާބު  

 މާނަކުރުން 

ލަފުޒުތަކަށް  އިާބރާތްތަކަާށއި

 ނަ ދީފަިއވާ މާ

ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާފުމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަ.162

އެ ޢިބާރާްތތަކާއި ،ޒުތަކަށް ދެވިފައިވަނީފުހިނދަުކ، އަންަނިނވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ ހައި ދޭހަނުވާ

ޒެއްފުދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަމި ގަވާއި ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ،ޒުތަކާ ގުޅިގެންފުލަ
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ައންނަިނިވ ،ހިނދަކުހައި ގޮތުްނ ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭަހނުވާ ބޭނުންކޮްށފައިވާ

ތިރީގައި ދީފައިވާ ،ޒުތަކާ ގުޅިގެންފުއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ ،ޒުތަކަށް ދެވިަފއިވަނީފުޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ 6މި ގަވާއިދުގެ  ،" އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ"ހައްޔަރުކުރުން (ހ)  

" އަށް ދީފައިވާ މާނަކު . "ހައްޔަރުކުރުން  ރުމެވެ

" ކަމަށް ބުނެފައި"ހަށިގަނޑުގެ ބޭރު (ށ)   މި ގަވާއިދުެގ ،އެވަނީ ްނ ނެގޭ ސާމްޕަލެއް

ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ގައި "ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް" އަށްވަނަ މާއްދާ 109

" ކަމަށް ބުނެފައި"ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނެގޭ (ނ)   މި ގަވާއިދުގެ ،އެވަނީ  ސާމްޕަލެއް

" އަށް ދީފައިވާ 110 ވަނަ މާއްދާގައި "ހަިށގަނޑުގެ ތެރެއިން ނެގޭ ސާމްޕަލް

 މާނަކުރުމަށެވެ.

"  އަށް  (ރ)   ވަނަ މާއްދާގައި "ހަނުހުރުން" 59މި ގަވާއިދުގެ  ،ދީފައިވާ މާނައަކީ"ހަނުހުރުން

 ފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އަށް  ދީ

"  ކަމަށް ބުނެފައި"ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ  (ބ)   ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ،އެވަނީ ޗިޓު

ނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ދޫކުރާ ލިޔުމަށެވެ.ވަ 71

"  އަ (ޅ)   " 4މި ގަވާއިދުގެ  ، ދީފައިވާ ާމނައަކީށް"ހުއްޓުވުން ވަނަ މާއްދާގައި "ހުއްޓުވުން

 އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"  އަ (ކ)   ވަނަ މާްއދާގައި "ބަންދުކުރުން" 7މި ގަވާއިދުގެ  ،ށް ދީފައިވާ ާމނައަކީ"ބަންދުކުރުން

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އަށް 

"  ައށް (އ)   ވަނަ މާއްދާގެ 5މި ގަވާއިދުގެ  ،ދީފައިވާ މާނައަކީ "ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން

 އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.  (ހ) ގައި "ބެލުމުގެ ދަށަށް ެގަނއުން"

" އަށް ދީފައިވާ މާނައަ (ވ)   ވަނަ މާއްދާގައި 112މި ގަވާއިދުގެ  ،ކީ"އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް

" އަށް ދީފައި  ވާ މާނަކުރުމެވެ."އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް
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" ކަމަްށ ބުެނފައި (މ)   މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިގެންވާ ،އެވަނީ "އަމިއްލަ ތަންތަން

މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޭގެއަށާއި ،ޢިމާރާތާއި ،ބިމާއި ،ގެއާއި ،ގޯއްޗާއި

ވަކި ިއދާރާއަކުން ވަކި އުސޫލަކުން ވަކި ބައެއް ބޭނުންކުަރން ،ގޭބިސީއަށާއި އޮފީހަށާއި

.  ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތާއި ހޯލާއި މައިދާންތަކަށެވެ

" އަށް ދީފައިވާ (ފ)   ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ 72މި ގަވާއިދުގެ  ، މާނައަކީ''ޢައްޔަނުކުރުން

" އަ  ށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ."ޢައްޔަނުކުރުން

" ކަމަށް ބުެނފައި (ދ)   ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށްސް ވެއެވަނީ، އެންމެންނަށް  "ޢާންމު ތަންތަން

ންމު މައިދާންތަކާއި ޕާކުތަކާއިއާލެވިފައިވާ މަގާއި ގޯއްޗާއި ބިމާއި ވައިހުޅުވެސް އަބަދު

. ޭލ އަމިއްލަ ތަންތަްނ ކަމަށް ުނބެ ންމުކޮށް މީހުންަންށއާބިމާއި ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތަށެވެ

ރަންޓުތަކާއިވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވިގެންވާ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯ

ސައިހޮޓާތަކާއި އެފަދަ ަތންތަނުެގ ތެރެއިން ަތނެއްގައި ކުށެއް ިހނގައިފިކަމަށް ނުަވަތ

ކުށެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

.އާތަނަކީވެސް  އެ ،ހިނދު  ންމު ތަނެއްގެ މާނައިގައި ހިމެނިގެންވާ ތަނެކެވެ

" އަށް ީދަފއިވާ މާ (ތ)   ވަނަ މާއްދާގައި 111މި ގަވާއިދުގެ  ،ނައަކީ"އިނގިލީގެ ނިޝާން

" އަށް ދީަފއިވާ މާ  ނަކުރުމެވެ."އިނގިލީގެ ނިޝާން

"  އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ"އިންސިޑެން (ލ)   ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގަިއ 17މި ގަވާއިދުގެ  ،ޓް

" އަ  ށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ."އިންސިޑެންޓް

"  އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ"އިލެކް (ގ)   ވަނަ 114މި ގަވާއިދުގެ  ،ޓްރޯނިކް ޑިވައިސަސް

" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.މާއްދާގައި "އިލެ  ކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސަސް

"  އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީވާލުވެހުރިހަ"އުޅަނދު  (ޏ)   ވަނަ 95މި ގަވާއިދުގެ  ، ފަރާތް

" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ހަނދު މާއްދާގެ (ބ) ގައި "އުޅަ  ވާލުވެހުރި ފަރާތް

" ކަމަްށ ބުނެފައި (ސ)   އެވަނީ، އެކައުންޓުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް "އެކައުންޓް ހިފެހެއްޓުން

ނުކުރެވޭ އަދި އެކައުންޓުން އެްއވެސް ގޮތަކަށް ފައިސާ ނުނެގޭ ގޮތަށް، އެކައުްނޓުގެ

.  ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތް ހެދުަމށެވެ
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" ކަމަށް ބުނެފައި (ޑ)   މީހާގެ އެ ،ތަނެއްބެލޭ ދިރިއުޅޭ ތަނެއްކަމުގައި  ،ެއވަނީ "ވެރިފަރާތް

ތަނަކަށް ޒިންމާ އެ ،ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހާއާއި އެ ،ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހާއާއި

،ަތނެއް ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބާުރ ލިބިގެންވާ މީހާއާއި އެ ،އުފުލަންޖެހޭ މީހާއާއި

ލަތު ކޮންޓްރޯލުުކރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންާވހާތަނެއްގެ  ރަކާތްތަާކއި އެހަނެއްގައި ހިނގާ ތަ އެ

. ތަނަށް ވަދެ އެ އެ ،މީހާއާއި  ތަެނއްގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންާވ މީހުންނަށެވެ

"  އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ"މަ (ޒ)   ވަަނ 15ިމ ގަވާއިދުގެ  ،އްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތް

" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ގެ (ށ) މާއްދާ  ގައި "މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތް

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ޓ)   ވަކީލެއްގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ޤާނޫނީ ،"މުވައްކިލު

. ،އެހީތެރިކަން ހޯދައި  ލިބިގަްނނަ ފަރާތަށެވެ

"  އަށް (ޔ)   ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ 17މި ގަވާއިދުގެ  ، ދީފައިވާ މާނައަކީ"މެސެޖް

 "  އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ."މެސެޖް

" ކަމަށް ބުނެފައި (ޕ)   އެވަނީ، ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް "ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން

މީހަކަށް ބައިނަލްއަޤްާވމީ ދަތުރުފަތުރުކުރުްނ ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް މެދުވެރިކޮށް، އެ

. ޕާސްޕޯޓުހުއްޓުވުމަށް،  ޯކޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުުލހުންަނށް ިލބިޭދ ބާރަށެވެ

ޒާތުގައި ޕާސްޕޯޓު ނުވަަތ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަްށ ހިފެހެއްޓުމުގެ މާނައިެގ ތެރޭގައި، އޭގެ

މެއްފުލުހުންގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނައު ފައިބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފަހައްޓައި

.  ނުހިމެނެއެވެ

" ކަމަށް ބުނެފައި"ފުލުހު (ޖ)   މަތްދުރައްޔިތުންނަްށ ފުލުހުންގެ ޚި ،އެވަނީ ންގެ މަރުކަޒު

.މުހިންގާ ައންނަނިވި ތަްނތަނަށް ޖު ގެންދިނުމަށް އުފައްދައި  ލަޮކށެވެ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައި އިދާރާ. )1(

އްދުތަކުގައިހައްދުތަކަށް ބަހައި، އެކި ސަރަހަރާއްޖެ އެކިއެކި ސަރަ )2(

 އްދީ މަރުކަޒުތައް.ހަށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ސަރައިމުކޮޤާ

 އިމުކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް.ޤާއަތޮޅުތަކުގައި  )3(

 އިމުކޮށްފައިވާ ރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް.ޤާރަށްރަށުގައި  )4(

 އިމުކޮށްފައިވާ ފުުލހުންގެ މަރުކަޒުތައް.ޤާރަށްރަށުގައި  )5(



: ވޮ :                                48 ލިުއމް  ޓް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެ                      1107 އަދަދު

  123 
 

. އިމުކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންޤާމާލޭގައި  )6(  ތައް

މަތާގުޅޭ ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކުގެދުމީގެ އިތުރުންވެސް ފުލުހުންެގ ޚި )7(

 ހިންގާ މަރުކަޒުތައް. ގެންމަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އުފައްދައި

މަްތދުއިމުކޮށްފައިވާ ަވސީލަތްތަކާއި ޚިޤާމި މާނައިގައި ފުލުހުންގެ ެއތެރޭގެ ބޭނުްނތަކަށް 

މަތް ދޭދުތަންތަނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ުފލުހުންގެ ޚި އެ ދޭ ތަންތަނެއް ނުހިެމނޭނެއެވެ.

.  ތަންތަނެއް ޫނނެވެ

މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ބާވަތެއްގެ ފުލުހުންގެވިޔަސް، އޮތްކަމުގައި  މި މާނަކުރުން މިހެން

އެ އުސޫލެއް ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި، މަރުކަޒަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އުސޫެލއް ކަނޑައަޅާނަމަ

ފުލުހުންގެ މަުރކަޒެއްކަމަށް އެ މާއްދާގެ ނުވަތަ ބާބުގެ މަޙައްލުގަިއ ނުވަތަ ާބބުގައި

 .ބަޔާންކުރާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ވަކި ޚާއްޞަ މާނަކުރުމެއް ދެވިދާނެއެވެ

"  އަށް ދީފައިވާ މާ (ޗ)   ވަނަ މާއްދާގައި 116ގަވާއިދުގެ  މި  ،ނައަކީ"ފޮރެންސިކް ހެކި

" އަށް ދީފައިވާ   ނަކުރުމެވެ.މާ"ފޮރެންސިކް ހެކި

"  އަށް"ފޮރެންސިކް (ހހ)   ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ އެހެނިހެން ބާަވތްތަކުެގ ސާމްޕަލް

ވަނަ މާއްދާގައި "ފޮރެންސިކް 113މި ގަވާއިދުގެ  ،ދީފައިވާ މާނައަކީ

" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ އެހެިނހެން ބާ ވަތްތަކުގެ ސާމްޕަލް

"  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީއިދާ ޤީ"ދައުލަތުގެ ތަޙުޤީ(ށށ)   ،ވެިރކަން ހިންގާ ފަރާތާއި ،ރާ

އިމުކުރުމުގެ ބާރުގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުެގޤާޢަދުލު އިންސާފު  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި

،ތަކާއިހިންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ ެއންމެހައި އިދާރާ ޤުޤީޙުތެރެއިން ޖިނާއީ ތަ

.އެފަދަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަގާމުތަކާއި ކޮމިޝަންތަކަ  ށެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި "ސާމްޕަލް" 108މި ގަވާއިދުގެ  ،"  އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ"ސާމްޕަލް(ނނ)  

 ވެ.އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެ

"  އަ(ރރ)   ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 20ގަވާއިދުގެ މި  ،ށް ދީަފއިވާ މާނައަކީ"ޝަރުޠުގެ ނޯޓިސް

 "  އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ގައި "ޝަރުޠުގެ ނޯޓިސް
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އެވަނީ، ފުލުުހންގެ ހުވާކޮްށފައި ތިބި މޯލްޑިވްސް "ކަމިޝަންޑް އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި(ބބ)  

މުެގޤާރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ މަޓަރވިސްގެ ސަބްއިންސްޕެކްސަޕޮލިސް 

.އޮފިސަރުންނަ  ށެވެ
 

" ކަމަށް ބުނެފައި(ޅޅ)   ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ،އެވަނީ "ކޯޓު

.  ވެސް  ކޮންމެ ކޯޓެއް  ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ
 

" ކަމަށް ުބނެފައި(ކކ)   ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިެގން ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ ،އެވަނީ "ކޯޓު އަމުރު

. ނުވަަތކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު ގެމަތިން ފަނޑިޔާރަކު ދޫކުރާ ހުއްދައަށެވެ

  .  ފަނޑިޔާރަކު ކުރާ އަމުރަށެވެ
 

ތިިބ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އެވަނީ، ފުލުހުންގެ ހުވާޮކށްފައި "އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި(އއ)  

 ރވިސްގެ އޮފިސަރުންނެވެ.ސަ

" ކަމަށް ބުނެފައި(ވވ)   ގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭ "ޤާނޫނީ ވަކީލު

އޮތް ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ،އޮތް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ

 ކޮންމެ ވަކީލަކަށެވެ.
 

" ކަ(މމ)   ގައި 2016މެއި  2އެަވނީ،  މަށް ބުނެފައި"ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

ހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ،ދީޤުކޮށް ދިވެޞްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަ

) އާއި(ޖިނާ 12/2016ޤާނޫނު ަނންބަރު  އެ ޤާނޫނަްށ ،އީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު

. ޞްގެނެވިފައިވާ އި  ލާޙުތައް ހިމެެނގޮތަށެވެ

 

 ތެއްތިރީސްވަނަ ބާބު  

 ންމު އުސޫލުތައް އާ 

އެއް ުމައއްަސސާއިން އެހެން 

މުައއްަސސާއަކަށް މަަސއްކަތް 

 ޤުލުުވން ނަ

މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ނަމަކުން ވަކި މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ވަކި ބަޔަކަށް.163

އިޝާރާތްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ އިދާރީގޮތުްނ ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން

މުއައްސަސާއަކަށް ބަޔަކު ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް އެހެން އެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެ

މި ގަވާއިދުން ދޭ ޙަވާލާގައި ،އެ ނަޤުލުވި  މުއައްސަސާއެއް ،ނަޤުލުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

.  ހިމެނިގެންވެއެވެ
 



: ވޮ :                                48 ލިުއމް  ޓް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެ                      1107 އަދަދު
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 ބަޔާުނގައި ހެކިބަްސދޭ 

 އިްޤރާުރވުން 

ަފހުގައެވެ. މައްސަލައެއްގައި ހެކިބަސް ދޭ ީމހާގެ ހެކިބަސް ނަަގންވާނީ، އަްނނަނިވި އިޤްރާރުވުމަށް.164

މި މައްސަލައިގައި، މި ދޭ ހެކިބަހަކީ، ތެދު ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް ދޭ ހެކިބަހެއް.......... ،"އަހުރެން  

".  ކަމުގައި، އަހުދުވެ، އިޤްރާރުވަމެވެ
 

 ިއސްކަން ވާިއދަށްގަ  މި

 ދިނުން 

ފައިވާތުގެ އެއްވެސް އުސޫލެއް ބަޔާންކޮށްއައިޖުރާ އީޖިނާ ،މަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުޢަވާއިދަށް ގަމި .165

ވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކާގަ ނުވަތަ އުސޫލަކާ މިކާ އޯޑަރަދަކާ، ނުވަތަ ވާއިގަފުލުހުންގެ 

.  ގަ މަލުކުރުމުގައި އިސްކަން ދެވޭނީ މިޢަވާނަ ޒުތަޢާރަ  ވާއިދަށެވެ

.  ،މި ގަވާއިދުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ޖަދުވަލުތަކަކީ.166 ޖަުދވަލުތައް  މި ގަވާއިދު ފުރިހަމަވާނީ،މި ގަވާއިދުގެ ބައެެކވެ

. އެއިން ކޮންމެ ޖަދުވަލަކަށް ޙަވާލާދެވޭ އެ ހިނދު، އެ ޙަވާލާދެވެނީ، ޖަދުވަލުތަކާ އެކުގައެވެ

.ލޭމި ގަވާއިދުގެ ބަޔަކަށް ކަމުގައި ބެ  ނެއެވެ
  

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުންމި ގަވާއިދު އި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ.167ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

.  ފެށިގެންނެވެ

 



   

 
 

 1ޖަދުވަލު  

 

 މީހާއަށް ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު  ށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ ކަ ހައްޔަރުކުރުމަ 

 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަްށ ޓަކައި ށްސުވާލުކުރުމަގޮތަށް ށް ނުވާކަމިހާރު ތިޔަހުރީ ހައްޔަރުކުރުމަ ޔަ ފަރާތް"ތި

. ތި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަްށ  ،ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ޔަ ފަރާތަކީގެނެވިފައި

. އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިޔަ ފަރާތަށް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ތި  ،ޖަވާބުނުދީ ބިގަތުމުެގ ލިބިގެންވޭ

. ހައްޔަރުކުރުމަޔަ ފަރާތަށް ޙައްޤު ތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ތިޔަ ފަރާތް ށް ނުވާގޮތަށް ކަލިބިގެންވޭ

)  4ގިނަވެެގން  ،ބެހެއްޓޭނީ ."(ހަތަެރއް  ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަށް

  



   

 
 

 2ޖަދުވަލު  

 

 ހައްޔަރުކުރާ މީހާއަށް ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު 

 

 

. ތި) ♦(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ) ♦(ކުރަނީ  ހައްޔަރު މި ޔަ ފަރާތްތި ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ޔަ ފަާރތަކީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި

. އެކަމަކު ކުރެވޭ ޔަ ފަރާތަށް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ތި ،ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުނުދީ ،ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ލިބިގެންވޭ

. ތިއެދެ  ،ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަކީ ދެކޮޅަށް ކޯޓެއްގަިއ ޔަ ފަރާތާ ތި  ،ުކރެވޭ ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބަކީޔަ ފަރާތާ ވިގެންވާ ކަމެއް

. ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ތި . ޔަ ފަރާތަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ޤާނޫނީ ޔަ ފަރާތަކީ ތިލިބިގެންވޭ

ބޮޑު ކުށެއްގައި  ޖިނާއީތުހުަމތު ކުރެވެނީ ފަރާތަށް ނަމަ، އަދި  މެއް ނެތް މީހެއްކަމުގައިވާވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަ

. ޔަ ފަރާތަށް ނަމަ، ދައުލަތުން ވަީކލަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ތި ކަމުގައިވާ  ލިބިގެްނވޭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 3ޖަދުވަލު  

 

 ހާއަށް ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީ 

 

 .ގުޅިގެންކަން ންކޮށްފައިވާ ކުށަކާކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަން އަދި ތުހުމަތުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެްއގައި ބަޔާ .1

  ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި ިއތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުުރމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން. .2

ނަމަ، އެ  ރާ ޤާނޫނުގައި ޤާނޫނީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ބަޔާންކު .3

 މިންވަރަކަށް އެ ޙައްޤު ހިފެެހއްޓިފައިވާކަން.

 ކަމެއްކަން. ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމަކީ އެދެވިެގންވާކަމުގައި ވިޔަސް، ސުވާލަށް ޖަވާބުނުދިނުމަކީ ިލބިެގންވާ ޙައްޤެއް .4

 ދެކޮޅަށް ކޯޓުއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެްއޗެއްކަން. ޔާ ޖަވާބަކީ އޭނާސުވާލަށް ދޭ .5

6.  .  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ިލބިގެންވާކަން

ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ޖިނާއީ ބޮޑު ވާނަމަ، އަދި  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއްކަމުގައި .7

  ކަން.ލިބިގެންވާދައުލަތުން ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދިުނމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު  ވާނަމަ، ކުށެއްގައި ކަމުގައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

c 

–  
Maldives Police Service                        csivrws csilop cscviDclOm 
Malé  ެމާލ 
Republic of Maldives          ެދިވެހިރާއްޖ 
  

  

 ްކަމުގެ ލިޔުންަ ދިނހުއްދ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް 
 

:ޢުހުއްދަދޭ ފަރާތުގެ މަ  ލޫމާތު
: : މިހާރު  ފުރިހަމަ ނަން   އުޅޭ އެޑްރެސް

  :ޚުތާރީ  ދާއިމީ އެޑްރެސް:
  :ުނަންބަރފޯނު ގުޅޭނެ   :ުޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ /ދ.ރ.އ ކާރޑް

 

ަމުރަކާ ނުލައި ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ތަން ކޯޓު އ ދިރިއުޅޭ / ގެ އުޅަނދު )..........................މީހާގެ ނަން އަޅުގަނޑު (

ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީންނާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ލިބިގެންވާކަން ފުލުހުން 
. އަޅުގަނޑަށް ޤާނޫނު އަސާސީންނާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުން ލިބިގެންވާ ޙައގައިއަން ްޤު އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ފައިވެއެވެ

/ އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ، އުޅަނދު / ދިރިއުޅޭ ،ނެތި އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި ދޫކޮށްލައި ތަނުގައިވާ  ފުލުހުން އަޅުގަނޑުގެ
ވިދާނެކަމަށް ފުލުހުން ތަކެތި ހިމެޭނ ގޮތަށް ބަލައި ފާސްކުރުމާއި އަދި ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ހެކީގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެ ހައިއެންމެ

 ކަނޑައަޅާ އެންމެހައި ތަކެތި ހެކީގެގޮތުގައި ނަގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދީފީމެވެ. 
 (ސޮއި ) / (އިނގިލީގެ ނިޝާން )

   (ނަން )                
:  އުޅަނދުު ބޭއްވިފައިވާ ތަން

 އުފެއްދި އަހަރު  މޮޑެލް ބްރޭންޑް / ކުލަ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު 

    
 

:      ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު
 ތަނުގައި އުޅެމުންދާ ހައިސިއްޔަތު  އެޕާޓްމަންޓް ފަންގިފިލާ  ގޭގެ ނަން 

    
:ޢުތަންފީޒުކުރާ ފުލުސް އޮފިސަރުގެ މަ  ލޫމާތު

 :ސ.ނަންބަރު  މަޤާމާއި ފުރިހަމަ ނަން:
  ސޮއި:  ތާރީޚް:

 ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް/ސްޓޭޝަން:
 

 
 

Tel: (+960) 3322112 :ްފޯނ               Fax: (+960) 3313281 :ްފެކްސ                                 Emergency: 119 :ީއިމަޖެންސ 
 

Website: www.police.gov.mv: ްވެބްސައިޓ                                                                          E-Mail: admin@police.gov.mv:ްއީމެއިލ 
 

 4ދުވަލު  ޖަ 



   

 
 

c 

–  
Maldives Police Service                        csivrws csilop cscviDclOm 
Malé  ެމާލ 
Republic of Maldives          ެދިވެހިރާއްޖ 

 

 ލިޔުންތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރިކަމުގެ  އަމިއްލަ / އުޅަނދުު
 

:  ………………………………އުޅަނދުު ބޭއްވިފައިވާ/އޮތް ތަން
 އުފެއްދި އަހަރު  މޮޑެލް ލަ ބްރޭންޑް / ކު  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު 

    
 

: ތަނުގެ ބަލައި ފާސްކުރެވުނު އަމިއްލަ   މަޢުލޫމާތު
 ތަނުގައި އުޅެމުންދާ ހައިސިއްޔަތު  އެޕާޓްމަންޓް ފަންގިފިލާ  ގޭގެ ނަން 

    
 

:  ބަލައިފާސްކުރި ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ފަރާތްތައް
#

 ސް މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން 
އައި.ޑީ ކާރޑް / 
ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ

ފޯނު ނަންބަރ

      
      
      

 

:  ބަލައިފާސްކުރުމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
 :   ް ގަޑި:ބަލައިފާސްކުރުމަށް ވަތ  ބަލައިފާސްކުރުމަށް ވަތް ތާރީޚް

:  ޮށް ނިމުނު ތާރީޚާއި ގަޑި:ބަލައިފާސްކ   ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ހޭދަވީ ވަގުތު
  ބަލައިފާސްކުރުމުގައި މުދަލަށް/ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ލިބިފައި ނުވާނަމަ އެކަން:

/ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްސީލް:   ބަލައިފާސްކުރުމުގައި މުދަލަށް
 
 

  ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްސީލް:
 
 

 

 ރި ވަގުތު އެތަނުގައި ޙާޒިިރުވެ ހުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުބަލައި ފާސްކު
:   ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ފުރިހަމަ ނަން

: :  ފޯނު ނަންބަރ: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް   ހައިސިއްޔަތު
  ތާރީޚް:  ސޮއި:

:   އިނގިލީގެ ނިޝާން

 55ޖަދުވަލު 

 

Tel: (+960) 3322112 :ްފޯނ               Fax: (+960) 3313281 :ްފެކްސ                                 Emergency: 119 :ީއިމަޖެންސ 
 

Website: www.police.gov.mv:                                                        ްވެބްސައިޓ E-Mail: admin@police.gov.mv:ްއީމެއިލ 



   

 
 

– 
: ޒުބަލައިފާސްކުރި އަމުރު ތަންފީ  ކުރި އޮފިސަރުން

 :ސ.ނަންބަރު  :މަޤާމާއި ފުރިހަމަ ނަން
  ސޮއި:  :ޚުތާރީ

 ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް/ސްޓޭޝަން:
 

 :ސ.ނަންބަރު  މަޤާމާއި ފުރިހަމަ ނަން:
  ސޮއި:  :ޚުތާރީ

 ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް/ސްޓޭޝަން:
  -:ޚުތާރީ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tel: (+960) 3322112 :ްފޯނ               Fax: (+960) 3313281 :ްފެކްސ                                 Emergency: 119 :ީއިމަޖެންސ 
 

Website: www.police.gov.mv ްވެބްސައިޓ:                                                                           E-Mail: admin@police.gov.mv:ްއީމެއިލ 
 



   

 
 

c 

–  
Maldives Police Service     csivrws csilop cscviDclOm 
Malé       ާލެމ  
Republic of Maldives          ެދިވެހިރާއްޖ 

  

 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވުނުކަމުގެ ލިޔުން

 
  

ފަރާތް ޤީޤުކުރާޙުތަ  ބަރުންކޭސް ނަ    
 

ލުސީފުތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަ  
 

 

:  ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙުޤީޤުގައި އަޅުގަނޑާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން
 

 

އިނގިލީގެ 
 ނިޝާން

ފަރާތް ފޯނުކުރި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް  

 ފުރިހަމަ ނަން: ފުރިހަމަ ނަން: 
: : ދާއިމީ އެޑްރެސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް

ު:ނަންބަރކާޑުގެ  .ދ.ރ.އ  ދ.ރ.އ ކާރޑް ނަންބަރ: 
ގަޑި: ޚާއިތާރީ  ގުޅިފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން: 

:  ގުޅި ނަމްބަރ: ސޮއި
 

ގައި އަޑުއެހުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތައްޤުޤީޙުތ  
: :ުބަރންސަރވިސް ނަ ސޮއި  :  ރޭންކާއި ނަން

 

 

 

 

 
 

Tel: (+960) 3322112 :ްފޯނ               Fax: (+960) 3313281 :ްފެކްސ                                 Emergency: 119 :ީއިމަޖެންސ 
 

Website: www.police.gov.mv: ްވެބްސައިޓ                                                                             E-Mail: admin@police.gov.mv:  އީމެއިލް
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c 

–  
Maldives Police Service                        csivrws csilop cscviDclOm 
Malé     ެމާލ 
Republic of Maldives          ެދިވެހިރާއްޖ 

 

 މުނޑައަޅާ ފޯމެދު ގޮތެއް ކަހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެވޭ މީހުންގެ ހައްޔަރާ  

 މާތުފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫ
/ ޕާސްޕޯޓް  ކާޑުދރއ   ފުރިހަމަ ނަން:

:  ނަންބަރު
 

: : ޚުއުފަން ތާރީ  ދާއިމީ އެޑްރެސް   / އުމުރު
އުޅޭ  މިހާރު

 އެޑްރެސް:
 :   ޤައުމު

  

 ފުރަތަމަ ގެންދެވުނު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ފަރާތް އެންމެ
  ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު

  ތާރީޚާއި ގަޑި
 

 :ލުސީފުމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ތަ ހައްޔަރުކުރުމާ
 
 
 
 

:  ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ހައްޔަރާ މެދު ގޮތެއް ނިންމި އޮފިސަރު
: :  ރޭންކާއި ނަން   ސޮއި
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c 

–  
Maldives Police Service         csivrws csilop cscviDclOm 
Malé            ެމާލ 
Republic of Maldives          ެދިވެހިރާއްޖ 

 

 ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ސުވާލުކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރުު

 

 މާތުލޫހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މަޢު
  ބަރުންދ.ރ.އ ކާޑު / ޕ.ޕ ނަ  ފުރިހަމަ ނަން

  ޚުއުމުރު / އުފަން ތާރީ  ދާއިމީ އެޑްރެސް
  ހައްޔަރުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި  ުޅޭ އެޑްރެސްއ މިހާރު
  ުބަރންނަ ނުފޯ  ޤައުމު 

 

 ހަވާލާދޭ ޤާނޫނާއި ކުށް
 

 ލުސީފުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަހުތު
 

 ޤާނޫނީ އިންޒާރު

 .ހައްޔަރު ކުރެވޭކަން އަދި ހައްޔަރު ކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށް ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން �

 .އްޤު ލިބިގެންވާކަންޙަްގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ކާކުކަން އަނ �

 .ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަން ،ނަމަވެސް އްޤެއްޙަސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ ލިބިގެންވާ  �

 .ގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްކަންޓުސުވާލަށްދޭ ޖަވާބަކީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯ �

 .ވާކަންންޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެ �

ވަކީލެއް  ނީތަނަވަސްކަން ނެތް ކަމުގައިވާނަމަ، ދައުލަތުން ޤާނޫ މަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ނަމަ، މާލީހުތު �
 .ވާކަންންއްޤު ލިބިގެޙަހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ 

ވަނީ އަޅުގަނޑު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑާ ސުވާލުކުރުން ފެށުމުގެ ކުރިން މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނި އިންޒުާރ  *
 އަޅުގަނޑަށް ދެވިފައެވެ. ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން އަޅުގަނޑަށް ފަހުމުވެއްޖެއެވެ.

.މިމައްސަލައިގެ ތަހުޤީ �  ގުގައި މިވަގުތު ޤާނުނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ބޭނުމެވެ
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 ވަކީލްގެ ނަން:             

             :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

 

.ޙުމައްސަލައިގެ ތަ މި �  ޤީގުގައި މިވަގުތު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނޫނެވެ

      :  ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް

 ތާރީޚާއި ގަޑި:         

                 :  ސޮއި

 ފިންގަރ ޕްރިންޓް 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފެށުމުގެ ކުރިން، ޤާނުނީ އިންޒާރުގައި ހިމެނޭ އާއި ސުވާލު ކުރަން ...................................ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،މުފޯ މި
.ރޒިހާ ގެފައިވަނީ އަޅުގަނޑުގައިކަންކަން އަން  ުގައެވެ

      :  ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް
 ހައިސިއްޔަތު:         
           :  ތާރީޚާއި ގަޑި

                :  ސޮއި
 

 

 ފިންގަރ ޕްރިންޓް                                                                    

 ސުވާލުކުރި ފަރާތް
  ސޮއި  ރޭންކާއި ނަން
 ރުގައެވެ.ޒިއިންކާރުކުރީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާ ށްްކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މި ލިޔުމާ ހަވާލުވުމަށާއި، މި ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރުމަމަތީގައި ބަޔާނ

 ރުގައި ތިބި ފުލުހުން:ޒިހާ

     

 ސޮއި:...................... ރޭންކާއި ނަން:..........................................................  

 ސޮއި:...................... ންކާއި ނަން:..........................................................ރޭ  
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c 

–  
Maldives Police Service                        csivrws csilop cscviDclOm 
Malé         ެމާލ،  
Republic of Maldives          ެދިވެހިރާއްޖ 

 ( ބާރ ކޯޑް )
 ( ނަންބަރު )

 މުާތު އަންގާ ފޯމަޢުލޫމހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންގެ  

 . ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު 1

  ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު  ފުރިހަމަ ނަން
  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  / އުމުރު ޚުއުފަން ތާރީ  އުމުޤަ
  ފޯނު ނަންބަރު  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 

 . ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާއި ކުށް 2

 
 

 . ހައްޔަރުކުރެވުނު ގޮތް 3

  ކޯޓު އަމުރުގެ ނަންބަރު   ކޯޓް އަމުރަކާ ލައިގެން 
  ހައްޔަރުކުރުމަށް ބާރުލިބިދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ   ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި

 

 ލޫމާތު ޢު ގެ މަ. އެމްބަސީއާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިންކަމު 4
  އި  އެމްބަސީއާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި، އެމްބަސީގެ ފަރާތުން އަންނަ މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން އެންގިފަ

 ރވިސް ނަންބަރުސަމަތީގައިވާ ފުރުސަތު ދިންކަން އެންގި ފަރާތުގެ ނަމާއި 
 

 

/ ޔުނިޓް / ސްޓޭޝަޤީގްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޙު. މައްސަލަ ތ5ަ  ގެ ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތުނުޓް
  ސ.ނަންބަރު   ރޭންކާއި ނަން

  ފޯނު ނަންބަރު  ސޮއި
 

 -: ޚުތާރީ -

 
 ( ތައްގަނޑު ) 
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c 

–  
Maldives Police Service     csivrws csilop cscviDclOm 
Malé        ެމާލ 
Republic of Maldives          ެދިވެހިރާއްޖ 
 ( ބާރ ކޯޑް )
 ( ނަންބަރު )

 ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓްް

 . ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 1

  ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު /ދރއ ކާރޑ  ފުރިހަމަ ނަން
  / އުމުރު ޚުއުފަން ތާރީ  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ަންބަރުފޯނު ނ  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 

 . ހާޒިރުވުމަށް އެންގުން 2

  ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުތު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި
  ހާޒިރުވާންވީ ތަން

  ރވިސް ނަންބަރުސަބައްދަލުކުރަންޖެހޭ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި 
 

 . ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ ހައިސިއްޔަތު 3

 
 

 ޞާ . މައްސަލައިގެ ޚުލާ 4

 
 

 ޞާ  ތުހުމަތުގެ ޚުލާ . ކުރެވ5ޭ

 
 

 . ހުއްދަދިން ފަރާތް 6

 
 

 . ހުއްދަދިން ފަރާތް 6
  ސ.ނަންބަރު   ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 ޗިޓާ ހަވާލުވި ފަރާތް:
  / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު ދރއ ކާރޑް  ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް

  ފޯނު ނަންބަރު  ތާރީޚާއި ގަޑި
  ސޮއި

 ( ތައްގަނޑު ) 
 ގުންއެން ޞަޚާއް
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) ގަޑިއިރު 1ޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީ ގެ ހާނަމަ،  ނުވެވޭ ޒިރުހާމަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވެގެން ޗިޓަށް  .1 ކުރިން އެ އުޒުރެއް  ގެ(އެކެއް

.  ،ބަޔާންކޮށް، ލިޔުމަކުން ޗިޓާއެކު ހާޒިރުވާން އެންގި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ
" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. ޒިރުވުމާހާފޮނުވާ ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ޗިޓަށް މިގޮތަށް   ގުޅޭ

  ވާނެއެވެ. ވާލުކުރަންހަޒިރުވާންޖެހޭ ތަނެއްގެ ރިސެޕްޝަން ޑެސްކާ ހާޒިރުވުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް، މި ޗިޓް ހާ .2
 ނިވި ކަންކަމެވެ؛ނީ އަންނަލޭފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއްކަމުގައި ބެ ޗިޓަށް ހާޒިރުނުވެވޭ .3

 ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭވަރަށް މޫސުން ތަން ނުދިނުން؛(ހ) 
 ފަދަ ބައްޔެއްވުން؛  ރުނުވެވޭހާޒި(ށ) 

.  (ނ) މިނޫނަސް މިފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިވުން
ށް ނުވާގޮތަށް ކަުމަޒިރު ނުވާ ފަރާތްތައް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހައްޔަރުކުރހާމަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޗިޓަށް  .4

 ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވޭނެއެވެ.
ގެ ްޒިރުނުވި މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއހާނަމަ، ޗިޓަށް  ޒިރު ނުވެއްޖެހާމަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޗިޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް  .5

)  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގޮތުގައި ބަލައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  533ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު

.ުޢމީހަކާ މެދު ދަ ކުރުމަށްފަހު އެޤުޤީޙުތަ  ވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ
 ޒިރުވުން އެދެމެވެ.ހާނަމަ، ހާޒިރުވާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ .6
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c 

–  
Maldives Police Service                       csivrws csilop cscviDclOm             
Malé                                                                                                   މާލެ   
Republic of Maldives              ެދިވެހިރާއްޖ 

  

 ހު ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަަ

 . ބަލާ ފާސްކުރެވޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތ1ު

/އެޑްރެސް   ފަންގިފިލާ  ތަނުގެ ނަން
  މަގު  އެޕާޓްމަންޓް

  ރަށް  އަތޮޅު
 

 . ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 2

  ކާރޑް ނަންބަރދރއ   ފުރިހަމަ ނަން
  އުފަންތާރީޚް / އުމުރު  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ގައުމު  ރު އުޅޭ އެޑްރެސްމިހާ
 

 . މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު 3

/ އިންސިޑެންޓް އައިޑީ   ކޯޓް އަމުރު ނަންބަރު  ކޭސް
  ތާރީޚާއި ގަޑި

 

 . ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު 4
ތަކެތި ނެގިފަރާތް  ނެގުނު ތަނުގެ ތަފްސީލް  ނެގުނުތަކެތީގެ ތަފްސީލް އަދަދު #
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 . ތަކެތި ނެގުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތް 5

  ސ.ނަންބަރު  ރޭންކާއި ނަން
  ސޮއި
  

 ުމާތ. ޙާޒިރުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ މަޢުލ6ޫ
 ސ.ނަންބަރު  ރޭންކާއި ނަން  #

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 ބަލައި ފާސްކުރެވުނުއިރު ޙާޒިރުވެތިބި މީހުން . 7
 ގުޅޭނެ ނަންބަރު  އައިޑީ ކާރޑް ނަންބަރު  ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް #

   
   
   
   
   

 

 މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  . ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގ8ެ

  އައިޑީ ކާރޑް ނަންބަރ  ފުރިހަމަ ނަން
  އުފަންތާރީޚް / އުމުރު  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު  ސޮއި
 
 

    

:  ފިންގަރ ޕްރިންޓް  ޕްރިންޓް ކުރި ތާރީޚް
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