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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ފުރަތަމަ ބައި
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
އެއްވަނަ ބާބު
ތަޢާރަފު
ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

ދ
ޞ ު
މަޤް ަ

.2

)ހ(

ނބަރު ) 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  211ވަނަ މާއްދާގެ
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ނ ނަންބަރު 5/2008
ގން އަދި ޤާނޫ ު
)ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބި ެ
ގ
ޞ ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާއި ކަންކަމު ެ
ދށުން ފުލުހުންގެ އިޚްތިޞާ ް
ގ ޤާނޫނު( ގެ ަ
)ފުލުހުން ެ
ތެރެއިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖިނާއީ ކުށުގެ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައްޔާއި،
އ
ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައްޔާއި ،ތަންތަނާ ި
އ
ނ ހުއްޓުވައި ބަލަ ި
ހ ް
މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގައްޔާއި ،މީ ު
ރމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
ފާސްކުރުމާއި ،ސުވާލުކުރުމާއި ،ހައްޔަރުކުރުމާއި ،ބަންދުކު ު
ލބިދޭ ބާރުތަކުގެ އިމުގެ
އުސޫލުތަކާއި ،ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ފުލުހުންނަށް ި
ލކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ
ތެރެއިން އެފަދަ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ،ފުލުހުން ޢަމަ ު
ގަވާއިދެވެ.

)ށ(

ނ
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާ ެ
އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ނށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޞާޞްގެ
ނ ަ
މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުން ފުލުހު ް
ޤޞަދު ަ
ތެރެއިން ،އަންނަނިވި މަ ް
ތއް ހާސިލުކުރުމެވެ.
)ހ(

އ ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ތ ކުށެ ް
އ ކުރަން އުޅޭކަން ނުވަ ަ
ތ ކުށެ ް
ކުށެއް ކޮށްފިކަން ،ނުވަ ަ
ހން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަ ު
ފލު ު
ނށް ހުށަހެޅުމުންު ،
ފުލުހުން ަ
ތތަކެއް ކަނޑައެޅުން.
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

)ށ(

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

)ނ(

ހންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލު ު
ކަނޑައެޅުން.

)ރ(

ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކާ

ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި،

ގ
ހން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތު ެ
މހަކު ގެންދިޔުމުގައި ފުލު ު
ދށަށް ީ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
އިޖުރާއަތްތައް ކަނޑައެޅުން.
)ބ(

ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުކުރުމުގައްޔާއި
އެ މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެކަށައަޅައި ބަޔާންކުރުން.

)ޅ(

ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް މީހަކު ގެނައުމުގައްޔާއި ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގައި
ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އި ު
ޖރާއަތުތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

)ކ (

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރާ މީހާއަށް ލިބިދޭ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤާއި ،ވަކީލުގެ
އެހީ ލިބިގަތުމު ެ
ށ
އ ނުދިނުމުގެ ޙައްޤަ ް
ގ ޙައްޤާއި ،އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެ ް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު އެކަށައެޅުން.

)އ (

ތންތަނާއި ،އުޅަނދާއި ،މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި
ތނާއި ،އަމިއްލަ ަ
އާންމު ތަން ަ
ނ ގެންގުޅޭނެ އުސޫލާއި
ހ ް
ނށް ލިބިދޭ ބާރާއި ،އެ ބާރު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ފުލު ު
ފުލުހުން ަ
މިންގަނޑު އެކަށައެޅުން.

)ވ(

ޖިނާއީ

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި

މައްސަލަ

ފޮރެންސިކް

ހެކި

ހޯދުމަށްޓަކައި

ސާމްޕަލް

ނެގުމުގައްޔާއި ،ސާމްޕަލް ތަޙުލީލުކުރުމުގައްޔާއި ،ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު އެކަށައެޅުން.
)މ(

ގ
ނ ގޮތު ެ
ގނެވޭ މުދާ ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލައްޓާ ެ
ށށް ެ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
އުސޫލުތަކާއި ،ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުން.

)ފ(

ރއަތްތައް ކަނޑައެޅުން.
ށ ލިބިދޭ ބާރާއި ،އެކަމާ ގުޅޭ އިޖު ާ
ހންނަ ް
މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގައި ފުލު ު
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)ދ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
ޞގައި ހިމެނޭ ކަންކަ ް
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ އިޚްތިޞާ ް
ތަންފީޛުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުން.

)ތ(

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުގެ ބާރު
ގ
ގނެ ގޮތު ެ
ގޝަން ހިން ާ
ކ ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓި ޭ
ލބިދީފައިވާ އިދާރާއަ ާ
ޤާނޫނަކުން ި
އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

)ލ(

ވ
އ ާ
ކުޑަކުދިންނަށާއި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިފަ ި
މލުކުރާނެ އުސޫލުތައް
ލހުން ޢަ ަ
ޚާއްޞަ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފު ު
ކަނޑައެޅުން.

)ގ(

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ
ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަދި
އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުން.

ދެވަނަ ބާބު
މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު
ސ
އސާ ް
ކގެ ަ
މަފްހޫމްތަ ު

.3

ނ
ހުއްޓުވު ް

.4

ދށަށް
ލމުގެ ަ
ފުލުހުންގެ ބެ ު

.5

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  7ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންވެގެންވާ ލަފުޒުތަކާއި
ޢިބާރާތްތަކަކީ،

ގވާއިދު
ަ

މި

ވ
ބިނާވެގެން ާ

މައިގަނޑު

މަފްހޫމުތަކެވެ.

އެ މަފްހޫމުތައް އެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ އަސްލު އެގޮތުގައި
ގ
ދެމެހެއްޓުމަށާއި މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމު ެ
ބޭނުމުގައެވެ .މި ގަވާއިދުގެ ހަ ަ
ވތަ މާނަކުރަންވާނީ،
މ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް ކިޔަންވާނީ ،ނު ަ
ނނެވެ.
ނނާނެ ގޮތުގެ މަތި ް
އެ މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާ ް
ށ
"ހުއްޓުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަ ް
ތ ޖިނާއީ
ސވާލުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަ ަ
ު
ތހުމަތުގައި
ޖނާއީ ކުށެއްގެ ު
އ ފިޔަވައިި ،
ގެނެވޭ ހާލަތުގަ ި
ބލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ހުއްޓުވާ ހުއްޓުވުމަށެވެ.
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ަ
ނ
ނއު ް
ގެ ަ

)ހ(

ދ
ގނައުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އަންނަނިވި ެ
"ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ެ
ކށެވެ.
ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައިވާ މީހާ ހުރި ހާލަތަށް ނިސްބަތް ޮ
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އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

)(1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އޔަރުކުރުމަކަށް
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ހަ ް
މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ ބާބުގަ ި
ގ މަރުކަޒަކަށް
އ ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ެ
ނުވާގޮތަށް ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަ ި
ގެނައުމަށްފަހު ނުވަތަ ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު ހިނގާ ) 4ހަތަރެއް( ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު.

)(2

ނ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު
ބބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައި ް
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ ާ
ނ ފުލުހުންގެ
ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައި ް
އނާ ހުރި ހާލަތު.
އ ބަންދުގައި ހުންނަ ވަގުތު ޭ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ި

)ށ(

ނއުމުގެ ހާލަތުގައި ،ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދީ ،ވަކީލެއްގެ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެ ަ
އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

ށ ސުވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ
ކުށުގެ ތުހުމަތެއްގައި ނޫންގޮތަކަ ް
ނގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވާ މީހާ އެ ހުރީ މި މާއްދާގެ
ހެކިބަސް ހޯދުމަށްޓަކައި ފުލުހު ް
ބޭނުމަށްޓަކައި ،ފުލުހުންގެ ބެލު ު
ލނެއެވެ.
މގެ ދަށުގައިކަމަށް ނުބެ ޭ

ނ
ކރު ް
ހައްޔަރު ު

.6

ނ
ކރު ް
ބަންދު ު

.7

)ހ(

ވންކަން ހުއްޓުމަކަށް އައިސް،
އ އެވަނީ ،މީހާގެ މިނި ަ
"ހައްޔަރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ެ
ފއިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު
ށ ަ
ގ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ް
ދިނުމާއެކު ،ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހާ ގެނައުމަށެވެ.

)ށ(

ށ ބަދަލުވުމާ ހަމައަށެވެ.
ދ ް
ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި މީހަކު ހުންނާނީ އޭނާ ފުލުހުންގެ ބަން ަ

)ނ(

ހައްޔަރުގައި ހުންނަ ވަގުތު ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް ހައްޔަރުގައި
ލބިގެންވެއެވެ.
ހުންނަ މީހާއަށް ި

)ރ(

ބލުމުގެ ދަށުގައެވެ.
ނނީ ފުލުހުންގެ ެ
ހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހާ ހުން ާ

)ހ(

އވަނީ ،މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން
"ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެ
ށ
ގެންދެވުނު މަރުކަޒުގައި އެ ވަގުތު ހުރި އިސް އޮފިސަރު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަ ް
ކަނޑައެޅުމުން

ނުވަތަ

6

ޔރު
ހައް ަ

ކުރެވިފައިވާ

މީހާ

ޑޔާރެއްގެ
ފަނ ި

ކުރިމައްޗައް
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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ގ
މށް އަމުރުކުރުމުންނެވެ .ބަންދު ެ
ހާޒިރުކުރުމުން ،ފަނޑިޔާރަކު އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓު ަ
ސޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައެވެ.
ލހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކަ ް
މުއްދަތުގައި އޭނާ ހުންނާނީ ފު ު
)ށ(

ބަންދުގައި ހުންނަ ވަގުތު ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި
ޤނޫނީ އިންޒާރު ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާ
ށ
މހާއަ ް
ނދުގައި ހުންނަ ީ
ގއި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް ބަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ދެވަނަ ބައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އިޖުރާއަތްތައް
ތިންވަނަ ބާބު
މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
ޅމުގެ
އސަލަ ހުށަހެ ު
މަ ް

.8

އ
ތ ް
ޖރާއަތް ަ
އި ު

ޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ
މި ބާބުގައި ހިމެނިގެންވަނީި ،
މލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައިެ ،
އުސޫލުތަކަށް ފުލުހުން ޢަ ަ
ގ
އ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާ ެ
އފައިވާ އިޖުރާއަތްތަކެވެ.
)ނ( އަށް ޙަވާލާދީ އެކުލަވައިލަ ި

ތ
ނގޮ ް
އސަލަ ހުށަހެޅޭ ެ
މަ ް

.9

)ހ(

އ ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ތ ކުށެ ް
އ ކުރަން އުޅޭކަން ނުވަ ަ
ތ ކުށެ ް
ކުށެއް ކޮށްފިކަން ،ނުވަ ަ
ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ،ތިރީ ަ
ށ
ގއިވާ ޒަރީޢާތަކުގެ ތެރެއިން ޒަރީޢާއަކުން ފުލުހުންނަ ް
މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)(1

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ފޯނުކޮށް އަނގަބަހުން؛

)(2

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވެ؛

)(3

ޑިއުޓީގައި އުޅޭ ފުލުހަކަށް؛

)(4

ނ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް )ހަމައެކަ ި
އިމަޖެންސީ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި(؛

)(5

ނ
ސިޓީ ނުވަތަ ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް )ހަމައެކަނި އިމަޖެންސީ ނޫ ް
ހާލަތްތަކުގައި(؛ އަދި
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ވޮލި ުއމް48 :

)(6

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ށ
ނބަރު ފޯނަ ް
އިމަޖެންސީ ހާލަތެއްގައިނަމަ  119ނުވަތަ  3322111ނަ ް
ގުޅައިގެން.

)ށ(

ށ
ނ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަ ް
ގން ) (5ވަ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުން ފެށި ެ
ނ
ނންކުރާ ީ
މށްޓަކައި ބޭ ު
ކންކުރެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅު ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަ ު
ނ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅޭނެކަމަށް ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ފޯ ު
ނ
ތށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަން ަ
ނަންބަރުތަކާއި އެޑްރެސްތަކާއި ލިންކުތަކަށެވެ .އެ މަޢުލޫމާ ަ
މތު ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
ހާލަތުގައި ،ފުލުހުން އެ މަޢުލޫ ާ

)ނ(

އ ޓެކްސްޓް މެސެޖް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މެސެޖިންގ
އިމަޖެންސީ ނޫން ހާލަތްތަކުގަ ި
އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށްމެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންނަށް ކަމެއް އެންގުމަކީ ،މި މާއްދާގެ
ލހު ް
މށްޓަކައި ،ފު ު
)ހ( ގެ ބޭނު ަ
ނނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީކަމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.

ގތު
އސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ވަ ު
މަ ް

.10

އސަލަ ހުށަހެޅޭނެ
މަ ް

.11

ށ
ނނަ ް
ނމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފުލުހު ް
މ މައްސަލައެއް ،ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮ ް
ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅޭ ކޮން ެ
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

އ
ފަރާތްތަ ް

ނނިވި
ސލަތައް ހުށަހެޅޭނީ ،އަން ަ
ނނަށް މައް ަ
ގ ދަށުން ފުލުހު ް
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ެ
ފަރާތްތަކަށެވެ.
)ހ(

ތ ކުށެއް ކުރާކަމުގެ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ
މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަ ަ
މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް؛

)ށ(

ނދާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެ
ލބިދޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ބަލަމު ް
ތންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު ި
ޤާނޫނު ަ
އިދާރާއަކުން؛

ގއި
ޅމު ަ
އސަލަ ހުށަހެ ު
މަ ް
ތ
ނޖެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ހިމަނަ ް

.12

)ނ(

ނ؛
ފުލުހުންގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމު ް

)ރ(

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމެއްގެ ދަށުން.

)ހ(

ނށް
ފރާތަކުން ފުލުހުން ަ
މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
ތ
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު ،އެ ފަރާތަކަށް އެނގުނު މިންވަރަކުން ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާ ު
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

8

އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

)(1

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛

)(2

މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛

)(3

ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް
ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބުތައް؛

)(4

ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބެލޭ ތާރީޚު؛

)(5

ބލޭ ތަން؛
ގނެކަމަށް ެ
މައްސަލަ ހިނގި ނުވަތަ ހިނގާ ތަން ނުވަތަ ހިނ ާ

)(6

ހޅާ ފަރާތުން
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރެއް )ހުށަ ަ
ދ
ބޭނުންނަމަ(؛ އަ ި

)(7
)ށ(

އލް އެޑްރެސް )ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބޭނުންނަމަ(.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އީމެ ި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން
ދ
ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ޭ
ނ
ނ ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ދިނު ް
ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އޭ ާ
ތ
ޔންކުރެވުނު މަޢުލޫމާ ު
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ .އަދި އެ ފަރާތެއްގެ ބަ ާ
ނގެ އެދުމުގެ މަތިން ނުވަތަ އޭ ާ
ނށް ދިންނަމަވެސް ،އޭ ާ
ފުލުހުން ަ
ނގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް
ފުލުހުން އެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަން ވާނެއެވެ.

ނވާ
ބގެން ު
ތޞާޞް ލި ި
އިޚް ި

ނ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް

.13

އސަލަތަކާ މެދު
މަ ް

ށ
ވތަ އެހެން އިދާރާއަކަ ް
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިޚްތިޞާޞުން ބޭރު މައްސަލައެއް ނަމަ ،ނު ަ

ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

ނ އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށް،
ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނަމަ ،އެކަ ް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

އސަލަ
މަ ް
ކމުގެ ލިޔުން
ޖސްޓަރީކުރި ަ
ރަ ި
ނ
ދޫކުރު ް

.14

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފި
ނަމަ ،އެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ގިނަވެގެން
ނ އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް،
) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޭންވާނެއެވެ .މި އަކުރު މިހެ ް
ފނަމަ ،އެކަން ލިޔުމުން
ބނެ ި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ލިޔުން ބޭނުން ނޫންކަމުގައި ު

9

އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ރެކޯޑުކޮށް ،ލިޔުން ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ .މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރި ލިޔުން ޖަދުވަލު 8
ގައި އެވަނީއެވެ.
)ށ(

ކށްފައިވާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ޮ
ނ
ނޔާ ލިބުނު ފަރާތަކު ް
އ ި
ސބަބުން ަ
ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ލިބިގަތުމަށް ،ކުށުގެ ަ
އެދިއްޖެ ނަމަ ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ގިނަވެގެން ) 3ތިނެއް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގައި ،އަންނަނިވި
ވނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ާ
)(1

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި ގަޑި؛

)(2

މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު؛

)(3

މައްސަލައިގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު؛

)(4

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު؛

)(5

މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުން ލިޔުނު ތާރީޚު؛

)(6

މައްސަލަ

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރިކަމުގެ

ލިޔުން،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތާ

ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚު؛
)(7

ނ
މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބޭނު ް
ތރީޚު.
ނުވާކަމުގައި އަންގައިފި ނަމަ ،ސަބަބާއެކު އެފަދައިން އެންގި ާ

މތު
ގޅޭ މަޢުލޫ ާ
އސަލައާ ު
މަ ް

.15

)ހ(

ނ
ނ ް
ސާފުކޮށްދި ު

ފުލުހުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން
މތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ަ
ނުވަތަ ތުހު ަ
ތ
މ ު
އޖެ ނަމަ ،އެ މަޢުލޫ ާ
ވކީލު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެދި ް
ހއް ނެތް ނަމަ ،އަދި
ދިނުމުން ތަޙުޤީޤަށް ދައްޗެއް ނުވަތަ ބުރުލެއް ނުވަތަ ހުރަ ެ
މައްސަލައިގައި ހިމޭނޭ ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒު ނުކުރާ ނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް
ދެވިދާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި
ކރެވިފައިވާ މީހާގެ؛
ތ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ު
އެވަނީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ ް
) (1މަންމަ؛
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

) (2ބައްޕަ؛
) 18 (3އަހަރުފުރިފައިވާ އުފަންދަރިން؛
) (4އަނބިމީހާ؛
) (5ފިރިމީހާ؛
ވރިޔާ؛ އަދި
ބލަދު ެ
) (6ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ަ
ށވެ.
) (7އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ވަކީލަ ެ
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތަކަށް
މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުން )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
އ
މލު ކުރެވުނީ ކަމުގަ ި
ގތަށް ޢަ ަ
ބެލޭނެއެވެ.

ނ
އސަލަ ނިންމު ް
މަ ް

.16

)ހ(

ނވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން
ނ ި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ،އަން ަ
މދާނެއެވެ.
ގޮތަކަށް އެ މައްސަލައެއް ނިން ި

ތގެ ލިޔުން ޖަދުވަލު 9
މައްސަލަ ނިމުނުގޮ ު

ގައި އެވަނީއެވެ.
)(1

ތަޙުޤީޤު ނިންމައި ،ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުވުން؛
ނުވަތަ

)(2

މށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމަށް
ތަޙުޤީޤު ނިންމިއިރު ،ދަޢުވާކުރު ަ
ތ
އެކަށޭނަ ހެކި ނެތް ނަމަ ،މައްސަލަ ފައިލުކުރުން؛ ނުވަ ަ

)(3

ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެކަށޭނަ މިންވަރަށް ހެކި ނެތުމުން މައްސަލަ
މން އަލުން ކުރިޔަށް
ވތަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބު ު
އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރަން ނު ަ
ނންމައިފައި މައްސަލަ ފައިލްކުރުން.
ގެންދާގޮތަށް ި

)ށ(

މ ގޮތެއް،
ފނަމަ ،އެ ނިން ި
ނންމުމެއް ނިންމައި ި
ގމަތިން ި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތު ެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފަރާތަށް ު
ދ
ނވަތަ ފަރާތްތަކަށް އަ ި
ވނެއެވެ.
ގން ާ
އަނިޔާލިބުނު ފަރާތަށް އަން ަ

)ނ(

ނނަށް،
ކގައި ތިބި މީހު ް
ތތަ ު
ގއި ވިޔަސް ،އަންނަނިވި ހާލަ ް
ހން އޮތްކަމު ަ
މި މާއްދާގެ )ށ( އެ ެ
އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް ނުހިނގާނެއެވެ.
)(1

މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު ،ވަކި ފަރާތެއް ނާންގާ ހުށަހެޅި މީހުން.
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)(2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އންގައިފައިވާ
ނށް ަ
ފލުހުން ަ
ބނުން ނުވާކަމަށް ު
މައްސަލައިގައިވާ ގޮތް ބަލަން ޭ
މީހުން.

)ރ(

ނ
ފށިގެ ް
ނންމާ ދުވަހުން ެ
މތިން މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ފރާތަށް މައްސަލަޔާމެދު
ވހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ަ
) 5ފަހެއް( ދު ަ
ނިންމިގޮތް ލިޔުމުން އަންގަންވާ ެ
ނއެވެ .މި އަކުރު މިހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ،މައްސަލަ
ނމަ ،އެކަން ލިޔުމުން
ނން ކަމުގައި ބުނެފި ަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ލިޔުން ބޭނުން ޫ
ރެކޯޑުކޮށް ،ލިޔުން ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
މައްސަލަ ގިންތިކޮށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ނ
ކރު ް
އސަލަ ގިންތި ު
މަ ް

.17

)ހ(

އ
ގތުންކުރެ ގޮތަކަށް ެ
ށހެޅުމާއެކު ،އަންނަނިވި ދެ ޮ
ނށް މައްސަލައެއް ހު ަ
ފުލުހުން ަ
މައްސަލައެއް ގިންތި ކުރަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

)(1

މެސެޖް؛ ނުވަތަ

)(2

އިންސިޑެންޓް.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "މެސެޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން
ޢލޫމާތަށެވެ.
އެކި ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މަ ު

)ނ(

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އިންސިޑެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޖިނާއީ ކުށެއް
މށް ނުވަތަ ހިނ ަ
ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގައިފިކަ ަ
ނ
ބނެ ،އެކި ފަރާތްތަކު ް
ގން އުޅޭކަމަށް ު
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށެވެ.

)ރ(

ނށް ހުށަހެޅޭ މެސެޖުތަކާއި އިންސިޑެންޓުތައް ،އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ތާރީޚާއި
ފުލުހުން ަ
ގަޑި އެނގޭގޮތަށް ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

)ބ(

އ މެސެޖެއްގައި ނުވަތަ
ނށް މެސެޖެއް ނުވަތަ އިންސިޑެންޓެއް ހުށަހެޅުމުންެ ،
ފުލުހުން ަ
ނ
އިންސިޑެންޓެއްގައި ޖިނާއީ ކުށެއް އެކުލެވޭތޯ ފުލުހުން ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ .އެގޮތު ް
ރވެވޭނަމަ ،އެ މެސެޖް
ނށް ބު ަ
ވަޒަންކުރުމުގައި ،ޖިނާއީ ކުށެއް އެކުލެވޭކަމަށް ފުލުހުން ަ
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ނުވަތަ

އިންސިޑެންޓް

މައްސަލައަކަށް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ބަދަލުކޮށް

މައްސަލައެއްގެ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.

ސޑެންޓް
ސޖް ނުވަތަ އިން ި
މެ ެ

.18

)ހ(

ނ
ކްލޯޒްކުރު ް

ޔންކޮށްފައިވާ މެސެޖެއް
ނންބަރުގައި ބަ ާ
ގ )ހ( ގެ )ަ (1
މި ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާ ެ
އ ބަންދުވުމުގެ ކުރިން
) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުވުމުން ބަންދުވާނެއެވެ .މެސެޖެ ް
ނ ބޭނުންވާނަމަ ،ކަމިޝަންޑް އޮ ި
އިންސިޑެންޓަކަށް ބަދަލުކުރަ ް
ފސަރެއްގެ ހުއްދަޔާއެކު
ޓޝަނުން އެ މެސެޖެއް
މެސެޖު ލިބުނު ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ޔުނިޓު ނުވަތަ ސް ޭ
ނއެވެ.
އިންސިޑެންޓަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާ ެ

)ށ(

ފއިވާ އިންސިޑެންޓެއް،
މި ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2ބަޔާންކޮށް ަ
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ) 72ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރު ވެއްޖެނަމަ،
މއްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި
ޑންޓް މައްސަލައަކަށް ބަދަލުވެަ ،
އެހިސާބުން ފެށިގެން އެ އިންސި ެ
ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވީއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ) 72ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތުގެ ކުރިން
ތއް ހިނގާނެއެވެ.
ނނަނިވި އުސޫލު ަ
ބނުން ނަމަ ،އަ ް
އިންސިޑެންޓެއް ބަންދުކުރަން ޭ
)(1

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ރުކުންތައް ހުރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޤަބޫލުނުކުރެވުން.

)(2

ސލައެއް ކަމުގައި
ނ އިދާރާއެއްގައި ބަލަމުންދާ މައް ަ
ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް އޮތް އެހެ ް
ވުން.

)(3

ތޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ،އެއް
ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ނުވަތަ ަ
ވާޤިޔާއެއްގެ މައްޗަށް އޮތުން.

)ރ(

ނޓެއް ބަންދުކުރެވޭނީ،
ނކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިންސިޑެ ް
އ ބަޔާ ް
މި މާއްދާގެ )ނ( ގަ ި
ނ
ކަމިޝަންޑް އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަޔާއެކު ،އެ އިންސިޑެންޓް ރިކޯޑުކުރި ޑިޕާޓްމަންޓު ް
ނުވަތަ ޑިވިޜަނުން ނުވަތަ އަތޮ ު
ޅން އެ އިންސިޑެންޓެއް ބަންދު ކުރުމުންނެވެ.

)ބ(

މެސެޖެއް ނުވަތަ އިންސިޑެންޓެއް ބަންދުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ،ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެކަމާ
ނ
ނވަތަ އިންސިޑެންޓެއް އަލު ް
ބއްޖެ ނަމަ ،އެ މެސެޖެއް ު
އ ލި ި
ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެ ް
ބެލުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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ޖ
މގެ ނަތީ ާ
ކްލޯޒްކުރު ު

.19

ޝރުޠުކޮށްފައި
ަ
ރވުމަށް
ހާޒި ު

.20

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މެސެޖެއް ނުވަތަ އިންސިޑެންޓެއް ކްލޯޒްކޮށްފި ނަމަ ،އޭގެ މާނައަކީ ،އޭގެ މައްޗަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް
ވއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(
ގމެއް ނެތި ،އެ މައްސަލަ ،މި ގަ ާ
އެޅުމެއް ނުވަތަ ތަޙުޤީޤެއް ހިން ު
ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް ވުޖޫދުވުމާ ހަމައަށް ،ފައިލްކުރެވުނީއެވެ.

ތިންވަނަ ބައި
ހާޒިރުކުރުމާއި ސުވާލުކުރުން
ފަސްވަނަ ބާބު
ތަޙުޤީޤަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭނުމަކަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން
)ހ(

ނ
ދޫކޮށްލު ް

ރޚެއްގައި ނުވަތަ އެހެން
ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން މަގުމަތިން މީހަކު ހުއްޓުވައި ،ފަހުގެ ތާ ީ
ށ
ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ ވަކި މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ .މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގިކަމުގެ
ސ ޖަދުވަލު  7ގައި އެވަނީއެވެ.
ލިޔުން ނުވަތަ ޝަރުޠުގެ ނޯޓި ް

)ށ(

ށ
އންގާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަމަ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހަކު ަ
ބަލަންވާނެއެވެ.
)(1

ނއި ،ނުރައްކައުތެރިކަން؛
ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމި ާ

)(2

ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތި އުނދަގޫ ކަންކަން؛

)(3

ނ
ލކަށް ލިބިދާ ެ
އެ މީހާގެ ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މީހެއްގެ މުދަ ަ
ދ
ގެއްލުން؛ އަ ި

)(4
)ނ(

ބލޭ މިންވަރު.
އެ މީހަކު ،އެހެން ކުށަކަށް އަރައިގެންފާނެކަމަށް ެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީހަކު ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި
ނޓިސް އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.
މނޭގޮތަށް ޝަރުޠުގެ ޯ
ޢލޫމާތު ހި ެ
ނަމަ ،އަންނަނިވި މަ ު
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)ރ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ގ
މށްޓަކައި "ޝަރުޠުގެ ނޯޓިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަކި ދުވަހެއް ެ
މި ބާބުގެ ބޭނު ަ
ވަކި ވަގުތަކަށް ފުލުހުންގެ ވަކި މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވުން ޝަރުޠުކޮށްފައި އެކަން
ކށް ދޫކުރާ ލިޔުމަކަށެވެ.
ތށް ފުލުހަކު މީހަ ަ
މތު ހިމެނޭ ގޮ ަ
އަންގައިފައި ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫ ާ
)(1

މީހާގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،އުމުރު؛

)(2

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ބޭނުން؛

)(3

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒާއި ،ތާރީޚާއި ،ގަޑި؛

)(4

ގ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ،ރޭންކާއި ،ސަރވިސް
އެ ލިޔުން ދޫކުރާ ފުލުހުން ެ
ނަންބަރާއި ،ސޮއި؛

)(5
)ބ(

ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި.

ކރާ ޝަރުޠުގެ ނޯޓިސް ލިބި ،އެ ނޯޓިހުގައިވާ ތާރީޚާއި
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން ު
ރވޭނެއެވެ.
ތން ޢަމަލުކު ެ
ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ ،އަންނަނިވި ގޮތުގެމަ ި
)(1

ނ މީހެއް ނަމަ،
އެ މީހަކީ ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ ނުވަތަ އެހީތެރިވެވިދާ ެ
ނވުން؛
ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި ،ޗިޓު ފޮ ު

)(2

ށ
މތުކުރެވޭ މީހެއް ނަމަ ،ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަ ް
އެ މީހަކީ ކުށެއްގެ ތުހު ަ
ތ
އން؛ ނުވަ ަ
ދށަށް ގެނަ ު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ

)(3

އެ

މީހަކީ

ކުށެއްގެ

ތކުރެވޭ
ތުހުމަ ު

މީހެއްކަމުގައި

ވެފައި،

ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓު އަމުރަކާނުލައި ހައްޔަރުކުރެވިދާނެ މީހަހެއް
ނަމަ ،ހައްޔަރުކުރުން.

ރ
މގެ ބާ ު
ނގު ު
ރވުމަށް އެ ް
ހާޒި ު

.21

)ހ(

ށ ހާޒިރުވުމަށް ،ޗިޓެއް
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަ ް
ލބިގެންވެއެވެ.
ނނަށް ި
މެދުވެރިކޮށް ލިޔުމުން އެންގުމުގެ ބާރު ،ފުލުހު ް

)ށ(

ތ
ހ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނުވަ ަ
ހންގެ ކަމާބެ ޭ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެންގުމަކީ ،ފުލު ު
ޔުނިޓުގެ ނުވަތަ ސްޓޭ ަ
އ އިސްކޮށް ހުންނަ އޮފިސަރު ސޮއިކޮށްފައި ދޫކުރާ،
ޝނުގަ ި
ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
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)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން

ގ
ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ،ފުލުހުން ެ

ތތަކުގައެވެ.
މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭނީ ،އަންނަނިވި ހާލަ ް

)ރ(

)(1

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ކަމުގައި ވުން؛

)(2

މހެއް ކަމުގައި ވުން؛
ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ ީ

)(3

ހެކިބަސް ދެވިދާނެ މީހެއް ކަމުގައި ވުން.

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ މީހާ ހުރީ ރާއްޖޭގައި ނަމަ ،އެ ޗިޓު ،އޭނާ ފުލުހުންގެ
މަރުކަޒަށް

ހާޒިރުވާންޖެހޭ

ގަޑީގެ

12

)ބާރަ(

ގަޑިއިރުގެ

ކުރިން

އޭނާއަށް

ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާމީހާ ހުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ނަމަ ،އެ ޗިޓު ،އޭނާ
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ މަދުވެގެން ) 14ސާދަ( ދުވަހުގެ ކުރިން
އޭނާއަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ތ ނަމަވެސް ،ހާޒިރުވާން
ކށްފައި އޮ ް
ގއި އެހެން ބަޔާން ޮ
މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( ަ
މއްދަތުގެ ތެރޭގައިެ ،
ވ ު
ށ ފުރަތަމަ ދެ ޭ
އަންގާ ފަރާތަ ް
ހޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި
އ ފަރާތް ާ
ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަމަށް ބުނެ މަޤްބޫލު އުޒުރަކާއެކު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް
އަންގައިފި ނަމަ ،އޭނާ ހާޒިރުވުމަށް އެކަށޭނަ އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ނށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފުލުހުން ަ

)ކ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމަކަށް ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވާ މީހަކު،
ހރުމުގައި ހައްޔަރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އެކަމަށް އޭނާ ހާޒިރުވެ ހުންނަ ު

ގއި
މގެ ޗިޓު ަ
ރވު ު
ހާޒި ު
ތ
ނޖެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ހިމަނަ ް

.22

މި ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމެއްގައި ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު
އންގާ ޗިޓު ޖަދުވަލު  13ގައި އެވަނީއެވެ.
ހިމަނަންވާނެއެވެ .ހާޒިރުވުމަށް ަ
)ހ(

ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،އުމުރު؛

)ށ(

ބރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ
ނ ަ
ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަ ް
ނަންބަރު؛

)ނ(

ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު؛
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

)ރ(

ތގެ ޚުލާޞާ؛
ކުށަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނަމަ ،އޭނާއާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަ ު

)ބ(

ދ
މހަކު ނަމަ ،ކުރަމުން ާ
ކބަސް ދެވިދާނެ ީ
މހަކު ނުވަތަ ހެ ި
ދވިދާނެ ީ
ތަޙުޤީޤަކަށް މަޢުލޫމާތު ެ
ތަޙުޤީޤުގެ ޚުލާޞާ؛

ތ
ނގާނެ ގޮ ް
ރވުމަށް އަ ް
ހާޒި ު

.23

ނ
ވ ް
ޗިޓަށް ހާޒިރު ު

.24

)ޅ(

ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި؛

)ކ(

ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުތު؛

)އ(

ހާޒިރުވެ ބައްދަލުކުރަންވީ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރު؛ އަދި

)ވ(

ހުއްދަ ދޭ އޮފިސަރުގެ ސޮޔާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.

)ހ(

ށ ،މި ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަންގާނީ،
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވުމަ ް
ގ
ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ފޮނުވައިގެންނެވެ .ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓުގެ ނަމޫނާ ،މި ގަވާއިދު ެ
ޖަދުވަލު  13ގައި އެވަނީއެވެ.

)ށ(

ނގާ ޗިޓު ރައްދުކުރާނީ
ށފައިވާ ފަދައިން ހާޒިރުވުމަށް އަ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ކންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.
އަންނަނިވި ގޮތްތަ ު
)(1

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރުން.

)(2

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހުގައި އުޅޭ ތަޞައްރުފު
ފުދިފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުކުރުން.

)(3

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ މީހާ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަށް ޕޯސްޓުކުރުން.

)(4

ބރުގެ ނިޔަލަށް
މި އަކުރުގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ) (3ވަނަ ނަން ަ
ގ ޗިޓު ރައްދު
ކންކުރެ ގޮތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އަން ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަ ު
އމީ އެޑްރެހަށް
ނުކުރެވުނު ނަމަ ،ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ މީހާގެ ދާ ި
ޕޯސްޓްކުރުން.

)ހ(

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މީހަކު ޗިޓަށް ހާޒިރުވާއިރު ،އެ މީހަކީ
ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމަކާއި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ގެންނަންވާނެއެވެ.
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހާޒިރުވާ މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
ށ
ނންވާ ނަމަ ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަ ް
އެހީތެރިކަން ބޭ ު
ލިބިގެންވެއެވެ.

ވމަށް
ޗިޓަށް ހާޒިރު ު

.25

ނ
ރވު ް
ރވެ ި
ޢުޒު ު

ހޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ
މތިން ާ
މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
ބލު ސަބަބަކާއެކު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ
މީހާ އެ ޗިޓުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ނަމަ ،މަޤް ޫ
ށ
) 1އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،އެ މީހަކު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ނުވަތަ ފުލުހުންނަ ް
ތކަށް ،ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ސިޓީއާއި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮ ަ

އނެތި
ބބެ ް
ޤބޫލު ސަ ަ
މަ ް

.26

)ހ(

ނ
ނވު ް
ހާޒިރު ު

ނތި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓުގައިވާ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ެ
ގ
ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުން ެ
ނށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ ބާރު ފުލުހުން ަ
އ
މޤްބޫލު ސަބަބުކަމުގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ތިރީގަ ި
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ަ
ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީއެވެ.
) (1ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭވަރަށް މޫސުން ތަން ނުދިނުން؛
) (2ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއް ވުން؛
ބއް މެދުވެރިވުން.
) (3މިނޫނަސް މިފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަ ެ

)ށ(

ކ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަ ީ
ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)ނ(

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ،ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓެއް ލިބި އެ ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް
ގ  533ވަނަ މާއްދާގެ
ޤބާތު ެ
ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މީހަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢު ޫ
ލބިގެންވެއެވެ.
ބރު ފުލުހުންނަށް ި
ދަށުން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ާ

ނގައި
ރވުމަށް އަ ް
ހާޒި ު
ނ
އިޢުލާނުކުރު ް

.27

)ހ(

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ،މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ
ގތްތަކުންކުރެ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރައްދުކުރެވުނުކަން
ޮ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ވ ު
ނށް ކަށަވަރު ނުކުރެ ު
ތ އެ
ރއުޅޭ ތަނެއް ނުވަ ަ
ތ އެ ފަރާތެއް ދި ި
ނ ނަމަ ،ނުވަ ަ
ފުލުހުން ަ
ގ
ލބިފައިނުވާނަމަ ،ކުށު ެ
ނނަށް ި
މތު ފުލުހު ް
ފަރާތަކަށް ޗިޓު ރައްދުކުރާނެ ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ފޮޓޯއާއެކު އޭނާ ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާނެ ކަމުގައި އޭނާގެ
ކށް
ތ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަ ަ
ވ ަ
އާއިލާގެ މެންބަރަކަށް ނު ަ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ލނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ރވުމަށް އަންގައި އާންމުކޮށް އިޢު ާ
އެންގުމަށްފަހު ،އެ މީހަކު ހާޒި ު
ނށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފުލުހުން ަ
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ އާއިލާގެ
މެންބަރަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް އެންގުމުގައި،
ތރީޚާއި ވަގުތު ފުލުހުން
މުޢާމަލާތްކުރެވުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،މުޢާމަލާތްކުރެވުނު ަ
ރިކޯޑުކުރަނެވާނެއެވެ.

)ނ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

އިޢުލާނުގައި،

އަންނަނިވި

މތު
މަޢުލޫ ާ

ހިމަންނަވާނެއެވެ.
)(1

ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،އުމުރު؛

)(2

ތ
ނންބަރު ނުވަ ަ
ހާޒިރުކުރެވޭމީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ަ
ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛

)ރ(

)(3

ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު؛

)(4

ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި.

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ މީހާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް
ތއް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ހާޒިރުވުމަށް ،މަދުވެގެން ) 7ހަ ެ

)ބ(

ޖހޭ ތާރީޚަށް ހާޒިރުވުމަށް
ޒރުވުމަށް އަންގާ މީހާ ހާޒިރުވާން ެ
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހާ ި
މަޤްބޫލު އުޒުރެއް އޮތްނަމަ ،މަޤްބޫލު ސަބަބާއެކު ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން
ހންގެ
ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ވަގުތުގެ ) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،ފުލު ު
މަރުކަޒަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިޔުމުގައި އޭނާ އުޅޭ ތަނަކާއި އޭނާއާ
ތ ހިމަނަންވާނެވެ.
މުޢާމަލާތްކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާ ު

ނގެ
މގައި ފުލުހު ް
ރުހު ު
ނ
ރވު ް
ހޒި ު
މަރުކަޒަށް ާ

.28

)ހ(

ކރެވޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ
މތު ު
ޤގަކާ ގުޅިގެން ކުށުގެ ތުހު ަ
ދ ތަޙު ީ
ހންގަމުންގެން ާ
ފުލުހުން ި
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހެކިބަހެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް
އ މީހަކާ
ގން ނުވަތަ ެ
ށ އަންގައި ެ
މހާގެ ރުހުމުގައި ،ފޯނުކޮ ް
ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ީ
ބައްދަލުކޮށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި އަންގައިގެން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވުމަށް
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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)ށ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އަންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް

ހާޒިރުވާއިރު އެ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ އެކު ހާޒިރުވުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

އަންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް

ހާޒިރު ކުރެވޭ މީހަކާ ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ބަޔާންކުރާ،
ނނީ އިންޒާ ު
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޤާ ޫ
ރ އެ މީހަކަށް ލިޔުމުން
ދޭންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ

މަތިން އަންގާ އެންގުމަށް ހާޒިރުވެ ހުންނަ ފަރާތަކާ

ސުވާލުކުރުމުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  31ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ

މަތިން އަންގާ އެންގުމަށް ހާޒިރުވެ ހުންނަ ފަރާތަކީ

ވފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ
ދށަށް ގެނެ ި
ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަކަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،މި ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ
ނއެވެ.
)ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭ ެ

ހަވަނަ ބާބު
ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުން
ކރުމަކަށް ު
ހައްޔަރު ު
ނ ާވގޮތަކަށް .29

)ހ(

ދށަށް
ލމުގެ ަ
ފުލުހުންގެ ބެ ު

މހަކާ ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި،
ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަކަށް ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ީ
ހކު ގެންދިޔުމުގެ ބާރު ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ
ށ މީ ަ
ބލުމުގެ ދަށަ ް
ފުލުހުންގެ ެ

ނ
ނއު ް
ގެ ަ

ށ ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ ް
 50ވަނަ މާއްދާއިން ފުލުހުން ަ
)ށ(

ނ
ތން ،ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތު ް
ކށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ޮ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
ދށުގައި މީހަކު ބެހެއްޓޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 4ހަތަރެއް( ގަޑިއިރުގެ
މުއްދަތަށެވެ.

)ނ(

ކންމެ މީހަކު ފުލުހުންގެ
ށށް ގެންދާ ޮ
ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަކަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަ ަ
ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދެވޭހިނދު ،އޭނާއަށް އަނގަބަހުން ޤާނޫނީ އިންޒާރު ފުލުހުން
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ލހުން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
ދޭންވާނެއެވެ .މި ހާލަތުގައި ފު ު
 1ގައި އެވަނީއެވެ.
)ރ(

ގ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ހިމެނިގެންވާ ބައިތައް ފުލުހުން ެ
ބެލުމުގެ

ދ
ގެން ާ

ށށް
ދަ ަ

މީހާއަށް

ރަނގަޅަށް

މވެއްޖެކަން
ފަހު ު

ނ
ފުލުހު ް

ށ
ނ ފަހުމުވާނެ ގޮތަކަ ް
ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ފަހުމުނުވާނަމަ ،އޭނާއަށް އެކަންކަ ް
ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ކޮންމެ މީހަކާ
ގ
ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ެ
ވނެއެވެ.
ކޮޕީއެއް އޭނާއަށް ފުލުހުން ދޭން ާ

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ކޮންމެ މީހަކާ
ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ
އިންޒާރު އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު
ސުވާލުކުރުން
ނނާ
ރވޭ މީހު ް
ޗިޓަށް ހާޒިރުކު ެ

.30

)ހ(

ނ
ރ ް
ސުވާލުކު ު

މި ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް
ގންވެއެވެ.
ލބި ެ
ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުންނާ ސުވާލުކުރުކުމުގެ ބާރު ،ފުލުހުންނަށް ި

)ށ(

ހންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުކުރެވޭ
ފއިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފުލު ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
މީހުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭތިއްބޭނީ ،ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއްދަތަށެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަކީ ކުށެއްގެ
ށމުގެ ކުރިން ،ކުށުގެ
ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރާ މީހެއް ނަމަ ،އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ފެ ު
ހންނަށް ދޭ ޤާނޫނީ ި
ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީ ު
ށ
އންޒާރު ،ލިޔުމަކުން އޭނާއަ ް
ވނެއެވެ.
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް އޭނާއަށް ފުލުހުން ދޭން ާ
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)ރ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
ނ ީ
ހން ދޭންޖެހޭ ޤާ ޫ
ތން ފުލު ު
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަ ާ
އ ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އިންޒާރުގައި ،އަންނަނިވި ބައިތަ ް
)(1

ގއި ބަޔާންކުރާ ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛
ޤނޫނެއް ަ
ތުހުމަތުކުރެވެނީ ،ކޮން ާ

)(2

އޭނާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ
ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަން؛

)(3

ކމުގައިވިޔަސް،
ގންވާ ޙައްޤެއް ަ
ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ އޭނާއަށް ލިބި ެ
ނވާކަން؛
ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުން އެދެވިގެ ް

)(4

ނ
ސުވާލަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބަކީ ،އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓެއްގައި ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
އެއްޗެއްކަން؛

)(5

ދ
ތރިކަން ލިބިގެންވާކަން؛ އަ ި
އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ެ

)(6

އޭނާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއް
ކރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ނަމަ،
ނަމަ ،އަދި އޭނާއާމެދު ތުހުމަތު ު
ޤނޫނީ ވަކީލަކު ަ
ހމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް
ދައުލަތުން ާ
ލިބިގެންވާކަން.

)ބ(

މނިގެންވާ ބައިތައް ސުވާލުކުރެވޭ
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ހި ެ
ށވަރުކުރަންވާނެ ެ
ކން ފުލުހުން ކަ ަ
މީހާއަށް ރަނގަޅަށް ފަހުމުވެއްޖެ ަ
އވެ .އަދި ފަހުމު ނުވާ
ވނެއެވެ.
ހމުވާނެ ގޮތަކަށް ސާފުކޮށްދޭން ާ
ނަމަ ،އޭނާއަށް އެ ކަންކަން ފަ ު

)ޅ(

މތުގައި ސުވާލުކުރުމަށް
އންޒާރު ،ކުށެއްގެ ތުހު ަ
ރ ޤާނޫނީ ި
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކު ާ
ނ
ކރެވޭ މީހާއަށް ލިޔުމު ް
މއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތުހުމަތު ު
ހާޒިރުކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު ،މި ާ
ދޭންވާނެއެވެ.

ގތުގެ
ރވޭނެ ވަ ު
ސުވާލުކު ެ
ނ
ގމި ް
ދި ު

.31

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް
ހާޒިރުކުރެވޭ

މީހަކާ

ނށް
ފުލުހުން ަ

މެދުކެނޑުމެއްނެތި

ލކުރެވޭނީ
ސުވާ ު

ނ
ގިނަވެގެ ް

) 60ފަސްދޮޅަސް( މިނެޓަށެވެ .ސުވާލުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ) 60ފަސްދޮޅަސް(
މިނެޓު ސުވާލުކުރުމަށްފަހު ،މަދުވެގެން ) 10ދިހައެއް( މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އެ
ވނެއެވެ.
މީހަކަށް ފުލުހުން ދޭން ާ
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތައް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށަކާ ގުޅޭ ގޮތުން
ހިނގޭ ތަޙުޤީޤެއްގައި ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތަށް

ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ

ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތަށް ވުރެ އިތުރަށް ސުވާލުކުރުން
ހިނދެއްގައި ،މި މާއްދާގެ )ހ( ަ
ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
)ނ(

ރކަޒަކަށް ހާޒިރުކުރެވޭ
ފލުހުންގެ މަ ު
ނ އޮތް ނަމަވެސްު ،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެ ް
ނމަ ،މި މާއްދާގެ )ހ(
ބނެފި ަ
މީހާއާ ސުވާލުކުރާއިރު ހުސްވަގުތު ބޭނުން ނުވާކަމަށް ު
ގައިވާ އުސޫލެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

)ނ(

ތން ،ހައްޔަރުކުރުމަކަށް
މި ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަ ި
ހންގެ ބެލުމުގެ ަ
ނުވާގޮތުން ފުލު ު
ދށަށް ގެންދާ މީހަކާ ސުވާލުކުރެވޭނީ ،އެ މީހަކު ފުލުހުންގެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ވަގު ު
ތގެ ތެރެއިން ގިނަވެގެން ) 2ދޭއް( ގަޑިއިރަށް ވުރެ
އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ .އަދި ސުވާލުކުރާ ވަގުތު ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ) 2ދޭއް(
ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ .ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި
ށށް ގެނެ ޭ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަ ަ
ވ މީހުން ފިޔަވައި އެނޫން މީހުންނަކަށް މި އުސޫލެއް
ނުހިގާނެއެވެ.

)ރ(

އޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން
މި ގަވާއިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ،ހަ ް
ފުލުހުން މީހަކާ ސުވާލުކުރާ ހާލަތުގައި ހިނގާނީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އުސޫލެވެ.

މގެ ކުރިން
ރން ފެށު ު
ސުވާލުކު ަ

.32

)ހ(

ނ
ޖހޭ ކަންކަ ް
ކރަން ެ
ފުރިހަމަ ު

ގންދާ ކޮންމެ މީހަކާ
ށށް ެ
ބލުމުގެ ދަ ަ
ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ެ
ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވޭ ސަބަބު ،ފުލުހުން އޭނާއަށް
ސާފުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ކ
ޓއިގެން ފުލުހުން މީހަ ާ
ބހައް ަ
ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ަ
ތ
ވތަ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް ނުވަ ަ
ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،އޭނާގެ ތިމާގެ މީހަކަށް ނު ަ
އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން
ނ
ހރި ތަނެއް ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ފުލުހު ް
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ،އޭނާ ު
ތ
ފރާތާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަ ު
މތުކުރެވޭ ަ
ދޭންވާނެއެވެ .ތުހު ަ
ދެވުނުކަމުގެ ލިޔުން ޖަދުވަލު  6ގައި އެވަނީއެވެ.
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)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހާ ބޭނުން ނަމަ ،އޭނާއާ
ހރުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު
ސުވާލުކުރެވޭ ވަގުތު އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާއާ އެކުގައި ު
ނ
އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ،އޭނާ އެކަމަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްދިނު ް
ވއެވެ.
ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެން ެ

ދށުން
ލމުގެ ަ
ފުލުހުންގެ ބެ ު

.33

)ހ(

ނ
ދޫކޮށްލު ް

ހައްޔަރުކުރުމަކަށް

ނުވާގޮތަށް

ފުލުހުންގެ

ބެލުމުގެ

ދަށަށް

ގެނެސްފައިވާ

މީހަކު

ހައްޔަރުކުރަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތް ނަމަ ،އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން ،އޭނާ
ށގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ބލުމުގެ ދަ ު
އިތުރަށް ފުލުހުންގެ ެ
)ށ(

ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހަކު ،ފުލުހުންގެ
ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައިތާ ) 4ހަތަރެއް( ގަޑިއިރު ހަމަވުމުން ،އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް
ޓއިގެން ނުވާނެއެވެ.
ލހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައް ަ
ނުނިމުނަސް ،އޭނާ އިތުރަށް ފު ު

އގެން
ހއްޓަ ި
ގއި ބަ ަ
ރ ަ
ހައްޔަ ު
ނ
ރ ް
ސުވާލުކު ު

.34

)ހ(

ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ފުލުހުން މީހަކާ ސުވާލުކުރާ ހާލަތުގައި ،އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން
އ
އނާއަށް ދިނުމާއެކުެ ،
ނނީ އިންޒާރު ޭ
އތައް ހިމެނޭ ޤާ ޫ
ނނަނިވި ބަ ި
ފެށުމުގެ ކުރިން ،އަ ް
ގންވާ ބައިތައް އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް ފަހުމުވެއްޖެކަން
ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ހިމެނި ެ
ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ފަ ު
ށ
ގތަކަ ް
ކން ފަހުމުވާނެ ޮ
އނާއަށް އެކަން ަ
ހމުނުވާ ނަމަޭ ،
ނ
ނ ީ
ވ ޤާ ޫ
މހުންނަށް ދެ ޭ
ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ސުވާލުކުރާ ީ
އިންޒާރު ޖަދުވަލު  11ގައި އެވަނީއެވެ.
)(1

އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކަމާއި ،ހައްޔަރުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކޮން
ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛

)(2

އޭނާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ
ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަން؛

)(3

ގއި ވިޔަސް،
ލބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަމު ަ
އނާއަށް ި
ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ ޭ
ނވާކަން؛
ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުން އެދެވިގެ ް

)(4

ސުވާލަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބަކީ ،އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓެއްގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ
އެއްޗެއްކަން؛

)(5

ދ
ތރިކަން ލިބިގެންވާކަން؛ އަ ި
އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ެ
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)(6

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އޭނާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއް
ކރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ނަމަ،
ނަމަ ،އަދި އޭނާއާމެދު ތުހުމަތު ު
ހމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް
ޤނޫނީ ވަކީލަކު ަ
ދައުލަތުން ާ
ލިބިގެންވާކަން.

)ށ(

ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ފުލުހުން މީހަކާ ސުވާލުކުރާ ހާލަތުގައި ،އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން
ނ
ފެށުމުގެ ކުރިން ،އޭނާގެ ތިމާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޤާނޫ ީ
ވަކީލަށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަ ު
ރ ތަނެއް ބަޔާންކުރުމުގެ
ތ ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އޭނާ ހު ި
ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

ނގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރުޞަތުތައް ފުލުހު ް
މީހާއަށް ފުލުހު ް
ނ ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ.
ފރަތަމަ ފަހަރު އޭނާއާ ސުވާލުކުރަ ް
ނ ދޭނީ ،އެންމެ ު

)ރ(

ގ
ލކުރެވޭ ވަގުތު އޭނާ ެ
އނާއާ ސުވާ ު
ނން ނަމަޭ ،
މހާ ބޭ ު
ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި ީ
ހރުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ،އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި،
ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާއާ އެކުގައި ު
އށް އެ
ނ ފުލުހުން އޭނާ ަ
އޭނާ އެކަމަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

)ބ(

ނ
ނ ީ
އތް ނަމަވެސް ،ހައްޔަރުކުރެވޭއިރު ފުލުހުން ދޭ ޤާ ޫ
އ އެހެން ޮ
މި މާއްދާގެ )ރ( ގަ ި
އިންޒާރު

ދިނުމަށްފަހުގައި،

އދި
ަ

އެ

އިންޒާރުގައި

ހިމެނޭ

ކަންކަން

އޭނާއަށް

ނ
ބނު ް
ގ ފުރުޞަތު ޭ
ށފަހުގައިވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ެ
ފަހުމްވެއްޖެކަން ކަށަވަރުކުރުމަ ް
ނނަށް ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ނުވާކަމަށް ބުނެ ،އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފި މީހަކާ ފުލުހު ް
ޤގައި ކުށަށް
ޤ ު
ތަޙު ީ
ނ
ފވު ް
އިޢުތިރާ ު

.35

)ހ(

ނންކަމަށް ބުނެފި ނަމަ،
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ތަޙުޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާން ބޭ ު
ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވި ނަމަ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  96ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ނ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި ،އެކަ ް
ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ޕް ޮ
ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން ) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ތަޙުޤީޤުކުރާ
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ ނުވަތަ ސްޓޭޝަނުގެ އެންމެ އިސް އޮފިސަރު،
ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

ލިޔުމުން

ނއެވެ.
ވ ެ
އަންގަން ާ

އަދި،

ޕްރޮސެކިއުޝަނަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ގުޅައިފައި އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ތ
ބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ކުށަށް އިޢުތިރާފުވި ފަރާ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ަ
ނ
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ނަމަ ،ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވި ފަރާތު ް
ދ
ލހުންގެ ފަރާތުން އެފަ ަ
އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެއްޖެ ނަމަ ،ފު ު
މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ނމު
ގޅޭ އާ ް
ރމާ ު
ސުވާލުކު ު

.36

)ހ(

ލ
އުސޫ ު

އށް އެނގޭ އެނޫންވެސް
އނާ ަ
ހކަދައްކާ އުޅޭ ބަހުން ނުވަތަ ޭ
ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ އާންމުކޮށް ވާ ަ
ލހުން ކުރާ ސުވާލުތައް
ނނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ނޭނގޭނަމަ ،ފު ު
ބަހަކުން ފުލުހު ް
އޭނާއަށް ތަރުޖަމާކޮށްދެވޭނެ މީހަކު ހޯދައި ،އެ ތަރުޖަމާނުގެ ޚިދުމަތް ފުލުހުން
ށ
އނާއަ ް
ތން ނަމަ ،އެކަން ޭ
އނާ ވާހަކަދައްކަނީ އިޝާރާ ު
ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ .އަދިޭ ،
ނ
އނާއާ އެއްހާޒިރުގައި ބަހައްޓައި ،އެފަދަ މީހެއްގެ ބޭނު ް
ކޮށްދިނުން އެކަށީގެންވާ މީހަކު ޭ
ވނެއެވެ.
ފުލުހުން ހިފަން ާ

)ށ(

ގ
ވނީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ ،އެ ކުއްޖަކާ ސުވާލުކުރަންވާނީ ،އެ ކުއްޖެއް ެ
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ަ
ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ .ބެލެނިވެރިއަކަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ހާލަތުގައި އެ ކުއްޖެއްގެ
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

)ނ(

ހން ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރާއި،
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކާ ފުލު ު
ތކަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބަކީ،
ހން ކުރާ ސުވާލާއި ،އެ ސުވާލު ަ
އެއަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބާއި ،ފުލު ު
އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރިކޯޑުކުރެވެންވާނެ ސުވާލާއި ޖަވާބެވެ .އަދި އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ
ރިކޯޑު ނުކުރެވޭގޮތަށް މީހަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކާ ފުލުހުން ކުރާ ސުވާލާއި،
އެ ސުވާލުތަކަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބުގެ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ޑއޯ މެދުވެރިކޮށް ރިކޯޑުކުރެވޭ އެއްޗެއްސަކީ ،އެ މީހަކު
ތަޙުޤީޤުގައި އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީ ި
ތަޙުޤީޤުގައި އެގޮތަށް ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަ ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހެކީގެ
ނނާނެ ހެއްކެވެ.
ގޮތުގައި ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ އަދި ކޯޓުން ބަލައިގަ ް

)ޅ(

ތ
ކލެއް ،ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަ ަ
ރވޭ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަ ީ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކު ެ
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގއާއެކު
ކބަސްދޭ
ތގެ ނުވަތަ ހެ ި
ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު އިންޓަވިއުއާއި ،މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާ ު
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ރ
ހއްގެ ގޮތުގައި އިތު ު
ވލުކުރެވޭ ހިނދު ،އަޑުއަހާ މީ ެ
ފަރާތުގެ ބަޔާން ނެގުމަށް ސު ާ
ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި އިންޓަވިއުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

އަށްވަނަ ބާބު
ހައްޔަރުކުރުން
ނ
ކރު ް
ހައްޔަރު ު

.37

ބރު
މގެ ާ
ކރު ު
ހައްޔަރު ު

.38

)ހ(

ށޓަކައި "ހައްޔަރުކުރުން" އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ
މި ބާބުގެ ބޭނުމަ ް
 6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ހައްޔަރުކުރުން" އަށް ދީފައިވާ މާނައެވެ.

)ށ(

ށ ބަދަލުވުމާ ހަމައަށެވެ.
ދ ް
ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި މީހަކު ހުންނާނީ ،އޭނާ ފުލުހުންގެ ބަން ަ
ނ
ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހާ ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ،އޭ ާ
ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދެވުނު މަރުކަޒުގައި އެ ވަގުތު ހުރި އިސް އޮފިސަރު އޭނާ
ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅުމުން ،ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހާ
ށ
ބހެއްޓުމަ ް
ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗައް ހާޒިރުކުރުމުން ،ފަނޑިޔާރަކު އޭނާ ބަންދުގައި ެ
އަމުރުކުރުމުންނެވެ.

)ނ(

ހައްޔަރުގައި ހުންނަ ވަގުތު ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް ހައްޔަރުގައި
ލބިގެންވެއެވެ.
ހުންނަ މީހާއަށް ި

)ރ(

ށގައެވެ.
ނ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ ު
ހައްޔަރުގައި ހުންނަމީހާ ހުންނާ ީ

)ހ(

އ
ލބިދޭ ހާލަތުގައި ،ޖިނާ ީ
މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ފުލުހުންނަށް ި
އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު،
ނށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފުލުހުން ަ

)ށ(

އންނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ
ނނަށް ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރު ،ފުލުހު ް
ނންކުރެވިދާނެއެވެ.
ގޮތަކަށް ބޭ ު
)(1

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި.
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)(2
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި
ނ
ކރު ް
ހައްޔަރު ު

.39

)ހ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ކޯޓު އަމުރަކާއެކު.

އން ހާލަތެއް ވުޖޫދުގައިވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ
އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެ ި
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފުލުހު ް
ކ
ވ މީހާ ކޯޓު އަމުރަ ާ
ނނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެ ހާލަތުގައި ާ
ލބިގެންވެއެވެ.
ނުލައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ،ފުލުހުންނަށް ި
)(1

ށގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ ހާލަތުގައި؛
މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް އެކަ ީ

)(2

މީހަކު ކުރަމުންދާ ކުށެއް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ އެ ވަގުތު އެ ކުށުގެ ޢަމަލު
ތަކުރާރުކުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ ހިންގަމުންދިޔަ ޢަމަލުން އެހެން ކުށެއް
ކުރިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި؛

)(3

ބލުކުރެވޭ ފަދަ
ށއް ކުރަން ކަމަށް ބުއްދިއަށް ޤަ ޫ
މީހަކު އެ ވަގުތު އެ އުޅެނީ ކު ެ
ވ ަ
އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނު ަ
ތ ހެކި ލިބިފައިވާ ހާލަތުގައި ،އެ ކުށް ކުރިޔަ
ނުދިނުމަށް ޓަކައި؛

)(4

ވނަ މާއްދާއިން
ށދިނުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ަ 45
މީހާގެ ނަމާއި އުމުރު ބަޔާންކޮ ް
މށްޓަކައި؛
ފުލުހުން ކުރާ އަމުރަށް އިންކާރުކުރުމުން ،އެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތު ަ

)(5

ނ
ބނުވުމުން ،އޭ ާ
ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނިސްބަތްވާ މީހަކު އެ އަމުރަށް ތަ ާ
ޓން ކުރާ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި؛
ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯ ު

)(6

ސއްކަތް ކޮށްފާނެ
ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް މަ ަ
ކަމަށް ޓަކައި؛

)(7

އޓޭނެ ހާލަތެއްގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު
ބންދުގައި ބެހެ ް
ޤާނޫނީގޮތުން ަ
އ؛
ފިލައިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކަ ި

)(8

ނ ހައްޔަރުކުރުމަށް ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅިގެން
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި މީހު ް
ގއި .އަދި؛
ހލަތު ަ
ނށް ބާރު ލިބިދޭ ާ
ފުލުހުން ަ

)(9

ފލައިގެން އުޅޭ
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު ބަންދުން ި
ސލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ
ހާލަތުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ މައް ަ
ނ ހަވާލުކުރެވޭ
މީހަކު ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް ފުލުހުން ާ
ހާލަތުގައި.
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މހަކު ހައްޔަރު ކުރަންވާނީ ،ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ީ
ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަޔާއެކު ،ފުލުހެކެވެ.

)ނ(

މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހެނީ ،ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒު ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒެއް
ރ
ގ )ށ( ގައި ބަޔާންކު ާ
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަށެއް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނަމަ ،މި މާއްދާ ެ
ތ
ގން މަ ީ
ހުއްދަ ހޯދާނީ ،އެ ރަށެއްގައި ހުރި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށި ެ
ނ
އޮފިސަރެއްގެ ކިބައިންނެވެ .އަދި އެ ރަށެއްގައި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެ ް
މަތީ އޮފިސަރަކު ނެތް ނަމަ،

ވތަ އެންމެ ކައިރީގައިވާ
ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒަށް ނު ަ

ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒަކަށް ގުޅައި ،އެ ތަނުގައި ހުރި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން
ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއް އޮފިސަރެއްގެ ކިބައިންނެވެ.
)ރ(

މހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ
ށން ީ
ނ އޮތުމަކީ ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަ ު
މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެ ް
ކުރިން ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ
މނުވީ ހައްޔަރު ނުކުރުމެއް ނޫނެވެ .އޭނާގެ ހުއްދަޔާއެކު
ެ
ލިޔުމުން ހޯދައިގެން
ހައްޔަރުކުރުމެވެ .އަދި އެ ހުއްދަ ދިންކަމުގެ ރިކޯޑު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ،ވީ އެންމެ އަވަސް
ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ،ހުއްދަ ި
ދން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ،ސޮޔާއި ،ހުއްދަ ދިން
ތާރީޚާއި ،ވަގުތު ،ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

)ބ(

ގ
ށން ހައްޔަރުކުރާ މީހާ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު ެ
ނންބަރުގެ ދަ ު
ނ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  5ވަ ަ
ޤާނޫނުގެ  58ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރާކަށެއް
ގ
ނުޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗައް ހާޒިރުނުކޮށް ،އޭނާ ފުލުހުން ެ
އޓޭނީި ،
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެ ް
ގނަވެގެން ) 72ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރަށެވެ.

)ޅ(

ފލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް
މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް އެހީތެރިވުމަށް ،އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން ު
ހާޒިރުވުމަށްފަހު

ނުވަތަ

ހކު
ފުލު ަ

މައްސަލައެއް

ތަޙުޤީޤު

ތަނަކަށް

ކުރަމުންދާ

ހާޒިރުވުމަށްފަހު ،އެ މީހާ ހައްޔަރުކުރިކަން އެ މީހާއަށް ނާންގާހައި ހިނދަކު ،އެ މީހާ
އެ ތަނުން ދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ
ނ ފެށިގެން
ރ ް
)ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަ ު

ބރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި
) (8ވަނަ ނަން ަ

ގ
ހއްޔަރުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ނ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ހ ަ
ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި އެ މީ ާ
މަތިން

އފި
ނިންމަ ި

29

ހިނދެއް ަ
ގއި،

މި

ގަވާއިދުގައިވާ

ތގެމަތިން
ގޮ ު

އެ

ކ
މީހަ ު
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ށ
އނާއަ ް
ވ ގޮތުގެމަތިން ޭ
ހައްޔަރުކުރެވުނުކަން އަންގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާގައި ާ
ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ޔރު
ދސީން ހައް ަ
ބި ޭ

.40

)ހ(

ރންޖެހޭ
ރހަމަކު ަ
ކުރުމަށްފަހު ފު ި

ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިދޭސީއަކު
ނވާ ލަސްކުރުމެއްނެތި ނުވަތަ އެ މީހަކަށް ހައްޔަރުކުރެވުނު
ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ ،އެކަށީގެން ު

އ
ތ ް
ކަންތައް ަ

ސަބަބު ލިޔުމުން އަން ާ
ނ
ވގެން ) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،ލިޔުމަކު ް
ގތާ ގިނަ ެ
ނއެވެ.
ވ ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ފުލުހުން އެކަން އަންގަން ާ
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރާ ބިދޭސީ މީހާއަކީ
ވ
ގއި ،އެ މީހަކީ ކާކުކަން ސާފުކުރުމަށް އެކަށީގެންނު ާ
ކާކުކަން އެނގެން ނެތް ހާލަތު ަ
ސއަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި
ލަސްވުމެއްނެތި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގައި އެދި ،ބިދޭ ީ
ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ގިނަވެގެން ) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން
ގންވާނެއެވެ .އަދި އެ މީހަކީ ކާކުކަން
އޒަށް ފުލުހުން އަން ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެ ާ
އެނގުމުން ،އެ މަޢުލޫމާތު ލަސްވުމެއްނެތި ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް
ވނެއެވެ.
ފުލުހުން އަންގަން ާ

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން
އަންގާ

އެންގުމުގައި،

އަންނަނިވި

ކަންކަން

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އެފެއާޒަށް ފުލުހުން
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ

ފމް ޖަދުވަލު  12ގައި އެވަނީއެވެ.
ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އަންގާ ޯ
)(1

ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާގެ ނަމާއި ،ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރާއި ،ޤައުމާއި ،ރާއްޖޭގައި
ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް؛

)(2

ގއި ބަޔާންކުރާ،
ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއް ަ
ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛

)(3

ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނަމަ ،އެކަން އަދި
އެ އަމުރުގެ ތާރީޚު؛

)(4

ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމުގައި ނުވާ ނަމަ،
ބރު ބަޔާންކުރާ
ބދޭ ާ
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ލި ި
ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުގެ މާއްދާ؛
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)(5

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ރާއްޖެއާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ އެމްބަސީއާ
އދަލުކުރުމުގެ
ނނާ ބަ ް
ދބު ް
މުޢާމަލާތްކުރުމާއި ،އެމްބަސީގެ ފަރާތުން އަންނަ މަން ޫ
ފުރުޞަތު އޮތްކަން އަންގައިދީފަ ި
އވާކަން.

އމުރަށް
މގެ ަ
ކރު ު
ހައްޔަރު ު

.41

)ހ(

އެދުން

ތ
މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާ ު
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފުލުހުން ކޯޓަށް ު
)(1

ނނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛
ކޯޓު އަމުރަށް އެދެނީ ކޮން ޤާ ޫ

)(2

ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް؛

)(3

ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛

)(4

މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލު؛

)(5

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި،
ރޭންކާއި ،ސޮއި؛

)(6

ވރިޔާގެ ނަމާއި،
ބހޭ ޔުނިޓުގެ ެ
ނ ފުލުހުންގެ ކަމާ ެ
ކޯޓު އަމުރަށް އެދުމަށް ހުއްދަދި ް
ސޮޔާއި ،އެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު؛ ނުވަތަ އެ ޔުނިޓުގެ ވެރިޔަކީ ސަބް
އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކެއްގެ ފުލުހަކަށް ނުވާނަމަ،
އެ ޔުނިޓު ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ އެ ވެރިޔާގެ ނާއިބުގެ
ނަމާއި ،ސޮޔާއި ،އެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު؛ އަދި

)(7
)ށ(

ހޅުމަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު.
ކޯޓުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހުށަ ެ

ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު،
އެ އަމުރު ދެމިއޮންނާނީ ،އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ މީހާ ހައްޔަރުކުރެވެންދެން ނުވަތަ
ދނެވެ.
އެ އަމުރު ކޯޓުން ބާޠިލުކުރަން ެ

)ނ(

ކޓު އަމުރަކާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކުރާ ހާލަތުގައްޔާއި ކޯޓެއްގެ
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޯ
ތ ް
އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮ ު
ވ
އންނަނި ި
މހަކު ހައްޔަރުކުރާ ހާލަތުގައިަ ،
ނ ފުލުހުން ީ
ހން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
ގޮތުގެ މަތިން ފުލު ު
)(1

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،އުމުރު ބަޔާންކުރަން އެންގުމާއި،
އެކަމުގެ ހެކި ދައްކަން އެންގުން.
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)(2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ސ އައިޑެންޓިޓީ
ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ހައްޔަރުކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ޕޮލި ް
ކާޑު ދައްކައި ،އޭނާގެ ތަޢާރަފެއް ދިނުން.

)(3

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ،ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދިނުން.

)(4

ނ
ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫ ީ
އިންޒާރު ދިނުން.

)(5

ރމާއި
ޔރުކު ު
ކުޑަކުދިން ހައް ަ

.42

ޚއްޞަ
މގެ ާ
ކރު ު
ބަންދު ު

ނން.
ކށްދި ު
ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދެވޭ ތަން ބަޔާން ޮ

ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ،އެ ކުއްޖާގެ
މން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި،
ބންދުގައި ބެހެއްޓު ު
ހާލަތާއި ،އެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ަ

ލ
އުސޫ ު

އެ ކަމުގައި އެ މީހަކަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ،އެ ކުއްޖާގެ
ބެލެނިވެރިޔަކަށް

ވތަ
ނު ަ

ޙަވާލުވެގެންހުރި

ށ
މީހާއަ ް

ތ
ނުވަ ަ

އެ

ކުއްޖެއްގެ

ތ
މަޞްލަޙަ ު

ވނެއެވެ.
ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހާއަށް ދޭން ާ
ނުވަވަނަ ބާބު
ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
ކމެއް ނެތް
ޅވެރި ަ
ދެކޮ ު
ނ
ކރު ް
ހއްޔަރު ު
ހާލަތުގައި ަ

.43

ވ
ލތުގައި ،އަންނަނި ި
ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރާއިރު ،އޭނާގެ ފަރާތުން ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނުފެންނަ ހާ ަ
ހން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
ގޮތުގެ މަތިން ފުލު ު
)ހ(

)(1

ހއްޔަރުކުރެވޭ
މީހާ ހައްޔަރުކުރަނީ ،ކުށެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ކަމުގައި ނުވާނަމަަ ،
ޑ
ނގެ އޮފިސަރުގެ ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާ ު
މީހާއަށް ހައްޔަރުކުރާ ފުލުހު ް
ނން؛
ދައްކައި ،އޭނާގެ ތަޢާރަފެއް ދި ު

)(2

މި އަކުރުގެ ) (1ގައި

އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ

ނ
ހައްޔަރުކުރަނީ ،ކުށެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ނަމަ ،މި އަކުރުގެ ) (1އަށް ފުލުހު ް
ޢަމަލުކުރާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
)ށ(

)(1

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އުމުރު ބަޔާންކުރަން އެންގުމާއި،
އެކަމުގެ ހެކި ދައްކަން އެންގުން؛
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މި އަކުރުގެ ) (1ގައި

)(2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ
ެ

ނ
ހައްޔަރުކުރަނީ ،ކުށެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ނަމަ ،މި އަކުރުގެ ) (1އަށް ފުލުހު ް
ޢަމަލުކުރާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
)ނ(

ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ހައްޔަރުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ،ކޯޓު އަމުރުގެ
ކޮޕީއެއް ދިނުން؛

)ރ(

ދ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުން؛ އަ ި

)ބ(

ޑ
ބނުން ނުކުރުމާއި ބި ި
ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ދެކޮޅުނަހަދާ ނަމަ ،ބާރުގެ ޭ
ނޭޅުވުން.

ޅވެރިކަން ދައްކާ
ދެކޮ ު
ނ
ކރު ް
ހއްޔަރު ު
ހާލަތުގައި ަ

.44

)ހ(

ވ
ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ހައްޔަރުވުމަށް ދެކޮޅުވެރިކަން ދައްކާނަމަ ،އަންނަނި ި
ހން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ގޮތުގެ މަތިން ފުލު ު
)(1

ގ
ފލުހުން ބާރު ެ
ރށް ު
ބނުންވާ މިންވަ ަ
މށްޓަކައި ޭ
ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހިފެހެއްޓު ަ
ބޭނުންކުރުމާއި ބިޑިއެޅުވުން؛
ވތަ ޒަޚަމެއްގެ
ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ގައިގައި ހުރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނު ަ
ސަބަބުން

ނުވަތަ

ޖިސްމާނީ

އުނިކަމެއްގެ

ސަބަބުން

ގ
އޭނާ ެ

ދެއަތުގައި

ބިޑިއެޅުވުމަކީ ،ކުރަން އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ފުލުހުންނަށް ފެނިއްޖެ
ހިނދެއްގައި ،މި އަކުރު މިހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ،ބިޑި ނާޅުވައި އޭނާ
ވތަ މައިތިރިކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ.
ހިފެހެއްޓުމުން ނު ަ
)(2

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ،ހައްޔަރުކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ
ކާޑު ދައްކައި ،އޭނާގެ ތަޢާރަފެއް ދިނުން؛
މި އަކުރު މިހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރަނީ ،ކުށެއް
ޢމަލުކުރާކަށެއް
ކުރަމުންދަނިކޮށް ކަމުގައިވާ ނަމަ ،މި އަކުރަށް ފުލުހުން ަ
ނުޖެހޭނެއެވެ.

)(3

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އުމުރު ބަޔާންކުރަން އެންގުމާއި ،އެކަމުގެ
ހެކި ދައްކަން އެންގުން؛
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މި އަކުރު މިހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރަނީ ،ކުށެއް
ޢމަލުކުރާކަށެއް
ކުރަމުންދަނިކޮށް ކަމުގައިވާ ނަމަ ،މި އަކުރަށް ފުލުހުން ަ
ނުޖެހޭނެއެވެ.
)(4

ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ހައްޔަރުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ކޯޓު
އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދިނުން؛ އަދި

)(5
)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބިޑި އަޅުވަންވާނީ ،ހައްޔަރުކުރެވޭ
މީހާއަށް ނުވަ ަ
ގ
ބނެ ގޮތެއް ެ
އއް ނުލި ޭ
ނ މީހަކަށް ހާނީއްކަ ެ
ފށުން އެހެ ް
ތ އެ މީހެއްގެ ު
މގައި ބޭނުންކުރާ ބާރު ވާންވާނީ ،އެ އިރެއްގައި ދެމިއޮތް
މަތިންނެވެ .މިގޮތުން ބިޑިއެޅުވު ު
ހާލަތާއި ބިޑިއަޅުވަންޖެހޭ ީ
ވ
ރޢާޔަތްކޮށް ،އެކަށީގެން ާ
މހާގެ އުމުރާއި ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ި
އެންމެ ކުޑަ ބާރަކަށެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ހައްޔަރަށް ދެކޮޅުހެދުމުގެ ތެރޭގައި ،އަންނަނިވި
ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ު
ކރުން ހިމެނެއެވެ.
)(1

ހައްޔަރުވުމާ ދެކޮޅުހަދާކަން އަނގަބަހުން ފާޅުކުރުން؛

)(2

ހަރުކަށިކަމާއި ގަދަފަދަކަން ދެއްކުން؛

)(3

އަނިޔާވެރިކަން ފާޅުކުރުން؛

)(4

ދުއްވައިގަތުން؛

)(5

ފިލަން މަސައްކަތްކުރުން؛

)(6

ތ
ވ ަ
ވެއްޓިގަތުން؛ ނު ަ

)(7

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ އެހެން މީހެއްގެ ގައިގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެން
ވީއްލިޔަނުދީ ހުރުން ނުވަތަ އެހެން މީހަކު އޭނާ ގައިގައި ހިފެހެއްޓީމާ އެކަމުން
ނުވީއްލި ހުރުން.
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)(8

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ތއް ހުރިގޮތުން
ނވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ޢަމަލު ަ
ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތުން ު
ތ ހާނިކައެއް
ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވަ ަ
ވން.
ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެ ު

)ރ(

ނ ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން"
ހ ް
ކއި "ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފުލު ު
ށޓަ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަ ް
ތ
ނންކުރުމަށެވެ .އަދި ހާލަ ާ
ބއްދަލު މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭ ު
ހލަތާ ަ
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީާ ،
ނން ނުކުރުމަށެވެ.
ނުބައްދަލު މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭ ު

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި
ގއި ފުލުހަކު ކުރާ ޢަމަލަކުން ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭ ަ
ވތަ ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއްގެ
ނ މީހަކަށް ލިބޭ މާއްދީ ނު ަ
ހ ް
ނުވަތަ އެ ތަނުގައި ހުރި އެ ެ
ޒިންމާ އުފުލާނީ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއެވެ .އަދި އެތަނުގައި ހުރި މުދަލަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ
ޒިންމާ އުފުލާނީ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއެވެ.

ކާކުކަން ބަޔާން ކޮށްދޭން

.45

)ހ(

ނ
ނގު ް
އެ ް

ތތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އުމުރު
އަންނަނިވި ހާލަ ް
ބުނެދޭން ެ
އންގުމުގެ ބާރާއި

ށ
ހންނަ ް
މގެ ބާރު ފުލު ު
އކަމުގެ ހެކި ދެއްކުމަށް އެންގު ު
ެ

ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

ކުށެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ފެންނަ މީހާ؛

)(2

ކށް ތުހުމަތުކުރެވޭ
ގންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ
ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެކަށީ ެ
މީހާ؛

)(3

ކއި އެ އަމުރު ރައްދުވާ މީހާ؛
ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަ ަ

)(4

އެހީތެރިވެވިދާނެ

ފުލުހުން

ދ
ހންގަމުންގެން ާ
ި

ތޙުޤީޤެއްގައި
ަ

ފަރާތެއްކަމަށް

ނށް ފެންނަ މީހާ.
ފުލުހުން ަ
)ށ(

އންނަނިވި ލިޔުންތަކެވެ.
ށފައިވާ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބެލޭނީ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
)(1

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު؛

)(2

ޕާސްޕޯޓު؛

)(3

ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ކާޑު؛
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)(4
)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޒާ ކާޑު ނުވަތަ ވާކް ޕަރމިޓް ކާޑު.

ގ
ނ ހިފުމުގައި ،މީހެއް ެ
ބނު ް
ފލުހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ޭ
ދށުން ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަ
ނ
ނަމާއި އެޑްރެހާއި ،އުމުރު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އަންގަނީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަ ަ
ބރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ
ނން ަ
ލށް ހުރި ަ
ވނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަ ަ
ނަންބަރުން ފެށިގެން )ަ (4
ދނުމަކީ ،އެ ފުލުހެއްގެ
ލތެއްގައިކަން އޭނާއަށް ސާފުކޮށް ި
ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ހާ ަ
ވާޖިބެކެވެ.

)ރ(

ކށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ފިޔަވައި ،މި މާއްދާގެ
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަ ަ
ވނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި
ގ ަ 39
ލތްތަކާއި ،މި ގަވާއިދު ެ
ހ ަ
)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާ
އގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި
 102ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1ގައިވާ ހާލަތުގައި މެނުވީ ،މީހެ ް
ނށް
ގ ބާރު ،ފުލުހުން ަ
ކމުގެ ހެކި ދެއްކުމަށް އެންގުމު ެ
އުމުރު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށާއި އެ ަ
ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.

އވާ ކަމުގެ
ފ ި
ހައްޔަރުކޮށް ަ

.46

)ހ(

ނން
މަޢުލޫމާތު ދި ު

ށން ނުވަތަ ކޯޓް އަމުރަކާ ނުލައި ނަމަވެސް ،މީހަކު
ފުލުހުން ،ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަ ު
ނ
ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ ،އޭނާ ހައްޔަރު ކުރާކަމާއި ،އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވޭ ސަބަބު ވަގުތު ް
ގން ވާނެއެވެ.
އަނގަބަހުން އަން ަ

)ށ(

މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އަދި ގިނަވެގެން
) 12ބާރަ( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ކަމާއި ،އޭނާ ހައްޔަރުކުރި
ސަބަބާއި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު ،އޭނާއަށް ފުލުހުން ލިޔުމުން
ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރީގައި ،އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ފުލުހުންގެ
އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ،ރޭންކާއި ،އެ ފުލުހެއްގެ ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް
ނއާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް މީހެއްގެ ނަމާއި ސަރވިސް
ބަހައްޓައިފައިހުރި ތަނަކާއި ،އޭ ާ
އށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.
ނަންބަރު ،އޭނާ ަ

)ރ(

ހައްޔަރުކުރީ

ކުޑަކުއްޖެއް

ކަމުގައިވާނަމަ،

އޭނާ

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާކަން

އޭނާގެ

ބެލެނިވެރިއަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތަކަށް ،ވީ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އަދި ހައްޔަރުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެ ް
) 4ހަތަރެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ.
ނން
ޒރުދި ު
އން ާ
ޤާނޫނީ ި

.47

ކރުމަށްފަހު
ހައްޔަރު ު

.48

)ހ(

ނ މީހަކު ހައްޔަރުކުރާއިރު ،އޭނާއަށް ޤާނޫނީ އިންޒާރު
ހ ް
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލު ު
ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

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

)ހ(

ރއަތްތައް
ޖ ާ
ނޖެހޭ އި ު
ޢަމަލުކުރަ ް

ގ
ށ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ފުލުހުން ެ
ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ ،ލަސްނުކޮ ް
މަރުކަޒަކަށް އޭނާ ގެންދިއުމަށްފަހު،

ތ ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާ ު

ވތަ
ނވަތަ ރަށްތަކެއް ނު ަ
ށޓަކައި އެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށެއް ު
މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަ ް
އެއްގަމުމަގުން ގުޅުވައިލެވިފައިވާ ރަށްތަކެއް ނަމަ ،އެ މީހަކު ،ހައްޔަރުކުރި ފުލުހުން
ހައްޔަރުކުރާ މީހުން ގެންދަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ
މައްސަލަ

ފއިވާ
ހަމަޖެހި ަ

ބެލުމަށް

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަނަކަށް

ނުވަތަ

އެ

ކ
މީހަ ު

އފިސަރަކު ހުރި އެންމެ
މމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ޮ
ހައްޔަރުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިން ު
ކައިރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް އެ މީހަކު ލަސްނުކޮށް ހާޒިރުކުރުމުން ،އެފަދަ މީހަކު
ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ

އެންމެ

ކައިރީގައިވާ

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަނަކަށް

ލަސްނުކޮށް

ހާޒިރުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ .ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެވޭ މީހުންގެ ހައްޔަރާމެދު ގޮތެއް
ކަނޑައަޅާ ފޯމް ޖަދުވަލު  10ގައި އެވަނީއެވެ.
)(1

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އުމުރާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
ވތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ނު ަ

)ށ(

)(2

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ އެ މަރުކަޒަށް ގެންދެވުނު ސަބަބު؛

)(3

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ އެ މަރުކަޒަށް ގެންދެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި؛ އަދި

)(4

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއާ ހަވާލުވެގެން ދިޔަ ފުލުހުންގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.

ތ ޑިއުޓީގައި ހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަރު ،މި މާއްދާގެ
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި އެ ވަގު ު
)ހ( ގައިވާ ގޮތު ެ
ށ
ކ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކު ާ
ހންގެ މަރުކަޒަށް ގެންދެވޭ މީހާއަ ީ
ގ މަތިން ފުލު ު
ފ
ގުޅިގެން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައި ި

37

އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

ނަމަ،

އަންނަނިވި

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ރިކޯޑުކުރުމަށްފަހު،

އޭނާ

ކަސްޓޯޑިއަލް

ޖަލަކަށް

ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ނވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލް
ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ އެ މަރުކަޒުން އެހެން މަރުކަޒަކަށް ު
ޖަލަކަށް ބަދަލުކުރެވުނު ތާރީޚާއި ،ގަޑިއާއި ،ބަދަލުކުރެވުނު ތަން؛ އަދި

)(2
)ނ(

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއާ ހަވާލުވެގެން ދިޔަ ފުލުހުންގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި އެވަގުތު ޑިއުޓީގައި ހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަރު ،މި މާއްދާގެ
ލހުންގެ މަރުކަޒަށް ގެންދެވޭ މީހާއަކީ ކުށާ ގުޅިގެން
)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފު ު
ސުވާލުކުރަންޖެހޭ މީހެއް ނޫންކަ ަ
ލން ނިންމައިފި ނަމަ،
މށް ކަނޑައަޅައިފައި އޭނާ ދޫކޮށް ަ
ޢލޫމާތު ި
ލންވާނެއެވެ .އަދި އަންނަނިވި މަ ު
އޭނާ އެވަގުތު ދޫކޮށް ަ
ހމެނޭ ލިޔުމެއް ،އޭނާ
އވެ.
ދޫކޮށްލާއިރު އޭނާއަށް ދޭންވާނެ ެ
)(1

ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާ ދޫކޮށްލި ތާރީޚާއި ގަޑި؛

)(2

ހައްޔަރުކުރި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ،ރޭންކާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރު؛

)(3

ލހުންގެ މަރުކަޒު؛ އަދި
ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދެވުނު ފު ު

)(4

އެ ތަނާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ،ރޭންކާއި ،ސަރވިސް
ނަންބަރު.

ދިހަވަނަ ބާބު
ބަންދުކުރުން
ނ
ކރު ް
ބަންދު ު

.49

)ހ(

ދކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ
މށްޓަކައި "ބަން ު
މި ބާބުގެ ބޭނު ަ
)ހ( ގައި "ބަންދުކުރުން" އަށް ދީފައިވާ މާނައެވެ.

)ށ(

ބަންދުގައި ހުންނަ ވަގުތު ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ
އށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނނަ މީހާ ަ
އިންޒާރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް ،ބަންދުގައި ހު ް
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.50

)ހ(

ލމާތު
ނދިޔުމަށްފަހު މަޢު ޫ
ގެ ް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މި ގަވާއިދުގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ
ވ
އފި ނަމަ ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ،ބަންދުކުރެ ޭ
ބަންދުކުރުމަށް ނިންމަ ި

ނ
ރިކޯޑުކުރު ް

ޢލޫމާތު ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
މީހާއާބެހޭ އަންނަނިވި މަ ު
)(1

ނަމާއި އެޑްރެހާއި އުމުރާއި އެޑްރެހާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ބރު؛
ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނަން ަ

)(2

ބަރުދަނާއި އިސްކޮޅު؛

)(3

މަރުކަޒަށް ގެންދެވުނު ސަބަބު؛

)(4

މަރުކަޒަށް ގެންދެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި؛

)(5

މއި ،ރޭންކާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރު؛ އަދި
ހަވާލުވެގެން ދިޔަ ފުލުހުންގެ ނަ ާ

)(6

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުން ހަވާލުވި ފުލުސް މީހާގެ ނަމާއި ،ރޭންކާއި ،ސަރވިސް
ނަންބަރު.

)ށ(

ވ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަށްފަހު ،ފުލުހުން އަންނަނި ި
ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ނޝާން( ނެގުން؛
ފިންގަރ ޕްރިންޓް )އިނގިލީގެ ި

)(2

ފޮޓޯ )މަގްޝޮޓް( ނެގުން؛

)(3

ޓ
އ އޭނާގެ ފޮ ޯ
އ ފާހަގަކޮށްފަ ި
ވނެ މާއްދީ ނިޝާންތަ ް
އޭނާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެ ޭ
ނެގުން؛

)(4

އޭނާއަކީ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހުރި މީހެއްކަން އެކަށީގެންވާ
ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަ ޫ
ބލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ
ސާމްޕަލް ނެގުން؛

)(5

ވސް އަނިޔާއެއް
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ގެނެވޭ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އެއް ެ
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެކަން ރިކޯޑުކުރުން؛

)(6

ދށް ސަމާލުވާންޖެހޭ
ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ހުރިކަން ނުވަތަ އެހިނދުން އެހިނ ަ
ދ
ޞިއްޙީ ހާލަތެއްގައިވާ މީހެއްތޯ ބެލުން؛ އަ ި
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)(7

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނށް
އބާ މީހުން ަ
ބލުމުގެ ދަށުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބައިތި ް
ފުލުހުންގެ ެ
ލިބެންޖެހޭކަމަށް މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙައްޤުތައް ސާފުކޮށްދިނުން.

)ނ(

ރގެ ދަށުން ރިކޯޑުކުރާ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1އާއި (2) ،އާއި ) (3ވަނަ ނަންބަ ު
ބނުންކުރުމަށްޓަކައި ރިކޯޑުކުރާ މަޢުލޫމާތެއް
ކގެ ގޮތުގައި ޭ
ށ ހެ ީ
މަޢުލޫމާތަކީ ،އޭނާއާ ދެކޮޅަ ް
ނޫނެވެ.

)ރ(

ށ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދުމުން ،އެކަމަ ް
ބަންދުކުރާ މީހާ ދެކޮޅުހަދާނަމަ ނުވަތަ ހުރަސްއަޅާނަމަ ،ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން
ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދައާއެކު އެ މީހާގެ ކިބައިން އެ މަޢުލޫމާތެއް
ހޯދައި ،އެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިދެއެވެ .އަދި އެ ހާލަތުގައި،
ށ
ނ ް
ފލުހުން ަ
ގ ބޭނުން ު
ވ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަށް ބާރު ެ
އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ކުރެވިދާނެއެވެ.

)ބ(

ވ
އންނަނި ި
ށ ލިބިގެންވާ ަ
ހންނަ ް
ހންނަށް ،އެ މީ ު
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީ ު
ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮ ް
ށދިނުމަކީ ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް
ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
)(1

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ޙައްޤު.

)(2

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އާއިލާއާ ފޯނުން ގުޅުމުގެ ޙައްޤު.

)(3

މި ގަވާއިދުގެ  67ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު.

)(4

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު.

)(5

އށް ލިޔުމުން
ސޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ އުސޫލު ،އޭނާ ަ
ގނެ ކަ ް
އޭނާގެ މައްޗަށް ހިނ ާ
ދިނުން.

)ޅ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަންދުގައި މީހުން ބަހައްޓާ ތަނަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާ ޕެރޯލްގެ
ރ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް ހިނގާ އަދި އެ އުސޫލުތައް ތަންފީޛުކު ާ
ތަނެއްކަން ،ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :
ނމީހާ ބަލައި
ގއި ހުން ަ
ދ ަ
ބަން ު

އަދަދު1107 :

.51

ނ
ފާސްކުރު ް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މހަކު،
އ ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ީ
ބންދުގަ ި
ފލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ަ
މތުގައި ު
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހު ަ
އ ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ
ބލަ ި
އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ަ
ނވެއެވެ.
ނށް ލިބިގެ ް
މާއްދާއިން ފުލުހުން ަ
)ހ(

މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ނާންނަފަދަ
ނއްގައެވެ.
އަދި އެފަދަ ކަމަށް އެކަށޭނަ ތަ ެ

)ށ(

އ ފާސްކުރެވޭހިނދު އެ
ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާގެ ގައިގައި އަތްލަންވާނީ ،އަދި ބަލަ ި
ލއި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއްޖިންސެއްގެ މީހުން އެކަންޏެވެ.
ބ ަ
ބންވާނީ ަ
ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތި ެ

)ނ(

ނގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ އެއްޖިންސުގެ ފުލުހަކު
ބަލައި ފާސްކުރެވޭހިނދު އެ ތަ ު
ނެތް ނަމަ ،އެ މީހަކު ބަލައި ާ
ފސްކުރަންވާނީ އޭނާޔާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކު އެ ތަނަށް
އ
ހާޒިރުކުރުވައި ،އެ މީހަކު މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި އެ ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތިބެންވާނީ ބަލަ ި
ފާސްކުރެވޭ މީހާޔާ އެއް ޖިންސެއްގެ މީހުން އެކަންޏެވެ.

)ރ(

ނ
ގ އިތުރުން ،މަދުވެގެ ް
މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރާއިރު ،އެ ތަނުގައި ބަލައި ފާސްކުރާ މީހާ ެ
އެކަކު ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ހާމަކުރަން ޖެހޭ
ޖންސީ ގު ަ
ވތަ އެފަދަ ި
ނަމަ ،ނު ަ
ވނީ
ނމަ ،އެކަން ކުރަން ާ
ނވަނެއް ބަލައި ފާސްކުރަން ޖެހޭ ަ
ދ
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯ ާ
ނނެވެ.
ކޯޓު އަމުރުގައި ،އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް

ބަލައި ފާސްކުރާއިރު ބައެއް

.52

)ހ(

ތަކެތި ހިފެހެއްޓުން

ފުލުހުން

ހައްޔަރުކޮށް

ތ
ނުވަ ަ

ބަންދުގައި

ބހައްޓައިފައި
ަ

ހުންނަ

މީހާ

އ
ބަލަ ި

ކތީގެ
ރމުން ފެންނަ ތަ ެ
ފާސްކުރުމުގައި ،އޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ނުވަތަ ފޭ ާ
ތެރެއިން އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ގުޅުންހުރި އެއްޗެހި ،ހެކީގެ ގޮތުގައި ނަގައި
ށ ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ،މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި،
ލހުންނަ ް
ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ،ފު ު
އއްޗަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު
ޑން ނުވަތަ ފޭރާމުން ފެންނަ ެ
އޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިގަނ ު
ގންވެއެވެ.
ހންނަށް ލިބި ެ
އެއްޗެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ،ފުލު ު
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ސައުވީސް
ށފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮ ް
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އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އފައި ހުންނަ މީހާ ބަލައި
އ ބަހައްޓަ ި
ވތަ ބަންދުގަ ި
ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ނު ަ
ވ
ވތަ ފޭރާމުން ފެންނަ އަންނަނި ި
ފާސްކުރުމުގައި ،އޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ނު ަ
ޓދާނެއެވެ.
އ ި
ނގެ އަތުގައި ވަގުތީގޮތުން ބެހެ ް
ތަކެތި ފުލުހުން ނަގައި ،ފުލުހު ް
)(1

އދީ ގެއްލުމެއް
އޭނާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކައުވެދާނެ ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް މާ ް
ލިބިދާނެ އެއްޗެއް؛

)(2

އެހެން މީހަކަށް ނުރައްކައުވެދާނެ ނުވަތަ މާއްދީ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިކުރުވައިފާނެ
އެއްޗެއް؛

)(3

ނންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް؛
ފިލައިގެންދިޔުމަށް ބޭ ު

)(4

ބތު ގެ  539ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫ ާ
މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް؛

)(5

އޭނާ

ބަންދުގައި

ހންނަ
ު

މުއްދަތުގައި،

ހން
ފުލު ު

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު

ޖހޭ އެއްޗެއް.
ބަލަހައްޓައިދޭން ެ
)ރ(

މ
ބލައި ފާސްކުރުމުގައިި ،
މހާ ަ
ހންނަ ީ
ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިފައި ު
މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( ގެ ދަށުން އޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ނުވަތަ ފޭރާމުން
މތު އޭނާއަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.
ފެނުނު ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫ ާ

)ބ(

އ
ބންދުން ދޫކޮށްލާއިރު ެ
މހަކު ަ
ހފަހައްޓާ އެއްޗެތި ،އެ ީ
ނ ި
ގ ދަށު ް
މި މާއްދާގެ )ނ( ެ
މީހަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްޗެއް ނަމަ ،އެ
އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ ތަކެތި ،އެ މީހަކާ ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

)ކ(

އ
ކށެއްގެ ހެކީގެ ގޮތުގަ ި
ފހެއްޓޭ އެއްޗަކީ ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ ު
ށން ހި ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ ު
ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ،

ށ
އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓޭ ބޭނުން ނިމުމަކަ ް

އަންނަންދެ ް
ށ
މހަކަށް އަނބުރާ ޙަވާލުނުކޮ ް
ވތަ އެ ތަކެތި ،އެ ީ
ނ އެ އެއްޗެއް ނު ަ
ގންވެއެވެ.
ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ލިބި ެ
ރައްކައުތެރިކަމާއެކު
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި

.53

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  52ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ފއިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި،
ކށް ަ
ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެކުން ނުވަތަ ގެންގުޅުން ޤާނޫނަކުން މަނާ ޮ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ހއްޓަންޖެހޭ ތަކެއްޗެވެ.
އެހެން ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ފުލުހުން ބަލަ ަ
ނ އެ މީހަކު
ނ ހުންނާ ީ
ދ ް
ގ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރެވެން ެ
ކތީ ެ
ކތި ،އެ ތަ ެ
މިގޮތުން އެ ތަ ެ
އލް ޖަލުގެ އެންމެ އިސްފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި،
ހންނަ ކަސްޓޯޑި ަ
ބަންދުކޮށްފައި ު
ގ
އދި ބަލަހައްޓާ ތަކެތީ ެ
އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައެވެ .މި އަކުރުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ ަ
ތެރޭގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާއި ޤާނޫނަކުން ގެންގުޅުން
މަނާ ތަކެއްޗެއް ނުހިމެނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތަނަކީ ،ތަޅުލެވޭގޮތަށް ހުންނަ ރައްކައުތެރިކަމާއެކު
ރކުރުމަކީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ
ބެލެހެއްޓޭ ތަނެއްކަން ކަށަވަ ު
ޒިންމާއެކެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތަނުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު
ވ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ތން އަންނަނި ި
ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮ ު
)(1

ށ
ނ ނަގާ އެއްޗެހި އެނގޭނެގޮތަ ް
އ އެ ތަނު ް
ބހައްޓާ ތަކެއްޗާ ި
އެ ތަނުގައި ަ
ރިކޯޑުކުރުން؛

)(2

އެ ތަނުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާ

ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އެ ތަނުން ތަކެތި ނަގާ

ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރު ް
ނ؛ އަދި
)(3

މތު ،ތާރީޚާއި ގަޑި
ހވާލުވެހުރި ފުލުހެއްގެ މަޢުލޫ ާ
ތަނުގެ ތަޅުދަނޑިއާ އެވަގުތަކު ަ
އެނގޭނެ ގޮތަށް ރިކޯޑުކުރުން.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
އވެސް އެއްޗެއް،
ބަހައްޓާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެ ް

އާއިލާގެ މެންބަރަކާ ހަވާލުކުރުމަށް

ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ އެދިއްޖެ ނަމަ ،އޭނާ އެ ތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް އެދުނު އާއިލާގެ
އދި އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
މެންބަރާ ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެަ .

އެގާރަވަނަ ބާބު
ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން
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.54

)ހ(

ރއްގެ
ޔ ެ
އޅުމަށް ފަނޑި ާ
ކަނޑަ ެ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ތ
ނނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޯ
ފއިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާ ޫ
ކށް ަ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު ޮ
ނ ހައްޔަރުކުރެވޭތާ ލަސްވެގެން 24
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،އަދި އޭ ާ

ނ
ކރު ް
މއްޗަށް ހާޒިރު ު
ކުރި ަ

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ހއްޓާނަމަ ،މި މާއްދާގެ
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކުވެސް ،ބަންދުގައި ބަ ަ
)ހ(

ގައި

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ގޮތުގެމަތިން

ޑޔާރެއްގެ
ފަނ ި

އނާ
ޭ

ކުރިމައްޗަށް

ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހާ
ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަށްޗަށް ހާޒިރުނުކޮށް) 24 ،ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން
ނުވާނެއެވެ.
)(1

ށއްގައި ކަމަށް
ފަނޑިޔާރު ހުރީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވުނު ރަށް ނޫން އެހެން ރަ ެ
ތ
ވެފައި ،ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތެއް ނެތުން ،ނުވަ ަ
ދނުން؛
ދަތުރުކުރުމަށް މޫސުން ތަން ނު ި

)(2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހެއް ނަމަ،
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް އޭނާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރެވޭ
ތ ދިގުވުން؛
ވަރަށްވުރެ ދަތުރަށް ހޭދަވާ ވަގު ު

)(3

ދންޖެހުން ނުވަތަ ޞިއްޙީ
ތން އޭނާއަށް ފަރުވާ ޭ
ގ ު
އޭނާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ހުރި ޮ
ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތުން؛

)(4

ނ
ބނުވުމުން ،އޭ ާ
ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނިސްބަތްވާ މީހަކު އެ އަމުރަށް ތަ ާ
ކޯޓަށް

މށް
ހާޒިރުކޮށްދިނު ަ

ޓން
ކޯ ު

ކުރާ

އަމުރެއް

ޛކުރުމަށްޓަކައި
ތަންފީ ު

ހައްޔަރުކޮށްފައިވުން.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ) (3ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް
ދޔަހައި އަވަހަކަށް ،އެ
ބަޔާންކުރާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވާ ހާލަތުގައި ،އެ ސަބަބެއް ނެތި ި
މީހަކު ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )(1
ނބަރުން ެ
ވަނަ ނަ ް
ބބެއް
ޔންކޮށްފައިވާ ސަ ަ
ލށް ބަ ާ
ނންބަރުގެ ނިޔަ ަ
ފށިގެން ) (3ވަނަ ަ
ނއެވެ.
މެދުވެރިވިކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާ ެ
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)ބ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި ،ހައްޔަރުކޮށްފައި
ދށުގައި
ނގެ ބެލުމުގެ ަ
ހ ް
ހުންނަ މީހާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުނުކޮށް ފުލު ު
ބެހެއްޓޭނީ ގިނަވެ ެ
ތދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރަށެވެ.
ގން ) 72ހަ ް

)ޅ(

ގ
ޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ށފައިވަނީ ާ
ފއިވާ މީހަކު ބަންދުކޮ ް
ށ ަ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮ ް
ކން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާނީ
މަތިންކަން ނުވަތަ ނޫން ަ
ފުލުހުންނެވެ.

)ކ(

ޝރީޢަތަކަށް އެ މީހާގެ
ަ
މދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ
ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާ ެ
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މތު ،ފުލުހުން ު
ބަންދާ ގުޅޭ ،އަންނަނިވި މަޢުލޫ ާ
)(1

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

)(2

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،އުމުރާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
ވތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ނު ަ

)(3

އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛

)(4

އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު؛

)(5

އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ،ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛

)(6

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާއި ،އޭނާއާ ގުޅުވައިދޭ ހެކި ލިބިފައިވާ މިންވަރު؛

)(7

ބބު؛
ޓން ބޭނުންވާ ސަ ަ
ބހައް ަ
އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ަ

)(8

ތ؛
ޓން ބޭނުންވާ މުއްދަ ު
ބހައް ަ
އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ަ

)(9

އޭނާގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު؛ އަދި

) (10މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތައްގަނޑާއި ،މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފުލުހެއްގެ
ނަމާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،ސޮއި.
)އ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ) (3ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް
ތރެއިން ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ެ
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ

މީހާ

ފަނޑިޔާރުގެ

ކުރިމައްޗަށް

ރކޮށްފައިވަނީ
ހާޒި ު

އޭނާ

ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ ) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ފާއިތުވި ފަހުން ނަމަ ،އެ ސަބަބެއް
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ހން ކޯޓަށް މަޢުލޫމާތު
މެދުވެރިވިކަން ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ،ފުލު ު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ވ(

ނ
ނންކަ ް
ޫ
ކން ނުވަތަ
ނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ަ
ވނީ ޤާ ޫ
މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ަ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން
އނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް
ވާހަކަދެއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުވަތަ ޭ
ލިބިގެންވެއެވެ.

)މ(

ގ
ޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ށފައިވަނީ ާ
ފއިވާ މީހަކު ބަންދުކޮ ް
ށ ަ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮ ް
ވ މީހާ ފަނޑިޔާރެއްގެ
ވތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ާ
މަތިންކަން ނު ަ
ނގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަކީ ،ޤާނޫ ު
އ އޭނާ ދޭ ބަޔާންތަކާއި
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ .އަދި އެ މަޖިލީހުގަ ި
ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ،އޭނާގެ މަ ް
އ
އޗަށް އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ފަހުން އުފުލިއްޖެ ހާލަތެއްގަ ި
އ ބެލޭނެއެވެ.
ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގަ ި

ތއް
ދމެދު ގޮ ެ
ބަން ާ

.55

)ހ(

މގެ ކުރިން
އޅު ު
ކަނޑަ ެ

ގ
ޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ށފައިވަނީ ާ
ފއިވާ މީހަކު ބަންދުކޮ ް
ށ ަ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮ ް
މަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ،އޭނާ

ތ
ޖހޭ މަޢުލޫމާ ު
ކރަން ެ
ހިއްސާ ު

ވނީ
ބަންދުކޮށްފައި ަ

ޤާނޫނީ

ހަމަތަކުގެ

މަތިންކަން

ނުވަތަ

ނޫންކަން

ފަނޑިޔާރު

އ
ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ،ފުލުހުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ،އަންނަނިވި ތަފުސީލުތަ ް
ފަނޑިޔާރާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ކށް ކުރުމުގައި
މނާއި ،ކުށް ކޮށްފައިވާ ހާލަތާއިު ،
ކުށުގެ ބާވަތާއި ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު ި
ނ؛
އަނިޔާވެރިކަން ހިމެނޭނަމަ އެކަ ް

)(2

ސިއްރު ކުރަންޖެހޭ ހެކި ފިޔަވައި ،ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ދެކޮޅަށް ލިބިފައިވާ
ހެކީގެ މަޢުލޫމާތު؛ އަދި

)(3
)ށ(

ށގެ ރިކޯޑު.
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ކު ު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ،ސިއްރުކުރަންޖެހޭ
ހެކި ،ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރާއިރު،
އެ ފަނޑިޔާރަކާ ވަކިން ހިއްސާކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މތުގައި
ނކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާއިރު ،ކުށުގެ ތުހު ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ް
ނ
ވ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ނނަނި ި
އ ބަހައްޓަން އެދެނީ ،އަ ް
ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ބަންދުގަ ި
ކޮން

ހާލަތެއް

ނުވަތަ

ތތަކެއް
ހާލަ ް

މެދުވެރިވެގެންކަން،

ފލުހުން
ު

ފަނޑިޔާރަށް

ތަފުސީލުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
)(1

ވ
ތުހުމަތުކުރެވިފައި ާ

އޭނާއާމެދު

މައްސަލައިގެ

ހެކި

ފޮރުވުމަށް

ނުވަތަ

އެ މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް އޭނާ
ވން؛
މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެ ު
)(2

ށ ބެލެވުން؛
އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެ ކަމަ ް

)(3

ތ
ބލެވުން؛ ނުވަ ަ
އޭނާ ފިލާފާނެ ކަމަށް ެ

)(4

ށ ނުރައްކަލެއް
އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ ،މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަ ް
ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވުން.

)ރ(

މށްޓަކައި ،ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ އެ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނު ަ
ފރުވުމަށް މަސައްކަތް
ޯ
ނ ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް
މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދޭ ް
ނ
ކޮށްފާނެކަމަށް ބަލައި ،ފަނޑިޔާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތު ް
ސަބަބުތައް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)(1

ފއި ނުވުން.
އެ މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ދޭންތިބި މީހުންގެ ބަޔާން ނަގައި ނިމި ަ

)(2

އެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަވެފައިވާ ހެކި ،ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
މގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވިޔަސް ،ވަޒަންކުރެވިފައި
ގެނެވިފައި ނުވުން ނުވަތަ ބެލު ު
ނުވުން.

)(3

ނށް
ކ ފުލުހުން ަ
އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަ ާ
ސުވާލުކުރެވިފައި ނުވުން.

)ބ(

މތުގައި
ބނުމަށްޓަކައި ،ކުށުގެ ތުހު ަ
ނބަރުގެ ޭ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (2ވަނަ ނަ ް
ޒރުނުވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި ،ފަނޑިޔާރުގެ ސަމާލުކަމަށް
ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ކޯޓަށް ހާ ި
ނއެވެ.
ށހެޅިދާ ެ
ހ ަ
އަންނަނިވި ކަންކަން ު
)(1

ފއިވާ ޗިޓަކަށް
މށް އަންގައިފައި ކުރިން ފޮނުވައި ަ
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވު ަ
ހާޒިރުވެފައި ނުވުން.
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)(2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ހޒިރުކުރުމަށް ކުރިން އަމުރު ނެރެފައިވާ މީހަކަށް
ގން ކޯޓަށް ާ
ބަންދުގައި ބަހައްޓައި ެ
ވުން.

)(3

ޕސްޕޯޓު ކުރިން ހިފަހައްޓައިފައިވާ މީހަކަށް ވުން.
ދނެކަމަށް ާ
ފިލައިގެން ހިނގައި ާ

)(4

ވތަ އޮޅުވައިލުމުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ ކުށެއްގެ
މަކަރާ ހީލަތުގެ ޢަމަލެއް ނު ަ
ތުހުމަތުކުރެވިފައި މީހަކަށް ވުން.

)ޅ(

މތުގައި
ބނުމަށްޓަކައި ،ކުށުގެ ތުހު ަ
ނބަރުގެ ޭ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (3ވަނަ ނަ ް
ވ
ނކަމަށް ބަލައި ،ފަނޑިޔާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަނި ި
ފލައިފާ ެ
ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ި
ކަންކަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)(1

ތަޙުޤީޤުކުރެވުނު މައްސަލައެއްގައި ކުރިން ފިލައިގެން އުޅުނު މީހަކަށް ވުން.

)(2

ހޒިރުކުރުމަށް ކުރިން އަމުރު ނެރެފައިވާ މީހަކަށް
ގން ކޯޓަށް ާ
ބަންދުގައި ބަހައްޓައި ެ
ވުން.

)(3

ފއިވާ ޗިޓަކަށް
މށް އަންގައިފައި ކުރިން ފޮނުވައި ަ
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވު ަ
ހާޒިރުވެފައި ނުވުން.

)(4

އާންމުކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް ވުން.

)(5

ފ ދިން ފަރާތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ ނުވަތަ ވަޒީ ާ
ރތަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ވުން.
ނޭނގޭ ނުވަތަ ވަޒީފާ ދިން ފަ ާ

)(6
)ކ(

ރވިފައިވާ މީހަކަށް ވުން.
ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކު ެ

ށ
ތ ް
މށްޓަކައި ،މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަ ަ
ގ ބޭނު ަ
ނ ނަންބަރު ެ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (4ވަ ަ
ވ
ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި ،ފަނޑިޔާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަނި ި
ކަންކަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)(1

ތޫނު ހަތިޔާރު

ރމުގެ ޢަމަލެއް
ނންކުރުމުގެ ނުވަތަ ގޮވާ އެއްޗެހި ބޭނުންކު ު
ބޭ ު

ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިފަ ި
އ މީހަކަށް ވުން.
)(2

ތޫނު ހަތިޔާރު

ރމުގެ ޢަމަލެއް
ނންކުރުމުގެ ނުވަތަ ގޮވާ އެއްޗެހި ބޭނުންކު ު
ބޭ ު

ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރިން ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް ވުން.
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)(3

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ފަދަ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ،އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް
ތހުމަތުކުރެވޭ މީހަކަށް ވުން.
ހިތްވަރުދިނުން ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ު

)(4

ނ
ގޭންގަކަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ގުޅުމެއް ގޭންގެއްގެ މެންބަރުން ާ
އޮންނަ މީހަކަށްވުން.

)(5

މތުކުރެވިފައިވާ
ފދަ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހު ަ
މާއްދީ އަނިޔާއާއި ހާނިއްކަ ލިބޭ ަ
މީހަކަށް ވުން.

)(6

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް ވުން.

)(7

ނ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް ވުން.
ކުރިން ،ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިމެ ޭ

)(8

ގ
އލުން ދީފާނެ ކަމު ެ
ވތަ އާއިލާއަށް ގެ ް
ދލަށް ނު ަ
މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މު ަ
ކމުގެ އެކަށޭނަ
ކށްފާނެ ަ
ޒރާ އެއްގޮތަށް އެކަން ޮ
އިންޒާރު ދީފައިވުމާއި ،އެ އިން ާ
ސަބަބު ހުރުން.

)(9

ނ
ދން ދޫކޮށްލު ް
ބަން ު

.56

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކުން

.57

އ ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ މީހަކަށް ވުން.
އާންމުކޮށް އެއް ބާވަތެއްގެ ކުށެ ް

އ ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މީހުން ފިޔަވައި ،މި ގަވާއިދުގެ
ބންދުގަ ި
ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ަ
ނ
ކޓު ް
ގ މުއްދަތު ޯ
ފލުހުން އެދޭ އެދުމެއްގެ މައް ަ
ދށުން ު
 55ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ޗށް ބަންދު ެ
އިތުރުކޮށްދީފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކުށުގެ ތަޙުޤީޤު ނި ު
އ
މމުން ،ނުވަތަ އޭނާ ބަންދުގަ ި
ބެހެއްޓުމަށް

ފުލުހުން

ވ
ނން ި
ބޭ ު

ސަބަބު

ފިލައިދިއު ު
މން،

ބންދުގައި
ަ

މށް
ބެހެއްޓު ަ

ނ
ކޯޓު ް

ހުއްދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނު ި
ނ
ހ ް
ބހައްޓައި ފުލު ު
ވ ކަމުގައި ވިޔަސް ،އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ނު ަ
އޭނާ ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.

ނޑް ޖަލަކަށް
ރިމާ ް

ގ
ކުށުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން ،އެ މީހަކު ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކުން ރިމާންޑް ޖަލަކަށް ބަދަލުކުރުމު ެ

ނ
ރ ް
ބަދަލުކު ު

ނ
ދސީ ް
ޑީޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބި ޭ

ށފައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ
ކ ް
ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދު ޮ

ނވާނެއެވެ.
އިންތިޒާމު ފުލުހުން ހަމަޖައްސަ ް
.58

ކރާ މީހަކީ ޑީޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބިދޭސީއެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށް ބަންދު ު
ނ
ލހުންގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން ،އޭ ާ
ޑއަޅާ ބާވަތުގެ މީހެއް ނަމަ ،ފު ު
އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުން ކަނ ަ
ކ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާ ފުލުހުން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެ މީހަ ު
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ހަތަރުވަނަ ބައި
ޙައްޤުތައް
ބާރަވަނަ ބާބު
ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު
ޤ
އ ު
ރމުގެ ޙަ ް
ހަނުހު ު

.59

)ހ(

ދކު ،ޖިނާއީ ކުށެއްގެ
ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނ ަ
ދނުން ފިޔަވައި އިތުރު
އށް ،ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައި ި
ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ަ
މ
ށ ކޮން ެ
ބނުން ހިފުމަ ް
އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ޭ
ބނުންހިފާނަމަ ،އެ ޙައްޤު
ވަގުތެއްގައިވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި އެ ޙައްޤުގެ ޭ
އޭނާ އިޚްތިޔާރުކޮށްފިކަން ފާޅުގައި ބުނަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު
ށ
ތން އޭނާއާ ދެން އިތުރަ ް
އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ ،އޭނާއާމެދު ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާ ގުޅޭގޮ ު
އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ،އޭނާ އެ ޙައްޤު އިޚްތިޔާރުކުރީ،
ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނިކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އޭނާއާ ސުވާލުކުރަމުން ދިޔަދިއުން އެހިނދުން
ލންވާނެއެވެ.
ފެށިގެން ހުއްޓައި ަ

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު
އިޚްތިޔާރުކުރީ

އޭނާއާ

ސުވާލުކުރެވެމުންދަނިކޮށް

ވނަމަ،
ކަމުގައި ާ

އެ

ޙައްޤު

ގ
އިޚްތިޔާރުކުރުމާ ހަމައަށް އޭނާއާ ކުރެވުނު ސުވާލުތަކާއި ،އެ ސުވާލުތަކަށް ދިން ޖަވާބު ެ
ޤާނޫނީ ޞައްޙަކަމަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.
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)ރ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ދ
މތު ޭ
ފއިވާ ޙައްޤަކީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫ ާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ށ އެކަމުގެ މަންފާ ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ.
ނނަ ް
މީހުންނާއި ހެކިބަސްދޭ މީހު ް

ނ
ރިކޯޑު ދިނު ް

.60

ރ
އ ާ
ޤގެ ދާ ި
އ ު
ޙަ ް

.61

)ހ(

ވ
އ ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ،މި ގަވާއިދުގެ  59ވަނަ މާއްދާގައި ާ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަ ި
އ
ފ ނަމަ ،އޭނާ ާ
ޤ އިޚްތިޔާރުކޮށްފިކަމަށް ފާޅުގައި ބުނެ ި
ހނުހުރުމުގެ ޙައް ު
ގޮތުގެމަތިން ަ
ސުވާލުކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރު ،ލިޔުމުން އެކަން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ރިކޯޑުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)(1

ސުވާލުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި އުމުރާއި ޖިންސް؛

)(2

ސުވާލުކުރެވޭ މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް؛

)(3

ތ
ސުވާލުކުރެވޭ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަ ަ
ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛

)(4

ސުވާލުކުރެވޭ މީހާގެ ޤައުމީ ނިސްބަތް؛

)(5

ތ މަޞްލަޙަތު
ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ ،ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަ ަ
ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް؛

)(6

މހެއް ނަމަ،
ީ
ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކީ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި
ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް؛

)(7

ތ
ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަކީ ބިދޭސީއެއް ނަމަ ،ނުވަތަ އަޑުނީވޭ މީހެއް ނަމަ ،ނުވަ ަ
ށދޭ ފަރާތް؛
ވާހަކަ ނުދެއްކޭ މީހެއް ނަމަ ،ނުވަތަ ކުއްޖެއް ނަމަ ،ތަރުޖަމާކޮ ް

)(8

ކުރެވޭ ކުށުގެ ތުހުމަތު؛

)(9

ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ހަނުހުރީ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިންކަން ނުވަތަ
ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނިކޮށްކަން؛ އަދި

) (10ސުވާލުކުރެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި.

)ހ(

ބޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު،
ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަ
ހން ކުރާ ސުވާލަކަ ް
ލބިދެނީ ފުލު ު
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކަށް ި
ށ ދޭ ޖަވާބަކުން ،އޭނާގެ
ނވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ
މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅިދާނެ ހާލަތެއްގައި ު
51

އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ށ އެކަންޏެވެ .އެ ނޫން
ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި ،އެ ނިސްބަތަ ް
ޤގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ހާލަތްތަކުގައި ހަނުހުރުމުގެ ޙައް ު
)ށ(

ށ
ބޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،ފުލުހުން ޝަރީޢަތަ ް
ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަ
ށ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް
ށގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ދެކޮޅަ ް
ހުށަހަޅައިފާނެ މަޢުލޫމާތަކީ ،ކު ު
ށ ނުދީ ،އެ ހާލަތުގައި،
ނމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުންނަ ް
ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ަ
ލބިދެއެވެ.
ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ،އޭނާއަށް ި

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،އޭނާގެ ފަރާތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ އޭނާއާ
ދެކޮޅަށް ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ު
ކރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް
ނށް
ފުލުހުން ަ

ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

އެ

ހާލަތުގައި

ހަނުހުރުމުގެ

ޙައްޤުގެ

ބޭނުމެއް

ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ކޅަށް
މއްލަ ނަފްސާ ދެ ޮ
އަ ި

.62

)ހ(

ޤ
އ ު
ނމުގެ ޙަ ް
ނދި ު
ބަޔާނެއް ު

މއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް
ކންމެ މީހަކަށް ވެސް ،އެ މީހެއްގެ އަ ި
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ ޮ
ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބި ެ
ގންވެއެވެ.

)ށ(

ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،މާއްދީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން ެ
ޖހޭ އެއްޗެއް ހުށަހެޅެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ،އެ އެއްޗެއް،
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ގުޅުވުމަށްޓަކައި ،އޭނާގެ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ
ގ
ށގަނޑުގެ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑު ެ
ވތަ ހަ ި
އިނގިލީގެ ނިޝާން ނު ަ
ތެރެއިން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ހޯދުން ކަ ު
މގައި ވެފައި ،އެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުން ހޯދަން
ފސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް
އން ސާމްޕަލެއް ނުދިނުމަކީ ،އަމިއްލަ ނަ ް
އެދޭ ހާލަތުގައި ،އެ ި
ނވާ ކަމެކެވެ.
ނުދިނުމުގެ މާނައިގައި ހިމެނިގެ ް

)ނ(

އ
ޑ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަ ި
ނ އޮތް ނަމަވެސް ،ޖިނާއީ ބޮ ު
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެ ް
ތ
ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހެއްގެ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަ ަ
ރއިން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް
މޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ތެ ެ
ނ ނެގޭ ސާ ް
ހަށިގަނޑުގެ ބޭރު ް
ދިނުމަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި ނަމަ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓު
ނކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު
އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ އެއްޗެހި ހޯދައި ،އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނު ް
ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
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)ހ(

ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޖނާއީ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި،
ނގާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ނުވަތަ ި
މތުގައި ހި ް
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހު ަ
ތ
އއް އުފުލުމަށް ނުވަ ަ
ވަކި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުދިނުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ޖިނާއީ ދަޢުވާ ެ

ދިނުން ކަމުގައި ނުވާ

ނމަވެސް ،އެ ސުވާލުގެ
ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ކަމަކަށްނުވާ ހާލަތުގައި ަ

ކަންކަން

ދރިއުޅުމުގައި ދަތިތަކެއް
ވތަ އޭނާއަށް ި
ނންޖެހިދާނެ ނު ަ
ޖަވާބުދިނުމަކީ ،އޭނާ ލަދުގަން ަ
ކުރިމަތިވެދާނެ ނުވަތަ އޭނާއާމެދު މީހުން ދެކޭގޮތަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމެއްކަމުގައި
ވިޔަސް ،އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުދިނުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ .އަދި ،އެ ސުވާލަށް
ގ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ޖަވާބުނުދިނުން އެއީ ،ހަނުހުރުމު ެ
)ށ(

މީހަކު ކުރިކަމަށް ކުރިން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވޭ
ނމުގައި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ހިނދު ،އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުދި ު
ނ
ށ ސާބިތުވެ ނިމިފައިވާކަމަށްޓަކައި ،އެ ކުށަށް ދެވަ ަ
އެއީ ،އެ ކުށް އޭނާގެ މައްޗަ ް
ޤނޫ ު
ފަހަރަށް އަދަބެއް ދިނުން ާ
ނއަސާސީގެ  60ވަނަ މާއްދާއިން މަނާކުރާތީއެވެ.

)ނ(

ނ
ހލަތު ފިޔަވައި އެނޫ ް
ވ ާ
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ގ )ށ( ގަ ި
މި ގަވާއިދުގެ  61ވަނަ މާއްދާ ެ
ގ
އވާ މީހާގެ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ އިނގިލީ ެ
ހާލަތެއްގައި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގަ ި
ނިޝާން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނެގޭ
ނމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ
ސާމްޕަލެއް ދޭންޖެހުމަކީ ،އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނުދި ު
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

)ރ(

ނފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން
ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ަ
ވ
ނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނ
ވތަ ވަކި ތަނެއް ހުޅުވޭ ެ
ވކި އެއްޗެއް އޮތް ތަނެއް ނު ަ
ހާލަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައިަ ،
އ
ވތަ ޕާސްވަރޑެއް ނުވަތަ ތަޅެއް ހުޅުވޭނެ ނަންބަރުތަކެ ް
ގޮތް ނުވަތަ ތަޅުދަނޑިއެއް ނު ަ
ދން ޖެހުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.
ނުވަތަ ވަކި އެކައުންޓެއް އެއީ ކޮން އެކައުންޓެއްކަން ބުނެ ޭ

)ބ(

އކަނި ،އަދި ހެއްކެއްގެ
ބނުމުގައި ެ
ވަކި އެއްޗެއް އެއީ ކާކުގެ އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމުގެ ޭ
ގ
ޝނެއް ނުވަތަ އަޑު ެ
ތން ،މީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނި ާ
ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަކަށް ނުވާގޮ ު
ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ އިސްތަށީގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ޑީ.އެން.އޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ
އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ސޮއިގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ އެކްސްރޭއެއް
އން ު
ނުވަތަ މިނެއް ދިނުމަށް ެ
ގމުން ،އެކަން ކުރަން ޖެހުމަކީ ،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މގެ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި،
ދނު ު
ލ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނު ި
ވތަ އަމިއް ަ
ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ،ނު ަ
ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ގމަށް ކޯޓު
ސާމްޕަލް ނެ ު

.64

)ހ(

އދަ
މގެ ހު ް
އދު ު
މރަށް ެ
އަ ު

މި ގަވާއިދުގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް
އިންކާރު ކޮށްފި ނަމަ ،އެ ސާމްޕަލް ހޯދުމަކީ ،އެ ތަޙުޤީޤަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް

ނ
ހޯދު ް

ތަޙުޤީޤުކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،އެ ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށްޓަކައި
ނށް އެދެވިދާނެއެވެ.
ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް ފުލުހުން ަ
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެދޭނީ،
އެ މައްސަލައެއް ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ކަމިޝަންޑް
ހޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.
އޮފިސަރަކު ސޮއިކޮށް ،ސާމްޕަލް ނެގުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަ ަ

މގެ ކޯޓު
ގ ު
ސާމްޕަލް ނެ ު

.65

)ހ(

ކރުން
މރު ތަންފީޛު ު
އަ ު

ސާމްޕަލް ހޯދުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ދީފިނަމަ ،އެ އަމުރުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
ސާމްޕަލް ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ބާރުލިބިދެއެވެ.

)ށ(

ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ދިން ކޯޓު އަމުރުގައި ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ވަކި ސާމްޕަލެއް
ނުވަތަ ސާމްޕަލްތަކެއް ނެގުމަށް ކަމުގައި ވާނަމަ ،ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ
ނގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ސާމްޕަލްތަކެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ފުލުހުން ަ

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ
ހާލަތްތަކުގައި ،އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރުގެ ބާރު
ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި މި
އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްފި ނަމަ ،އެކަން ރެކޯޑުކުރަން ވާނެއެވެ.

ޒމު
ޤާނޫނުން ބޭރުން ލާ ި
ނ
ނުކުރު ް

.66

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހާލަތްތަކުގައި
ށ
މތުގައިވާ މީހާއަ ް
ވ ،ކުށުގެ ތުހު ަ
ތން މެނު ީ
ބޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަ ި
މެނުވީ އަދި މި ގަވާއިދުގައި ަ
ނނުއަސާސީގެ  52ވަނަ މާއްދާގެ
ޤ ޫ
ލާޒިމުކުރުވުމަކީ އޭނާގެ ބަޔާން މަޖުބޫރުން ހޯދުންކަމުގައިާ ،
ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލޭނެއެވެ.
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ތޭރަވަނަ ބާބު
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީ ލިބިގަތުން
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ

.67

)ހ(

ލިބިގެންވާކަން އެންގުން

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،މި
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2އަދި ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ފުލުހުން އޭނާއަށް
މތުގައި ސުވާލުކުރުމަށް
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ،ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ކުށުގެ ތުހު ަ
މ
މހަކު ގެނެސް ،އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިންި ،
ބލުމުގެ ދަށަށް ީ
ފުލުހުންގެ ެ
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1އަދި ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ފުލުހުން އޭނާއަށް
ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

ނމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް،
ގ ތެރެއިން ކޮ ް
ށފައިވާ ހާލަތްތަކު ެ
އ ބަޔާންކޮ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ފހު ،އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން
ހ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުމަށް ަ
އެ ހާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންޖެ ޭ
އށް އިއްވި ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައިވާ ޮ
ފެށުމުގެ ކުރިން އޭނާ ަ
ގ
ނ ވަކީލެއް ެ
ތން ޤާނޫ ީ
ގތުގެ މަ ި
ރ
އނާއާ ސުވާލުކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަ ު
ތ ނޫންކަން ޭ
ބނުންކަން ނުވަ ަ
އެހީތެރިކަން ޭ
ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ށ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހަކު ،ވަކީލަކަށް ފޯނުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަ ް
ގ
ދ ެ
ބނެފިނަމަ ،މި މާއް ާ
ނންވާކަމަށް ު
ނުވަތަ ސުވާލުކުރެވޭ އިރު އޭނާއާއެކު ހުރުމަށް ބޭ ު
ތ
ޞ ު
ނންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން ،އެ ފުރު ަ
)ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް އުނިކަން ާ
ވނެއެވެ.
ކށްދޭން ާ
ފުލުހުން އޭނާއަށް ފަހި ޮ

)ރ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފުލުހުން ސުވާލުކުރުމުން ،ޤާނޫ ީ
ވަކީލެއްގެ އެހީ ބޭނުންކަމަށް ޭ
ނ
ހ ް
އނާ ބުނެފި ނަމަ ،އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ފުލު ު
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހެއް ނަމަ ،ވަކީލެއް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ) 12ބާރަ( ގަޑިއިރުގެ
ގއި ވަކީލަކު
ފހު އެ ) 12ބާރަ( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭ ަ
ފުރުޞަތެއް ދިނުމަށް ަ
ނނީ ވަކީލެއް
ޤ ޫ
ހާޒިރުނުވާނަމަ ،ސުވާލުކުރުމާއިގެން ކުރިއަށްދިޔުން .އަދިާ ،
ވ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުނުވެއްޖެ
ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު ،އެކަށީގެން ާ
ނަމަ ،އަދި ވަކީލު އެކަން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާއަށް އަންގާފައި ނުވާ ނަމަ،
ހ
ފ ު
ޞތެއް ދިނުމަށް ަ
އެހެން ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށް ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރުގެ ފުރު ަ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ވލުކުރުމާއިގެން
އ ވަކީލަކު ހާޒިރު ނުވާނަމަ ،ސު ާ
އެ ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގަ ި
ކުރިއަށްދިޔުން.
)(2

ކއެކު ގިނަވެގެން
ނސްފައި ހުރިމީހެއް ނަމަ ،ވަކީލަ ާ
ށށް ގެ ެ
ބލުމުގެ ދަ ަ
ފުލުހުންގެ ެ
) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި ،ހާޒިރުވުމަށް
އަންގާ ޗިޓު ހަވާލުކޮށްފައި އޭނާ ދޫކޮށްލުން.

)(3

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓެއްގެ ދަށުން ހާޒިރުވެ އިން މީހެއް ނަމަ ،ވަކީލަކާއެކު
ނ
) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި ،އޭ ާ
ފޮނުވައިލުން.

)ބ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފުލުހުން ސުވާލުކުރުމުން ،ޤާނޫ ީ
ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
މށް އޭނާ ބުނެފި ނަމަ ،އޭނާ ޭ
ވަކީލެއްގެ އެހީ ބޭނުން ނޫންކަ ަ
ޤާނޫނީ

ވަކީލަކު

ނކުރުމުގެ
ޢައްޔަ ު

ފުރުޞަތު

ނއަށް
އޭ ާ

ކން
ލިބިގެންވާ ަ

ނއެވެ.
ނށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ފެށިދާ ެ
ލހުން ަ
ށފަހު ،ފު ު
ބަޔާންކޮށްދިނުމަ ް
)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުތައް އެގޮތަށް ހިނގާނީ،
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން މުއްދަތުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި
ހިނދަކުއެވެ.

މގެ
ރ ު
ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކު ު

.68

)ހ(

ފުރުޞަތު ފަހުން

އގައި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ
މި ގަވާއިދުގެ  67ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެ ް
ގ
ޣައިރު ހާޒިރުގައި އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމާއިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ،އޭގެފަހުން އޭނާ ެ

ނ
ކރު ް
ބޭނުން ު

ވަކީލު ހާޒިރުވެއްޖެ ނަމަ ،ވަކީލު ހާޒިރުވާ ހިސާބުން ފެށިގެން އޭނާއާ ސުވާލުކުރަންވާނީ
ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ވަކީލު ހާޒިރުވުމާ ހަމައަށް ކުރި ސުވާލުތަކާއި
ށ އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.
ދިން ޖަވާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަމަކަ ް
)ށ(

ތ
ނ ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަ ު
ނ ީ
ގ )ބ( ގައިވާ ހާލަތުގައި ،ޤާ ޫ
މި ގަވާއިދުގެ  67ވަނަ މާއްދާ ެ
ނއާ ސުވާލުކުރުން ވަގުތުން ހު ް
ފނަމަ ،އޭ ާ
ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ި
ދ
އޓައިލަންވާނެއެވެ .އަ ި
ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ،މި ގަވާއިދުގެ  67ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ
ނއެވެ.
ވ ެ
ގޮތުގެ މަތިން އޭނާއަށް ދޭން ާ

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ
ލިބިގަތުން

.69

ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ
ގ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހަކު ،ޤާނޫނީ
މީހަކު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމު ެ

56

އަދަދު1107 :
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
ހ ް
އޖެ ނަމަ ،އޭނާގެ ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައި މެނުވީ އޭނާއާ ފުލު ު
ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ް
ވ
ވނަ މާއްދާގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދުގެ ަ 67
ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އެހެ ް
ހވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުވެފައި ނުވާ ނަމަ ،އެ މީހަކާ
ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްފަ ު
ސުވާލުކުރުމާއިގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެއެވެ.
ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު

.70

)ހ(

ފރުޞަތު
ވމުގެ ު
އދަލު ު
ބަ ް

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު ،އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް
ތ
މހަކަށް އެ ފުރުޞަ ު
ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،ފުލުހުން އެ ީ

ނ
ދިނު ް

ތށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،އެ
ޞ ަ
ފރުޞަތަށް ވުރެ ގިނަ ފުރު ަ
ދޭންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ،އެއް ު
ށ
ފުރުޞަތުތައް ވެސް އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ .ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤު އިންޓަވިއުއަކަ ް
ރ
އވާ ޤާނޫނީ އިންޒާ ު
ހާޒިރުވުމަށްފަހު ،އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު އި ް
ދިނުމަށްފަހު ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތަކަށް އެދިއްޖެ ނަމަ،
ގ ކުރިން ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުމަށް ދެވޭނީ
ތަޙުޤީޤަށް ސުވާލު ކުރަން ފެށުމު ެ
) 15ފަނަރަ( މިނިޓުގެ ފުރުސަތެކެވެ .އަދި ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤު އިންޓަވިއުއެއްގައި
ވކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް
ހ ަ
ކުރެވޭ ވަކި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު މެދުކަނޑައިލުމަށްފަ ު
ބައްދަލުކުރުމަށް ފުރުސަތެއް ދެވޭނީ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް ނޭޅޭ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ތަޙުޤީޤު
އިންޓަވިއުގައި ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތު ) 50ފަންސާސް( މިނިޓަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ދެވޭ
ހުސްވަގުތުކޮޅާ އެކުގައެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު އެގޮތަށް ހިނގާނީ ،އެހެން ޤާނޫނެއްގައި
އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން އުސޫލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކުއެވެ.

)ނ(

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކާއި އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަކީ،
މލާތްތަކެކެވެ.
ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލިބިގެންވާ މުޢާ ަ

ދައުލަތުން ވަކީލަކު
ނ
ދނު ް
ސއި ި
ޖއް ަ
ހަމަ ަ

.71

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،ދައުލަތުން ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދެވޭ ހާލަތްތަކާއި އުސޫލު،
މހަކަށް ސާފުކޮށް ޭ
ފުލުހުން އެ ީ
ނ
ނ ީ
ތން ޤާ ޫ
ދން ވާނެއެވެ .އަދި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ދައުލަ ު
ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭ ު
ނވާނެއެވެ .އަދި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ
ނންވާ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ފުލުހުން ދޭ ް
ށ
ނ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އޭނާއަ ް
ވކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ފުލުހު ް
ނނީ ަ
އުސޫލުން ދައުލަތުން ޤާ ޫ
ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :
ގއި
އއް ަ
ލ ެ
މއްސަ ަ
އެއް ަ

އަދަދު1107 :

.72

)ހ(

ނ
ނ ް
ދެފަރާތަށް ވަކާލާތުކޮށްދި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މައްސަލައެއްގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ
ނނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި
ފަރާތެއް ،އެ މައްސަލައިގައި ސުވާލުކުރެވޭ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޤާ ޫ
ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ޢައްޔަނުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
އއްގެ ތަޙުޤީޤެއްގައި ،އެ
ރ ގިނަ ފަރާތް ހިމެނޭ މައްސަލަ ެ
ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއް ފަރާތަށް ވު ެ
ކނި ޢައްޔަނުވުމަށެވެ.
ތަޙުޤީޤުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއް ފަރާތުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އެ ަ
ފހު ،އެ ތަޙުޤީޤުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އެހެން ފަރާތެއްގެ
އަދި ،އެފަދައިން ޢައްޔަނުވުމަށް ަ
އދި ،އެފަދައިން ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއް ފަރާތެއްގެ ވަކީލެއްގެ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ނުވުމަށެވެަ .
ގޮތުގައި ޢައްޔަނުވުމަށްފަހު ،ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުލުވެ ނުވަތަ ވަކިވެ ނުވަތަ ވަކިކުރުމުން،
ހަމަ އެ ތަޙުޤީޤުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަކީލަކަށް ފަހުންވެސް
ޢައްޔަނުނުވުމަށެވެ.

)ނ(

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

ޤާނޫނީ ވަކީލު ކޮށްގެން
ނުވާނެ ކަންކަން

.73

)ހ(

ވކީލަކު ،ޖިނާއީ ކުށަކާ
ތހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ަ
ފުލުހުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ު
ނދާ ަ
ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގަމު ް
ތޙުޤީޤެއްގައި އޭނާގެ މުވައްކިލާއެކު ހާޒިރުވެ ހުންނައިރު،
ނވާނެއެވެ.
ގން ު
އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮށް ެ
)(1

ފގެ ބަސް ،އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާ ު
އޭނާގެ ބަދަލުގައި ދިނުން.

)(2

ނން.
ނވާ ޖަވާބު ބުނެދި ު
ފުލުހުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ދޭ ް

)(3

ވސް އެއްޗެއްގެ
އަޑާއި މަންޒަރު ރިކޯޑް ކުރެވޭނެ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް އެއް ެ
ބޭނުންހި ު
ފން.

)(4

ސުވާލުކުރުމާއި ޖަވާބުދިނުން މެދުކަނޑައިލެވިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ފިޔަވައި،
މުވައްކިލާ ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނިކޮށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިއުން.

)(5

ސއެޅޭ ޢަމަލެއް
ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮޓަރީގައި ސުވާލުކުރުމަށާއި ޖަވާބުދިނުމަށް ހުރަ ް
ކުރުން.
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އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ށ
މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ފުލުހުން ކުރާ ވަކި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަ ް
ނ
ނ ވަކީލަށް ކުރެވިދާ ެ
ލށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަކީ ،ޤާނޫ ީ
ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާގެ މުވައްކި ަ
ކަމެކެވެ.

)ނ(

ލ
ކ ާ
ދއްގައި ،ޤާނޫނީ ވަ ީ
ހން ސުވާލު ކުރަމުންދާ ހިނ ެ
ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލު ު
މތުކުރެވޭ ފަރާތު ް
ށ ކުށުގެ ތުހު ަ
މ ް
މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭނުންވާކަ ަ
ނ ބަޔާންކޮށްފި ނަމަ،
ށ ހުރަސްނޭޅޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ،ޤާނޫނީ ވަކީލާ
ސުވާލުކުރުމަށާއި ޖަވާބުދިނުމަ ް
ރޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުލުހުން ފު ު

ވނު ް
ރއަށް ަ
ޤގުކުރާ ކޮޓަ ި
ތަޙު ީ
ނ .74

ލބިދޭ ޙައްޤުގެ ދަށުން ،އޭނާ އެއް
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކަށް ި
ވަކީލަށްވުރެ ގިނަ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ،އޭނާއާ އެކުގައި ތަޙުޤީގުކުރާ ކޮޓަރިއަށް
އާންމު އުސޫލުން އެއްވަގުތެއްގައި ވަދެވޭނީ އޭނާ ކަނޑައަޅާ 1

)އެކެއް( ވަކީލަކަށެވެ .ތަޙުޤީޤު

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ ޖާ ަ
ގއާއި ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަކުން ގިނަވެގެން ) 3ތިނެއް(
ވަކީލުންނަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ތަޙުޤީޤެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މި މާއްދާ
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
އވާ
ނޑުކޮށްފަ ި
ސަސްޕެ ް

.75

ނ
ވަކީލު ް

އސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ހރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހަ ި
ވަކި މީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ދިވެ ި
ނ
ލންގެ ކަންކަ ް
ކމަށް ޤާނޫނީ ވަކީ ު
ބޠިލުކޮށްފައިވާ ަ
އވާކަމަށް ނުވަތަ ާ
ފހެއްޓިފަ ި
ހުއްދަ" ވަގުތީގޮތުން ހި ެ
އ
ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގައިފި ނަމަ ،އަދި ެ
އެންގުމުގައިވާގޮތުން ކުށުގެ ތު ު
ހމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތަޙުޤީޤު
މަރުޙަލާގައި މަސައްކަތްކުރުން ވެސް ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެގޮތަށް ހުއްދަ
ގ
ހިފެހެއްޓިފައިވާ ވަކީލެއްގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތުގައި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް ެ
ބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް އޭނާ ަ

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ
ނ
އދަލުކުރު ް
ބަ ް

.76

މތުކުރެވޭ މީހަކު
ތން ،ކުށުގެ ތުހު ަ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަ ި
ޤނޫނީ ވަ ީ
މއްދަތުގައި ،އޭނާގެ ާ
ހންނަ ު
ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ު
ރ
ކލާ ބައްދަލުކުރުމާ ގުޅޭ އިދާ ީ
އ
ކަންކަމުގެ އުސޫލެއް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެކުލަވައިލުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެ ް
ނާޅައެވެ.
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ސާދަވަނަ ބާބު
ކުޑަކުދިންނަށާއި ނަފްސާނީ އުނިކަމެއް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް
ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ޙައްޤުތައް
ކރާނެ
ނމެދު ޢަމަލު ު
ކުޑަކުދިން ާ

.77

)ހ(

ލ
އޞަ އުސޫ ު
ޚާ ް

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީގުގައި އެ ކުއްޖެއްގެ
ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި
މެނުވީ ،ފުލުހުން އެ ކުއްޖަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ށ(

ލތެއްގައި އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު
ބލެނިވެރިޔާ ނެތް ހާ ަ
ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ެ
އ
ގ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދެވި ެ
ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ މީހަކު ފުލުހުން ެ
ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހާޒިރު ނުވި ނަމަ ،އެ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ދައުލަތުގެ
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުކޮށް ،އެ ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި މެނުވީ
ފުލުހުން އެ ކުއްޖަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާ ސުވާލުކުރާއިރު ،އެ
ހން ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި
ކުދިންގެ އުމުރާއި ވިސްނުމުގެ ޤާބިލުކަމަށް ފުލު ު
ބންވާނީ އާދައިގެ ހެދުމުގައެވެ.
ތަޙުޤީޤުކުރާ ފުލުހުން ތި ެ

ލޙަތު
ޖގެ މަޞް ަ
ކުޑަކުއް ާ

.78

)ހ(

ހގެ
ވނެ މީ ާ
ށދެ ޭ
ޙިމާޔަތްކޮ ް

ނ ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ ،އެ ކުއްޖެއްގެ
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެ ް
ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ެ
އ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހަކު ހާޒިރުކުރުވުމުގެ

ރ
އ ު
ދަ ު

އ
ނނާ ި
މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭކަން ،އެމީހަކަށް އަނގަބަހު ް
ވނެއެވެ.
ލިޔުމުން ފުލުހުން އަންގަން ާ
)(1

އެ ކުއްޖާއަށް ލަފާދިނުން؛

)(2

އެ ކުއްޖާއާމެދު ޢަމަލުކުރެވެނީ ޢަދުލުވެރިކޮށްތޯއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިންތޯ ބެ ު
ލން؛

)(3

އ ،އެ ކުއްޖާއާ
އހީތެރިވެދިނުމަށާ ި
ކއެއް ބުނުމަށް ެ
ނންވާ ވާހަ ަ
ނ ބޭ ު
އެ ކުއްޖާ ބުނަ ް
ނން.
މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދި ު

)ށ(

ތ
ބލެނިވެރިޔާއަށް ނުވަ ަ
ށފައިވާ އެންގުން ،އެ ކުއްޖެއްގެ ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ލހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވުމަށް
އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ މީހަކަށް ފު ު
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އަންގާއިރު ،އަނގަބަހުން ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެ މީހަކު ހާޒިރުވުމުން ،ކުއްޖާއާ
ވލުކުރަންވާނެއެވެ.
ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން އެ އެންގުން ފުލުހުން ހަ ާ

ބހޭ
ތގެ ކަމާ ެ
ދައުލަ ު

.79

ވއްޒަފަކު
ސސާގެ މު ަ
އއް ަ
މު ަ

ގ
ހން ެ
ތ ސާފުކުރުމުގެގޮތުން ފުލު ު
ތ މަޢުލޫމާ ު
އގެ ގޮތުގައި ނުވަ ަ
ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ހެއްކެ ް
މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުދިންނާ ސުވާލުކުރެވޭ ހިނދު ،އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ

ނ
ރ ް
ހާޒިރުކު ު

ށ
އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހަކު ހާޒިރުވެ ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެއިން މީހަކަ ް
ހާޒިރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދެވި ،އެ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހާޒިރު ނުވި ނަމަ ،އެ ކުއްޖާއާ
ސުވާލުކުރަން

ޖެހޭނީ،

އެ

ކުއްޖާގެ

މަޞްލަޙަތު

ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ

ދައުލަތުގެ

ހ
ކަމާބެ ޭ

މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުކޮށް އެ މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ޤ
އ ު
ބދޭ ޙަ ް
ޖއަށް ލި ި
ކުޑަކުއް ާ

.80

ސމާނީ
ނވަތަ ޖި ް
ނަފްސާނީ ު

.81

)ހ(

ލތްކުރުމުގައި ،ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންނަށް
ފުލުހުންނާ މުޢާމަ ާ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ް
ނމެހައި ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު
ހދުމަށް އެދިއްޖެ ނަމަ،
ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހަކު ،އެ ކުއްޖަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ޯ
އެއީ އެ ކުއްޖަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދުނީ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ނ ހޯދަންޖެހޭ ކުއްޖަކު
ކށްގެ ް
ބބުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ޮ
ވީނުވީ ތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަ ަ
ފިޔަވައި ،ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ކުއްޖަކާ ނުވަތަ
ފުލުހުން ހިންގާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤެއްގައި ހިމެނޭ ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން ،އެ ކުއްޖަކީ
ނ
ކާކުކަން އެނގޭނެ ނުވަތަ ދެނެގަނެވޭނެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުން އާންމުކޮށްގެ ް
ނުވާނެއެވެ.

ނމެދު
މހުން ާ
މއް ހުރި ީ
އުނިކަ ެ
ލ
ޚއްޞަ އުސޫ ު
ޢަމަލުކުރާނެ ާ

)ހ(

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް
ށ ފެނުމުގައި ނުވަތަ ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުގައި ނުވަތަ
ލިބިފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ ލޮލަ ް
ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އުނިކަމެއް ހުރި މީހެއްކަމަށް

ތ
ނުވަ ަ

ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ޤަ ޫ
ބލުކުރެވޭ ނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދަ
މަޢުލޫމަތެއް ލިބިފައި ާ
ވނަމަ ،އެކަމާ ދެކޮޅަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އެ މީހަކާމެދު
ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެފަދަ ސިފައެއް ހުރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ
މަޞްލަޙަތު

މީހުންނާމެދު،

ދިފާޢުނުކުރެވޭ

އަންނަނިވި

ގ
ގތު ެ
ޮ

މަތިން

ނ
ފުލުހު ް

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ތަޙުޤީޤުގައި އެ މީހަކާ ސުވާލުކޮށް ނުވަތަ ބަޔާން ނަގައި ނުވަތަ އެނޫން
އ ޙަވާލުވެގެން
ނ އޭނާ ާ
ނއާ މުޢާމަލާތްކުރަންވާ ީ
ގޮތަކަށްވެސް ތަޙުޤީޤުގައި އޭ ާ
ހުންނަ

މީހެއްގެ

ނުވަތަ

ނގެ
އޭ ާ

މަޞްލަޙަތު

ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ

މީހެއްގެ

ހާޒިރުގައެވެ.
)(2

އެ މީހަކާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި ،ތަޙުޤީޤުގައި އޭނާއާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި،
ހޅާފައިވާގޮތަށް
އޭނާ ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަ ަ
އެ މީހަކަ ް
ށ ވިސްނިފައިވާކަން ޔަގީންކުރުމަކީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)(3

ބންދުކުރާނަމަ ،އޭނާގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ
އޭނާ ހައްޔަރުކުރާނަމަ ނުވަތަ ަ
ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަން
އވެ .އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ނުވަތަ
ވނެ ެ
ާ
ނގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރަން ދަތި ޟަރޫރީ
ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގައި އޭ ާ
ފލުހުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
ކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ު

)(4

ޖނާއީ އެއްވެސް އިޖުރާއަތެއް އެފަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް
ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ި
ލތާ އެކަށީގެންނުވާ
ފސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ހާ ަ
ހިންގުމުގައި ،އެ މީހެއްގެ ނަ ް
ބުރައެއް އެ މީހަކާ ކުރިމަތިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)(5

އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ،އެ މީހަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއްގެ ނުވަތަ
އެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

)(6

ލބޭނެ ގޮތަކަށް
ހން މީހުންގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް އަނިޔާއެއް ނު ި
ބަންދުގައި ތިބޭ އެ ެ
ނުވަތަ

ގޯނާއެއް

ވނެ
ނު ާ

ފަދަ

ގޮތަކަށް

ލހުން
ފު ު

އިންތިޒާމްތައް

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
)(7

ނމަ ،ނުވަތަ
ަ
އޭނާއަކީ ލޮލަށް ފެނުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް
ނމަ ،އޭނާ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ
ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއް ަ
މޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް
ކުރިން ،ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ަ
ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ބައިވެރިނުވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އޭނާ
ދީފައިވާ ބަޔާން އޭނާއަށް އިއްވަ ް
ނވާނެއެވެ.
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)(8

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ތ
ގއި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް ނަމަ ،ނުވަ ަ
އޭނާއަކީ ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމު ަ
ވާހަކަނުދެއްކޭ

މީހެއް

ނަމަ ،އޭނާއާމެދު

ކުރެވޭ

އ
ތަޙުޤީޤުގަ ި

އޭނާއަށް

އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ،އެފަދަ މީހަކާ މުޢާމަލާތްކުރަން އެނގޭ މީހަކު ،ވީ
އވެ.
އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ފުލުހުން ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެ ެ
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (5ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،އެފަދަ މީހެއްގެ
މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީ ަ
އފަދަ މީހަކު ބަލައި
ހކު ނެތް ހާލަތެއްގައިވެސްެ ،
ހ
ފާސްކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ އެންމެހައި ހާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެ ޭ
ކރެވިއްޖެ ނަމަ ،އެފަދަ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ،
ޤބޫލު ު
ކަމެއްކަމަށް ފުލުހުންނަށް ަ
ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށް ވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ
ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ،އެކަން އެގޮތަށް
މން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިޔުމުގައި އެ މީހަކު
ކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ލިޔު ު
ބަލައި

ފާސްކުރި

ފުލުހާއި،

އެކަމަށް

ހުއްދަ

ދިން

އޮފިސަރުގެ

ސޮއިކޮށްފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނވަތަ
ނގޮތުން ު
ނަފްސާ ީ
ކމެއް
ގތުން އުނި ަ
ސމާނީ ޮ
ޖި ް
ލޙަތު
ހގެ މަޞް ަ
އވާ މީ ާ
ލިބިފަ ި
ރ
ދއު ު
ހގެ ަ
ށދޭ މީ ާ
ޙިމާޔަތްކޮ ް

.82

ވ
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފައި ާ
ތ
ވ ަ
ތން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހަކު ނު ަ
މީހެއް ނަމަ ،އަދި ނަފްސާނީގޮ ު
ރ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރަން ޖެހިއްޖެ
ނފީޛުކު ާ
އެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހަކު ،ޤާނޫނު ތަ ް
އ
ނނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭކަންެ ،
ގ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އަ ް
ނަމަ ،އެ މީހަކު ހާޒިރުކުރުވުމު ެ
ނނާއި ލިޔުމުން ފުލުހުން އަންގަން ާ
މީހަކަށް އަނގަބަހު ް
ވނެއެވެ.
)ހ(

އވާ މީހާއަށް ލަފާދިނން؛
ލބިފަ ި
ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުން ި

)ށ(

އވާ މީހާއާމެދު ޢަމަލުކުރެވެނީ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކުގައިތޯއާއި
ލބިފަ ި
ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުން ި
ތންތޯ ބެލުން؛
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި

)ނ(

ށ
ވ ވާހަކައެއް ބުނުމަ ް
ނން ާ
ނން ބޭ ު
ބފައިވާ މީހާ ބު ަ
ލން ލި ި
ނަފްސާނީގޮތުން ގެއް ު
މގައި އެހީތެރިވެދިން.
އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި ،އެ ކުއްޖާއާ ނުވަތަ އެ މީހާއާ މުޢާމަލާތްކުރު ު
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ވޮލި ުއމް48 :
ނވަތަ
ނގޮތުން ު
ނަފްސާ ީ
ކމެއް
ގތުން އުނި ަ
ސމާނީ ޮ
ޖި ް
ނނަށް ލިބިދޭ
އވާ މީހު ް
ލިބިފަ ި
އ
ތ ް
އޤު ަ
ޙަ ް

އަދަދު1107 :

.83

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ލތްކުރުމުގައި ،ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކީ ނަފްސާނީގޮތުން
ފުލުހުންނާ މުޢާމަ ާ
އ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހަ ި
ނނު ަ
ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް ނަމަ ،އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާ ޫ
ޙައްޤުތަކާއި ،އަންނަނިވި އުސޫލުތައް ހިނގާނެއެވެ.
)ހ(

ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހަކު ނުވަތަ އެ
މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހަކު ،އެ މީހަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ
ހޯދުމަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،އެއީ އެ މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދުނީ ކަމުގައި
ބަލަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ތ
ބފައިވާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާމެދު ނުވަ ަ
ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލި ި
އޓުމާމެދު ގޮތެ ް
ބަންދުގައި ބެހެ ް
އ ނިންމުމުގެ ކުރިން ،އެ މީހެއްގެ ހާލަތާއި ،އެ މީހަކު
ވ
ޓމުން ކޮށްފާނެ ނޭދެ ޭ
އ ު
ނދުކޮށްފައި ބެހެ ް
ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުން ނުވަތަ ބަ ް
ނ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް
އަސަރުތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދީ ،އެ ކަމުގައި އެ މީހަކަށް ފެން ަ
ގ
ށ ނުވަތަ އެ މީހެއް ެ
އ ް
މހަކާ ހަވާލުވެގެންހުރި މީހާ ަ
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ،އެ ީ
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

ށ
ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ލޮލަށް ފެނުމުގައި ނުވަތަ ކަންފަތަ ް
އަޑުއިވުމުގައި ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އުނިކަމެއް ހުރި
ށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ،
ހންނަ ް
ށ ފުލު ު
ދންނަ މީހެއް ކަމަ ް
މީހެއް ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނު ަ
ލ ި
ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމަތެއް ި
ބފައިވާ ނަމަ ،ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ
ށ
ސލުތައް އެ މިންވަރަ ް
ވއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު ޫ
ށ މި ގަ ާ
މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮ ް
ހިނގާނެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބައި
ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ބަލައި ފާސްކުރުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުން

ފަނަރަވަނަ ބާބު
އާންމު ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން
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އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :
މގެ ބާ ު
ނ ު
ޢާންމު ތަނަކަށް ވަ ު
ރ .84

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
ށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައިހިނދަކު ،ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެ ް
ވަކި ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަ ް
އ
ކ ނުލައި ވަނުމުގެ ބާރު ،ޖިނާ ީ
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ،އާންމު ތަނަކަށް ،ކޯޓު އަމުރަ ާ
ނށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  28ވަނަ މާއްދާއާއި  30ވަނަ މާއްދާއިން ފުލުހުން ަ

ނތަން ބަލައި
އާންމު ތަ ް
ނ
ފާސްކުރު ް

.85

ހފުމުގެ ތެރޭގައި،
ނށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ބޭނުން ި
މި ގަވާއިދުގެ  84ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުން ަ
އވެ.
ގންވެ ެ
ބރުވެސް ފުލުހުންނަށް ލިބި ެ
އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ާ
)ހ(

މށް ފުލުހުން ކަނޑައަޅާ
ޖހޭނެކަ ަ
ޓކައި ،އެ ތަނުގައި ތިބެން ެ
އެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ަ
ތނެއްގައި ތިބުން؛
އެކަށޭނަ ވަގުތެއް ވަންދެން އެ ަ

)ށ(

ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނޭތޯ އެ ތަނެއް ހޯދުން؛

)ނ(

ނ ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް
ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނު ް
ދއުން؛
ދށަށް ގެން ި
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ

)ރ(

އާންމު ތަނެއްގައި ހުރި މީހަކު ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ނުވަތަ މީހަކު
ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ،ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު އެ އުޅެނީ ކުށެއް ކުރަން ކަމަށް ބުއްދިއަށް
ވތަ ހެކިތަކެއް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި،
ގންވާ ސަބަބުތަކެއް ނު ަ
ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ އެކަށީ ެ
އ
ކށެއްގެ ހެކީގެ ގޮތުގަ ި
މހާގެ އަތުގައި ު
ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން ،އެ ީ
ޤބޫލުކު ެ
ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ަ
ރވޭ އެއްޗެއް އޮތްކަކަމަށް ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ،
އެ މީހެއްގެ އަތުން އެ އެއްޗެއް ފުލުހުން އަތުލައި،

އ
ނގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ެ
ފުލުހު ް

އެއްޗެއް ގެންދިޔުން؛
)ބ(

އެ ތަނާއި އެ ތަނުގައިވާ އެއްޗެހީގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގުން؛

)ޅ(

އެ ތަނެއްގައި ހުރި ޢިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުން؛

)ކ(

އެ ތަނެއް ކޮނެގެން ބެލުން؛

)އ(

ލން؛
ޗއް ހުޅުވައިގެން ބެ ު
އ ހުރި އެއްޗެއް އެ ތަނެއްގައި ހުރި ނަމަ ،އެ އެއް ެ
ބަންދުކޮށްފަ ި
އަދި

)ވ(

ތ
ޅ ހުޅުވައިގެން ނުވަ ަ
ތަޅުލައިފައި ހުރި އެއްޗެއް އެ ތަނެއްގައި ހުރި ނަމަ ،އެ ތަ ު
ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެ އެއްޗެއް ބެލުން.
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)ހ(

ބަލައި ފާސް ު
ނ
ކރު ް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ށ
ނނަ ް
ގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި މީހަކު ހުރިކަމަށް ފުލުހު ް
މި ގަވާއިދުގެ  102ވަނަ މާއްދާ ަ
އ ފާސްކުރުމުގައި ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު
ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެ މީހަކު ބަލަ ި
ނށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފުލުހުން ަ
)(1

އެ މީހަކީ ކާކުކަން ބުނެދިނުމަށް އެދުން؛

)(2

ށށް އެ މީހަކު ގެނައުން؛
ލހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފު ު

)(3

ނ
ގންހުރި ހެދު ް
ނތަން ،ލައި ެ
ފޔަވައި ،އެހެން ތަ ް
އެ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ި
ވތަ ޑިޓެކްޓަރެއް ޖައްސައިގެން ބަލައި ފާސްކުރުން؛
މަތިން އަތްލައިގެން ނު ަ

)(4

އެ މީހެއްގެ އަތުގައި އޮތް އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ މީހަކު ހިފައިގެން ހުރި އެއްޗެއް
ބަލައި ފާސްކުރުން؛

)(5

އެ މީހަކު ލައިގެންހުރި ހެދުމެއްގެ ޖީބު ނުވަތަ އެއްޗެއް ރައްކައުކުރެވޭގޮތަށް
ނ ބަލައި ފާސްކުރުން؛
އެ ހެދުމެއްގައިވާ އެހެން ތަންތަ ް

)(6

މނު ހާމަކުރުން؛
މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރި ނަމަޫ ،

)(7

ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި
އން؛
ނގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދި ު
އޮތް ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ފުލުހު ް

)(8

އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ނަމަ،
ށ
ގތުން ،އެ އެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަ ް
ގތީ ޮ
އެ ވަގުތަކަށް ،ނުވަތަ ވަ ު
ގެންދިއުން.

)ށ(

ނ
އން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،އެކަ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ ި
ތކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއްގައި އެ މީހާ ހުރި ނަމައެވެ.
ހލަތް ަ
ކުރަންވާނީ ،އަންނަނިވި ާ
)(1

އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްކަމަށް ބެލޭ ވަޅިއެއް ނުވަތަ
ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް އޭނާގެ
އަތުގައި އޮތްކަމަށް ބެލެވުން؛

)(2

ލވުން؛
ބ ެ
އޭނާގެ އަތުގައި މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބަނގުރާ ހުރިކަމަށް ެ

)(3

ވަގަށް ނަގައިފައިވާ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތްކަމަށް ބެލެވުން؛
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

)(4

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި ހުރިކަމަށް ބެލުން؛

)(5

އ
ނ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގަ ި
ތގައި ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮ ު
ހުރިކަމަށް ބެލެވުން.

)ނ(

ނ
ލބިދި ް
ހންނަށް ބާރު ި
މހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފުލު ު
ށން ީ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ ު
ކަމުގައި ވިޔަސް ،އެ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަކީ އެކަމުން އެއްވެސް މަޤްޞަދެއް
ހާސިލުވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް
ލވިދާނެއެވެ.
ށ ެ
އެކަން ކުރާ ފުލުހަކަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ،ބަލައި ފާސްނުކޮށް ދޫކޮ ް

)ރ(

ގ
ލބިދޭ ބާރު ެ
ލހުންނަށް ި
ނބަރުން ފު ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3އާއި (5) ،އާއި ) (6ނަ ް
ދަށުން ،މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ،ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއް ޖިންސެއްގެ
ފުލުހުން އެކަންޏެވެ .އެ ވަގުތު އެ ތަނުގައި ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއްޖިންސުގެ
އއް ޖިންސުގެ މީހަކު އެ ތަނަށް ހާޒިރުކުރުވައިގެން އެ
ފުލުހަކު ނެތް ނަމަ ،އޭނާއާ ެ
ސކުރެވިދާނެއެވެ.
މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ،ބަލައި ފާ ް

)ބ(

ނ
ރގާ އަޅައިގެން ހުރި މީހެއް ނަމަ ،އޭނާގެ މޫނު ހާމަކުރަ ް
މނުބު ު
ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހެނީ ޫ
ކރާއިރު ހާޒިރުވެ ހުންނަންވާނީ ،އޭނާއާ އެއްޖިންސުގެ
އަންގަންވާނީ އަދި މޫނު ހާމަ ު
ގއި އެފަދަ ފުލުހަކު ނެތް ނަމަ ،އޭނާއާ އެއް ޖިންސުގެ
ފުލުހެކެވެ .އެ ވަގުތު އެ ތަނު ަ
ލއި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.
މީހަކު އެ ތަނަށް ހާޒިރުކުރުވައިގެން އެ މީހަކު ލައްވައި އޭނާ ބަ ަ

)ޅ(

ރ ފުލުހުންގެ އިތުރުން،
ބލައި ފާސްކުރާއިރު ،އެ ތަނުގައި ބަލައި ފާސްކު ާ
ފުލުހުން މީހަކު ަ
ހންނަންވާނެއެވެ.
މަދުވެގެން ފުލުހުންގެ އެކަކު ު

)ކ(

އާންމު ތަނެއްގައި މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ
) (3ވަނަ ނަންބަރާއި(4) ،

ވަނަ ނަންބަރާއި(5) ،

ނ
ވަނަ ނަންބަރާއި (6)،ވަ ަ

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މި ް
ބލައި ފާސްކުރަންވާނީ،
ނވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެ މީހަކު ަ
ށ
ދށަ ް
އެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
ލހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ގެންގޮސްގެންނެވެ.
ގެންދިޔުމަށްފަހު ،އެ މީހަކު ފު ު

)އ(

މހަކު ބަލާފާސްކުރުމުގެ
ނންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ީ
ވނަ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ަ (3
ތެރެއިން ،އޭނާގެ ލައިގެން ހުރި އަންނައުނުގައި ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު
67

އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ކ
ނވަތަ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤަ ާ
ތގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ު
އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮ ު
ގުޅިގެން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެއް ފޮރުވައިފައިވާ ނަމަ ،ނުވަތަ ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެ
އެއްޗެއް އެ ވަގުތުގައި ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ގެންގޮސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ
ދަށަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
)ވ(

އާންމު ތަނެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކުށުގެ ތުހުމަތުގެ ބާވަތުން އެ މީހެއްގެ
އަތުން ފެންނަ ނު ަ
ވތަ އެ މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއްޗެއް
އެ ތަނެއްގައި ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުރަހެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް
އެފަދަ ތަނެއްގައި ބަލައި ފާސް ު
މށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެ
ކރުމަކީ އެކަށީގެން ނުވާ ކަމެއްކަ ަ
އެއްޗެއް އެ މީހަކާއެކު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ،ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ތނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް
އާންމު ަ

.87

ނ
ހެކި ނެގު ް

ބަލައި ފާސްކުރެވުނު ތަނުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްޗެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނި ް
ށ
އޖެ ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ހެކީގެގޮތުގައި ނެގުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ތަނެއް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ފ
ތނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ،ޤާނޫނާ ޚިލާ ު
ލތުގައި އެފަދަ ަ
އާންމުތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭ ހާ ަ
ބނުންކު ެ
އެއްޗެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޭ
ރވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ،
ނގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް
އެވަގުތަކު އެ ތަނުގައި އެ ތަ ު
ހުރިނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ނަގަންވާނީ އެ ތަނުގެ ވެރި ފަރާތް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ
ފަރާތަކަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.

މގެ ރިކޯޑު
ކރު ު
ބަލައި ފާސް ު

.88

ބެލެހެއްޓުން

ފުލުހަކު އެއްވެސް އާންމު ތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި ނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ބާވީސްވަނަ ބާބުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމު ެ
ގ ރިކޯޑު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ސޯޅަވަނަ ބާބު
އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން
މގެ
ވނު ު
މއްލަ ތަންތަނަށް ަ
އަ ި

.89

ރ
ބާ ު
ނ
ވނު ް
މއްލަ ތަންތަނަށް ަ
އަ ި

ގ
ބރު ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ެ
ވނުމުގެ ާ
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ،އަމިއްލަ ތަނަކަށް ަ
ށ ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ ް
 29ވަނަ މާއްދާއިން ފުލުހުން ަ

.90

)ހ(

ފސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި
ނއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ބަލައި ާ
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ޖި ާ
އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަން ަ
ވނީ ،އެ ތަނެއްގެ ވެރި
ހއްޖެ ނަމަ ،އެ ތަނަކަށް ވަދެ ޭ
ނން ޖެ ި
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ފަރާތުގެ ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ރުހުމާއެކުގައެވެ .ރުހުން
ދވޭނީ ކޯޓު އަމުރަކާ އެކުގައެވެ.
ށ ވަ ެ
ލތުގައި އެތަނަކަ ް
ނެތް ހާ ަ

ބަލައި ފާސްކުރުމަށް

ހުއްދަ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ޖަދުވަލު  4ގައި އެވަނީއެވެ.
)ށ(

އ
ދށް ޓަކައި "މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފަ ި
މި ބާބުގެ މަޤްޞަ ަ
ކ
އެވަނީ ،އެ ތަނެއްގެ ވެރި ފަރާތް ނުވަތަ އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތް ނުވަތަ އެވަގުތަ ު
ރތް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
އެ ތަނަކާ ހަވާލުވެގެން ހުރި ފަ ާ

)ނ(

ކންކަން
މވެސް ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ،އަންނަނިވި ަ
ތ ނަ ަ
އހެން އޮ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ެ
ކުރުމަށްޓަކައި ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ،އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެކަންކަން ކުރަން އެކަށޭނެ މިންވަރެއްގެ ވަގުތަކަށް އެ ތަނުގައި
ލބިގެންވެއެވެ.
ރވެސް ފުލުހުންނަށް ި
މަޑުކުރުމުގެ ނުވަތަ ތިބުމުގެ ބާ ު
)(1

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ހާލަތުގައި ހުރި މީހަކު
ހައްޔަރުކުރުމަށް.

)(2

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް.

)(3

އދަނިކޮށް އޭނާ
އޔަރުކުރުމަށް ޓަކައި ،އޭނާ ފަހަ ި
ކުށް ކުރި ކަމަށް ބެލޭ މީހަކު ހަ ް
ކށް ވަނުމަށް.
ތއްގައި ،އޭނާ ހޯދުމަށް އެ ތަނަ ަ
އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަދެއްޖެ ހާލަ ެ

)(4

ކން އެ މީހަކު ނުވަތަ
ދލަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަ ު
މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މު ަ
މުދަލެއް ސަލާމަތްކުރުމަށް އެ ތަނަކަށް ވަނުމަށް.

)(5

ވތަ އަމުރެއް
ބރު ލިބިފައިވާ ލިޔުމެއް ނު ަ
ާ
ނ ހަވާލުކުރުމުގެ
ޤާނޫނީގޮތު ް
ހަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ރައްދުކުރުމަށް އެ ތަނަކަށް ވަނުމަށް.

)ރ(

ލ
އ ހުރި މީހަކު އަމިއް ަ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގަ ި
ށ
ނށް ވަދެވޭނީ ،އެ މީހަކު އެ ތަނުގައި ހުރިކަމަ ް
ށ ފުލުހުން ަ
ތަނެއްގައި ހުރެގެން އެ ތަނަކަ ް
ގ
ކރެވުމާއެކު ،އެ ހެކީ ެ
ނނަށް ޤަބޫލު ު
ށ ފުލުހު ް
ގ މައްޗަށް ބިނާކޮ ް
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ ފުލުހެއްގެ
ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
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)ބ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އަމިއްލަ ތަނަކަށް ފުލުހަކު ވަނުމަށްފަހު ،އެ ތަނެއްގެ
ހވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ މަޞްލަޙަތު
ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ ތަނަކާ ަ
ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ދައްކައިފައި ،އޭނާގެ ތަޢާރަފެއް
އ ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި
ދީ ،އެ ތަނަށް ވަނީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގަ ި
ހުރި މީހަކު އެ ތަނުގައި ހުރުމުންކަން އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ށ
ދ މައްސަލައެއްގައި ،އެ ތަނަ ް
ތނަކަށް ވަނުމުން އުފެ ޭ
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އަމިއްލަ ަ
ނވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ،އެ ހުއްދަ
ވަތް ވަނުން ބިނާކުރި އެކަށީގެ ް
އށް އެދުނު ފުލުހުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ދިން ފުލުހުންނާއި ހުއްދަ ަ

)ކ(

އ
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަތްނަމަވެސް ،އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލަ ި
ނނެވެ.
ފާސްކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  91ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް

)އ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަން ަ
ތކެއްޗާއި ،އެ މީހެއްގެ
ނނަން ހުންނަ ،ޤާނޫނާ ޚިލާފު ަ
އށް ފެ ް
ތަނަކުން ހާމަކޮށް ދިމާ ަ
ހރި ހެކި ނުވަތަ ތަކެ ި
މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅުން ު
ށ ބަލައި ފާސްކުރުމެއް
ތ އިތުރަ ް
އޓުމުގެ
ކތި ނަގައި ،އެ ތަކެތި ހިފެހެ ް
ހންނަ ހާލަތުގައި އެފަދަ ތަ ެ
ނނަން ު
ނެތި ،ހާމަޔަށް ފެ ް
ނވެއެވެ.
ނށް ލިބިގެ ް
ބާރު ފުލުހުން ަ

ލއި
މއްލަ ތަންތަން ބަ ަ
އަ ި
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)ހ(

ނ
ފާސްކުރު ް

ލ
ޔންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،ކުށަކާ ގުޅޭ ހެކި އަމިއް ަ
ގތަކަށް ބަ ާ
ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮ
ތަނެއްގައި ހުރިކަމަށް ފުލުހުން ަ
ނށް ފެނިގެން ،އަދި އެއީ އެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި
ށހެޅުމަށް ބޭނުންތެރިވެދާނެ އެ ް
ހެކީގެގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހު ަ
އޗެއް ކަމަށް ވާނަމަ،
ގ ނުވަތަ އެ ތަނެއްގައި
އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެ ތަނަކަށް ،އެ ތަނެއްގެ ވެރި ފަރާތު ެ
ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ އެވަގުތު އެ ތަނަކާ ހަވާލުވެގެން ހުރި ފަރާތުގެ ރުހުމުގައި
ފުލުހުން ަ
ނނަށް ވަދެވޭނީ ،ކޯޓު
ނށް ވަދެވިދާނެއެވެ .ރުހުން ނެތް ހާލަތުގައި ފުލުހު ް
އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

)ށ(

ރުހުމުގައި ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންނަ ވަނުމުގައި ،އެ ތަނެއްގެ ވެރި ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ތަނެއްގައި
ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެވަގުތު އެ ތަނަކާ ހަވާލުވެގެން ހުރި ފަރާތުގެ ރުހުމުގައި
ލބިގެންވެއެވެ.
އެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ި
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)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ރުހުމުގައި ތަނަކަށް ވަދެ ،އެ ތަނެއް ބަލައި
ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ ތަނެއްގެ ވެރި ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްގެ
ވލުވެގެން ހުރި ފަރާތުގެ ރުހުމުގައި އެ ތަނެއްގައި ހުރި
ނުވަތަ އެވަގުތު އެ ތަނަކާ ހަ ާ
ލބިގެންވެއެވެ.
ހންނަށް ި
ގތުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލު ު
މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހެކީގެ ޮ

)ރ(

ތރެކުރުމާއި ގެންގުޅުން
އ ެ
ބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްެ ،
އ އެހެން ަ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގަ ި
ޤާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް އެ ތަނުން ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ
ނވެއެވެ.
ނށް ލިބިގެ ް
ބާރު ފުލުހުން ަ

)ބ(

ވތަ
ކށް ވަތް ނަމަ ،ނު ަ
ތނަ ަ
ގއިވާ ފަދައިން ރުހުމުގައި ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ަ
ކޑުކުރަންވާނެއެވެ.
ރުހުމުގައި ބަލައިފާސްކުރި ނަމަ ،ރުހުން ލިބުނުކަން ލިޔުމުން ރި ޯ

އމުރު
މގެ ަ
ކރު ު
ބަލައި ފާސް ު
މގައި
ރ ު
ތަންފީޛުކު ު
ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ އިތުރު
ރ
ބާ ު
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ނ
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާއި ް
ގންވެއެވެ.
ހންނަށް ލިބި ެ
ލ ު
އަންނަނިވި އިތުރު ބާރުތައް ފު ު
)ހ(

އ
ބލަ ި
ނށް ވަދެ ،އެ ތަން ަ
ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަ ަ
ފާސްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އެ ތަނުގައި ތިބުން؛

)ށ(

ތ
ނންޖެހޭ ނަމަ ،ނުވަ ަ
ނ ަ
ކޯޓު އަމުރުގައިވާ ތަނަށް ވަނުމަށްޓަކައި އެހެން ތަނަކަށް ވަ ް
ނށް ވެސް
ވނަމަ ،އެ ތަ ަ
ތނަކަށް ވަދެގެން ކަމުގައި ާ
ނ ަ
ވނީ އެހެ ް
އެ ތަނަކަށް ވަދެ ޭ
ވަނުން؛

)ނ(

ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއްނޫން ،އެ މައްސަލައިގައި ނުވަތަ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު
ނންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް
ބ ު
ކ ގުޅޭ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޭ
ކށަ ާ
ކުރަމުންދާ ޖިނާއީ އެހެން ު
ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް އެ ތަނުގައި ހުރި ނަމަ،
މގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް
ޗއް ފޮރުވުމުގެ ނުވަތަ ނައްތައިލު ު
ނުވަތަ އޮތް ނަމަ ،އަދި އެ އެއް ެ
ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކަށް ޤަބޫލު ު
ށ
ކރެވޭ ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަ ް
ގެނައުން؛

)ރ(

އެ ތަނާއި އެ ތަނުގައި ހުރި ކަމާބެހޭ އެއްޗެހީގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގުން؛
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)ބ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އެ ތަނެއްގައި އެ ވަގުތަކު ހުރި މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ނަމަ ،އެ މީހަކު ބަލައި
ފާސްކުރުން؛

)ޅ(

ތަޅުލައިފައި ހުރި ދޮރެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެ ދޮރެއް ހުޅުވުން؛

)ކ(

ނ
ދރު ހަލާކުކޮށްލައިގެ ް
ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުޑަދޮރެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ނުވަތަ ކުޑަ ޮ
އެ ކުޑަދޮރެއް ހުޅުވުން؛

)އ(

ތ
ފލާއިން ބައެއް ނުވަ ަ
ވތަ ފަންގި ި
ތަޅުންގަނޑުން ބައެއް ،ނުވަތަ ފާރުން ބައެއް ،ނު ަ
ނޖެހޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ
ލ ް
ނ ނުވަތަ ތަނެއް ކޮނެގެން ބަ ަ
ފުރާޅުން ބައެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެ ް
ތަނެއް ބެލުން؛

)ވ(

ބަންދުކޮށްފައިހުރި

އޓެއް
ފޮ ް

ނވަތަ
ު

އެނޫންވެސް

އެއްޗެއް

ހުޅުވައިގެން

ތ
ނުވަ ަ

އޗެއް ބެލުން؛
ބލަންޖެހޭ އެ ް
ހަލާކުކޮށްލައިގެން ަ
)މ(

މ ގަވާއިދުގެ ސަތާރަވަނަ
ބލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ނަމަި ،
ތ އުޅަނދެއް ަ
އެ ތަނެއްގައި އޮ ް
މތިން އެ ކަމެއް ކުރުން.
ށފައިވާ ގޮތުގެ ަ
ބާބުގައި ބަޔާންކޮ ް

މގެ ރިކޯޑު
ކރު ު
ބަލައި ފާސް ު

.93

ބެލެހެއްޓުން

ބބުގައިވާ
މ ގަވާއިދުގެ ބާވީސްވަނަ ާ
ނއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި ނަމަި ،
ފުލުހަކު އެއްވެސް އަމިއްލަ ތަ ެ
ގޮތުގެމަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމު ެ
ށ ނުވަތަ ތަނުގައިވާ
ވނެއެވެ .އަދި ތަނަ ް
ގ ރިކޯޑު ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ާ
އެއްވެސް މުދަލަކަށް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ކަމުގެ ތަފުސީލު
އެ ރިކޯޑުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ސަތާރަވަނަ ބާބު
އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުން
ހރު ބަލައި
އުޅަނދުފަ ަ
ނ
ފާސްކުރު ް

.94

ރ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަ ު
ށ
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާއިން ފުލުހުންނަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ.

72

ވޮލި ުއމް48 :
ލއި ބަލައި
ކޯޓުއަމުރަކާ ނު ަ

އަދަދު1107 :

.95

)ހ(

ނ
ފާސްކުރު ް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޓ އަމުރަކާ ނުލައި އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ
ލތްތަކުގައި ،ކޯ ު
އަންނަނިވި ހާ ަ
ނށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބާރު ،ފުލުހުން ަ
)(1

ގވާއެއްޗެއް އެ
ތ ޮ
ކރާ ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަ ަ
ގންގުޅުން މަނާ ު
ޤާނޫނަކުން ެ
އުޅަނދެއްގައި އޮތުން؛

)(2

އެ އުޅަނދެއްގައި މަސްތުވާއެއްޗެއް ހުރުން؛

)(3

ވަގަށްނަގައިފައިވާ މުދާ އެ އުޅަނދެއްގައި ހުރުން؛

)(4

ކުށްކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ މުދާ އެ އުޅަނދެއްގައި ހުރުން؛

)(5

ވ އެއްޗެއް އެ އުޅަނދެއްގައި އޮތްކަމަށް ބެލުން؛
ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ާ

)(6

ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރި އެއްޗަކަށް އެ އުޅަނދު ވުން؛

)(7

ކުށެއްގެ ޢަމަލެއް

ކށުގެ ޢަމަލެއް
ވތަ ު
ގއި ހިނގަމުންދާކަމަށް ،ނު ަ
އ އުޅަނދު ަ
ެ

އެ އުޅެނީ ހިންގަންކަން ،ކުށުގެ ޢަމަލެއް ދާދި ދެންމެ ހިނގައިފިކަމަށް،
ބނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވުން.
އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ި
)ށ(

ހރު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް
ށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުޅަނދުފަ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ގންވާ ބާރު ަ
ނށް ލިބި ެ
ފުލުހުން ަ
ކންކަން ކުރުމުގެ ބާރު
ތކުގެ ތެރޭގައި ،އަންނަނިވި ަ
ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

ދުއްވައިފައިދާ އުޅަނދެއް ހުއްޓުވައި ،އެ އުޅަނދު ފާސްކުރުމުގެ ބާރާއި،
ދފަހަރު ބަލައި
ވ އުޅަނ ު
ފހަރާއި ބަނދަރުކޮށްފައި ާ
ދ ަ
ޕާކުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އުޅަނ ު
ފާސްކުރުމުގެ ބާރު؛

)(2

ށ
ލހުންގެ ބެލުމުގެދަށަ ް
އޅަނދެއްގައިވާ މީހުން ފު ު
ވ ު
ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުއްޓު ާ
ގެނައުމުގެ ބާރު؛

)(3

އުޅަނދެއް އޮތް ތަނެއްގައި ބާއްވައިގެން އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަކީ
ސކުރުމަށްޓަކައި،
ނމަ ،އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާ ް
ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމުގައި ނުވާ ަ
ކ ް
ބލުމުގެ ދަށުން އެ ަ
ފުލުހުންގެ ެ
ދޔުމުގެ ބާރު؛
ށ ގެން ި
ނ ކުރެވޭނެ އެހެން ތަނަކަ ް
އަދި
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)(4

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް
އެ އުޅަނދުގައި އޮތް ނަމަ ،ނުވަތަ ހުރި ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި
އެ އުޅަނދެއްގައި ތިބި މީހުން ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން މީހަކު
ތ
ވތަ އެ ބަޔަކު ނުވަ ަ
ނނަންޖެހޭ ނަމަ ،އެ މީހުން ނު ަ
ށށް ގެ ް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
ނ
އެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމާމެދު ،އުޅަނދު ހިފަހައްޓާ ވަގުތުން ފެށިގެ ް
ނމަންވާނެއެވެ.
ގިނަވެގެން ) 4ހަތަރެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ގޮތެއް ނި ް

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށަންވާނީ ،އެ އުޅަނދަކާ
ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ،ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ދައްކައި ،އޭނާގެ ތަޢާރަފެއް ދީ،
ގ
އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރެވެނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކު ެ
ނކަން އަންގައިދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
ތެރެއިން ކޮން ހާލަތެއް ދިމާވެގެ ް

)ބ(

މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އުޅަނދާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކު ަ
ނނިވި
ތތަކުގައި ،އަން ަ
ލ ް
ރންދާއިރު ތިރީގައި މިވާ ހާ ަ
ނވެ.
ތން ެ
ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަ ި
)(1

ތ ހުރި ނަމަ،
އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް އެ އުޅަނދުގައި އިން ނަމަ ،ނުވަ ަ
އޭނާ؛

)(2

ވެރިފަރާތުން އެ އުޅަނދު ވަކިފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އޭނާ؛

)(3

އެއްގަމު އުޅަނދެއް ނަމަ ،އެވަގުތަކު އެ އުޅަނދު ދުއްވަން އިން މީހާ؛

)(4

އެއްގަމު އުޅަނދެއް ނަމަ ،އެވަގުތަކު އެ އުޅަނދު ބާއްވައިފައިވާ ތަނުގެ
ވލުވެ ހުރި ފަރާތް؛
ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ ތަނަކާ ހަ ާ

)(5

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް ނަމަ ،އެ އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން؛

)(6

އ އިން ނަމަ،
ލކޮށްފައިވާ މީހާ އެ އުޅަނދުގަ ި
ޓން ހަވާ ު
އެ އުޅަނދު ބެލެހެއް ު
ތ
ނުވަތަ ހުރި ނަމަ ،އޭނާ؛ ނުވަ ަ

)(7

އުޅަނދާ ގުޅޭގޮތުން ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތްކަމަށް
ބަޔާންކުރާ މީހާ އެ އުޅަނދުގައި އިން ނަމަ ،ނުވަތަ ހުރި ނަމަ ،އޭނާ.
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)ޅ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މި މާއްދާގެ )ބ( ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ހާލަތްތަކުގައި އެވާ މީހުންނަކީ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އުޅަނދުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ
މީހުންކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

ކއެކު އުޅަނދު
ކޯޓު އަމުރަ ާ

.96

)ހ(

ނ
ކރު ް
ބަލައި ފާސް ު

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށަންވާނީ ،އެ އުޅަނދަކާ ހަވާލުވެހުރި
ކޑާއި ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ .އަދި
ފަރާތަށް ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ާ
އުޅަނދާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އެދިއްޖެ ނަމަ ،ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ފުލުހުން އޭނާއަށް
ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އަމުރުގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރާނީ އެ އަމުރުގައިވާ
އމުރުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ބާރު
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި އެ ަ
ނށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުން ަ
ނށް ދީފައިވާ ނަމަ ،އެ ަ
ފުލުހުން ަ

)ނ(

ތއްތަކެއް ކުރުމުގެ ބާރު
ރ އަމުރުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ކަން ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކު ާ
ފުލުހުން ަ
ށ
ނށް ދީފައި ނުވާ ނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  95ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކުރުމަ ް
ފުލުހުން ަ
ށ
ނށް ބާރު ލިބިދޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ،އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރާ ފުލުހުންނަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ.

މގައި
ކރު ު
ބަލައި ފާސް ު

.97

އސޫލު
ނވީ ު
ޢަމަލުކުރަ ް

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށަންވާނީ ،އެ އުޅަނދަކާ ހަވާލުވެހުރި
ފަރާތަށް ،ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ދައްކައި ،އޭނާގެ ތަޢާރަފަކާއި ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދީ ،އެ
އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރެވެނީ ި
ގ
ތތަކު ެ
ނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަ ް
މ ގަވާއިދުގެ  95ވަ ަ
ނކަން އަންގައިދިނުމަށް ފަހުގައެވެ.
ތެރެއިން ކޮން ހާލަތެއް ދިމާވެގެ ް

އޅަނދެއް
މންދާ ު
އވަ ު
ދު ް
ނ
ހއްޓުވު ް
ފާސްކުރަން ު

.98

)ހ(

ދ
ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ އުޅަނދަކީ ދުއްވައިފައިދާ އެއްގަމު އުޅަނދެއް ނަމަ ،އެފަ ަ
އުޅަނދެއް މަޑުކުރުވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
)(1

ނޖެހި ބޯޑަކުން
ޝ ް
ނވަތަ އިޝާރާތުން ނުވަތަ އެކަމަށް ގެންގުޅޭ ނި ާ
އަނގަބަހުން ު
މަޑުކުރަން އެންގުން.

)(2

ތށާއި މަގުހިނގާ މީހުންގެ
އެގޮތަށް އެންގުމުން މަޑު ނުކޮށްފި ނަމަ ،ވަގުތަށާއި ހާލަ ަ
ހތަރެއް( ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް
އންނަނިވި ަ ) 4
ރައްކައުތެރިކަމަށް ބަލައިފައިަ ،
ޢަމަލުކުރުން.
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އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

)ހ(

އެ އުޅަނދު މަޑުކުރަންދެން އެ އުޅަނދުގެ ފަހަތުން ދިޔުން؛

)ށ(

ނ ފުރޮޅު
ނންކޮށްގެ ް
ވސީލަތްތައް ބޭ ު
ނންކުރާ ަ
ފުރޮޅު ފަޅައިލުމަށް ބޭ ު
ފަޅައިލުން؛
އެ އުޅަނދުގެ ފަހަތުން ނުގޮސް ،އެ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ

)ނ(

ތ
ނަންބަރު ނޯޓުކުރުން؛ ނުވަ ަ
)ރ(
)ށ(

ޕޮލިސް ސައިރަން އެޅުމާއެކު ،އެ އުޅަނދެއް ފަހައިދިއުން.

ރކުރާ އުޅަނދެއް ނަމަ،
ކ ދުއްވައިފައިދާ ކަނޑު ދަތުރުފަތު ު
ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ އުޅަނދަ ީ
އެފަދަ

އުޅަނދުފަހަރު

މަޑުކުރުވުމަށްޓަކައި

އަންނަނިވި

ގ
ގތު ެ
ޮ

މަތިން

ހން
ފުލު ު

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ނޖެހި ބޯޑަކުން
ޝ ް
ނވަތަ އިޝާރާތުން ނުވަތަ އެކަމަށް ގެންގުޅޭ ނި ާ
އަނގަބަހުން ު
މަޑުކުރަން އެންގުން.

)(2

ބލައިފައި ،އަންނަނިވި
ށފި ނަމަ ،ވަގުތާއި ޙާލަތަށް ަ
އެގޮތަށް އެންގުމުން މަޑުނުކޮ ް
ށ ޢަމަލުކުރުން.
) 3ތިނެއް( ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަ ް
އެ އުޅަނދާ ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރުކަމަށް އެ އުޅަނދުގައި ފޯނު

)ހ(

ނަންބަރެއް އިސްތިހާރުކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެ ނަންބަރަށް ގުޅައިގެން
މަޑުކުރަން އެންގުން؛
ކށްގެން ،މަޑުކުރަން
ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަނުގެ ވަސީލަތް ބޭނުން ޮ

)ށ(

ތ
އެ ބޯޓަށް އެންގުން؛ ނުވަ ަ

ފރާތް ނޭނގޭ
ވެރި ަ
ރ
ހ ު
އުޅަނދުފަ ަ

.99

)ނ(

އެ އުޅަނދު މަޑުކުރަންދެން އެ އުޅަނދުގެ ފަހަތުން ދިޔުން؛

)ރ(

އެ އުޅަނދު ހުއްޓުވުމަށް ކޯސްޓްގާޑުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން.

ކން
އބެލުންތަ ު
ތގައި ،ފުލުހުން ބަލަ ި
ދއް ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ހާލަ ު
އާންމު ތަނެއްގައި އޮތް އުޅަނ ެ
އޭގެ ވެރިފަރާތް އެނގެންނެތް އުޅަނދާއި ވެރިޔަކުނެތި ދޫކޮށްލައިފައިވާ އުޅަނދު ބެލުމުގައި ފުލުހުން
ލއި އުޅަނދެއް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ހުރި އުސޫލުތަކާ ވީހާވެސް
ޢަމަލުކުރާނީ ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނު ަ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގައި ،އެގޮތަށެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :
މގެ ރިކޯޑު
ކރު ު
ބަލައި ފާސް ު
ބެލެހެއްޓުން

އަދަދު1107 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ގ
 .100ފުލުހަކު އެއްވެސް އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ބާވީސްވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތު ެ
މަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ރިކޯޑު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އަށާރަވަނަ ބާބު
މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުން

ރމުގެ
ލއި ފާސްކު ު
މީހުން ބަ ަ
ރ
ބާ ު

ޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ
 .101މި ބާބުގައި ހިމެނިގެންވަނީި ،
ހން ޢަމަލުކު ާ
އުސޫލުތަކަށް ފުލު ު
ށ
ރނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ޓަކައި ،އެ ޤާނޫނުގެ  38ވަނަ މާއްދާއަ ް
ޙަވާލާދީ އެކުލަވައިލައިފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކެވެ.

ކޯޓު އަމުރާ ނުލައި މީހުން

) .102ހ(

ނ
ކރު ް
ބަލައި ފާސް ު

ނ
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި މީހަކު ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ ،ކުށުގެ ވެށިން ފެން ަ
ނ
ހން ާ
ގނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ފުލު ު
ގ ވެށި ދޫކޮށްދިޔަތާ ި
ފހު ކުށު ެ
ނުވަތަ ކުށެއް ކުރުމަށް ަ
ވ
ނނަނި ި
ގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް؛ އަ ް
ދިމާވާ މީހުންގެ ތެރެއިން؛ އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ެ
ކަންކަމަށް ޝައްކުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އުފެދޭ ހާލަތެއްގައި އެކަންޏެވެ.
)(1

އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްކަމަށް ބެލެވޭ ވަޅިއެއް ނުވަތަ
ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް އޭނާގެ
އަތުގައި އޮތްކަމަށް ބެލެވުން؛

)(2

ލވުން؛
ބ ެ
އޭނާގެ އަތުގައި މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބަނގުރާ ހުރިކަމަށް ެ

)(3

އވާ އެއްޗެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވުން؛
އޭނާގެ އަތުގައި ވަގަށް ނަގައިފަ ި

)(4

އޭނާގެ އަތުގައި މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ އެއްޗެއް ހުރިކަމަށް ބެލުން؛

)(5

އ
ނ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގަ ި
ތގައި ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮ ު
ހުރިކަމަށް ބެލެވުން.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހާލަތެއްގައިވާ މީހަކު ހުއްޓުވައި ،އެ މީހަކާ
ގންވެއެވެ.
ލބި ެ
ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ި
)(1

އެ މީހަކީ ކާކުކަން ބުނެދިނުމަށް އެދުން؛

)(2

ށށް އެ މީހަކު ގެނައުން؛
ލހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތުން ފު ު
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)(3

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
ގންހުރި ހެދު ް
ނތަން ،ލައި ެ
ފޔަވައި ،އެހެން ތަ ް
އެ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ި
ވތަ ޑިޓެކްޓަރެއް ޖައްސައިގެން ބަލައި ފާސްކުރުން؛
މަތިން އަތްލައިގެން ނު ަ

)(4

އެ މީހެއްގެ އަތުގައި އޮތް އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ މީހަކު ހިފައިގެން ހުރި އެއްޗެއް
ބަލައި ފާސްކުރުން؛

)(5

އެ މީހަކު ލައިގެންހުރި ހެދުމެއްގެ ޖީބު ނުވަތަ އެއްޗެއް ރައްކައުކުރެވޭގޮތަށް
ނ ބަލައި ފާސްކުރުން؛
އެ ހެދުމެއްގައިވާ އެހެން ތަންތަ ް

)(6

ނ ހާމަކުރުން؛
މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރިނަމަ ،މޫ ު

)(7

އއްޗެއް އޭނާގެ
ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ެ
ދއުން؛
ދށަށް ގެން ި
އަތުގައި އޮތް ނަމަ ،އެއެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ

)(8

އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ނަމަ،
ށށް ގެންދިއުން.
އެވަގުތަކަށް ،ވަގުތީގޮތުން ،އެ އެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަ ަ

އގައި ބަލައި
ނ ް
އާންމު ތަ ެ
ނ
ފާސްކުރު ް

 .103މި ގަވާއިދުގެ  102ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި ހުރި މީހަކު ،އާންމު ތަނެއްގައި ބަލައި
އ
ފާސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  102ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރާ ި
ނބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފާސްކުރުން
ނ ް
ނބަރާއި ) (6ވަނަ ަ
ނބަރާއި  (5)،ވަނަ ނަ ް
ނ ނަ ް
 (4)،ވަ ަ
ލއި ފާސްކުރަންވާނީ އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ
ފިޔަވައި ،އިތުރަށް އޭނާ ބަ ަ
ށށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ،އެ މީހަކު ފުލުހުންގެ
ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަ ަ
މަރުކަޒަކަށް ގެންގޮސްގެންނެވެ.

މގައި
ކރު ު
ބަލައި ފާސް ު

) .104ހ(

ތ
ނގޮ ް
ޢަމަލުކުރާ ެ

ނ ،ބަލައި ފާސްކުރެވޭ
ކ ް
ރން ،އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ަ
މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކު ި
މީހާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ބަލައި ފާސްކުރާ ފުލުސްމީހާ ހުރީ ޔުނީފޯމުގައި ކަމަށް ނުވާ ނަމަ ،އޭނާއަކީ ފުލުހެއްކަމަށް
ކން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ،ބަލައި ފާސްކުރެވޭ
ބަޔާންކޮށް ،އޭނާއަކީ ފުލުހެއް ަ
އ ފާސްކުރާ ފުލުސްމީހާ ހުރީ ޔުނީފޯމުގައި ނަމަވެސް،
މީހާއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .ބަލަ ި
ރސްމީ ލިޔުމެއް ،ބަލައި
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ،އޭނާއަކީ ފުލުހެއްކަން އަންގައިދޭ ަ
ފާސްކުރެވޭ މީހާއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
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)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ބަލަ ި
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގަ ި
ފާސްކުރަން ފަށައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

ވ
ގން ާ
ފ ނަމަ ،އެކަށީ ެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ހުއްޓުވައި ި
މިންވަރަށް އެކަން ކުރެވެންދެ ް
ށ
މގެ ބާރު ފުލުހުންނަ ް
ނ އޭނާ ހުއްޓުވައިފައި ބެހެއްޓު ު
ލިބިގެންވެއެވެ.

)ބ(

މި ގަވާއިދުގެ  102ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް
ނށް ބާރު ލިބިދިން ކަ ު
ފުލުހުން ަ
މގައި ވިޔަސް ،އެ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަކީ އެކަމުން
ކރާނެކަމެއް ނޫންކަމަށް
ނ ނުވަތަ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ު
އެއްވެސް މަޤްޞަދެއް ހާސިލުވާ ެ
ލވިދާނެއެވެ.
ށ ެ
އެކަން ކުރާ ފުލުހަކަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ،ބަލައި ފާސްނުކޮށް ދޫކޮ ް

)ޅ(

ބރުގެ ދަށުން މީހެއްގެ
ބދޭ ާ
މި ގަވާއިދުގެ  102ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ލި ި
ސކުރުމުގައި ،ބަލައި ފާސްކުރަން ާ
ބލައި ފާ ް
ހން ަ
ހަށިގަނޑު ފުލު ު
ތނުގައި
ވނީ އަދި އެ ަ
ނ
ވނީ ،ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއް ޖިންސެއްގެ ފުލުހު ް
އެވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިބެން ާ
ތ
އ ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއްޖިންސުގެ ފުލުހަކު ނެ ް
އެކަންޏެވެ .އެ ވަގުތު އެ ތަނުގަ ި
އ
ނަމަ ،އޭނާއާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކު އެ ތަނަށް ހާޒިރުކުރުވައިގެން އެ މީހަކު ލައްވަ ި
އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

)ކ(

ނ
ރގާ އަޅައިގެން ހުރި މީހެއް ނަމަ ،އޭނާގެ މޫނު ހާމަކުރަ ް
މނުބު ު
ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހެނީ ޫ
އަންގަންވާނީ އަދި ހާމަކުރާއިރު ހާޒިރުވެ ހުންނަންވާނީ ،އޭނާއާ އެއްޖިންސުގެ ފުލުހެކެވެ.
އނާއާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކު އެ
އެ ވަގުތު އެ ތަނުގައި އެފަދަ ފުލުހަކު ނެތް ނަމަޭ ،
ތަނަށް ހާޒިރުކުރުވައިގެން އެ މީހަކު ލައްވައި އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

)އ(

އ ފާސްކުރާއިރު ،އެ ތަނުގައި ބަލައި ފާސްކުރާ ފުލުހުގެ އިތުރުން،
ފުލުހުން މީހަކު ބަލަ ި
ހންނަންވާނެއެވެ.
މަދުވެގެން ފުލުހުންގެ އެކަކު ު

މގެ ރިކޯޑު
ކރު ު
ބަލައި ފާސް ު
ނ
ބެލެހެއްޓު ް
ކއެކު މީހުން
ކޯޓު އަމުރަ ާ
ނ
ކރު ް
ބަލައި ފާސް ު

 .105ފުލުހަކު އެއްވެސް މީހަކު ބަލައި ފާސްކޮށްފި ނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  134ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގ ރިކޯޑު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ގޮތުގެމަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމު ެ
) .106ހ(

ށ
ބލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ފުލުހުން ކޯޓަ ް
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ަ
މތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާއިރު ،އަންނަނިވި މަޢުލޫ ާ
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)(1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
ވތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ނު ަ

)(2

ސލު؛
ނންވާ ތަކެތީގެ ތަފު ީ
ހޯދަން ބޭ ު

)(3

މށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތު؛
ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހޭދަވާނެކަ ަ

)(4

ބަލައިފާސްކުރުން ފެށޭ ތާރީޚާއި ގަޑި؛

)(5

ބަލައިފާސްކުރުން ނިމޭ ތާރީޚާއި ގަޑި؛

)(6

މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު؛

)(7

ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު؛

)(8

ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނާއި ކުށް؛

)(9

އަމުރަށް އެދޭ ފުލުހުގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،ސޮއި؛

)(10

ހުއްދަދިން އޮފިސަރުގެ ނަމާއި،

ސޮޔާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،އިދާރާގެ

ތައްގަނޑު؛
)(11
)ށ(

ނ މަޢުލޫމާތު.
ކޯޓުން ހޯދަން އެދޭ އިތުރު އެހެ ް

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރާނީ ،އެ އަމުރުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ،އެ މިންވަރަށެވެ.

)ނ(

ރ އަމުރުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ބާރު
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކު ާ
ފުލުހުން ަ
ނށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުން ަ
ނށް ދީފައިވާނަމަ ،އެ ަ

)ރ(

ރ އަމުރުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ބާރު
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކު ާ
ފުލުހުން ަ
ށ
ނށް ދީފައިނުވިޔަސް ،މި ގަވާއިދުގެ  102ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކުރުމަ ް
ށ
ނށް ބާރު ލިބިދޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ،އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރާ ފުލުހުންނަ ް
ފުލުހުން ަ
ލިބިގެންވެއެވެ.

ގއި ހުންނަ މީހާ ބަލައި
ދ ަ
ބަން ު
ފާސްކުރުން

ހ
ނނަ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންޖެ ޭ
ހ ް
ހން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިފައި ު
 .107ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލު ު
ހާލަތުގައި ،އެކަން ކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  51ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނަވާރަވަނަ ބާބު
އެކި ބާވަތްތަކުގެ ސާމްޕަލް
ނ
ލގެ މާ ަ
ސާމްޕަ ް

" .108ސާމްޕަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނަގާ ސާމްޕަލާއި ،ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން
ބވަތްތަކުގެ ސާމްޕަލް
އހެނިހެން ާ
ނަގާ ސާމްޕަލާއި ،ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ ެ
ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ނގޭ
ބރުން ެ
ޑގެ ޭ
ހަށިގަނ ު
ލ
ސާމްޕަ ް

" .109ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނަގާ
އަންނަނިވި ސާމްޕަލްތަކަށެވެ.
)ހ(

ހަށިގަނޑުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ނޫން އެހެން ހިސާބުތަކުން ނަގާ
އިސްތަށި؛

ނގާ
ރއިން ަ
ޑގެ ތެ ެ
ހަށިގަނ ު
ލ
ސާމްޕަ ް

)ށ(

ނިޔަފައްޗާއި ނިޔަފަތީގެ ދަށުން ނަގާ ސްވަބް ސާމްޕަލް؛

)ނ(

ނފަތުން ނަގާ ސްވަބް؛
ތންނާއި ކަ ް
އަނގައިންނާއި ނޭފަ ު

)ރ(

ތކުން ނަގާ ސްވަބް ސާމްޕަލް؛
ބ ަ
ހަށިގަނޑުގެ އެހެނިހެން ހިސާ ު

)ބ(

ކުޅު؛

)ޅ(

އަޑު )ވޮއިސް( ގެ ސާމްޕަލް؛

)ކ(

އެކްސްރޭ؛

)އ(

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި؛ އަދި

)ވ(

ނޝާންތައް.
ހންނަ ތަފާތު ި
ހަށިގަނޑުގެ ހަމުގައި ފެންނަން ު

" .110ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނަގާ ސާމްޕަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނަގާ
އަންނަނިވި ސާމްޕަލްތަކަށެވެ.
)ހ(

ދަތްޕިލައިގެ ނިޝާން؛

)ށ(

ލޭ؛
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

)ނ(

މަނި؛

)ރ(

މައިދާގެ ތެރެއިން ނަގާ ސާމްޕަލް؛

)ބ(

ޖިންސީ ގުނަވަނާއި ،އެ ގުނަވަނުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދުން ނަގާ އިސްތަށި؛

)ޅ(

ނގާ ސާމްޕަލް؛
ނތަކުން ަ
އަނގަ ފިޔަވައި ހަށިގަނޑުގެ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގުނަވަ ް

)ކ(

ޑީ.އެން.އޭ ހެދުމަށްޓަކައި ނަގާ ކަށީގެ މަދާއި ،ސޮފްޓް ޓިޝޫ؛ އަދި

)އ(

ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް އެއްޗެއް ބާނައިގެން ނަގާ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި.

" .111އިނގިލީގެ ނިޝާން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އަތްތިލަ ނުވަތަ ފައިތިލައިގެ ހުދުހަމަށްވާ ބަޔާއި،
ތ ފައިތިލައިގެ ހުދުހަމުގެ ބަޔާއި،
އަތާއި ފައިގެ އިނގިލިތަކާއި ،އިނގިލިތަކަށްނުވާ އަތް ި
ތލަ ނުވަ ަ
އަތްތިލަ ނުވަތަ ފައިތިލައިގެ ހަމުގެ ޕެޓަރނާއި ،ފްރިކްޝަން ރިޖާއި ،މާއްދީ ސިފަތަކާއި ނިޝާންތައް
ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

ލ
މގެ ސާމްޕަ ް
އަތުލިޔު ު

) .112ހ(

ގ
ތ ެ
ވ ) 2ދޭއް( ބާވަ ު
އންނަނި ި
"އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީަ ،
ސާމްޕަލަށެވެ.
)(1

އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދުމުގެ

ކުރިން އޭނާ ލިޔެފައިވާ

ލިޔުމެއްގެ އަސްލު؛ އަދި
)(2
)ށ(

އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދުމުން ދޭ ލިޔުމުގެ ނަމޫނާ.

ކށްފައިވާ ސާމްޕަލް ،މި ގަވާއިދުގެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ޮ
ގ
ހ ހިފަހައްޓާ މުދަލު ެ
 138އާއި  139ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަ ު
ދނެއެވެ.
ހފެހެއްޓި ާ
ތެރޭގައި ފުލުހުންނަށް ި

)ނ(

ށފައިވާ ހާލަތުގައި ފިޔަވައި ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )(1
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ވަނަ ނަ ް
ތ
ފރާތެއްގެ އަތުގައި އޮ ް
ނ ަ
އވާ ސާމްޕަލް ،އެހެން ތިންވަ ަ
ނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
އކު ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ފުލުހުންނަށް އެ ސާމްޕަލް
ހާލަތުގައި ،އެ ފަރާތުގެ ރުހުމާ ެ
ހޯދިދާނެއެވެ.
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)ރ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ވ
ބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނން ަ
ވނަ ަ
ނ ނަންބަރާއި )ަ (2
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަ ަ
ސާމްޕަލް ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ،އެ ސާމްޕަލް ދޭންޖެހޭ މީހާގެ ރުހުމުގައި ފުލުހުންނަށް
ހޯދިދާނެއެވެ.

)ބ(

ވ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ފުލުހުން ަ
ނށް ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެވޭނީ ،އެ ސާމްޕަލަކީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ
ވ
ދެކޮޅަށް ޝަރީޢަތަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅެން އޮތް ހަމައެކަނި ހެކިކަމުގައި ނު ާ
ހާލަތުގައެވެ.

)ޅ(

އ
އތް ނަމަވެސް ،ތުހުމަތުކުރެވެނީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގަ ި
ހން ޮ
މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި އެ ެ
ނަމަ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ ސާމްޕަލެއް
މތުކުރެވޭ މީހާޔާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
ހޯދައިގެން ،ކުށުގެ ތުހު ަ

ފޮރެންސިކް
ކއި ނަގާ
ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަ ަ
ތތަކުގެ
އެހެނިހެން ބާވަ ް
ލ
ސާމްޕަ ް

" .113ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ސާމްޕަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
ސމްޕަލާއި ،ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނަގާ ސާމްޕަލާއި ،އިނގިލީގެ
ާ
ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނަގާ
ގ
ލހުން ެ
ތލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް ފިޔަވައި ،އިލެކްޓްރީނިކް ޑިވައިސަސް ހިމެނޭގޮތުން ،ފު ު
ނިޝާނާއި ،އަ ު
ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއި އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ތަޙުލީލުކޮށްގެން ނަގާ ސާމްޕަލާއި ،ޑާޓާއާއި
ތށެވެ.
އެފަދަ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާ ަ

ސ
އސަ ް
ވ ި
އިލެކްޓްރޯނިކް ޑި ަ

ނ
ތކެތިން ނުވަތަ ތަޙުލީލުކޮށްގެ ް
" .114އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އަންނަނިވި ަ
ނަގާ ސާމްޕަލާއި ،ޑާޓާއާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތަށެވެ.
)ހ(

ގތުން(
މނޭ ޮ
ކޮމްޕިއުޓަރު )ޕަރސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރު ،ލެޕްޓޮޕް ،ޓެބްލެޓް ހި ެ

)ށ(

މޯބައިލް ފޯނު.

)ނ(

ކެމެރާ.

)ރ(

އިލެކްޓްރޯނިކް ސްޓޯރޭޖް )ހާޑް ޑިސްކާއި ،ސިމް ކާޑާއި ،ޕެން ޑްރައިވާއި ،މެމޮރީ ކާޑާއި،
މޯޑެމް،

ޕޯޓަބަލް މީޑިއާ ޕްލޭޔަރާއި ،ކްލައުޑް ސްޓޯރޭޖާއި ،އޮންލައިން ސްޓޯރޭޖް ހިމެނޭ

މިފަދަ އެހެން ތަކެތި(.
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)ބ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ގަޑި )ސްމާޓް ވޮޗާއި ،އަތުކުރީގައި އަޅާ ޑިޖިޓަލް ގަޑިއާއި ،އެނަލޮގް އަތުރުކުރީ ގަޑިއާއި،
ފާރުގައި ހަރުކުރާ ގަޑިއާއި ،މިފަދަ އެހެން ތަކެތި(.

)ޅ(

އޯޑިއޯ ރިކޯޑަރާއި ވީޑިއޯ ރިކޯޑަރ.

)ކ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން

)ޅ( ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ

ލތްތައް.
އިތުރުން ،މަޢުލޫމާތު ރައްކައުކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކް އެހެނިހެން އާ ަ
އިލެކްޓްރޯނިކް

) .115ހ(

ގއި
ސސްތަކު ަ
ވއި ަ
ޑި ަ

ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
ތ
މ ު
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއްގައި ރައްކައުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ނަމަ ،އެ މަޢުލޫ ާ

މތު،
އވާ މަޢުލޫ ާ
ކއުކޮށްފަ ި
ރައް ަ

ނނެވެ.
ހޯދަންވާނީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށު ް

ނ
ގއި ނެގު ް
ތ ަ
ހެކީގެ ގޮ ު

)ށ(

ތ
ގ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާ ް
ޔންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ކުށު ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަ ާ
ތން ލިޔުމުން ރުހުން ދީފި ނަމަ ،ކޯޓް އަމުރަކާ ނުލައި
ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ފަރާ ު
ނންކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
މޢުލޫމާތު ބޭ ު
އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ،އެ ަ

)ނ(

އ ހޯދައިފި ނަމަ ،އެކަން
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތެ ް
ނ
ރހުންދިންކަމުގެ ލިޔު ް
ވއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ު
ލިޔުމުން ރިކޯޑްކޮށް ،މި ގަ ާ
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
ރ ް
އއްކު ު
ފޮރެންސިކް ހެކި ެ

ތއި އެއްޗެހި ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
މ ާ
" .116ފޮރެންސިކް ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އަންނަނިވި މަޢުލޫ ާ
)ހ(

ޑ
އތެރެހަށީގެ ފޮޓޯއާއި ،ބޮ ީ
އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ،ޑީ.އެން.އޭ.ގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ފޮޓޯއާއިެ ،
ޓކްނޮލޮޖީގެ ޒަރީޢާއިން
ސާމްޕަލާއި ،އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލް ހިމެނޭގޮތުން ،ސައިންސާއި ެ
ހޯދާ އެފަދަ މަޢުލޫމާތު.

)ށ(

މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ހަދާ އޮޓޮޕްސީން ލިބިދޭ މަޢުލޫމާތާއި ނަގާ ސާމްޕަލް.

)ނ(

ނ
ލބު ު
ތ ނުވަތަ އަނިޔާ ި
ރ ް
އއްޗެއް ނުވަތަ ކުށް ކުރި ފަ ާ
ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި ެ
ފަރާތް ނުވަތަ ކުށުގެ ވެ ި
ލލުކުރުމުން ދެނެގަނެވޭ
ށން ފެންނަ މާއްދީ ހެއްކެއް ތަޙު ީ
މަޢުލޫމާތާއި އެ މަޢުލޫމާތުގެ މަ ް
އޗަށް އެކުލަވައިލާ ރިޕޯޓު.
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)ރ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އ އެވަނީ ،މީހަކު ކުށް
ކއި "ކުށުގެ ވެށި" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ށޓަ ަ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަ ް
ކުރި ތަނާއި ،ކުށްކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ދާ ދިޔުމާއި ،ފިލަން ނުވަތަ އެއްޗެއް ފޮރުވުމަށް
ވަދެހުންނަން ކޮންމެ ަ
ތނަކަށެވެ.

ވިހިވަނަ ބާބު
ސާމްޕަލް ނެގުމާ ގުޅޭ އުސޫލު
ހއްކާއި ޤަރީނާ
ފޮރެންސިކް ެ
މއި
ގ ާ
މއި ނެ ު
ހޯދު ާ
މއި
ޓެސްޓުކުރު ާ
ނ
ކރު ް
ކއުތެރި ު
ރައް ަ
ސޮޔާއި ،އިނގިލީގެ

 .117ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ،ފޮރެންސިކް ހެކި ހޯދުމަށްޓަކައި ސާމްޕަލް ނެގުމުގައްޔާއި،
ރ
ކރާނީ ،މި ބާބުގައި ބަޔާންކު ާ
ތަޙުލީލުކުރުމުގައްޔާއި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލު ު
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

) .118ހ(

ނގުމާ
ނިޝާނާއި ފޮޓޯ ެ

ސޮޔާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  112ވަނަ މާއްދާގައި އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލާ
ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކެވެ.

ލ
ޅގެން ހިނގާނެ އުސޫ ު
ގު ި

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު،
ގނީ ،މި ގަވާއިދު ެ
ޅގޮތުން ހިނ ާ
ނ ނެގުމާ ގު ޭ
އިނގިލީގެ ނިޝާ ް
ގ  112ވަނަ މާއްދާގައި
އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު،
ފޮޓޯ ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  120ވަނަ މާއްދާގައި ،ހަށިގަނޑުގެ
ލވެ.
ބޭރުން ނަގާ ސާމްޕަލް ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫ ެ

ނގާ
ބރުން ަ
ޑގެ ޭ
ހަށިގަނ ު

) .119ހ(

ލ
ސާމްޕަ ް

ގނޑުގެ ބޭރުން ސާމްޕަލް ނެގޭނީ ،އެ ސާމްޕަލް ދޭންޖެހޭ
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހަށި ަ
މީހާގެ ރުހުމުގައި އެ ސާމްޕަލް ދޭނަމައެވެ.

)ށ(

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ސާމްޕަލް ދޭން ދެކޮޅުހަދާ ނަމަ ،އެ ސާމްޕަލެއް ފުލުހުން
ނަގަންވާނީ ކޯޓު އަމުރަކާ އެކުގައެވެ.

ނގާ
ރއިން ަ
އތެ ެ
ޑގެ ެ
ހަށިގަނ ު
ލ
ސާމްޕަ ް

) .120ހ(

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގޭނީ ،އެ ސާމްޕަލް ދޭންޖެހޭ
މީހާގެ ރުހުމުގައި އެ ސާމްޕަލް ދޭނަމައެވެ.
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ގ
ކށާއި ޖިންސީ ކުށްކުށު ެ
އތް ނަމަވެސް ،ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށް ު
އ އެހެން ޮ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ކޓު
ކންކަން ކުރެވޭނީޯ ،
ނނިވި ަ
ހންނާ ގުޅޭގޮތުން ،އަން ަ
ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީ ު
އަމުރެއްގެ ދަށުން ،އެ އަމުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

)ނ(

)(1

ލއި ފާސްކުރުން؛
މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ބަ ަ

)(2

ދ
މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގެ ފޮޓޯނެގުން؛ އަ ި

)(3

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގުން.

އ
ނބަރުގަ ި
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ އަކުރުގެ ) (3ވަނަ ނަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާމްޕަލް ނަގަންޖެހޭ މީހާ އެކަމަށް ދެކޮޅުހަދާނަމަ ،އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ
ތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަށް ފުލުހުންނަށް

ގ
ރ ެ
ބާ ު

ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ރ(

ބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނ ަ
ނ ނަ ް
ނ ނަންބަރާއި ) (3ވަ ަ
ވ ަ
ގ )ަ (1
މި މާއްދާގެ )ށ( ެ
ގޮތުގެ މަތިން ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރަންވާނީ ،ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ
ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރެއްގެ ނުވަތަ

ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެއްގެ

ށ
އެހީގައެވެ .އަދި ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަ ް
އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ވ ސާމްޕަލެއް މީހެއްގެ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނ ބޭނުންވާ ސާމްޕަލަކީ ކޮބައިކަމާއި ،އެ ސާމްޕަލް ނެގެނީ
ކިބައިން ނެގުމުގެ ކުރިން ،ނަގަ ް
ކޮން ސަބަބަކަ ް
ބޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ހން ަ
ށ ފުލު ު
ށޓަކައިކަން ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަ ް
އަދި ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް

ދ
ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ އެފަ ަ

ނވަތަ ސާމްޕަލްތަކަކާ
ު
ށޓަކައި ،އެހެން ސާމްޕަލަކާ
ކުށެއްގައި ބައިވެރިވިތޯ ބެލުމަ ް
އަޅައިކިޔުމަށް

އޭނާގެ

ކިބައިން

ހޯދޭ

ސާމްޕަލް

ސ
ބޭނުންކުރެވިދާނެކަންވެ ް

ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ފޮރެންސިކް
ކއި ނަގާ
ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަ ަ
ތތަކުގެ
އެހެނިހެން ބާވަ ް
ލ
ސާމްޕަ ް

) .121ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  109ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ
ބޭރުން ނަގާ ސާމްޕަލާއިި ،
ނ
ވއިދުގެ  110ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައި ް
މ ގަ ާ
ނ ނަގާ ސާމްޕަލް ފިޔަވައި ،މިނޫންވެސް ފޮރެންސިކް
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއި ް
ވތްތަކުގެ ސާމްޕަލް ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި
ހނިހެން ބާ ަ
ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ އެ ެ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޓ
ނެގޭނީ ،އެ ސާމްޕަލަކީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ހިފަހައް ާ
ތ
ސމްޕަލެއް ނަމަ ،ނުވަ ަ
ވތަ ހޯދައިފައިވާ ާ
ކން ނަގާ ނު ަ
މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗަ ު
ސާމްޕަލް ދޭންޖެހޭ މީހާ ރުހުމުގައި ސާމްޕަލް ދޭނަމައެވެ.
)ށ(

ށ
ށފައިވާ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ފުލުހުންނަށް ކޯޓު އަމުރަކަ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
އެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާމްޕަލް ،އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި
އޮތް ހާލަތުގައި ،އެ ފަރާތުގެ ރުހުމާއެކު ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ފުލުހުންނަށް އެ ސާމްޕަލް
ހޯދިދާނެއެވެ.

)ރ(

މ
ހން ޤާނޫނެއްގައި އެކަ ާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލު އެގޮތަށް ހިނގާނީ ،އެ ެ
ގުޅޭގޮތުން އެހެން އުސޫލެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކުއެވެ.

ހގެ
އވާ މީ ާ
ރވެފަ ި
މަ ު

) .122ހ(

ލ
ޑން ނަގާ ސާމްޕަ ް
ހަށިގަނ ު

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ،މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނަގައި
ށ ލިބިގެންވެއެވެ.
ތަޙުލީލުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަ ް
)(1

ކުށަކާ ގުޅިގެން މީހަކު މަރުވުން؛

)(2

ޝައްކުއުފެދޭ ފަދައަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ހާލަތެއްގައި މީހަކު މަރުވުން؛

)(3

މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ނުވަތަ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއަށް ލެއްގުން ނުވަތަ
ރާއްޖެއިން ފެނުން.

)ށ(

ވ
ކރަންވާނީ ،މަރުވެފައި ާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރު ފުލުހުން ބޭނުން ު
ތރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ
ކންކަމުގެ ެ
ނގައިގެން ،އަންނަނިވި ަ
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ަ
ކަންތައްތަކެއް ހޯދުމަށެވެ.
)(1

އޭނާ އަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުން.

)(2

އޭނާ މަރުވުމަށް ދިމާވި ސަބަބު ދެނެގަތުން.

)(3

ލން.
އޭނާ މަރުވުމުގައި ޖިނާއީ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފައިވާކަން ބެ ު

)(4

އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ކުށަކާ ގުޅޭ ހެއްކެއް ހޯދުން.
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ގއި
ރ ަ
ޑގެ ތެ ޭ
ހަށިގަނ ު

އަދަދު1107 :

) .123ހ(

ނ
ގ ް
އވާ ތަކެތި ނެ ު
ވއިފަ ި
ފޮރު ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
ދ ެ
ތގައި ބޭނުންކުރެވި ާ
ތޙުޤީޤުކުރެވޭ ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮ ު
ވތަ ަ
ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްޗެއް ނު ަ
އެއްޗެއް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ފޮރުވައިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ،
އެ އެއްޗެއް އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނެގޭނީ ،އެ މީހެއްގެ ރުހުމާއެކުގައެވެ.

)ށ(

މށް
ކރާ ފަދަ އެއްޗެއް އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނެގު ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ު
އެ މީހަކު ރުހުން ނުދޭ ހާލަތުގައި ،އެ އެއްޗެއް ނަގަންވާނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އެއްޗެއް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނަގަންވާނީ،
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކަށް ގެންގޮސް ،ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފަޔާއެކު ،ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާޔާ
އެއް ޖިންސެއްގެ ) 2ދޭއް( ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާޔާ އެއްޖިންސުގެ 2
ހމަތުކުރެވޭ މީހާޔާ އެއްޖިންސުގެ ) 2ދޭއް(
)ދޭއް( ފުލުހުން ނެތް ނަމަ ،ތު ު

މީހުންގެ

ހާޒިރުގައެވެ.
ނ
މގެ ލިޔު ް
ނދިންކަ ު
ރުހު ް

) .124ހ(

ގ
މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް މީހަކު ރުހޭކަމަށް ބުނެފި ނަމަ ،އޭނާ ެ
ށ
ތ ް
ނނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮ ަ
ބނުންވާ ސާމްޕަލް ނަގަންވާނީ ،އަން ަ
ކިބައިން ހޯދަން ޭ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ލިޔުމެއްގައި،

އޭނާ

އެ

ސާމްޕަލް

ދނުމަށް
ި

އ
ރުހޭކަމުގަ ި

ސޮއިކުރުމުންނެވެ.
)(1

ސާމްޕަލް ދޭ މީހާގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ދިވެހި ރައްތިޔެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ
ނބަރު؛
ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަ ް

)(2

ސާމްޕަލް ދޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކުށުގެ ތުހުމަތު؛

)(3

ނންވާ ސާމްޕަލަކީ ކޮބައިކަން؛
ނަގަން ބޭ ު

)(4

ސާމްޕަލް ނަގާ ސަބަބު؛

)(5

ސާމްޕަލް ދޭ މީހާގެ ސޮޔާއި އިނގިލީގެ ނިޝާން؛

)(6

ސާމްޕަލް ނެގުނު ތަން؛

)(7

ކގެ ސަރވިސް
ސާމްޕަލް ނަގާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ،އެ ފަރާތްތަ ު
ނަންބަރު ނު ަ
ތ
ތޔެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަ ަ
ވތަ ދިވެހި ރައް ި
ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛
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)(8

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ސާމްޕަލް ނެގިއިރު ހާޒިރުވެތިބި ފަރާތްތަކުގެ ސަރވިސް ނަންބަރު ނުވަތަ ދިވެހި
ނބަރު؛
ރައްތިޔެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަ ް

)(9

ދ
ހުއްދަ ދިން ފަރާތާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރު؛ އަ ި

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

ބެލުމަށްޓަކައި

އހެން
ެ

ސާމްޕަލަކާ

ނުވަތަ

ސާމްޕަލްތަކަކާ

އަޅައިކިޔުމަށް އޭނާގެ ކިބައިން ހޯދޭ ސާމްޕަލް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސާމްޕަލް ދޭ މީހާ ސޮއިކުރާ
ވނެއެވެ.
ޓން ާ
ލިޔުން ،ރިކޯޑުކޮށްފައި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ފުލުހުން ބަލަހައް ަ

)ނ(

ފއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސާމްޕަލް ދޭ މީހާ އެކަމަށް ލިޔުމުން
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ރުހުން ދީފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުންނާއި ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން
ސާމްޕަލެއް ނެގޭނީ ކޯޓު އަމުރާއެކުގައެވެ.

)ރ(

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މަރުވެފައިވަނިކޮށް ފެންނަ،
މރުވެފައިވަނިކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލައްގާ މީހަކީ ނުވަތަ
ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހުންނާއިަ ،
ނ
ބހޭ ގޮތު ް
ފދަ މީހުންނާ ެ
ކކަން ދެނެގަތުމަށާއި ،އެ ަ
ކަނޑުމަތިން ހޮވާ މީހަކީ ކާ ު
ށ
މ ް
ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތު ަ
ލހައްޓާ ޑޭޓާ ބޭސްތަކަށް ޭ
ތތަކުން ބަ ަ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާ ް
ނ
ޓަކައި ނަގަންޖެހޭ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޯޓު އަމުރެއް ނެތަސް ނުވަތަ އެހެ ް
ލބިގެންވެއެވެ.
ލހުންނަށް ި
ފަރާތެއްގެ ރުހުން ނެތަސް ،ފު ު

މގެ ކޯޓު
ގ ު
ސާމްޕަލް ނެ ު
ނ
އދު ް
މރަށް ެ
އަ ު

ޑގެ ތެރެއިންނާއި ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކޯޓު
 .125ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނ ު
ނއެވެ.
ހށަހަޅަންވާ ެ
އަމުރަށް އެދުމުގައި ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ފުލުހުން ު
)ހ(

ތ
މީހާގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ދިވެހިރައްތިޔެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަ ަ
ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛

)ށ(

ޤނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ،
ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށަކީ ކޮން ާ
ކޮން ކުށެއްކަން؛

)ނ(

ނންވާ ސާމްޕަލަކީ ކޮބައިކަން؛
ނަގަން ބޭ ު
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)ރ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ށ
ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށް އޭނާ ކުރިކަމަށް އެހައިތަނަ ް
ލިބިފައިވާ ހެކި؛

)ބ(

ނ
ކމުގެ ތެރެއިން ކޮ ް
ވއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ަ
ކޯޓު އަމުރަށް އެދެނީ މި ގަ ާ
ކަމަކަށްޓަކައި ކަމާއި ،އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު؛

)ޅ(

ނ
ކޯޓު އަމުރުން ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ކަންކަން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ތަންފީޛުކުރާ ެ
އޮފިސަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމު؛ އަދި

)ކ(
އރު ރިކޯޑުކުރާ
ގ ި
ސާމްޕަލް ނަ ާ
ތ
މަޢުލޫމާ ު

ހޅުމަށް އެދޭ ނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު.
ކޯޓުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހުށަ ެ

ތ
ޢލޫމާ ު
ހލަތުގައި ،އަންނަނިވި މަ ު
 .126މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއިން ނުވަތަ ބޭރުން ސާމްޕަލް ނަގާ ާ
ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ސާމްޕަލް ނެގުނު މީހާގެ ނަމާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަތަ
ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛

)ށ(

ސާމްޕަލް ނެގި ތާރީޚާއި ގަޑި؛

)ނ(

ސާމްޕަލް ނަންބަރު؛

)ރ(

މައްސަލައިގެ ކޭސް ނަންބަރު؛

)ބ(

ނބަރު؛
ސާމްޕަލް ނަގަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނަމަ ،ކޯޓު އަމުރު ނަ ް

)ޅ(

ސާމްޕަލްގެ ބާވަތް؛

)ކ(

ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނެގިފައިވަނީ އެ މީހެއްގެ އެއްބާރުލުމާ އެކުގައި ކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން؛

)އ(

ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނެގިފައިވަނީ އެ މީހެއްގެ އެއްބާރުލުމާއެކުގައި ކަމުގައި ނުވާނަމަ،
އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރެވުނުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން .އަދި ބާރުގެ
ބޭނުންކުރިނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފުސީލު؛

)ވ(

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ ޖިންސީ ކުށެއް ކުރިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި،
ނ ސާމްޕަލަކާ ނުވަތަ
ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއްގައި ބައިވެރިވިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ،އެހެ ް
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ،
ސާމްޕަލްތަކަކާ އަޅައިބެލުމަށް ޓަކައި އޭނާގެ ކިބައިން ހޯދޭ ސާމްޕަލް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަ ް
ނންކަން.
އެ މީހަކަށް އެންގިކަން ނުވަތަ ޫ
އެކާވީސްވަނަ ބާބު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މުދަލާއި ސާމްޕަލް ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން
ކރު ް
މުދަލާއި ސާމްޕަލް ސީލް ު
ބލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މުދަލާއި،
ނ  .127މި ގަވާއިދުގެ  140ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ،ފުލުހުންގެ ެ

މ
ކން ެ
ނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނަގާ ޮ
ބބުގައި ބަޔާ ް
ވއިދުގެ ވިހި ވަނަ ާ
ތަޙުލީލުކުރުމަށް ޓަކައި ،މި ގަ ާ
ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށްފަހު ،އެ ސާމްޕަލަކާ އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް ސީލްކުރަންވާނެއެވެ.
މ
ފ ު
ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ޯ

) .128ހ(

ފުލުހުން ނަގާ ކޮންމެ މުދަލެއް އަދި ސާމްޕަލެއް ސީލްކޮށް ،އެ އެއްޗެއްގެ ބޭރުގައި ،ޗެއިން
އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި ،އެ
މުދަލަށް

ށ
ސާމްޕަލަ ް

ނުވަތަ

އެވިޑެންސް

ނަންބަރެއް

ދީފައި ،އެ

ނބަރު
ނަ ް

ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ތ
ނވަ ަ
ށ ގެންދާ ނަމަު ،
ތނަ ް
ވތަ ސާމްޕަލެއް އެއްތަނުން އަނެއް ަ
ނަގައިފައިވާ މުދަލެއް ނު ަ
އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ސާމްޕަލާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ބަދަލުވާ ނަމަ ،ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ
ފޯމުގައި އެކަން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިޔުމުގައި އިމްލާ ކުށެއް ނުވަތަ
ލިޔުމުގެ ކުށެއް ލިޔެވިއްޖެ ނަމަ ،އެ ކުށެއް ލިޔުނު ފުލުހަކު ،އެ ތަނެއް އެއް ރޮނގުން
ތ އެތަނުގެ ކައިރީގައި
ތ ލިޔެ ،އެތަނާ ދިމާގައި ނުވަ ަ
ކަނޑައިލުމަށްފަހު ،ރަނގަޅުގޮ ް
ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

މުދަލާއި ސާމްޕަލް
ރައްކައުތެރިކަމާއެކު
ބެލެހެއްޓުން

.129

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  127ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސީލްކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ޗެއިން އޮފް
ޖހޭ
ކަސްޓަޑީ ފޯމެއް ހަރުކޮށް ،ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓަން ެ
ތަކެއްޗެވެ .މިގޮތުން އެ ތަކެތި ތަޙުލީލުކޮށް ،މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އެ
އޅާ ތަނެއްގައި ،އޭނާގެ
ރގެ އެންމެ އިސްފަރާތުން ކަނޑަ ަ
ހންގެ އިދާ ާ
ނނީ ފުލު ު
ތަކެތި ހުން ާ
ޒިންމާގެ ދަށުގައެވެ.
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ ،ރައްކައުތެރިކަމާއެކު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތަނަކީ ،ތަޅުލެވޭގޮތަށް ހުން ަ
ކން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ
ބެލެހެއްޓޭ ތަނެއް ަ
ޒިންމާއެކެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތަނުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު
ތން އަންނަނި ި
ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮ ު
ވ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ޔ
ގނެގޮތަށް ލި ެ
އެ ތަނުގައި ބަހައްޓާ ތަކެއްޗާއި ،އެ ތަނުން ނަގާ އެއްޗެހި އެނ ޭ
ރިކޯޑުކުރުން؛

)(2

ނގާ ފުލުހުންގެ
ނން ތަކެތި ަ
އެ ތަނުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާ ފުލުހުންނާއި ،އެތަ ު
މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުން؛

)(3

މތު ،ތާރީޚާއި ގަޑި
ހވާލުވެހުރި ފުލުހެއްގެ މަޢުލޫ ާ
ތަނުގެ ތަޅުދަނޑިއާ އެވަގުތަކު ަ
އެނގޭނެގޮތަށް ރިކޯޑުކުރުން.

ރމަށް
ސާމްޕަލް ތޙުލީލުކު ު

.130

ނ
ފޮނުވު ް

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ސާމްޕަލެއް ނަގައިފި ނަމަ،
ތަޙުލީލު ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ކަނޑައަޅާ ލެބޯރަޓަރީއަކަށް ،ފުލުހުން،
އެ ސާމްޕަލް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ރވޭނެ
ސާމްޕަލް ތަޙުލީލުކު ެ
ލ
އުސޫ ު

) .131ހ(

ރންސިކް ސާމްޕަލްތަކެއް ތަޙުލީލިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ
ޕޮލިހުގެ ފަރާތުން ނަގާ ހުރިހާ ފޮ ެ
ޓންވާނެއެވެ.
އ ަ
ނނަނިވި މިންގަނޑުތައް ހިފަހަ ް
ހުރިހާ ލެބޯރެޓަރީތަކެއްގައި އަ ް
)(1

ކ ސައިންސްގެ
ރއިން ފޯރުކޮށްދެވޭ ފޮރެންސި ް
ގ ތެ ެ
ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ެ
ޚިދުމަތްތަކަކީ

އެކަށޭނަ

ފެންވަރެއް

ވތްތަކުގެ
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،އެކި ބާ ަ

ހިފަހައްޓާ

ނ
ޚިދުމަތްތަކެއްކަ ް

ކށް
ސާމްޕަލްތަކާއި އެކި ބޭނުންތަ ަ

ގ ސްޓޭންޑަރޑް
ތަޙުލީލުކުރެވޭ ސާމްޕަލްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކު ެ
ރން .އަދި ޒަމާނީ
އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖިއަރ އެއް ލިޔެ ،އެއަށް ޢަމަލުކު ު
ކުރިއެރުންތަކާ އެއްހަމަކުރުމަށް ،ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖިއަރ
ބދަލުތައް ގެނައުން.
މުޠާލިޔާކޮށް ،އެއަށް އެކަށޭނަ ަ
)(2

ނންކުރާ ހުރިހާ މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓް ،އެ ތަކެއްޗާ އެންމެ
ލެބޯޓަރީގައި ބޭ ު
އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓައި ،އެ ތަކެތި މޮނިޓަރކޮށް ،އެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް
ތ
އއް ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،އެކަން ރިކޯޑުކޮށް ،ތަކެ ި
ވެއްޖެ ނަމަ ،ނުވަތަ މައްސަލަ ެ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޓރީގެ ފެންވަރު
ލބޯ ަ
ނ ރިކޯޑުކޮށް ،އެ ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓައިެ ،
ބޭނުންކުރެވޭ ކަންކަ ް
މށް އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓު ަ
)ށ(

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނާއި ،އެ ނޫން
ފަރާތްތަކުންވެސް،

އިންސާނީ

ކަރާމަތް

ރައްކައުތެރިކޮށް،

އިންސާނީ

ކަރާމާތަށް

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

ބާވީސްވަނަ ބާބު
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން
މއްލަ
ނތަނާއި އަ ި
އާންމު ތަ ް
ރމުގެ
ފސްކު ު
ތަންތަން ބަލައި ާ
ނ
ހއްޓު ް
ރިކޯޑު ބެލެ ެ

) .132ހ(

ލ
ތ އަމިއް ަ
އމުރަކާ ނުލައިނަމަވެސް ،އާންމު ތަނެއް ނުވަ ަ
ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ނުވަތަ ކޯޓު ަ
ތަނެއްނަމަވެސް ފުލުހަކު ބަލަ ި
އ ފާސްކޮށްފި ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ،އެ ތަނެއް ބަލައި
ލމާތު ހިމެނޭ ރިކޯޑެއް
ނނިވި މަޢު ޫ
ފާސްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހަކު އަން ަ
ލިޔަންވާނެއެވެ.
)(1

މތު:
ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުގެ މަޢުލޫ ާ

)(2

ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

)(3

ހރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛
ބަލައި ފާސްކުރި ތަނާ ހަވާލުވެ ު

)(4

އެ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން؛

)(5

ބަލައި ފާސްކުރި ސަބަބު؛

)(6

ބަލައި ފާސްކުރި ފުލުހުންގެ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް
ޓޝަން؛
ނަންބަރާއި ،މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ސް ޭ

)(7

ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މީހުން؛

)(8

ބަލައި ފާސްކުރަން ފެށި ވަގުތު؛

)(9

ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމި ވަގުތު؛

)(10

ރވި ފުލުހުންގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރު؛
ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހަރަކާތެ ި
އަދި
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)(11

ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުން އެއްޗެއް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ހިފެހެއްޓި ނަމަ ،އެ އެއްޗެއްގެ ތަފުސީލު

)އެ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ ،އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަކަށް( އަދި
އެ އެއްޗެއް ފެނުނު ތަން.
)ށ(

ފުލުހުން ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރީ އެ ތަނާ ހަވާލުވެހުރި މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި ނަމަ،
ށން ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ ު
ވހުރި
ފލުހުން ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް ،އެ ތަނާ ހަވާލު ެ
މ
ނ ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެހެން ކޮން ެ
ހލަތުގައި ވަގުތު ް
ނ ދެވެންއޮތް ާ
މީހާއަށް ވަގުތު ް
ޅސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ
ނމޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ) 48ސާ ީ
ހާލަތެއްގައި ،ބަލައި ފާސްކޮށް ި
ތެރޭގައި އެ ލިޔުން ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

ށފައިވާ ރިކޯޑުގެ އިތުރު ކޮޕީއެއް ،ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ވނެއެވެ.
ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަން ާ

)ރ(

ވހުރި
ފލުހުން ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް ،އެ ތަނާ ހަވާލު ެ
ށން ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ ު
މީހާއަށް ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކޮށް ،އެ ފަރާތުން އެ ލިޔުމާ ހަވާލު ނުވި ނަމަ،
ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަކަށް

މށްފަހު ،ލިޔުމުގައި
އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނު ަ

އެކަން

ހން ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
ފާހަގަކޮށް ،ދެ ފުލު ު
)ބ(

ވހުރި
ފލުހުން ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް ،އެ ތަނާ ހަވާލު ެ
ށން ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ ު
ހވާލު ނުވި ނަމަ ،މި
ތކޮށް ،އެ ފަރާތުން އެ ލިޔުމާ ަ
މީހާއަށް ހަވާލުކުރަން މަސައްކަ ް
މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ފއިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު ،ބަލައި ފާސްކުރެވުނު
ތަނުގައި ހުރި ފަސޭހައިން ފެންނަ ތަނެއްގައި ފުލުހުން ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް،
ރންވާނެއެވެ.
ބާއްވަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ހަރުކު ަ

ހރު ބަލައި
އުޅަނދުފަ ަ
މގެ ރިކޯޑު
ފާސްކުރު ު
ނ
ބެލެހެއްޓު ް

) .133ހ(

ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައިނަމަވެސް ،އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ،އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި
މތު ހިމެނޭ ރިކޯޑެއް ލިޔަންވާނެއެވެ.
ފުލުހަކު ،އަންނަނިވި މަޢުލޫ ާ
)(1

އޮޑި ނަންބަރު ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި ،ބާވަތް .އަދި ކަނޑު
ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް ނަމަ އުޅަނދުގެ ނަން ،އަދި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ
ވތަ ކުރެވުނު ކަސްޓަމްސް
ގއި ބޭނުންކުރާ ނު ަ
އުޅަނދެއް ނަމަ ،އިމްޕޯޓުކުރުމު ަ
ނބަރު؛
ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން އޮތް ނަ ް
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)(2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑުގެ ނަންބަރު؛

)(3

އުޅަނދާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރާއި ،އުޅަނދާ ހަވާލުވެހުރި ހައިސިއްޔަތު؛

)(4

އެ އުޅަނދު ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ހުރި އެއްޗެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން؛

)(5

ބަލައި ފާސްކުރި ސަބަބު؛

)(6

ބަލައި ފާސްކުރި ފުލުހުންގެ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް
ނަންބަރާއި ،މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު؛

)(7

ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މީހުން؛

)(8

ބަލައި ފާސްކުރަންފެށި ވަގުތު؛

)(9

ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމި ވަގުތު؛

ރވި ފުލުހުންގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރު؛
) (10ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހަރަކާތެ ި
އަދި
) (11ބަލައި ފާސްކުރި އުޅަނދުން އެއްޗެއް ފެނުނުނަމަ އެ އެއްޗެއްގެ ތަފުސީލާއި،
އެ އެއްޗެއް ފެނުނު ތަން.
)ށ(

ފުލުހުން އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރީ އެ އުޅަނދާ ހަވާލުވެހުރި މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި ނަމަ،
ށން ފު ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ ު
ލހުން ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް ،އެ އުޅަނދާ ހަވާލުވެހުރި
ނއެވެ .އަދި އެއްވެސް
ވ ެ
ތ ހާލަތުގައި ވަގުތުން ދޭން ާ
މީހާއަށް ،ވަގުތުން ދެވެންއޮ ް
ނ
ހާލަތެއްގައި އެ ރިކޯޑު ނުދީ ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަވެގެ ް
ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ބލައި ފާސްކުރި އުޅަނދަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  99ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ފުލުހުން ަ
ފަދަ ވެރިފަރާތް ނޭނގޭ އުޅަނދެއް ނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުލުހުން ލިޔާ
ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް ،އެ އުޅަނދުގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ރިކޯޑުގެ އިތުރު ކޮޕީއެއް،
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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) .134ހ(

ނ
ކރު ް
ލމާތު ރިކޯޑު ު
ގުޅޭ މަޢު ޫ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

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

ހާލަތްތަކުގައި

މެނުވީ،

ބަލައި

ފާސްކުރުމުގެ

ރިކޯޑު

ވަގުތުން

ލިޔެ

ބަލަހައްޓަން ާ
ވނެއެވެ .އެކަން ވަގުތުން ރިކޯޑު ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައިވެސް ،ވީ އެންމެ
އަވަހަކަށް އެ ރިކޯޑު ލިޔަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ތ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ރިކޯޑު ލިޔުމުގައި ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާ ު
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)(1

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛

)(2

ބަލައި ފާސްކުރި ބޭނުން؛

)(3

ބަލައި ފާސްކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު؛

)(4

ބަލައި ފާސްކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛

)(5

ބަލައި ފާސްކުރި ތަން؛

)(6

ކއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛
ބަލައި ފާސްކުރުމުން ފެނުނު ތަ ެ

)(7

ބަލައި ފާސްކުރި އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،ސޮއި؛

)(8

އ ،ސަރވިސް
ހން އޮފިސަރުންގެ ނަމާ ި
ވ ތިބި އެ ެ
ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުގައި ހާޒިރު ެ
ނަންބަރު؛

)(9

ބލައި ފާސްކުރެވުނު މީހާއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ަ
ނުވަތަ ހާނިއްކައެއް ލިބުނު ނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފުސީލު؛

އ
) (10ބަލައި ފާސްކުރަނީ ނަފްސާނީ އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް ނަމަ ،ބަލަ ި
ފާސްކުރިއިރު ހާޒިރުވެހުރި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛
ތ ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ
) (11ބަލައި ފާސްކުރީ ،ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަ ު
ހނު ސަބަބު؛
ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ނޫން ނަމަ ،އެފަދައިން ބަލައި ފާސްކުރަންޖެ ު
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ށދޭ ފަރާތުގެ
) (12ބަލައި ފާސްކުރީ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮ ް
ހާޒިރުގައި ނޫން ނަމަ ،އެކަމަށް ހުއްދަދިން އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް
ނަންބަރާއި ،ސޮއި.
)ނ(

ނ
ފުލުހަކު ،މީހަކު ބަލައި ފާސްކޮށްފި ނަމަ ،އެ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ފުލުހު ް
ދންވާނެއެވެ .އަދި އެހެން
ލިޔާ ރިކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް ،ވަގުތުން ދެވެންއޮތް ހާލަތުގައި ވަގުތުން ޭ
ލސްވެގެން ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އެ ރިކޯޑު ަ
ދޭންވާނެއެވެ.

)ރ(

ށފައިވާ ރިކޯޑުގެ އިތުރު ކޮޕީއެއް ،ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި
ކ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ޮ
ވނެއެވެ.
ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަން ާ

ނ
ލދިނު ް
ބަދަ ު

) .135ހ(

އ
ލ ި
ހން އުޅަނދެއް ބަ ަ
ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައިނަމަވެސް ،ފުލު ު
ށ
ބދޭ ޤާނޫނީ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ،އެ އުޅަނދަ ް
ފާސްކުރުމުގައި ،ފުލުހުންނަށް ލި ި
އޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ،އަންނަނިވި ) 2ދޭއް(
ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގައި ހުރި އެ ް
އުސޫލުންކުރެ އުސޫލެއް ހިނގާނެއެވެ.
)(1

ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރި އުޅަނދަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  95ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
ކށް ފެތޭ އުޅަނދެއްކަމަށް،
ހލަތުންކުރެ ހާލަތަ ަ
ގައި ބަޔާންކުރާ ) 7ހަތެއް( ާ
އ އުޅަނދުގައި
ތ ެ
ދށް ނުވަ ަ
ބަލައި ފާސްކުރުމުން ކަށަވަރުވާ ނަމަ ،އެ އުޅަނ ަ
ނއެވެ.
ށ ފުލުހުން ޒިންމާވާކަށެއް ނުޖެހޭ ެ
ހުރި އެއްޗަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަ ް

)(2

ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރި އުޅަނދަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  95ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
ދއް ނޫންކަމަށް،
ފތޭ އުޅަނ ެ
ލތުންކުރެ ހާލަތަކަށް ެ
ގައި ބަޔާންކުރާ ) 7ހަތެއް( ހާ ަ
އ
ބަލައި ފާސްކުރުމުން ކަށަވަރުވާ ނަމަ ،އަދި އެ އުޅަނދެއް ފުލުހުން ބަލަ ި
ފާސްކުރުމަށް ހުރަހެއް ކުރިމަތިކުރުވައިފައި ނުވާނަމަ ،އެ އުޅަނދަށް ނުވަތަ އެ
ނ
ލން ،ފުލުހު ް
ބނު ގެއް ު
ބލައި ފާސްކުރުމުން ލި ު
އުޅަނދުގައި ހުރި އެއްޗަކަށްަ ،
ކަނޑައަޅާ އާންމުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ހާލަތަށް ބަލައިފައި
އވެ.
ފުލުހުން މަރާމާތު ކޮށްދޭން ވާނެ ެ

)ށ(

އ
ބލަ ި
ތނެއް ަ
ފލުހުން ަ
ޓ އަމުރަކާ ނުލައިނަމަވެސްު ،
ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ނުވަތަ ކޯ ު
ކށް
ބދޭ ޤާނޫނީ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ،އެ ތަނަ ަ
ލ ި
ފާސްކުރުމުގައި ،ފުލުހުންނަށް ި
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނުވަތަ އެ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ،އަންނަނިވި ) 2ދޭއް(
އުސޫލުން ކުރެ އުސޫލެއް ހިނގާނެއެވެ.
)(1

ތ ކުށާ ގުޅުން
ވ ަ
ހން ނު ަ
ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރި ތަނަކީ ،ކުށާ ގުޅުންހުރި މީ ު
ހުރިތަކެތި ހުރި ތަނެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ ،އެ ތަނަށް ނުވަތަ އެ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗަކަށް ލިބުނު
އ ނުޖެހޭނެއެވެ.
ގެއްލުމަށް ފުލުހުން ޒިންމާވާކަށެ ް

)(2

ތ ކުށާ ގުޅުން
ވ ަ
ހން ނު ަ
ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރި ތަނަކީ ،ކުށާ ގުޅުންހުރި މީ ު
ބލު
ބނާކޮށް ޤަ ޫ
ބތަކުގެ މައްޗަށް ި
ކށީގެންވާ ސަބަ ު
މށް އެ ަ
ހުރިތަކެތި ހުރި ތަނެއްކަ ަ
ނުކުރެވޭ ނަމަ ،އަދި ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުރަހެއް ކުރިމަތިކުރުވައިފައި
ބނު ގެއްލުން،
އ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗަކަށް ލި ު
ނުވާ ނަމަ ،އެ ތަނަށް ނުވަތަ ެ
ށ
ފުލުހުން ކަނޑައަޅާ އާންމުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ހާލަތަ ް
ހން މަރާމާތު ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
ބަލައިފައި ،ފުލު ު
ތޭވީސްވަނަ ބާބު
މުދާ ހިފެހެއްޓުން

ރ
މގެ ބާ ު
ހއްޓު ު
މުދާ ހިފެ ެ

ސކުރުމުގައި ،ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޤާނޫނުން ނުވަތަ މި
 .136މީހުންނާއި ތަންތަން ބަލައި ފާ ް
ގަވާއިދުން ހުއްދަކުރާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗަކުން ބައެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ލބިގެންވެއެވެ.
ފލުހުންނަށް ި
ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާއިން ު

މދާ
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ު
ނ
ހިފެހެއްޓު ް

ށ
ބލުމުގެ ދަށަ ް
ނލައި ފުލުހުންގެ ެ
ނނަނިވި ތަކެތި ،ކޯޓު އަމުރަކާ ު
ލތްތަކުގައި ،އަ ް
 .137އަންނަނިވި ހާ ަ
ގެންދެވިދާނެއެވެ.
)ހ(

ތރޭގައި ކުށެއްގެ ހެކީގެ
ތންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ެ
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އާންމު ަ
ށ ޤަބޫލުކުރެވޭ އެއްޗެއް.
ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަ ް

)ށ(

ދއްގައި ،ނުވަތަ މީހަކު
އާންމު ތަނެއްގައި ހުރި މީހަކު ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ހިނ ެ
ށ
އ ވަގުތަކު އެ އުޅެނީ ކުށެއް ކުރަންކަމަށް ބުއްދިއަ ް
ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ،ނުވަތަ ެ
ކތަކެއް ހުރެއްޖެ ހިނދެއްގައި،
ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ހެ ި
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ވ
ނ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެ ޭ
ނން ކުރެވިދާ ެ
ހކީގެ ގޮތުގައި ބޭ ު
އެ މީހާގެ އަތުގައި ކުށެއްގެ ެ
ށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް.
އެއްޗެއް އޮތްކަމުގައި ފުލުހުންނަ ް
)ނ(

ކ
ނވަތަ އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެވަގުތަ ު
އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ު
އެ ތަނަކާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ ރުހުމާއެކު އެ ތަނެއް ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ފެންނަ
ގ
ނނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށެއްގެ ހެކީ ެ
އާންމު ފަރުދަކު ގެންގުޅުން ޤާ ޫ
ށ ޤަބޫލުކުރެވޭ އެއްޗެއް.
ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަ ް

)ރ(

ބލައި ފާސްކުރުމުގައި،
ތގެ މަތިން އަމިއްލަ ތަނެއް ަ
ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮ ު
އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ެ
ނމަ؛ އަދި އެ އެއްޗަކީ،
ފނިއްޖެ ަ
ޖިނާއީ

އެހެން ކުށަކާ ގުޅޭ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްކަމަށް

ފުލުހުން ަ
ގ
އ އެއްޗެއް ފޮރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ނައްތައިލުމު ެ
ނށް ބެލޭ ނަމަ؛ އަދި ެ
ކށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެ އެއްޗެއް.
ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް އެ ފުލުހަ ަ
)ބ(

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އުޅަނދެއް ފާސްކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި ،އެ އުޅަނދެއް ބަލައި
ފާސްކުރުމުގައި ،އެ އުޅަނދަކުން ފެންނަ ،އަންނަނިވި ތަކެތި:

)ޅ(

)(1

ޤާނޫނަކުން ގެންގުޅުން މަނާކުރާ ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ގޮވާ އެއްޗެއް؛

)(2

މަސްތުވާ އެއްޗެއް؛

)(3

ވަގަށްނަގައިފައިވާ މުދާ؛

)(4

ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ މުދާ؛

)(5

މށް ބެލޭ އެއްޗެއް.
ކުށްކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަ ަ

ކ މީހަކާ ސުވާލުކުރުމުގައި ،ނުވަތަ ތަނަކަށް ވަނުމުގައި،
ލހަ ު
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފު ު
ގއި ،ނުވަތަ ަ
އޓުމު ަ
ނުވަތަ އުޅަނދެއް ހިފެހެ ް
ގ
ފހަތުން ފަހައިދިޔުމުގައި ،ނުވަތަ ކުށު ެ
އ
ނ ާ
ކ އެ ފުލުހަކު އޭ ާ
ނ ޚިލާފު އެއްޗެއް ނުވަތަ އެވަގުތަ ު
ވެށީގެ ތެރެއިން ،ޤާނޫ ާ
މުޢާމަލާތްކުރާ މައްސަލައިގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ،އެއްވެސް
ށ ލޯމައްޗަށް ފެންނަން
މިންވަރެއްގެ ބަލައި ފާސްކުރުމަކަށް ބޭނުންނުވެ ،ދިމާއަ ް
އޮވެއްޖެނަމަ ،އެ އެއްޗެއް.
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)ކ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
ދކުން ނުވަތަ ތަނަކު ް
ށ މީހެއްގެ އަތުން ނުވަތަ އުޅަނ ަ
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ފުލުހުންނަ ް
ނނުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މުދަލެއް.
ހިފެހެއްޓިދާނެކަމުގައި ޤާ ޫ

މއްލަ
ރގެ ދަށުން އަ ި
ކޯޓު އަމު ު

) .138ހ(

ހރި މުދާ
އގައި ު
ތަނެ ް

ތ
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،އަންނަނިވި ތަކެ ި
ށ ލިބިގެންވެއެވެ.
ހންނަ ް
ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ،ފުލު ު

ނ
ހިފެހެއްޓު ް

)(1

ކރާ އެއްޗެއް.
އ އަމުރުން ހިފެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ު
ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ެ

)(2

ކުށްކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ހުރި
އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗަކުން ބައެއް .އެއްޗެއް އެއްކޮށް.

)(3

ނ ހޯދައިފައިވާ
ނ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެ ް
ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
މުދަލެއް އެ ތަނުގައި ހުރި ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް.

)(4

ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި،
އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ އެތި ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ؛ އަދި
އެ އެއްޗަކީ ،ޖިނާއީ

ނ
އެހެން ކުށަކާ ގުޅޭ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާ ެ

އެއްޗެއްކަމަށް ފުލުހުންނަށް ބެލޭ ނަމަ؛ އަދި އެ އެއްޗެއް ފޮރުވުމުގެ ފުރުޞަތު
ލކުރެވޭ ނަމަ،
ތ އޮތްކަމަށް އެ ފުލުހަކަށް ޤަބޫ ު
ނުވަތަ ނައްތައިލުމުގެ ފުރުޞަ ު
އެ އެއްޗެއް.

)ށ(

ވ
ނން ާ
ނކުން ހޯދަން ބޭ ު
ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި ،ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަ ަ
އެއްޗަކީ

އެއްވެސް

ބާވަތެއްގެ

އިލެކްޓްރޯނިކް

ގއި
ވަސީލަތެއް ަ

ރައްކައުކޮށްފައިވާ

މަޢުލޫމާތެއް ނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ބެލޭނެ ގޮތަށާއި ،އެ މަޢުލޫމާތު ކިޔަން އެނގޭނެގޮތަށާއި،
އެ ތަނުން ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3ވަނަ މާއްދާއާއި 4 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެއީ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން
ބަލަންވާނެއެވެ.

100

ވޮލި ުއމް48 :
ލގެ
ހިފަހައްޓާ މުދަ ު

އަދަދު1107 :

) .139ހ(

ރ
ނވެންޓް ީ
އި ް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ކ
އންވެންޓްރީއެއް ،ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛުކުރާ ފުލުހަ ު
ފުލުހުން ހިފަހައްޓާ މުދަލުގެ ި
ރފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި،
ހން އެކަން ކުރަންވާނީ ،މުދަލުގެ ވެ ި
އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ .ފުލު ު
ވރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު
ބަލައި ފާސްކުރާ ވަގުތުއެވެ .ވެރިފަރާތް ނެތް ހާލަތެއްގައިެ ،
ޙިމާޔާތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ާ
އ
މ ޖަދުވަލު  14ގަ ި
ހޒިރުގައެވެ .އިންވެންޓްރީ ފޯ ް
އެވަނީއެވެ.

)ށ(

ގ
ބަލައި ފާސްކުރެވުނު ތަނުގައި އެވަގުތު ހާޒިރުވެހުރި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ މުދަލު ެ
އންވެންޓްރީގެ ކޮޕީއެއް
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ،ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ ި
ފުލުހުން ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ،ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެއް
ފހަ ް
ތަންފީޛުކުރުމުގެ ތެރެއިން ހި ަ
ނޓްރީ
ވއިލާނީ ،އިންވެ ް
އޓާ މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ އެކުލަ ަ
ލިޔާ އޮފިސަރާއި ،އެހެން އިތުރު ފުލުހަކާއި ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހާޒިރުގައެވެ .ވެރިފަރާތް
ނެތް ހާލަތެއްގައި ،ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔާތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

)ރ(

ޓރީއާ ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް
ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ އިންވެން ް
ޞލަޙަތު ޙިމާޔާތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކުން ހަވާލުނުވި ނަމަ،
ހާލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ މަ ް
ކރަންވާނެއެވެ.
އިންވެންޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ،ބަލައި ފާސްކުރިތަނުގައި ފުލުހުން ހަރު ު

)ބ(

މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ،ބަލައި ފާސްކުރާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ ތަނުގެ
ތ
މަޞްލަޙަތު ރައްކައުތެރިކޮށްދޭ ފަރާތަކީ ،އެ ތަނުގައި ހުރި މުދަލުގެ މަޞްލަޙަ ު
ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.

ސައުވީސްވަނަ ބާބު
ހިފަހައްޓާ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
ނސް
އވިޑެ ް
މއި ެ
ސީލްކުރު ާ
ނ
ބރު ދިނު ް
ނަން ަ

) .140ހ(

ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފަހައްޓައިފި ނަމަ،
އއްޗަކީ ސީލް ނުކުރެވޭ
ލަސްނުކޮށް އެ އެއްޗެއް ސީލްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ހިފެހެއްޓޭ ެ
ގތަށް ރައްކައުތެރިކުރަން
ބާވަތުގެ އެއްޗެއް ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ބޭނުން ނުގެއްލޭނެ ޮ
ވާނެއެވެ.

101

އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ލއްގައި ނުވަތަ އެ މުދާ ސީލްކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ބޭރުގައި
ފުލުހުން ހިފަހައްޓާ ކޮންމެ މުދަ ެ
އފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި،
ހރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޗެއިން ޮ
ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމެއް ަ
ލށް އެވިޑެންސް ނަންބަރެއް ދީ ،އެ ނަ ް
ހިފެހެއްޓުނު މުދަ ަ
ނބަރު ،ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ރ
ނއްތަނަށް ގެންދާ ނަމަ ،ނުވަތަ އެ މުދަލާ ހަވާލުވެހު ި
ނން އަ ެ
ހިފެހެއްޓޭ މުދާ އެއްތަ ު
އފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި އެކަން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
ފަރާތް ބަދަލުވާ ނަމަ ،ޗެއިން ޮ

ގއިވާ
ދށު ަ
ލމުގެ ަ
ފުލުހުންގެ ބެ ު

) .141ހ(

ނ
ތަކެތި ބެލެހެއްޓު ް

އއްޗެހި ،އެ އެއްޗެހީގެ
މި ގަވާއިދުގެ ތޭވީސްވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ފުލުހުން ހިފަހައްޓާ ެ
ނ
ޢމަލުކުރަންޖެހޭ އެހެ ް
ނދެން ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްސާމެދު ަ
ވެރިފަރާތާ އަނބުރާ ހަވާލުކުރެވެ ް
ހންގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުން
ނނާނީ ،ފުލު ު
ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެންދެން ހު ް
ށ
ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ .މިފަދަ މުދަލެއް ބަހައްޓާނީ އެފަދަ މުދަލެއް ބެހެއްޓުމަ ް
އެކަށީގެންވާ ފަދަ ތަނެއްގައެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓިއްޖެ ނަމަ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ
 36ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ
ހންގެ އިދާރާގެ އެންމެ
ފލު ު
އ އެއްޗެއް ބެލެހެއްޓުމަކީު ،
އެއްގޮތަށް ރައްކައުތެރިކަންމަތީ ެ
އިސް ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ނ
ހއްޓޭ ބޭނު ް
މުދާ ހިފެ ެ

) .142ހ(

ވ
އޓާ މުދަލަކީ ،އަންނަނި ި
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިފަހަ ް
ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަ ެ
ކއްޗެވެ .އަދި އެ މުދަލަކީ އެ ކަންކަން ނިމެންދެން
ހއްޓިދާނެ ތަކެއްޗެވެ.
ދށުގައި ބެ ެ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
)(1

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް؛

)(2

ހއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް؛
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި ެ

)(3

ށގެންވާ ހެކި
އއްޗެއް ކަމުގައި ބެލުމަށް އެކަ ީ
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދައިފައިވާ ެ
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤީ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް.

)ށ(

އޓި
އޓޭ މުދަލަކީ ،އެ މުދާ ހިފެހެ ް
އތް ނަމަވެސް ،ހިފެހެ ް
ހން ޮ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ ެ
ބޭނުން ނިމުމަ ަ
ވތަ
ކށް އައުމާއެކު ،އެ އެއްޗަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ނު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުން މަނާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ނުވާ ނަމަ،

އެކަށީގެންނުވާ

ލަސްކުރުމެއްނެތި އަދި ގިނަވެގެ ް
އ
ނ ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން އެ މުދަލެ ް
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އެ މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތާ އަނބުރާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗަކީ،
ދނެ އެއްޗަކަށް ވާނަމަ،
ހަމައެކަނި އެ އެއްޗެއްގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް އޮތުމުން ފު ޭ
ތ
އެކަން ކުރުމަށްފަހު ،އެ އެއްޗެއް ،އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ނުވަ ަ
އެ އެއްޗަކީ ،މަޢުލޫމާތު ރައްކައުކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވެފައި ،ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވަނީ
ޢލޫމާތަކަށް ވާސިލުވެ،
އެ އެއްޗެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެކަނި ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ މަ ު
އެ މަޢުލޫމާތު ނަކަލުކުރުމަށްފަހު ،އެ މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އެއްޗެއްގައި ހުންނަ ފޮޓޯ ،ވީޑިއޯ ނުވަތަ
މަޢުލޫމާތަކީ އެހެން މީހެއްގެ ޢަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ ނުވަތަ
ޤާނޫނާ

ޚިލާފު

މލެއް
ޢަ ަ

ނގުމަށް
ހި ް

ހިއްވަރުދިނުމަށް

ތ
ނުވަ ަ

އެފަދަ

އ
ޢަމަލެ ް

ށ ބޭ ު
އުނގަންނައިދިނުމަ ް
ތ
ނންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ނަމަ ،އެފަދަ ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނުވަ ަ
މަޢުލޫމާތު އަނބުރާ ވުޖޫދު ނުކުރެވޭނެ ފަދައަކުން އެ ވަސީލަތަކުން ފޮހެލުމާއި ،އެ
އެއްޗެއް ނައްތައިލުމަށްފަހު ،އެ އެއްޗެއް އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ހިފަހައްޓާ މުދާ އަނބުރާ

) .143ހ(

ނ
އދުކުރު ް
ރަ ް

އޓާ
ހ ،ފުލުހުން ހިފަހަ ް
ތ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފަ ު
އުޅަނދެއް ،ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަ ަ
މލުކުރާނީ މި މާއްދާގައި
ތށް އަނބުރާ ރައްދުކުރުމުގައި ޢަ ަ
މުދަލެއް ،އެ މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާ ަ
ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިންނެވެ.

)ށ(

އ
ހިފަހައްޓައިފައިވާ މުދަލެއް އަނބުރާ ރައްދުކުރާއިރު ،އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހަ ި
ހިނދެއްގައި ރައްދުކުރަންވާނީ އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް އަތުލެވުނު ފަރާތަކަށެވެ.

)ނ(

ފއިވާ މުދަލެއް އަނބުރާ
އތްކަމުގައި ވިޔަސް ،ހިފަހައްޓައި ަ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ޮ
ރައްދުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ،އެ އެއްޗެއްގެ އަސްލު ވެރިފަރާތަކީ އެ އެއްޗެއް އަތުލެވުނު
ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ކަ ު
ޤބޫލުކުރެވޭ
މގައި ،އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ފުލުހުންނަށް ަ
މަޤުބޫލު ސަބަބުތަކެއް ހުރި ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ރައްދުކުރަންވާނީ އެކަން ކަށަވަރު
ކުރުމަށްފަހު ،އެ އެއްޗެއްގެ އަސްލު ޙައްޤުވެރިޔާއަށެވެ.

)ރ(

ނ
އ ފަރާތަށް ވުރެ ގި ަ
ރައްދުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކީ އެ މީހާކަމަށް ބުނެ އެ ް
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހާލަތުގައި ،އެ އެއްޗެއްގެ ޙައްޤުވެރިޔާ ކަށަވަރުކުރެވެންދެން ،އެއްވެސް
ކށް
ކށީގެންވާ މުއްދަތަ ަ
ގ އިދާރާގައި އެ ަ
ނކޮށް ،ފުލުހުން ެ
ފަރާތަކަށް އެ އެއްޗެއް ރައްދު ު
އ އެ އެއްޗެއްގެ އަސްލު
ށގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ ި
ދ އެކަ ީ
ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ .އަ ި
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އ
ޙައްޤުވެރިޔާ ކަށަވަރު ނުކުރެވުނު ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ރައްދުކުރާނީ ޝަރީޢަތުން ެ
މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.
)ބ(

މނޭ
ނނިވި މަޢުލޫމާތު ހި ެ
އން ަ
ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް ވެރި ފަރާތާ ހަވާލުކުރަންވާނީ ަ
ލިޔުމަކާ އެކުގައެވެ.
)(1

ލށް ދީފައިވާ އެވިޑެންސް ނަންބަރު؛
މުދަލުގެ ނަމާއި ،ބާވަތާއި ،މުދަ ަ

)(2

މުދާ ހިފެހެއްޓި ތާރީޚާއި ތަން؛

)(3

މުދާ ހިފެހެއްޓި ސަބަބު؛

)(4

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި ،އެއީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛

)(5

މުދަލާ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ،އެއީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި؛

)(6

މުދާ ހަވާލުކުރި އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،ސޮއި؛

)(7

މުދާ ހަވާލުކުރަން ހުއްދަދިން އިސްވެރިޔާގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި،
ސޮއި؛

އވާ ނުވަތަ
ފ ި
ހައްޔަރުކޮށް ަ

) .144ހ(

ހގެ އަތުން
އވާ މީ ާ
ފ ި
ބަންދުކޮށް ަ

)(8

މުދާ ހަވާލުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛

)(9

މުދާ ހަވާލުކުރެވުނުއިރު މުދާ ހުރި ޙާލަތު.

ތ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު މީހެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި،
ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނުވަ ަ
އޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިގަނ ު
ނ
ޑން ނުވަތަ ފޭރާމުގެ ތެރެއިން ފެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއި ް

ތ
ނަގާ ތަކެ ި

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ތަކެއްޗާއި ،އޭނާ ާ
ހރި އެއްޗެހި ،ހެކީގެ
ށ ގުޅުން ު
އމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކު ާ
ތ
ނށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ތަކެ ި
ބރު ،ފުލުހުން ަ
ގޮތުގައި ނަގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ާ
ހިފެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ  140ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

)ށ(

އޓާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން،
ހން ހިފަހަ ް
ފއިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލު ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
އށް ރައްކައުތެރިކަމާއެކު
ނދުކޮށްފައިވާ މީހާ ަ
އށް ނުވަތަ ބަ ް
ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާ ަ
އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަކެ ް
އޗާއި ،އަނބުރާ ރައްދުކުރާނެ ގޮތް މި ގަވާއިދުގެ 143
ވަނަ މާއްދާގައި އެވަނީއެވެ.
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ޔޒުގެ
ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތި ާ
ނ
އވާ ތަކެތި ހިފެހެއްޓު ް
ގ ި
ދަށު ަ

އަދަދު1107 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

 .145މި ގަވާއިދުގެ  137ވަނަ މާއްދާއާއި  138ވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ޑިޕްލޮމެޓިކް
ބގެނެއް ނުވެއެވެ.
ނނަށް ލި ި
ފހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހު ް
އިމްތިޔާޒު ލިބިފައިވާ ތަކެތި ހި ެ

ފަންސަވީސްވަނަ ބާބު
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރަށް އެދުން
މގެ ކޯޓު
ކރު ު
ބަލައި ފާސް ު
އަ ު
ނ
އދު ް
މރަށް ެ

ގ
 .146ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ނޫނީ ބަލައި ފާސްކުރެވެން ނެތް ހާލަތުގައި ،ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް ފުލުހުން ެ
ފަރާތުން އެދި ހުށަހަޅަންވާނީެ ،
އ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީގުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ
ކަނޑައަޅާ ކަމިޝަންޑް އޮފިސަރެއް ސޮއިކޮށް ،ކަމާބެހޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.

މ
އދޭ ފޯ ު
ކޯޓު އަމުރަށް ެ

) .147ހ(

އ
ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެނީ އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެކަމަށްޓަކަ ި
އެދޭނީ ،ތަންނަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.

)ށ(

އ
ދއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެކަމަށްޓަކަ ި
ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެނީ އުޅަނ ެ
އެދޭނީ ،އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.

)ނ(

ލއި ފާސްކުރުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެކަމަށްޓަކައި އެދޭނީ،
ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެނީ މީހަކު ބަ ަ
މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.

މގެ ކޯޓު
ކރު ު
ބަލައި ފާސް ު

) .148ހ(

ކރުން
މރު ތަންފީޛު ު
އަ ު

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ތަނެއް ،އެ އަމުރުގައި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި ވަގުތުގައި
ވނެއެވެ.
ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމަން ާ

)ށ(

ދ
ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު ކޮންމެ ފުލުހަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ .އަ ި
އެ އަމުރުގެ ދަށުން ކުރަން ހުއްދަ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރުވެސް ކޮންމެ ފުލުހަކަށް
ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
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)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއްގައި ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ތަނެއްގެ ވަކިބައެއް ނުވަތަ
ސަރަހައްދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ބައި ނުވަތަ
ސަރައްހައްދު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ތަނެއް ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

ށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި މިނޫންގޮތަކަ ް
އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ތަނަކަށް ފުލުހު ް
ނ ވަނުމުގައި ،ބަލައި
ށ
ތމަ ބައްދަލުވާ މީހަކަ ް
ރ ަ
ލހުންނާއި ފު ަ
ފާސްކުރަންޖެހޭ ތަނުގެ ތެރެއިން އެ ތަނަކުން ފު ު
ނކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
ވން ަ
ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެ ތަނަށް ަ

)ބ(

ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ
ތަނުގައި އެ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން
ނވާނެއެވެ.
އ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށްގެން ު
މީހަކު އެ ތަނުގައި ނެތްނަމަެ ،

ޚއްޞަ
މގެ ާ
ކރު ު
ބަލައި ފާސް ު

) .149ހ(

ލ
އުސޫ ު

ބަޑި ،ނުވަތަ ބަރު ހަތިޔާރު ،ނުވަތަ ވަޒަން ،ނުވަތަ ގޮވާ އެއްޗެހި ހިފައިގެން ބަޔަކު
ށ
މ ް
ވތަ ހިންގައިފާނެކަ ަ
އ ކުށެއް ހިންގަމުންދާކަމަށް ނު ަ
ނުވަތަ މީހަކު ތަނެއްގައި ޖިނާ ީ
ނށް ޤަ ޫ
ނކޮށް ފުލުހުން ަ
އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބި ާ
އ
ބލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ،އެ ތަނެ ް
ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
ނ
ގ އެހީތެރިކަމަށް އެދު ު
ތން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ެ
ފުލުހުންގެ ފަރާ ު
އ ގަޑިއާއި ،ސިފައިންގެ
ގޮތާއި ،ސިފައިންގެ ފަރާތުން އެ ތަނެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އަ ި
ނ
އޮޕަރޭޝަނާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ،ރޭންކާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،ސިފައި ް
އެ ތަނެއް ރައްކައުތެރިކަމަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚާއި ،ގަޑިއާއި ،އެ ތަނުން ސިފައިން ދިޔަ
ގަޑި ،ފުލުހުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ތ
އ ހިންގާކަމަށް ނުވަ ަ
ޔކު ނުވަތަ މީހަކު ޖިނާއީ ކުށެ ް
ތން ބަ ަ
ތޫނު ހަތިޔާރު ހިމެނޭގޮ ު
ތ
ހިންގަން އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ހިންގަމުންދާކަމަށް ނުވަ ަ
ވ
ހިނގައިފާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެ ޭ
ލއި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި
އ ބަޔަކު ނުވަތަ އެ މީހަކު ބަ ަ
ހާލަތުގައި އެ ތަނެއް ނުވަތަ ެ
ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާނީ ،އެ ތަނަކަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކާ ނުވަތަ އެ މީހަކާ
މުޢާމަލާތުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ހަވަނަ ބައި
އިތުރު ބާރުތައް
ސައްބީސްވަނަ ބާބު
އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން
ނ
ރ ް
މނިޓަރކު ު
އެކައުންޓު ޮ

 .150ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން މީހެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓާއި އެ އެކައުންޓުން
ވ ) 2ދޭއް( ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް
ކުރާ މުޢާމަލާތް މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އަންނަނި ި
ނށް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
ފުލުހުން ަ
)ހ(

ނ
ބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  41ވަ ަ
ނބަރު ) 24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ ެ
ޤާނޫނު ނަ ް
ތ
މާއްދާގެ ދަށުން؛ ނުވަ ަ

)ށ(

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  72ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން.

ނގެ
ޤނޫ ު
އބެހޭ ާ
ބޭންކިންގ ާ

) .151ހ( މި ގަވާއިދުގެ  150ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ،ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤާ

ނ
މތު ހޯދު ް
ދަށުން މަޢުލޫ ާ

ގުޅިގެން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  41ވަނަ
ލތެއްގައި،
ޓކާ އެ އެކައުންޓުން ކުރާ މުޢާމަލާތް ބަލަން ޖެހިއްޖެ ހާ ަ
މާއްދާގެ ދަށުން ބޭންކު އެކައުން ަ
ނށް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ފުލުހުން ަ
)ހ(

ކަސްޓަމަރެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތަކާއި ،ޑިޕޮޒިޓްތަކާއި ،ޓްރަސްޓްތަކާއި ،ސޭފް ޑިޕޮޒިޓް
ށ
ހންނަ ް
ޓޓްމަންޓް ފުލު ު
މތު ނުވަތަ ސް ޭ
ބޮކްސްތަކާއި ،އަދި  /ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
އގައި ލިޔުމުން އެދުން؛
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ބޭންކެ ް

)ށ(

ޤނޫނުގެ  41ވަނަ މާއްދާއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ާ
ތކާއި ،ޑިޕޮޒިޓްތަކާއި،
ސޓަމަރެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓު ަ
ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ،ކަ ް
ތ
މ ު
ޓްރަސްޓްތަކާއި ،ސޭފް ޑިޕޮޒިޓް ބޮކްސްތަކާއި ،އަދި  /ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ނން އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް
ނނަށް ހޯދައިދި ު
ހ ް
ނޓް ފުލު ު
ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަ ް
ހުށަހެޅުން.
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޓތަކާއި ،ޑިޕޮޒިޓްތަކާއި ޓްރަސްޓްތަކާއި ،ސޭފް ޑިޕޮޒިޓް
ކަސްޓަމަރެއްގެ ބޭންކު އެކައުން ު
ނޓް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ބޮކްސްތަކާއި ،އަދި  /ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،ސްޓޭޓްމަ ް
ޓ ކަސްޓަމަރު ް
ބޭންކުން ބަލަހައް ާ
ކށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި
މށް އެދި ބޭން ަ
ނގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދު ަ
ސޮއިކުރަންވާނީ އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤްކުރާ ކޮމާންޑް ހެޑް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރޭޓް ހެޑް
ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ޗީފް ސުޕުރިންޓެންޑެންޓުން ފެށިގެން މަތީގެ
އޮފިސަރެކެވެ.

މރަކަށް
މގެ އަ ު
ރ ު
މޮނިޓަރކު ު

) .152ހ(

ތ
ދވޭނެ ޙާލަ ް
އެ ެ

ތތަކުގައިވާ
ނނަނިވި ހާލަ ް
މި ގަވާއިދުގެ  150ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ،އަ ް
އ އެކައުންޓުން ކުރާ މުޢާމަލާތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ކޯޓު
މީހުންގެ ބޭންކު އެކައުންޓާއި ެ
ގންވެއެވެ.
ހންނަށް ލިބި ެ
އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ބާރު ،ފުލު ު
)(1

ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުން ލާޒިމުކުރާ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހާއާއި،
ނ
ކށެއް ކުރަ ް
ވރިވެފައިވާ މީހާއާއި ،އެފަދަ ު
އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގައި ބައި ެ
އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހާ؛

)(2

އގެ ޢަމަލުން
ލތަށް ނެގުން ލާޒިމުކުރާ ކުށެ ް
ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައު ަ
ސީދާގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާގޮ ު
ތގައި މަންފާ ލިބިފައިވާ މީހާ؛

)(3
)ށ(

އވާ މީހާ.
މންފާއެއް ލިބިގަތުމުގެ މަގުމަތީގަ ި
ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ޢަމަލުން ަ

ށޓަކައި
ނބަރުގެ ބޭނުމަ ް
ވނަ ނަންބަރާއި ) (2ވަނަ ނަ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ަ (1
ނ
ޤނޫނަކު ް
ށ ނެގުން ލާޒިމުކުރާ ކުށެއްކަމަށް ބަލާނީާ ،
ތ ް
ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަ ަ
ގން
މދާ ދައުލަތަށް ނެ ު
ހދައިފައިވާ ު
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށަކަށްވުމާއެކު ،އެ ކުށްކޮށްގެން ޯ
ލާޒިމުކަމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ނުވަ ަ
ތ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށަށެވެ.

)ނ(

ނ
ލ ް
ށޓަކައި ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ޢަމަ ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަ ް
މށް ބެލު ު
މަންފާއެއް ލިބިގަތުންކަ ަ
ތތައް ހިމެނިގެންވެއެވެ.
މގައި އަންނަނިވި ހާލަ ް
)(1

ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލުން ނުވަތަ އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން
މތު؛
އުފެދޭ ފައިސާ ވަކި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވެދާނެކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫ ާ
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)(2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނގި ކުށުގެ ޢަމަލުން ނުވަތަ އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހި ް
އުފެދޭ ފައިސާ ބަލަހައްޓާނީ ނުވަތަ އެއާ ޙަވާލުވާނީ އެހެން ތިންވަނަ މީހަކު
މތު؛
މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫ ާ

)(3

ނގި ކުށުގެ ޢަމަލުން ނުވަތަ އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހި ް
ނ މުޢާމަލާތެއް
އ ް
ދލުގެނައުމުގެ ބޭނުމުގައި އެ ި
އުފެދޭ ފައިސާގެ އަސްލަށް ބަ ަ
މތު؛
ހިންގާކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫ ާ

)(4

ނގި ކުށުގެ ޢަމަލުން ނުވަތަ އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހި ް
ފރުވުމަށް ވަކި
އުފެދޭ ފައިސާ ލިބިގަތް ގޮތުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވައިލުމަށް ނުވަތަ ޮ
އެކައުންޓެއްގައި އެ ފައިސާ ބަހައްޓަން އުޅޭކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު؛ އަދި

)(5

ނގި ކުށުގެ ޢަމަލުން ނުވަތަ އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހި ް
ނ ފަރާތެއްގެ
އުފެދޭ ފައިސާއާއި އޭނާއާ އޮތްގުޅުން ފޮރުވުމަށް އެހެން ތިންވަ ަ
ހަވާލުގައި ބަހައްޓަން އުޅޭކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު.

މރަކަށް
މގެ އަ ު
ރ ު
މޮނިޓަރކު ު
އެދުން

) .153ހ(

އދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭއިރު،
މި ގަވާއިދުގެ  152ވަނަ މާ ް
ނވާނެއެވެ.
ހށަހަޅަ ް
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ު
)(1

އ އެޑްރެހާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާގެ ނަމާ ި
މހާގެ ނަމާއި،
ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީއެއް ނަމަ ،އަމުރު ނިސްބަތްވާ ީ
އެޑްރެހާއި ،ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރާއި ،ޤައުމު؛

)(2

އޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛
ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން ު

)(3

ށ
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާ އެ ކުށް ކުރަންއުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަ ް
ލިބިފައިވާ ހެކި؛

)(4

ތ
ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރކުރަން އެދޭ ބޭންކު އެކައުންޓު ނުވަ ަ
އެކައުންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛

)(5

ލތުގެ ބާވަތް؛
ކރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަ ާ
ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރ ު

)(6

ގ
އެކައުންޓު މޮނިޓަރކުރަން ބޭނުންވަނީ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނ ޭ
ކން؛
ގތަށް ަ
ގޮތަށްކަން ނުވަތަ އެނގޭ ޮ
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)(7

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ށ
ނވަނީ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގޭ ގޮތަ ް
އެކައުންޓު މޮނިޓަރކުރަން ބޭނު ް
ކރަންޖެހޭ ސަބަބު؛
ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން އެގޮތަށް ު

)(8

އެ އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ އެކައުންޓު މޮނިޓަރކުރެވޭ
ތ މުއްދަތު؛
ތާރީޚު ނުވަތަ ތާރީޚުތައް ،ނުވަ ަ

)(9

ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާގޮތް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަތަ މަޤްޞަދަކަށް
ހުއްދައިގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަން؛

ތ މާލީ އިދާރާ؛
ބންކު ނުވަ ަ
ބތްވާ ޭ
ކއުންޓް ނިސް ަ
) (10މޮނިޓަރކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ އެ ަ
) (11އަމުރަށް އެދޭ ފުލުހުގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،ސޮއި؛ އަދި
) (12ކޯޓު އަމުރަށް އެދުމަށް ހުއްދަދިން ފުލުހުންގެ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާގެ ނަމާއި،
ސޮޔާއި ،އެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު.
)ށ(

ކރާގޮތް ފިޔަވައި އެހެން
ށފައިވާ ފަދަ އަމުރެއްގައި ބަޔާން ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ށ އެ އަމުރުގެ ދަށުން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން
ގޮތަކަށް ނުވަތަ މަޤްޞަދަކަ ް
ފުލުހުންނަކަށް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

)ނ(

ޓ
ނޓަރކުރުމަށް ހޯދާ ކޯ ު
ގމަތިން މީހެއްގެ އެކައުންޓު މޮ ީ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތު ެ
އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރު ހޯދި ބޭނުން ނެތި ހިނގައްޖެ ނަމަ،
ފުލުހުން އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރަން އެދެންވާނެއެވެ.

ހަތާވީސްވަނަ ބާބު
އެކައުންޓު ހިފެހެއްޓުން
އސާ
އވާ ފަ ި
ޓގަ ި
އެކައުން ު

) .154ހ(

ނ
ހިފެހެއްޓު ް

ލންތަކުން ޖިނާއީ ބޮޑު
ނދާ ބެ ު
އމުރެއްގެ ދަށުން ބަލަމު ް
ކޯޓުން ނެރޭ މޮނިޓަރކުރުމުގެ ަ
މއްދާއަށް ޙަވާލާދީ ،އެ
ނ ާ
ގ  73ވަ ަ
އޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ެ
ޖނާއީ ި
ކުށެއް ފާހަގަވާ ނަމަި ،
ތ ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް
އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާއި ،އެ ފައިސާއިން މުޢާމަލާ ް
އދެވިދާނެއެވެ.
ގ ކޯޓު އަމުރަކަށް ފުލުހުންނަށް ެ
ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމު ެ

)ށ(

ތ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭއިރު ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާ ު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

110

އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

)(1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އ އެޑްރެހާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާގެ ނަމާ ި
މހާގެ ނަމާއި،
އއްނަމަ ،އަމުރު ނިސްބަތްވާ ީ
ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީ ެ
އެޑްރެހާއި ،ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރާއި ،ޤައުމު؛

)(2

އޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛
ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން ު

)(3

ވތަ ކުރަމުންދާ
ހ އެ ކުށް ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ނު ަ
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީ ާ
ކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛

)(4

ކ އެކައުންޓު
ބން ް
ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން އެކައުންޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޭ
މ ު
ނުވަތަ އެކައުންޓުތަކުގެ މަޢުލޫ ާ
ތ؛

)(5

ނ ހުއްޓުވުމަށް
ލތްކުރު ް
އެ އަމުރުގެ ދަށުން އެކައުންޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ މުޢާމަ ާ
އެދޭ މުއްދަތާއި ތާރީޚުތައް؛

)(6

ނޓު ނުވަތަ އެކައުންޓުތައް ހުރި ބޭންކު ނުވަތަ
ބނުންވާ އެކައު ް
ހިފެހެއްޓުމަށް ޭ
މާލީ އިދާރާ؛

)(7

އަމުރަށް އެދޭ ފުލުހުގެ ނަމާއި ،ސަރވިސް ނަންބަރާއި ،ސޮއި؛ އަދި

)(8

އަމުރަށް އެދުމަށް ހުއްދަދިން ފުލުހުންގެ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާގެ ނަމާއި،
ސޮޔާއި ،އެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެކައުންޓު ހިފަހައްޓަންވާނީ ،ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ޢަމަލުކުރާ
ށ އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަ ް

)ރ(

އެކައުންޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ ކޯޓު އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރު ހޯދި
އ އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެންވާނެއެވެ.
ނތި ހިނަގައްޖެ ނަމަެ ،
ބޭނުން ެ

އަށާވީސްވަނަ ބާބު
ޒާތީ މުޢާމަލާތް
ހމާއި
އޑުއެ ު
ޒާތީ މުޢާމަލާތް ަ
ނ
ބެލު ް

) .155ހ(

ބޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،މީހަކު ހިންގާ ޒާތީ
ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ަ
ވ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް
ށތަކުގެ ތެރެއިން ކުށަކަށް މަގުފަހި ާ
ނނަނިވި ކު ް
މުޢާމަލާތަކީ ،އަ ް
މގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ނަމަ،
ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ބެލު ު
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އ
ނނުގެ  74ވަނަ މާއްދާއަށް ޙަވާލާދީ ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ެ
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާ ޫ
ނވެއެވެ.
ގ ް
މުޢާމަލާތެއް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ފުލުހުންނަށް ލިބި ެ

)ށ(

)(1

މީހުން މެރުމުގެ ކުށް؛

)(2

ޖނާއީ ކުށް؛
އިންތިޒާމުވެގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ި

)(3

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް؛

)(4

މަނީ ލޯންޑްރިންގއާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށް؛

)(5

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް؛

)(6

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް.

ތ
ނނަނިވި ބާވަތުގެ ޒާ ީ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ،އަ ް
މުޢާމަލާތްތައް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ފުލުހުންނަށް ލިބި ެ
ގންވެއެވެ.

އދައަށް
މގެ ހު ް
ކރު ު
ސަރވެއިލް ު
ނ
އެދު ް

) .156ހ(

)(1

ސިޓީއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް؛

)(2

މުވާސަލާތީ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް.

މި ގަވާއިދުގެ  155ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ
ރހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ކން ފު ި
ނވާނީ ،އަންނަނިވި ކަން ަ
ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަ ް
)(1

އެ

ސަރވެއިލަންސް

ނިސްބަތްވާ

ފަރާތުން

ށފައިވާކަމަށް
ކޮ ް

ތ
ނުވަ ަ

އނާ ކުރިކަމަށް
އޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ޭ
ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން ު
ކ
ވތަ ކުރަންއުޅޭކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހެ ި
ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނު ަ
ލިބިފައިވުން؛
)(2

އެ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކޮށްގެން މެނުވީ ،މި ގަވާއިދުގެ  155މާއްދާގެ )ހ(
ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ހެކި ލިބެން ނެތްކަމަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛

)(3

ހންގެ އިދާރާގެ
ކރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދުމަށް ފުލު ު
އެ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލް ު
އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ދީފައިވުން.
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ރގައި ބަޔާންކުރާ ޒާތީ
ނބަ ު
މި ގަވާއިދުގެ  155ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1ވަނަ ނަ ް
ތ
މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާ ު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ސަރވެއިލަންސް ނިސްބަތްވާ މީހާގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
ވތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ނު ަ

)(2

އޭނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް
ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛

)(3

ރންއުޅޭ ކަމަށް
ވތަ ކު ަ
ތ ކުރަމުންދާކަމަށް ނު ަ
ށ ނުވަ ަ
އޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަ ް
ލިބިފައިވާ ހެކި؛

)(4

ލތުގެ ބާވަތް؛
އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލްކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަ ާ

)(5

ދ
ދތު؛ އަ ި
އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުއް ަ

)(6

އެ އަމުރުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ސަރވެއިލަންސް ހިންގުމުގައި ޒިންމާއުފުލާނެ
ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި މަޤާމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.

)ނ(

ރގައި ބަޔާންކުރާ ޒާތީ
ނބަ ު
މި ގަވާއިދުގެ  155ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2ވަނަ ނަ ް
މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު ،މި މާއްދާގެ )ށ(
ށހަޅަންވާނެއެވެ.
ހ ަ
ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ު
)(1

އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ސަރވެއިލަންސް
ޑިވައިސް ނުވަތަ ޑިވައިސްތަކުގެ ބާވަތް؛

)(2

ވ މުވާސަލާތީ
ބނުން ާ
އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަންސެއް ހިންގުމަށް ޭ
ވަސީލަތުގެ ތަފުސީލު؛

)(3

ށ ޤަބޫލުކުރެވޭ
ސަރވެއިލަންސެއް ހިންގައިގެން އެ ކުށާގުޅޭ ހެކި ލިބޭނެކަމަ ް
ސަބަބު؛

)(4

ވ މުވާސަލާތީ
ބނުން ާ
އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަންސެއް ހިންގުމަށް ޭ
ވަސީލަތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް؛ އަދި
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)(5

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ވ މުވާސަލާތީ
ބނުން ާ
އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަންސެއް ހިންގުމަށް ޭ
ރ މުވާސަލާތީ ވަސީލަތެއް ނަމަ ،ނުވަތަ ވަކި
ވަސީލަތަކީ ވަކި ތަނެއްގައި ހު ި
ތނެއް.
ލނުވެވޭނެ ވަސީލަތެއްނަމަ ،އެ ަ
ތަނަކަށް ވަދެގެން މެނުވީ ވާސި ު

)ރ(

ލހުން
ބރުގެ ބޭނުން ފު ު
ހންނަށް ލިބިދޭ ާ
ދގެ ދަށުން ފުލު ު
މި ގަވާއިދުގެ  155ވަނަ މާއް ާ
ކުރަންވާނީ ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ބ(

ދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގޭ ސަރވެއިލަންސެއްގައި ހޯދޭ
މި ގަވާއިދުގެ  155ވަނަ މާއް ާ
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،އެ ސަރވެއިލަންސް ނިސްބަތްވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ
އގެ ބޭނުމަ ް
ތަޙުޤީޤެއްގެ ނުވަތަ ޝަރީޢަތެ ް
ސ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް
ށ މެނުވީ ،އެއްވެ ް
ވނެއެވެ.
ގޮތަކުން ހާމަކޮށްގެން ނު ާ

ނަވާވީސްވަނަ ބާބު
ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން
ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން

ށއް ކުރަން އުޅޭކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ
ވތަ ކު ެ
ވތަ ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނު ަ
 .157މީހަކު ކުށެއް ކުރަމުންދާކަން ނު ަ
އެކަށީގެންވާ ހެކި ި
ވ
އ އެކަށީގެން ާ
ދންއުޅޭ ކަމަށް ބެލުމުގަ ި
ލބިފައިވާ ނަމަ ،އަދި އޭނާ ފިލައިގެން ާ
ހެކި ލިބިފައިވާ ނަމަ ،އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި
ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ އެނޫން ލިޔުމެއް ،ޙަވާލާދީ ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު،
ލބިގެންވެއެވެ.
ނށް ި
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  75ވަނަ މާއްދާއިން ފުލުހުން ަ

މގެ
ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓު ު
ނ
ދ ް
މރަކަށް އެ ު
އަ ު

) .158ހ(

ރސްމީ އެނޫން ލިޔުމެއް
ރފަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ަ
މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ދަތު ު
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހޅާއިރު ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ު
ހށަ ަ
ހިފެހެއްޓުމަށް އެދި ކޯޓަށް ު
)(1

ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛

)(2

ކުށެއް

ޕާސްޕޯޓު

ހިފަހައްޓަން

ނވާ
ބޭނު ް

މީހާ

ކޮށްފައިވާކަމަށް

ނުވަތަ

އޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛
ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން ު
)(3

އޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛

)(4

ސބަބާއި ،ކަމާ
ަ
އގެންދާން އުޅޭ ކަމަށް ބެލޭ
ފލަ ި
ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް އޭނާ ި
ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކި؛
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

)(5

އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުވަންޖެހޭ ސަބަބު؛

)(6

ނންވާ މުއްދަތު.
އެ އަމުރުގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭ ު

މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރޭ އަމުރު ލިބުމަށްފަހު
ނއެވެ .އަދި ހަމަ އެ
ލަސްނުކޮށް ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާ ެ
ނ
ތާރީޚުގައި ރަސްމީ ލިޔުމަކާއެކު މި އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ފޮނުވަ ް
ވާނެއެވެ.

)ނ(

މރުގެ ކޮޕީއެއް ،ވީއެންމެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރޭ އަ ު
އަވަހަކަށް އަދި އެ ތާރީޚުގައި ފުލުހުން އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

)ރ(

ނވަނީސް މި މާއްދާގެ
ރގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަ ު
މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމު ު
ޖނަމަ ،އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު
ހއްޓުމުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެއް ެ
ދަށުން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެ ެ
ޅންވާނެއެވެ.
ޠލުކުރުމަށް އެދި ފުލުހުން ހުށަހަ ާ
ބ ި
ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރުނު އަމުރު ާ

ހަތްވަނަ ބައި
އާންމު ކަންކަމުގެ މާއްދާތައް
ތިރީސްވަނަ ބާބު
ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހިންގުން
ގޝަން
ވސްޓި ޭ
އން ެ
ޖޮއިންޓް ި
ރ
ގމުގެ ބާ ު
ހިން ު

 .159ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ،ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤު
ލ ި
ހިންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ި
ބދީފައިވާ އިދާރާއެއްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ނަމަ ،އަންނަނިވި 2
ހން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ލ ު
)ދޭއް( ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ފު ު
)ހ(

އެ ކުށުގެ އެ ބައިގެ ތަޙުޤީޤު އެ އިދާރާއަކުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަށް
ތ
މައްސަލަ ފޮނުވުން؛ ނުވަ ަ

)ށ(

ނގުން.
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހި ް
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)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އހެން އިދާރާއަކަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުވަންވާނީ ރަސްމީ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ެ
ލިޔުމަކުންނެވެ.

ނ
ސވު ް
އބަ ް
އެ ް

) .160ހ(

މއްސަލައެއްގައި ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއަކާ ނުވަތަ
މންދާ ޖިނާއީ ަ
ފުލުހުން ބަލަ ު
އިދާރާތަކަކާ ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގުމަށް ފުލުހުން ބޭނުން ނަމަ،
އެކަން ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަކާ ނުވަތަ އެ އިދާރާތަކަކާއެކު ސޮއިކުރާ
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ،ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނުގައި
ރތަކާއެކު އިޚްތިޞާޞް
ވތަ އިދާ ާ
އލަތުގެ އިދާރާ ނު ަ
ފުލުހުންނާއެކު ބައިވެރިވާ ދަ ު
ހިއްސާކުރާނެ ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ދައުރު ވަކިކުރާނެ ހަމަތައް ނުވަތަ އެއްބަޔަކު
އސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމެވެ.
އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ު

)ނ(

ނ ނަމަ ،މި މާއްދާގެ
ފުލުހުންނާއި އެ އެއްބަސްވުމެއް ވެވޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިންބޭނު ް
)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ،ވަކި މުއްދަތަކަށް ،ނުވަތަ ވަކި މައްސަލައަކަށް
ދނެއެވެ.
ބިނާކޮށް ،އެކުލަވައިލެވި ާ

)ރ(

ގ
މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ،ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހިން ާ
އ
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ،އަންނަނިވި ކަންކަމާގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް ފުލުހުންނާ ި
ފުލުހުންނާއެކު

ބައިވެރިވާ

ދއުލަތުގެ
ަ

ތަޙުޤީޤީ

ރ
އިދާ ާ

ނުވަތަ

އ
އިދާރާތަ ް

އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.
)(1

މައްސަލައިގެ ދާއިރާ.

)(2

ދެ މުއައްސަސާގެ ދައުރު ވަކިވެގެންދާނެ ގޮތް.

)(3

އޚްތިޞާޞް.
ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވާ ި

)(4

ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތަށް ވާސިލުވުމުގެ އުސޫލުތައް.

)(5

ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެ އުސޫލުތައް.

)(6

މަޝްވަރާކުރުމާއި ވިލަރެސްކުރާނެ އުސޫލުތައް.

)(7

މައްސަލަޔާ ގުޅިގެން އާންމުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ އުސޫލު.
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)(8

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މައްސަލަޔާ ގުޅިގެން އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދަރާއަށް މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލު.

)(9

މައްސަލަޔާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ ސުވާލުކޮށްގެން ބަޔާން ނެގުމުގެ
އުސޫލު.

ތ
ވތަ މަޢުލޫމާ ު
ތގައި ބަޔާން ނެގޭ ފަރާތްތަކާ ނު ަ
) (10މައްސަލަޔާ ގުޅިގެން ހެކީގެ ގޮ ު
ދެވޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ބަޔާން ނެގުމުގެ އުސޫލު.
)ބ(

މި

ގަވާއިދުގައިވާ

ނަތީޖާއަކަށްވާނީ،

ތން
ގޮތުގެމަ ި
ޖޮއިންޓް

ޖޮއިންޓް

ގޝަނެއް
އންވެސްޓި ޭ
ި

އިންވެސްޓިގޭޝަނުން

ޤ
ތަޙުޤީ ު

ޖިނާއީ

ގ
ހިންގުމު ެ
މައްސަލަ

ލބިގެންވާ އިޚްތިޞާޞްގެ ހައިސިއްޔަތަށް އުނިކަމެއް
ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ި
ތގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ
އައުމަކާ ނުލައި ،އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނާ ބައިވެރިވި ދައުލަ ު
އިދާރާތަކަށް ވެސް އިޚްތިޞާޞް ލިބިދިނުމާއެކު ،ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި ބާރު އެ
ތަޙުޤީޤަށް ލިބިދިނުމެވެ.

އެއްތިރީސްވަނަ ބާބު
އަސާސީ އުސޫލުތައް
ގއި
ތ ަ
މސައްކަ ު
ފުލުހުންގެ ަ
ސސީ
ވންޖެހޭ އަ ާ
ތަބާ ާ
އ
ތ ް
އުސޫލު ަ

އ
ހންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ި
ދށުން ފުލު ު
ޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ަ
ނންބަރު ި ) 12/2016
 .161ޤާނޫނު ަ
އވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން
ނނަށް ލިބިދީފަ ި
ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައްޔާއި ،އެ ޤާނޫނުން ފުލުހު ް
ވ ،އެ އުސޫލުތަކަށް
ހިފުމުގައި ކޮންމެ ފުލުހަކު ވެސް ،އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ތަބާ ެ

ޢަމަލުކޮށް،

ނއެވެ.
އެ އުސޫލުތައް ނަގަހައްޓަންވާ ެ
)ހ(

ފުލުހެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އެ މީހަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ވުރެ މަތީ ގިންތިއެއްގެ
ހ ވަގު ެ
ކށް ،ހުރި ާ
ހކަން ޤަބޫލު ޮ
އަޚްލާޤެއްގެ ވެރިއަކަށް ވާންޖެ ޭ
ތއްގައި ވެސް ޤާނޫނާ
ނ ޢަމަލުކު ު
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
އ
ދ ،ހުރިހާ ފަރާތްތަކެ ް
ޢށް ޚިދުމަތްކޮށް ީ
ރމަށާއި ،މުޖުތަމަ ަ
ނ ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުން.
ވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކު ް

)ށ(

އިންސާނީ ކަރާމާތް ރައްކައުތެރިކުރުމާއި،

ހ
އިންސާނީ ކަރާމާތް ދެމެހެއްޓުމާއި ،ހުރި ާ

ފަރާތްތަކެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން.
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)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ
ޤާނޫނަކުން އެ ޫ
ގއި ނުވަތަ އިންސާފު
ޢމަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް ަ
ތެރެއިން އެނޫން ގޮތަކަށް ަ
ގއި މެނުވީ ،ފުލުހެއްގެ
ޤާއިމުކުރުމަށް އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް ަ
ދައުރު އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން.

)ރ(

ދ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރި
އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ނުހިންގުމަށާއި ،އެފަ ަ
ނުވުމަށާއި،

ކޮރަޕްޝަނުގެ

ޢަމަލުތައް

ހުއްޓުވުމަށް

ހ
ކަމާބެ ޭ

މުއައްސަސާތަކާއެކު

މަސައްކަތްކުރުން.
)ބ(

ށ ޤާނޫނު ހިންގުމުގައި
ގ މައްޗަ ް
ރމަތީގައި ،އަދި އެމީހެއް ެ
ނނުގެ ކު ި
ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ޤާ ޫ
ނވާ މީހެއްކަމުން ،ފުލުހުންގެ ވާޖި ު
ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހަމަހަމަވެގެ ް
ބ އަދާކުރުމުގައި ހުރިހާ
މީހުންނާމެދު ވެސް އެއް ހަމައަކުން ޢަމަލުކުރުމަށާއި ،މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ހާލަތަށް ވުރެ
ނިކަމެތިކަމެއް

ލިބިފައިވާ

މީހުންނާމެދު

ޢަމަލުކުރުމުގައި

ޚާއްޞަކޮށް

ސަމާލުވެ

ފަރުވާތެރިވުން.
)ޅ(

ހންނަށް އިޙްތިރާމާއި
އ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީ ު
ރތްތަކާ ި
ކުށުން އަނިޔާލިބޭ ފަ ާ
އަޅައިލުމާއެކު

ކަމޭހިތައި،

އެ

މީހުންގެ

ރައްކައުތެރިކަމާއި

ޒާތީ

މިނިވަންކަން

ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ސަމާލުވުން.
)ކ(

ނ
މށާއި ،ބާރުގެ ބޭނު ް
ބނުން ނުކުރު ަ
ކޮންމެހެން ޒަރޫރީ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ބާރުގެ ޭ
ބރުގެ ބޭނުންކުރުން.
ކުރަންޖެހޭ ހާލާތެއްގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެންމެ ލުއިކޮށް ާ

)އ(

ޣައިރު ޤާނޫނީ އެހެނަސް ޞުލްޙަވެރި އެއްވުންތަކުގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރާއިރު
ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުން ދުރުވުމަ ާ
ށއި ،ޞުލްޙަވެރި ނޫން އެއްވުންތައް ރޫޅައިލުމުގައި ބާރުގެ
ހން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ ،ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރުން.
ބޭނުން ކޮންމެ ެ

)ވ(

ގ
މހެއް ެ
ނވަތަ އެހެން ީ
ރނަ ު
ނ ހަމައެކަނި އަމިއްލަ ފު ާ
ނން ކުރަންވާ ީ
ލީތަލް ބާރުގެ ބޭ ު
ޢމަލުކުރެވެން ނެތިގެން.
ފުރާނަ ރައްކައުތެރިކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެނޫން ގޮތަކަށް ަ
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)މ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޤާނޫނީ އަސާސެއް އޮވެގެން މެނުވީ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދު ނުކުރުމަށާއި ،މީހުން
އ
ހައްޔަރު ކުރުމުގައްޔާއި ބަންދުކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަ ް
ފުރިހަމަކުރުން.

)ފ(

ގ ދަށަށް ގެނެވުމާއެކު،
ހައްޔަރުކުރެވޭ ނުވަތަ ބަންދު ކުރެވޭ މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމު ެ
ލަސްނުކޮށް އެ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ނުވަތަ ތިމާގެ މީހަކާ ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިއަކާ
ނމާއި ،ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،ނުވަތަ
ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދި ު
ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަ ް
ށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ،
ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

)ދ(

ށ
ލހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަ ް
ށގެން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ފު ު
ހައްޔަރުކޮށްގެން ނުވަތަ ބަންދުކޮ ް
ގެނެވޭ މީހަކާމެދު އިންސާނިއްޔަތުކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުމާއި ،އެއްވެސް މީހަކާމެދު އަދި
ޢމަލެއް ނުކުރުމަށާއި،
އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ރަޙުމުކުޑަ ،ލާއިންސާނީ އިހާނެތިކަމުގެ ަ
ލ
ލއް ހިންގުން ތަޙައްމަ ު
ގފަހި ނުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ ޢަމަ ެ
އެފަދަ ޢަމަލަކަށް ހިތްވަރުދީ މަ ު
ނވުން.
ކރުމަށް ލިބޭ އޯޑަރުތަކަށް ތަބާ ު
ނުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ ޢަމަލެއް ު

)ތ(

ގ
ކންކަން އެ ފުލުހެއް ެ
ވ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ަ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިމި ާ
ޝނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް
ފސަރަކަށާއި ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެ ަ
މައްޗަށް ހުންނަ ސީނިޔަރ އޮ ި
އ
ބހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަ ި
ކޮމާންޑަށް އެންގުމާއެކު ،އެފަދަ ޚިލާފުވުންތަކާ ެ
ނން.
ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދި ު

)ލ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުތަކާއި

ރާއްޖެ

ބައިވެރިވެފައިވާ

ނލްއަޤްވާމީ
ބައި ަ

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާބެހޭ އެކި މުޢާހަދާތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު ،އެ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން
އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް އަދާ ު
ކރުމަށް އެހީތެރިވުން.
ބައްތިރީސްވަނަ ބާބު
މާނަކުރުން
ށއި ލަފުޒުތަކަށް
ބރާތްތަކަ ާ
އި ާ
ނ
އވާ މާ ަ
ދީފަ ި

ނ ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް
 .162މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތު ް
ތތަކާއި
ލފުޒުތަކަށް ދެވިފައިވަނީ ،އެ ޢިބާރާ ް
ނވި ޢިބާރާތްތަކާއި ަ
ނ ި
ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު ،އަން ަ
ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ،ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ .މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް
119

އަދަދު1107 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ވ
ނ ި
އންނަ ި
ހނުވާހައި ހިނދަކުަ ،
ނ ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭ ަ
ށފައިވާ ގޮތު ް
ބޭނުންކޮ ް
ފއިވަނީ ،އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ،ތިރީގައި ދީފައިވާ
ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދެވި ަ
މާނަކުރުމެވެ.
)ހ(

އ
ނ މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
"ހައްޔަރުކުރުން" އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  6ވަ ަ
"ހައްޔަރުކުރުން" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

)ށ(

ގ
ނ ނެގޭ ސާމްޕަލެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދު ެ
"ހަށިގަނޑުގެ ބޭރު ް
 109ވަނަ މާއްދާގައި "ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

)ނ(

"ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ
ށގަނޑުގެ ތެރެއިން ނެގޭ ސާމްޕަލް" އަށް ދީފައިވާ
 110ވަނަ މާއްދާގައި "ހަ ި
މާނަކުރުމަށެވެ.

)ރ(

"ހަނުހުރުން" އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  59ވަނަ މާއްދާގައި "ހަނުހުރުން"
އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

)ބ(

"ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު"

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

 71ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ދޫކުރާ ލިޔުމަށެވެ.
)ޅ(

"ހުއްޓުވުން"

މނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި "ހުއްޓުވުން"
އަށް ދީފައިވާ ާ

އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ކ(

އދާގައި "ބަންދުކުރުން"
މނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާ ް
ވ ާ
"ބަންދުކުރުން" އަށް ދީފައި ާ
އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

)އ(

"ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން"

އށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ
ަ

ނއުން" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ގ ަ
)ހ( ގައި "ބެލުމުގެ ދަށަށް ެ
)ވ(

"އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް" އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  112ވަނަ މާއްދާގައި
"އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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)މ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނފައި އެވަނީ ،މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިގެންވާ
ށ ބު ެ
"އަމިއްލަ ތަންތަން" ކަމަ ް
ގޯއްޗާއި ،ގެއާއި ،ބިމާއި ،ޢިމާރާތާއި ،މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޭގެއަށާއި
ރން
އދާރާއަކުން ވަކި އުސޫލަކުން ވަކި ބައެއް ބޭނުންކު ަ
ގޭބިސީއަށާއި އޮފީހަށާއި ،ވަކި ި
ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތާއި ހޯލާއި މައިދާންތަކަށެވެ.

)ފ(

އ
''ޢައްޔަނުކުރުން" އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  72ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަ ި
"ޢައްޔަނުކުރުން" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

)ދ(

ނފައި އެވަނީ ،އެންމެންނަށް ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް
"ޢާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބު ެ
އަބަދުވެސް ހުޅުވައިލެވިފައިވާ މަގާއި ގޯއްޗާއި ބިމާއި އާންމު މައިދާންތަކާއި ޕާކުތަކާއި
ނ ކަމަށް ު
އަމިއްލަ ތަންތަ ް
ށ
ނ ް
ލ ބިމާއި ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތަށެވެ .އާންމުކޮށް މީހުން ަ
ނބެ ޭ
ވަދެނިކުމެވޭ

ގޮތަށް

ހުޅުވިގެންވާ

ފިހާރަތަކާއި

ކެފޭތަކާއި

ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި

ތ
ވ ަ
ތނެއްގައި ކުށެއް ހިނގައިފިކަމަށް ނު ަ
ގ ތެރެއިން ަ
ތންތަނު ެ
ސައިހޮޓާތަކާއި އެފަދަ ަ
ވ
ބނާކޮށް ތުހުމަތުކުރެ ޭ
ށގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ި
ކުށެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް އެކަ ީ
ހިނދު ،އެ ތަނަކީވެސް އާންމު ތަނެއްގެ މާނައިގައި ހިމެނިގެންވާ ތަނެކެވެ.
)ތ(

ފއިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  111ވަނަ މާއްދާގައި
ދ ަ
"އިނގިލީގެ ނިޝާން" އަށް ީ
"އިނގިލީގެ ނިޝާން" އަށް ދީ ަ
ފއިވާ މާނަކުރުމެވެ.

)ލ(

އ
"އިންސިޑެންޓް" އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަ ި
"އިންސިޑެންޓް" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

)ގ(

"އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސަސް"

އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  114ވަނަ

މާއްދާގައި "އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސަސް" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ޏ(

"އުޅަނދު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް"

އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  95ވަނަ

މާއްދާގެ )ބ( ގައި "އުޅަނދު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ސ(

ށ ބުނެފައި އެވަނީ ،އެކައުންޓުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް
"އެކައުންޓް ހިފެހެއްޓުން" ކަމަ ް
ނޓުގެ
އވެސް ގޮތަކަށް ފައިސާ ނުނެގޭ ގޮތަށް ،އެކައު ް
ނުކުރެވޭ އަދި އެކައުންޓުން އެ ް
މށެވެ.
ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތް ހެދު ަ
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)ޑ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އވަނީ ،ދިރިއުޅޭ ތަނެއްކަމުގައި ބެލޭ ތަނެއް ،އެ މީހާގެ
"ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހާއާއި ،އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހާއާއި ،އެ ތަނަކަށް ޒިންމާ
ރ ލިބިގެންވާ މީހާއާއި،
ތނެއް ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބާ ު
އުފުލަންޖެހޭ މީހާއާއި ،އެ ަ
ވ
ކރުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ާ
ކއި އެ ތަނެއްގެ ހާލަތު ކޮންޓްރޯލު ު
އެ ތަނެއްގައި ހިނގާ ހަރަކާތްތަ ާ
ވ މީހުންނަށެވެ.
ނއްގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ާ
މީހާއާއި ،އެ ތަނަށް ވަދެ އެ ތަ ެ

)ޒ(

"މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތް"

ނ
މ ގަވާއިދުގެ  15ވަ ަ
އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީި ،

މާއްދާގެ )ށ( ގައި "މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތް" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ޓ(

"މުވައްކިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަކީލެއްގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ޤާނޫނީ
ނނަ ފަރާތަށެވެ.
އެހީތެރިކަން ހޯދައި ،ލިބިގަ ް

)ޔ(

އ
ނ މާއްދާގެ )ށ( ގަ ި
އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  17ވަ ަ

"މެސެޖް"

"މެސެޖް" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ޕ(

"ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް
ނ
ވމީ ދަތުރުފަތުރުކުރު ް
ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް މެދުވެރިކޮށް ،އެ މީހަކަށް ބައިނަލްއަޤް ާ
ދ ބާރަށެވެ .ޕާސްޕޯޓު
ލބި ޭ
ި
ނށް
ލހުން ަ
ކޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފު ު
ޯ
ހުއްޓުވުމަށް،
ހިފެހެއްޓުމުގެ މާނައި ެ
ށ
ތ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަ ް
ގ ތެރޭގައި ،އޭގެ ޒާތުގައި ޕާސްޕޯޓު ނުވަ ަ
މގެ ދަށަށް ގެނައުމެއް
ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފަހައްޓައިފައި ފުލުހުންގެ ބެލު ު
ނުހިމެނެއެވެ.

)ޖ(

ށ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
"ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރައްޔިތުންނަ ް
ކށެވެ.
ނތަނަށް ޖުމުލަ ޮ
އންނަނިވި ތަ ް
ދިނުމަށް އުފައްދައިގެން ހިންގާ ަ
)(1
)(2

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައި އިދާރާ.
ރާއްޖެ

އެކިއެކި

ސަރަހައްދުތަކަށް

ބަހައި،

އެކި

ސަރަހައްދުތަކުގައި

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ސަރަހައްދީ މަރުކަޒުތައް.
)(3

އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް.

)(4

ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް.

)(5

ލހުންގެ މަރުކަޒުތައް.
ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފު ު
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

)(6

މާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް.

)(7

ގ ޚިދުމަތާގުޅޭ ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކުގެ
މީގެ އިތުރުންވެސް ފުލުހުން ެ
މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އުފައްދައިގެން ހިންގާ މަރުކަޒުތައް.

ތ
ވސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަ ް
ނތަކަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ަ
އތެރޭގެ ބޭނު ް
މި މާނައިގައި ފުލުހުންގެ ެ
ދޭ ތަންތަނެއް ނުހި ެ
ފލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދޭ
މނޭނެއެވެ .އެ ތަންތަނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ު
ނނެވެ.
ތަންތަނެއް ޫ
މި މާނަކުރުން މިހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ،މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ބާވަތެއްގެ ފުލުހުންގެ
މަރުކަޒަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އުސޫ ެ
ލއް ކަނޑައަޅާނަމަ ،އެ އުސޫލެއް ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި
ނުވަތަ ާ
އ
ރކަޒެއްކަމަށް އެ މާއްދާގެ ނުވަތަ ބާބުގެ މަޙައްލުގަ ި
ބބުގައި ފުލުހުންގެ މަ ު
ބަޔާންކުރާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ވަކި ޚާއްޞަ މާނަކުރުމެއް ދެވިދާނެއެވެ.
)ޗ(

"ފޮރެންސިކް ހެކި"

އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  116ވަނަ މާއްދާގައި

"ފޮރެންސިކް ހެކި" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ހހ(

ގ ސާމްޕަލް"
ވތްތަކު ެ
"ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ އެހެނިހެން ބާ ަ
ދީފައިވާ

މާނައަކީ،

މި

ގަވާއިދުގެ

113

ވަނަ

މާއްދާގައި

އަށް

"ފޮރެންސިކް

ނހެން ބާވަތްތަކުގެ ސާމްޕަލް" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ އެހެ ި
)ށށ(

"ދައުލަތުގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާ"

ރކަން ހިންގާ ފަރާތާއި،
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވެ ި

ގ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ،ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކު ެ
އންމެހައި އިދާރާތަކާއި،
ތެރެއިން ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ ެ
އެފަދަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަގާމުތަކާއި ކޮމިޝަންތަކަށެވެ.
)ނނ(

"ސާމްޕަލް" އަށް ދީފައިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  108ވަނަ މާއްދާގައި "ސާމްޕަލް"
އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

)ރރ(

ފއިވާ މާނައަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(
"ޝަރުޠުގެ ނޯޓިސް" އަށް ދީ ަ
ގައި "ޝަރުޠުގެ ނޯޓިސް" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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)ބބ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ށފައި ތިބި މޯލްޑިވްސް
ހންގެ ހުވާކޮ ް
"ކަމިޝަންޑް އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ފުލު ު
ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

ސަބްއިންސްޕެކްޓަރ

ރޭންކުން

ފެށިގެން

މަތީ

ގ
މަޤާމު ެ

އޮފިސަރުންނަށެވެ.
)ޅޅ(

"ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ
ނނެވެ.
ކޮންމެ ކޯޓެއް ވެސް ހިމެނޭގޮތު ް

)ކކ(

އ
ގން ކުރަންޖެހޭ ކަމެ ް
ބނެފައި އެވަނީ ،ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައި ެ
"ކޯޓު އަމުރު" ކަމަށް ު
ތ
ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރަކު ދޫކުރާ ހުއްދައަށެވެ .ނުވަ ަ
ފަނޑިޔާރަކު ކުރާ އަމުރަށެވެ.

)އއ(

ބ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ކށްފައި ތި ި
"އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ފުލުހުންގެ ހުވާ ޮ
ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނެވެ.

)ވވ(

"ޤާނޫނީ ވަކީލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި
ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ،ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް
ކޮންމެ ވަކީލަކަށެވެ.

)މމ(

ވނީ 2 ،މެއި  2016ގައި
"ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ގއި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ަ
ޤާނޫނު ަ
ށ
ނނު( އާއި ،އެ ޤާނޫނަ ް
ނންބަރު ) 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާ ޫ
ނގޮތަށެވެ.
ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހިމެ ެ

ތެއްތިރީސްވަނަ ބާބު
އާންމު އުސޫލުތައް
ސސާއިން އެހެން
އއް ަ
މ ަ
އެއް ު
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ސއްކަތް
ސސާއަކަށް މަ ަ
އއް ަ
މު ަ

ނ ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން
އިޝާރާތްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ އިދާރީގޮތު ް

ނ
ވ ް
ނަޤުލު ު

އެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެ ބަޔަކު ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް
ނަޤުލުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ނަޤުލުވި
ހިމެނިގެންވެއެވެ.
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ނގައި
ސދޭ ބަޔާ ު
ހެކިބަ ް

އަދަދު1107 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ފހުގައެވެ.
ނނަނިވި އިޤްރާރުވުމަށް ަ
ގންވާނީ ،އަ ް
މހާގެ ހެކިބަސް ނަ ަ
 .164މައްސަލައެއްގައި ހެކިބަސް ދޭ ީ

ނ
ރވު ް
ޤރާ ު
އި ް

"އަހުރެން.......... ،މި މައްސަލައިގައި ،މި ދޭ ހެކިބަހަކީ ،ތެދު ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް ދޭ ހެކިބަހެއް
ކަމުގައި ،އަހުދުވެ ،އިޤްރާރުވަމެވެ".
އސްކަން
އދަށް ި
ގވާ ި
މި ަ
ނ
ދިނު ް

 .165މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ އެއްވެސް އުސޫލެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފުލުހުންގެ ގަވާއިދަކާ ،ނުވަތަ އޯޑަރަކާ ނުވަތަ އުސޫލަކާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކާ
ތަޢާރަޒުވާނަ ޢަމަލުކުރުމުގައި އިސްކަން ދެވޭނީ މި ގަވާއިދަށެވެ.

އ
ދވަލުތަ ް
ޖަ ު

ކވެ .މި ގަވާއިދު ފުރިހަމަވާނީ،
 .166މި ގަވާއިދުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ޖަދުވަލުތަކަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ ބައެ ެ
އެ ޖަދުވަލުތަކާ އެކުގައެވެ .އެއިން ކޮންމެ ޖަދުވަލަކަށް ޙަވާލާދެވޭ ހިނދު ،އެ ޙަވާލާދެވެނީ،
މި ގަވާއިދުގެ ބަޔަކަށް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

އދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް
ވ ި
ގަ ާ
ނ  .167މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން

ފެށިގެންނެވެ.
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ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ މީހާއަށް ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު

ށ
ގ ދަށަ ް
"ތިޔަ ފަރާތް މިހާރު ތިޔަހުރީ ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ބެލުމު ެ
ށ
ގެނެވިފައި .ތިޔަ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ،ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަ ް
ގ
ޖަވާބުނުދީ ،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ތިޔަ ފަރާތަށް ލިބިގެންވޭ .އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމު ެ
އ
ޙައްޤު ތިޔަ ފަރާތަށް ލިބިގެންވޭ .ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ތިޔަ ފަރާތް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ރއް( ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަށް".
ގން ) 4ހަތަ ެ
ބެހެއްޓޭނީ ،ގިނަވެ ެ
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ހައްޔަރުކުރާ މީހާއަށް ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު

ރތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން
ތިޔަ ފަރާތް ހައްޔަރު މި ކުރަނީ )♦( ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ )♦( ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި .ތިޔަ ފަ ާ
ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ،ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުނުދީ ،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ތިޔަ ފަރާތަށް ލިބިގެންވޭ .އެކަމަކު ކުރެވޭ
އ
ތޔަ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ކޯޓެއްގަ ި
ކރެވޭ ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބަކީި ،
ދވިގެންވާ ކަމެއް .ތިޔަ ފަރާތާ ު
ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަކީ ،އެ ެ
ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް .ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ތިޔަ ފަރާތަށް ލިބިގެންވޭ .ތިޔަ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ
މތު ކުރެވެނީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގައި
ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއްކަމުގައިވާ ނަމަ ،އަދި ފަރާތަށް ތުހު ަ
ކަމުގައިވާ ނަމަ ،ދައުލަތުން ވަ ީ
ނވޭ.
ކލަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ތިޔަ ފަރާތަށް ލިބިގެ ް
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ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު
އގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން.
 .1ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަން އަދި ތުހުމަތުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެ ް
ރމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން.
އތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހު ު
 .2ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި ި
 .3ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ޤާނޫނީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ނަމަ ،އެ
ހއްޓިފައިވާކަން.
މިންވަރަކަށް އެ ޙައްޤު ހިފެ ެ
ގންވާ ކަމެއްކަން.
ގންވާ ޙައްޤެއްކަމުގައި ވިޔަސް ،ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމަކީ އެދެވި ެ
ލބި ެ
 .4ސުވާލަށް ޖަވާބުނުދިނުމަކީ ި
އޗެއްކަން.
 .5ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބަކީ އޭނާޔާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެ ް
ލބިގެންވާކަން.
 .6ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ި
 .7ޤާނޫ ީ
ނ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،އަދި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ޖިނާއީ ބޮޑު
ނމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން.
ކުށެއްގައި ކަމުގައި ވާނަމަ ،ދައުލަތުން ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދި ު
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c

–
csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ިނކަމުގެ ލިޔުން
ްދ ދ ް
ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުއ ަ
ހުއްދަދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ތާރީޚު:

ދ.ރ.އ ކާރޑް /ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

އަޅުގަނޑު )މީހާގެ ނަން  (..........................ގެ އުޅަނދު /ދިރިއުޅޭ ތަން ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ހުއްދަ
ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީންނާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ލިބިގެންވާކަން ފުލުހުން
އަންގައިފައިވެއެވެ .އަޅުގަނޑަށް ޤާނޫނު އަސާސީންނާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުން ލިބިގެންވާ ޙައްޤު އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް
ނެތި އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި ދޫކޮށްލައި ،ފުލުހުން އަޅުގަނޑުގެ /އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ،އުޅަނދު  /ދިރިއުޅޭ ތަނުގައިވާ
އެންމެހައި ތަކެތި ހިމެނޭ ގޮތަށް ބަލައި ފާސްކުރުމާއި އަދި ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ހެކީގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ފުލުހުން
ކަނޑައަޅާ އެންމެހައި ތަކެތި ހެކީގެގޮތުގައި ނަގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދީފީމެވެ.
)ސޮއި ( ) /އިނގިލީގެ ނިޝާން (
)ނަން (
އުޅަނދު ބޭއްވިފައިވާ ތަން:
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު

ބްރޭންޑް  /ކުލަ

އުފެއްދި އަހަރު

މޮޑެލް

ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:
ގޭގެ ނަން

ފަންގިފިލާ

ތަނުގައި އުޅެމުންދާ ހައިސިއްޔަތު

އެޕާޓްމަންޓް

ތަންފީޒުކުރާ ފުލުސް އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތު:
މަޤާމާއި ފުރިހަމަ ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް/ސްޓޭޝަން:

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :
ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv:
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މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

އުޅަނދު  /އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން
އުޅަނދު ބޭއްވިފައިވާ/އޮތް

ތަން………………………………:

ބްރޭންޑް  /ކުލަ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު

އުފެއްދި އަހަރު

މޮޑެލް

ބަލައި ފާސްކުރެވުނު އަމިއްލަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:
ގޭގެ ނަން

އެޕާޓްމަންޓް

ފަންގިފިލާ

ތަނުގައި އުޅެމުންދާ ހައިސިއްޔަތު

ބަލައިފާސްކުރި ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ފަރާތްތައް:
#

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ފުރިހަމަ ނަން

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

އައި.ޑީ ކާރޑް /
ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ

ފޯނު ނަންބަރ

ބަލައިފާސްކުރުމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
ބަލައިފާސްކުރުމަށް ވަތް ތާރީޚް:

ބަލައިފާސްކުރުމަށް ވަތް ގަޑި:

ބަލައިފާސްކޮށް ނިމުނު ތާރީޚާއި ގަޑި:

ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ހޭދަވީ ވަގުތު:

ބަލައިފާސްކުރުމުގައި މުދަލަށް/ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ލިބިފައި ނުވާނަމަ އެކަން:
ބަލައިފާސްކުރުމުގައި މުދަލަށް /ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފްސީލް:

ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފްސީލް:

ބަލައި ފާސްކުރި ވަގުތު އެތަނުގައި ޙާޒިރުވެ ހުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރ:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ހައިސިއްޔަތު:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :
ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv:

–
ބަލައިފާސްކުރި އަމުރު ތަންފީޒު ކުރި އޮފިސަރުން:
މަޤާމާއި ފުރިހަމަ ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް/ސްޓޭޝަން:
މަޤާމާއި ފުރިހަމަ ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް/ސްޓޭޝަން:
 -ތާރީޚު-:

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :
ވެބްސައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :
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މލެ
ާ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވުނުކަމުގެ ލިޔުން

ކޭސް ނަންބަރު

ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތް

ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު

ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙުޤީޤުގައި އަޅުގަނޑާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން:
ފޯނުކުރި ފަރާތް

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް

ފުރިހަމަ ނަން:

ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދ.ރ.އ ކާރޑް ނަންބަރ:

ދ.ރ.އ .ކާޑުގެ ނަންބަރު:

ގުޅިފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ގުޅި ނަމްބަރ:

ސޮއި:

އިނގިލީގެ
ނިޝާން

ތޙުޤީޤުގައި އަޑުއެހުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް
ރޭންކާއި ނަން:

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ސަރވިސް ނަންބަރު:

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ސޮއި:

ފޯންTel: (+960) 3322112 :
ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv:

ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގިކަމުގެ ލިޔުން

ފޯނު ނަންބަރު:

ދ.ރ.އ.ކ .ނަންބަރު:

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި:

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސްޓޭޝަން:

ލިޔުނ ްދޫކުރި ތާރީޚާއި

Republic of Maldives

Malé

އީމެއިލް:

އިމަޖެންސީ
E-Mail: admin@police.gov.mv

Emergency: 119
ވެބްސައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ސޮއި:

ފޯންTel: (+960) 3322112 :

ލިޔުމާ ހަވާލު ނުވާނެކަމަށް/ހަވާލުވާން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނިނަމަ އެހެން ބުނި ސަބަބު:

ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން:

ހާޒިރުވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ".

އެންގުމުގެގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ .މި ލިޔުމުގައި ބަޔާކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވާއިރު ،ޤާނޫނީވަކީލަކާއެކު

"މި ލިޔުމަކީ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ވަކި މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވުމަށް ޝަރުޠުކޮށް އެކަން

ގަޑި:

ފުރިހަމަ ނަން:

ސަރވިސް ނަންބަރު:

ހާޒިރުވާން އެންގި ލިޔުން ދޫކުރި ފުލުހސް އޮފިސަރުންގެ މަޢުލޫމާތު:

ހާޒިރުކުރެވޭ ބޭނުން:

ޙާޒިރުވާންޖެހޭ ތަން:

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚު:

ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ އެންގުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:

އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ

csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

ފޯނު ނަންބަރު:

ދރއކ ނަންބަރު:

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި:

ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚާއި

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv ::

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :

ވެބްސައިޓްWebsite:www.police.gov.mv :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ހާޒިރުވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ".

އެންގުމުގެގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ .މި ލިޔުމުގައި ބަޔާކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވާއިރު ،ޤާނޫނީވަކީލަކާއެކު

"މި ލިޔުމަކީ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ވަކި މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައި ،އެކަން

ގަޑި:

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސްޓޭޝަން:

ފުރިހަމަ ނަން:

ސަރވިސް ނަންބަރު:

ހާޒިރުވާން އެންގި ލިޔުން ދޫކުރި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތު:

ހާޒިރުކުރެވޭ ބޭނުން:

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަން:

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚު:

ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ އެންގުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:

އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

Republic of Maldives

Malé

Maldives Police Service

ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގިކަމުގެ ލިޔުން
ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ

–
csivrws csilop cscviDclOm

–

c

c
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ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

އިމަޖެންސީ
އީމެއިލް:

Emergency: 119
E-Mail: admin@police.gov.mv

ލިޔުމާ ހަވާލުނުވާނެކަމަށް/ބޭނުން

ވެބްސައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :

ފެކްސް Fax: (+960) 3313281 :ފޯންTel: (+960) 3322112 :

ހަވާލުވި ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:

ތާރީޚް:

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ފޯންTel: (+960) 3322112 :

ވެބްސައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ،3322111 :އިމަރޖެންސީ ،119 :ފެކްސް3313281 :

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ،3322111 :އިމަރޖެންސީ ،119 :ފެކްސް3313281 :

މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ނޯޓުކުރި ފަރާތް:

ނޯޓުކުރި ތަން:

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި:

ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

ސާފުކޮށްދެވެން އޮތް މިންވަރަކުން ސާފުކޮށް ދެވޭނެއެވެ".

ތާރީޚު

ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން:

)ބާރކޯޑް(

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންނަމަ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދިނުމުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

ތާރީޚު

ސޮއި:

މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ނޯޓުކުރި ފަރާތް:

ނޯޓުކުރި ތަން:

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސާފުކޮށްދެވެން އޮތް މިންވަރަކުން ސާފުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންނަމަ ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދިނުމުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

"ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައެވެ .މައްސަލައާ ބެހޭ

އެޑްރެސް:

މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރި ލިޔުން

–

c

"ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައެވެ .މައްސަލައާ ބެހޭ

އެޑްރެސް:

ހުށަހެޅި ފަރާތް:

މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރި ލިޔުން

)ބާރކޯޑް (

ދިވެހިރާއްޖެ.

މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ހުށަހެޅި ފަރާތް:

ދިވެހިރާއްޖެ.

މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

c
–
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އީމެއިލް:

އިމަޖެންސީ

ހަވާލުވި ތާރީޚު:
Emergency: 119
E-Mail: admin@police.gov.mv

އެންގި ފުލުސްމީހާގެ ސޮއި:

އެންގި ފުލުސްމީހާގެ ރޭންކާއި ނަން) :ސ.ނ(

ވެބްސައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :

ހަވާލުވި މީހާގެ ސޮއި:

–

c

:އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv

) ކޭސް ނަންބަރު (

)ބާރކޯޑް (

ވެބްސައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :

ގުޅޭނެ ނަންބަރ:

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ލިޔުން

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :

ތަފުސީލު:

ތަފުސީލު:

ނންބަރ:
ގުޅޭނެ ަ

ނިމުނު ތާރީޚު:

ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ތާރީޚު

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ލިޔުން

) ކޭސް ނަންބަރު (

)ބާރކޯޑް (

ދިވެހިރާއްޖެ.

މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ނިމުނު ތާރީޚު:

ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

ދިވެހިރާއްޖެ.

މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

–

c
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c

–
csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެވޭ މީހުންގެ ހައްޔަރާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ފޯމު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

ދރއ ކާޑު  /ޕާސްޕޯޓް

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން ތާރީޚު  /އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ

ޤައުމު:

ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ފަރާތް އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންދެވުނު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު.
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު
ތާރީޚާއި ގަޑި

ހައްޔަރުކުރުމާ މެދު ނިންމި ގޮތުގެ ތަފުސީލު:

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ހައްޔަރާ މެދު ގޮތެއް ނިންމި އޮފިސަރު:
ރޭންކާއި ނަން:

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ސޮއި:

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :
:ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv
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c

–
csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ސުވާލުކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު

ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

ދ.ރ.އ ކާޑު  /ޕ.ޕ ނަންބަރު

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އުމުރު  /އުފަން ތާރީޚު

އޅޭ އެޑްރެސް
މިހާރު ު

ހައްޔަރުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި

ޤައުމު

ފޯނު ނަންބަރު

ހަވާލާދޭ ޤާނޫނާއި ކުށް

ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު
ޤާނޫނީ އިންޒާރު
ހައްޔަރު ކުރެވޭކަން އަދި ހައްޔަރު ކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށް ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން.
ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން.
ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ނަމަވެސް ،ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަން.
ސުވާލަށްދޭ ޖަވާބަކީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްކަން.
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންވާކަން.
ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ނަމަ ،މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ކަމުގައިވާނަމަ ،ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން.
ރ ވަނީ
* އަޅުގަނޑު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑާ ސުވާލުކުރުން ފެށުމުގެ ކުރިން މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނި އިންޒާ ު
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން އަޅުގަނޑަށް ފަހުމުވެއްޖެއެވެ.
އަޅުގަނޑަށް ދެވިފައެވެ .ޤާނޫނީ އިންޒާރު ަ
މިމައްސަލައިގެ ތަހުޤީގުގައި މިވަގުތު ޤާނުނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ބޭނުމެވެ.

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :
:ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ވަކީލްގެ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީގުގައި މިވަގުތު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނޫނެވެ.
ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް:
ތާރީޚާއި ގަޑި:
ސޮއި:
ފިންގަރ ޕްރިންޓް
ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު
މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ...................................،އާއި ސުވާލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،ޤާނުނީ އިންޒާރުގައި ހިމެނޭ
ކަންކަން އަންގައިފައިވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް:
ހައިސިއްޔަތު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:

ފިންގަރ ޕްރިންޓް
ސުވާލުކުރި ފަރާތް
ސޮއި

ރޭންކާއި ނަން

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މި ލިޔުމާ ހަވާލުވުމަށާއި ،މި ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް އިންކާރުކުރީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ހާޒިރުގައި ތިބި ފުލުހުން:

ރޭންކާއި ނަން..........................................................:

ސޮއި......................:

ރޭންކާއި ނަން..........................................................:

ސޮއި......................:

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :
:ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv
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c

–
csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

މާލެ،

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

) ބާރ ކޯޑް (
) ނަންބަރު (

ޫމތު އަންގާ ފޯމު
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންގެ މަޢުލ ާ
 .1ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު

ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން
ދާއިމީ އެޑްރެސް
ޤައުމު

އުފަން ތާރީޚު  /އުމުރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ފޯނު ނަންބަރު

 .2ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާއި ކުށް

 .3ހައްޔަރުކުރެވުނު ގޮތް

ކޯޓް އަމުރަކާ ލައިގެން

ކޯޓު އަމުރުގެ ނަންބަރު

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި

ހައްޔަރުކުރުމަށް ބާރުލިބިދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ

 .4އެމްބަސީއާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
އެމްބަސީއާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ،އެމްބަސީގެ ފަރާތުން އަންނަ މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން އެންގިފައި
މަތީގައިވާ ފުރުސަތު ދިންކަން އެންގި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު

 .5މައްސަލަ ތަޙުޤީގްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް /ޔުނިޓް  /ސްޓޭޝަނުގެ ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ރޭންކާއި ނަން

ރ
ސ.ނަންބަ ު

ސޮއި

ފޯނު ނަންބަރު
 -ތާރީޚު- :

) ތައްގަނޑު (

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :
ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv:
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c

–
csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives
) ބާރ ކޯޑް (
) ނަންބަރު (

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓް
 .1ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަ ނަން

ދރއ ކާރޑ /ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އުފަން ތާރީޚު  /އުމުރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ނންބަރު
ފޯނު ަ

 .2ހާޒިރުވުމަށް އެންގުން

ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުތު

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި
ހާޒިރުވާންވީ ތަން
ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު
 .3ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ ހައިސިއްޔަތު
 .4މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
 .5ކުރެވޭ ތުހުމަތުގެ ޚުލާޞާ
 .6ހުއްދަދިން ފަރާތް

ތ
 .6ހުއްދަދިން ފަރާ ް
ރ
ސ.ނަންބަ ު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
ޗިޓާ ހަވާލުވި ފަރާތް:

ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް

ދރއ ކާރޑް  /ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

ތާރީޚާއި ގަޑި

ފޯނު ނަންބަރު

ސޮއި

ޚާއްޞަ އެންގުން
އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

) ތައްގަނޑު (
ފޯންTel: (+960) 3322112 :
:ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

 .1މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވެގެން ޗިޓަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ނަމަ ،ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީ ގެ ) 1އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން އެ އުޒުރެއް
ބަޔާންކޮށް ،ލިޔުމަކުން ،ޗިޓާއެކު ހާޒިރުވާން އެންގި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
މިގޮތަށް ފޮނުވާ ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ޗިޓަށް ހާޒިރުވުމާ ގުޅޭ" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
 .2ހާޒިރުވުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް ،މި ޗިޓް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަނެއްގެ ރިސެޕްޝަން ޑެސްކާ ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.
 .3ޗިޓަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަމެވެ؛
)ހ( ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭވަރަށް މޫސުން ތަން ނުދިނުން؛
)ށ( ހާޒިރުނުވެވޭ ފަދަ ބައްޔެއްވުން؛
)ނ( މިނޫނަސް މިފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިވުން.
 .4މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޗިޓަށް ހާޒިރު ނުވާ ފަރާތްތައް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވޭނެއެވެ.
 .5މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޗިޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ،ޗިޓަށް ހާޒިރުނުވި މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ
ގޮތުގައި ބަލައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު( ގެ  533ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޢވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު އެ މީހަކާ މެދު ދަ ު
 .6ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ނަމަ ،ހާޒިރުވާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު ހާޒިރުވުން އެދެމެވެ.

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :
ވެބްސައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :
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c

–
csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ
 .1ބަލާ ފާސްކުރެވޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު

ތަނުގެ ނަން/އެޑްރެސް

ފަންގިފިލާ

އެޕާޓްމަންޓް

މަގު

އަތޮޅު

ރަށް

 .2ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަ ނަން

ދރއ ކާރޑް ނަންބަރ

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އުފަންތާރީޚް  /އުމުރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ގައުމު

 .3މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯޓް އަމުރު ނަންބަރު

ކޭސް /އިންސިޑެންޓް އައިޑީ
ތާރީޚާއި ގަޑި
 .4ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު
#

އަދަދު

ނެގުނުތަކެތީގެ ތަފްސީލް

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ނެގުނު ތަނުގެ ތަފްސީލް

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ތަކެތި ނެގިފަރާތް

ފޯންTel: (+960) 3322112 :
ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv :

 .5ތަކެތި ނެގުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތް

ސ.ނަންބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
 .6ޙާޒިރުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތު
#

ސ.ނަންބަރު

ރޭންކާއި ނަން

 .7ބަލައި ފާސްކުރެވުނުއިރު ޙާޒިރުވެތިބި މީހުން
#

އައިޑީ ކާރޑް ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

 .8ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަ ނަން

އައިޑީ ކާރޑް ނަންބަރ

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އުފަންތާރީޚް  /އުމުރު

ސޮއި

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

ޕްރިންޓް ކުރި ތާރީޚް:

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :
އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ފިންގަރ ޕްރިންޓް

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

ފޯންTel: (+960) 3322112 :
ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv:

