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 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

 މާލެ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ    

 

 

 ގެންދިޔުމާބެހޭ  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ވައިގެމަގުން  މާއްދީހެކި  ގެނެވޭ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ފުލުހުންގެ 

 ގަވާއިދު 

   

ވަނަ މާއްދާގެ  17ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ ( 2008/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަކީގަވާއި މި (ހ)  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

(ށ) އިން ބާރު ލިބިެގން  ެއކުލަވާލެވިފައިވާ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 

ން އަދި ޔުތަޙްޤީޤުކުރަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މާއްދީހެކި، ލިޔެކި

އެހެނިހެން ތަކެތި ވައިގެމަގުްނ އެއްތަނުން ައނެއްތަނަްށ ގެްނދިއުމުގައި މޯލްޑިވްސް 

ލިސް ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އެންމެހައި އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ޕޮ

 ގަވާއިދެވެ.

ގެނެވޭ މާއްދީހެކި ވައިގެމަގުން  ދަށް ކިޔާނީ "ފުލުހުްނގެ ބެލުމުގެ ދަަށށްމިގަވާއި (ށ)   

 މާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.ޔު އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް ގެންދި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންގެންދާ  ،ޤްޞަދަކީދުގެ މަގަވާއި މި  .2 މަޤްަޞދު 

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތަޙްލީލުކުރުމުގެ ބޭނުމަށާއި އެހެނިހެން ޭބނުންތަކުގައި، މާއްދީހެކި ވައިގެ 

މަލުުކރާނެ ގޮތްތަކާއި، ފުުލހުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންގެންދާ އެކިއެކި ޢަމަގުން ފޮނުވުމުގައި 

ންތަކާއި އެހެނިެހން ތަެކތި ވަިއގެމަގުން އެއްތަނުްނ އަނެއްަތނަްށ ޔުގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިމައްސަލަތަކު

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފޮނުވޭ  ތުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. އަދި މިއިޖުރާއަމަލުކުރާނެ ޢަގެންދިއުމުގައި 

ބާރުއެޅުމާއެކު  ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްަތނަށް ގެންދިޔުމުގައި އެއް މިންގަނޑެއްގައި ޢަމަލުކުރުމަށް

 އެކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

 ދު ތަންފީޒުކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިންނެވެ.ގަވާއިމި  (ހ)  .3 ދު ހިންުގން ގަާވއި 

އެއަރލައިން އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް ކުރުމަށް ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި  މި (ށ)  

އެއަރޕޯރޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތާ ގުޅިގެްނ  އަދި އިކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކަ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ  އިއެފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި

     އެއްބަސްވުމެއް ފަހުމުނާމާ) ނުވަތަ ( ސްޓޭންޑިންގރންޑަމް އޮފް އަންޑަމެމޮރިދެމެދު 

ދުމަށްަފުހ އެ ގޮތުގެމަތިން ގޮތުގެމަތިން ހެ މި ގަވާއިދާ ތަޢާރަޒްނުވާނެ

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް             R-106/2020 : ނަންަބރު ގަވާިއދު               234  އަދަދު:           49ލިުއމް: ވޮ

  4 
 
 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ މާއްދީހެކި،   .4 މާްއދީހެކި ގިންތިުކރުން 

ލިޔެކިޔުން އަދި އެހެނިހެން ަތކެތީގެ ތެރެއިން ހެކީގެގޮތުގަިއ ބެލެވޭ އެންމެހައި ތަކެއްޗާއި، 

ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފުލުހުންގެ ބޭނުމަށް ވައިެގމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ އެއާ

 ގެންދިއުމުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގިްނތިކުރަންވާނެއެވެ. 

ވައިގެމަގުން  މާއްދީހެކި"ބައޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ ޙަޔަވީ "އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  )ހ(   

އެއްޗެއް  ދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެގަވާއި މިން އަނެއްތަނަށް ފޮނުާވަނމަ، އެއްތަނު

 ގެ ގޮތުގައެވެ. 1Aގިންތިކުރަންވާނީ ޕޮލިސް ކޮންސޯލް 

ބައޮލޮޖިކަލް ނުަވތަ ޙަޔަވީ މާއްދީހެކި ފިޔަވައި އެހެނިެހން މާއްދީހެިކ  )ށ(   

ގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ  ދުގަވާއި މިވައިގެމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްަތނަށް ފޮނުވާނަަމ، 

 ގެ ގޮތުގައެވެ. B1އެއްޗެއް ގިންތިކުރަންވާނީ ޕޮލިސް ކޮންސޯލް  އެ

މެއް ނުވަތަ ފައިސާ، ކެމިކަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ޔުކިޔެއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލި )ނ(   

     ފަދަ ެއއްޗެއް އެއްތަނުން އަނެއްަތަނށް ގެންދާނަަމ،  އަދި ރީއެޖެންޓްސް

   ތަކެތި ގިންތިކުރަންވާނީ ޕޮލިސް ކޮންސޯލް  ޓަކައި އެދުގެ ބޭނުމަށްއިވާގަ މި

 ގެ ގޮތުގައެވެ. 2

ޕޮލިސް ކޮންސޯލްގެ 

ގޮތުަގއި ފޮުނވޭ ތަކެތި 

ލޭބަލްކުރުާމއި 

 އެައރލައިަނށް ފޮނުވުން 

އި ވައިގެމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްަތނަށް ފޮނުވާ އެންެމހައި ގަޕޮލިސް ކޮންސޯލްގެ ގޮތު (ހ)  .5

ރޑް ސްޓޭންޑަަބޔާންކުރާ  ތަފުސީލުގައި ޢަމަލުުކރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ ތަކެތި ބަންދުކުރުމު

      ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ޕީ) އެއް މި .އޯ.ރ (އެސްޕްރޮސީޖަ ގއޮޕަރޭޓިން

ތަކެތި ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ 15

ކުރަންވާނީ އެ އެސް.އޯ.ޕީ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ އެންމެހައި ކަންތައް ކުރުމުގައި ޢަމަލު

 މަތިންނެވެ.

ޕޮލިސް ކޮންސޯލްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަކެތި ވައިގެމަގުން އެއްތަނުން  (ށ)  

ރ ޕްރޮސީޖަ  ގރޑް އޮޕަރޭޓިންސްޓޭންޑައަނެއްތަނަށް ފޮނުވުމުގައި އެތަެކތި ހުންނަންވާނީ 

ބަރު ނުވަތަ ކޯޑު ންންގަނޑަށް ބަންދުކުރެިވ ނަޕީ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މި.(އެސް.އޯ

 ދެވިފައެވެ. 

ނުވަތަ އެ ޕެކެޖްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ތަކެތީގެ  ލިސްޓު ފޮނުވާ ތަކެތީގެ ޕެކިންގ  (ނ)  

ކުރާނީ، އެ ތަކެތި ފޮނުވުމުެގ ކުރިން އެއަރލައިނަށް ސާއް ހި، އެއަރލައިން ާއ ތަފުސީލު

 ން މެދުވެރިކޮށެވެ.ޔުލިޔެކިފަދަ ރަސްމީ މެއިލް -ފޮނުވާ ސިޓީ/ފެކްސް/އީ

ޕޮލިސް  ،ޕޮލިސް ކޮންސޯލްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ވައިގެ މަގުން ފޮނުވާނަމަ (ރ)  

ކޮންސޯލް ތައްޔާރުކުރާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނުވަތަ ފުލުހުްނގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން 

   އެކު ކޮންސޯލާހު ޕޮލިސް ން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަޔުލިޔެކި އެންމެހައިފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

އެއަރލައިން އަދި އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަށް ންތަކުގެ ތެރެއިން ޔެކިޔުއެ ލި

 އެންމެހައި ހުށަހަޅަންޖެޭހެނއެވެ. މިފަދަ ފަރާތަކަށް  ންތައް އެޔުހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކި

ން ނުވަަތ މެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ޕޮލިސް ކޮންސޯލް ފޮނުވާ ޕޮިލސް ސްޓޭޝަޔުލިޔެކި

 ވެ. ކެފުލުހުންގެ އިދާރާއަކުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފެ
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ޕޮލިސް ކޮންސޯލް 

ފޮނުވުަމށް ކުރާ 

 އް ޚަަރދުތަ

ށް ދައްކަންެޖޭހ އެއަރލައިނަޕޮލިސް ކޮންސޯލް ފޮނުވުމަށް ިހނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ   .6

ށް ދައްކަންޖެހޭ ކާރގޯ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ ކާރގޯ ފޮނުވުމުގެ ޚަރަދު އަދި އެއަރޕޯޓް ހިންގާ ފަރާތަ

ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން، އެއަރލައިން އޮޕަރޭޓްކުރާ 

 .އިދާރާ އަދި އެއަރޕޯޓް ހިންގާ ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

ޑޭންަޖރަސް ުގޑްސް 

 ފޮނުވުން 

ލައިނެއްގެ ފަރާތުން ޑޭންޖަރަސް ގުޑްސްގެ ގޮތުގައި ޕޮލިސް ކޮންސޯލް ފޮނުވާ އެއަރ  .7

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ޕޮލިސް ކޮންސޯލްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާނަމަ، އެފަދަ 

އެ ހުއްދައެްއ  ،ހުއްދައެއްވާނަމަ އެއްޗެއް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އެއަރލައިންގެ ފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭ

އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމަކުން  ،ހުއްަދ ހޯދުމަށް އެދި ުހށަހަޅަންވާނީ  ،ހޯދަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން

ލަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަިދ ސޫނުވަތަ ފޮނުވާ އެއަރލައިނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އު

މަ  ކުރެވިފައިވާ އިތުރު ލިޔުމެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނަޞަމިފަދަ އެއްޗެއް ފޮނުވުމުގައި އެކަމަށް ޚާއް

 ވެސް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. އެލިޔުމެއް

ޕޮލިސް ކޮންސޯލް 

 ލައިނާރއެއަ 

 ވާލުކުރުން ހަ

ޕޮލިސް ކޮންސޯލްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަކެތި ފޮނުވުމަްށޓަކައި އެއަރޕޯރޓްގައި  (ހ)  .8

ތަކެއްޗާ  ކުރެވިފައިވާ އެއަރލައިންގެ ކާރގޯ ކައުންޓަރަށް ގެންގޮސް އެ ޤާއިމު

ތަކެތި "ސްޕެޝަލް ވެލުއެބަްލ ކާރގޯ"  ލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ ބެލުުމގެ ދަށުން އެވާހަ

 ނުވަތަ "ކާރގޯ" ގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ފުރާ  ބޯޓުމިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެމަިތން ޕޮލިސް ކޮންސޯލް ދަފްތަރު ކުރުމަށްފަހު  (ށ)  

ންޑް ހެންޑްލިންގގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތު ކައިރިވުމުން އެއަރލައިންގެ ގްރައު

ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެއަރލައިންގެ ބޯޓުގެ "ސޭފް  މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ 

ވާލުވެހުރި ހަބޮކްސް" ނުވަތަ ބޯޓުގެ "ކާރގޯ ކޮމްޕާޓްމަންޓް" އަށް ލާންވާނީ ެއ ތަކެއްޗާ 

ވާލުވެހުރި ހައެވެ. އަދި އެ ތަކެއްޗާ ރުގަހާޒިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުގެ 

 ތަކެތި ބޯޓަށް ލެުވނު ތާރީޚާއި ގަޑި ލިޔުމުން ރިކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.   މުވައްޒަފު، އެ

ޕޮލިސް ކޮންސޯލް ހިފައިގެން ަވއިގެ މަގުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނުދގެ ދަތުރުކުރާ މަންޒިލަށް  (ނ)  

، އެ ބަދަލު އައުމުގެ ސަބަބުން ދެން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ

ކަނޑައަޅާ ބޯޓު ޖައްސާ އެއަރޕޯރޓަކާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކުން 

 ވާލުވާން ވާނެއެވެ.ހަ ކޮންސޯލާށް ގޮސް އެ ޕޮލިސް އެއަރޕޯޓަމުވައްޒަފަކު، 

ން ހިމެނޭ ޔުމެހައި ލިޔެކިތަކެއްޗާބެޭހ އެން  ޕޮލިސް ކޮންސޯލް ވައިގެމަގުން ފޮނުވާއިރު އެ (ރ)  

 އެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ކޮންސޯލާފައިލް ޕޮލިސް 

އް ތެއް ދިމާވެެގން ޕޮލިސް ކޮންސޯލެ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޙާލަ (ބ)  

އެއަރލައިންގެ ބޯޓުްނ ބާަލން ެޖހިއްޖެނަމަ، ޕޮލިސް ކޮންސޯލް ބޯޓުން ބޭލުނު ތާރީޚާއި 

ސަަބބު ލިޔުމުން ރިކޯޑްކޮށް، އެަކން ޕޮލިސް ކޮންސޯލް  ގަޑި އަދި ބާލަންޖެުހނު

 އަވަހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ރައްދުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ވީ އެންމެ 

އް ތެއް ދިމާވެެގން ޕޮލިސް ކޮންސޯލެ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޙާލަ (ޅ)  

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެން ބޯޑުްނ ބޭލުަމްށފަހު އަރލައިންގެ ބޯޓުްނ ބާަލްނ ޖެހިއެ
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ތަކެތި ޯބޓުްނ ބޭލި ފުލުހެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި އެ ތަކެތި އަލުން  ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ

ބޯޓަށް ލުމަށްފަުހ ތަކެތި  އެ  އާއި،ގެ (ށ) ވަނަ މާއްދާ 8ބޯޓަށް ލުމުގައި މި ގަވާއިދުގެ 

 ނެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަަމލުުކރަންވާ 9

 ކޮންސޯލާޕޮލިސް 

 ވާލުުވން ހަ

ޕޮލިސް ކޮންސޯލްގެ ގޮތުގައި ވައިގެމަގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް  (ހ)  .9

    ) އަދި 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 4ގެންދެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ 

އެ އެއްޗަކާ ގުޅޭ  ) ވަަނ ނަްނބަރުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ފޮނުާވަނމަ،2(

    އަށް އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ސަރވިސް

 އެންމެ އަވަހަކަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ. ވީ

 އެއަރލައިންގެ ނަމާއި ފްލައިޓް ނަންބަރު؛   )1(   

 ދަރު؛ ފުރި ވައިގެބަނދަރާއި، ޭލްނޑްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވައިގެ ބަނ ބޯޓު )2(   

އަދި ލޭންޑްކުރުމަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚާއި  ،ފުރި ތާރީޚާއި ގަޑި ބޯޓު )3(   

 ގަޑި؛

 ބޯޓު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިާވ މަޢުލޫމާތު ފޮރެންސިކް ސަރވިސްއަށް ލިބުމާއެކު،  (ށ)  

ވާލުވާެނ ހަ ލާމިެނޓް ކުރިން ޕޮިލސް ކޮންސޯ 10ލޭންޑްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަވގުތުގެ 

ގައި ތިބޭ އެއަރލައިންގެ މުވައްޒަފުންނާ އެއަރޕޯޓު ،މުވައްޒަފަކު އެއަރޕޯޓަށް ފޮނުވައި

 ފަރާްތތަކުން އަންގާގޮތެއްގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ. އެ ،ބައްދަލުކޮށް

) ވަނަ ނަންބަރުގައި 2) އަދި (1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 4މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

އެއަރލައިންގެ ބޯޓުްނ  އިވާ ގޮތަށް ިގންިތކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ކޮންސޯލް ބަޔާންކޮށްފަ

ވާލުވުމަށް ފޮރެންސިކް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަ ކޮންސޯލާއެ ޕޮލިސް  ،ބާލަންވާނީ 

ރުގައެވެ. އަދި ހާޒިކަނޑައަޅާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުގެ 

 ގެންގުޅެންވާނީ ެއ މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ފައިހިފެށިެގން ޕޮލިސް ކޮންސޯލް  އެހިނދުން

ވާލުވި ތާރީޚާއި ގަޑި ލިޔުމުން ހަމުވައްޒަފު  މިގޮތުން ޕޮލިސް ކޮންސޯލާ ދަށުންނެވެ.

 ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގުޕޮލިސް ކޮންސޯލްގެ ގޮތުގައި ވައިގެމަ (ރ)  

އްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަަދލެއް ގެންަނން މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭޯތ ގެންދެވޭ ތަކެއްޗަށް އެ

ވާލުވާ މުވައްޒަފުން ރަނގަޅަށް ބަލައި ހަތަކެއްޗާ  ވާލުވުމުގެ ކުރިން  އެހަތަކެއްޗާ 

ކަމެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑްކޮށް،  ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ

ސްއަށް އަންގައި ފޮރެންސިކް ސަރވިސްއިން ވަގުތުން ފޮރެންސިކް ސަރވި

 އަންގާގޮތެއްގެމަތިން ޢަމަލުކުރަްނވާނެއެވެ.

) ަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ 3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 4މި ގަވާއިދުގެ  (ބ)  

އް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކޮންސޯލެގިންތިކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް 

ގޮތުގެމަތިްނ  (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާއިމި މާއްދާގެ (ށ)  ގައި ފޮނުވުމު

 ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމެއްނުވާނެއެވެ.
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ނުވާހައިހިނދަކު އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި  މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  .10 މާނަކުރުން 

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.  ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިއެަވނީ އެލަްފޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް

ވަނަ  4ޕޮލިސް ކޮންސޯލް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ " )ހ(   

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮަތށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 

ން އަދި އެހެނިހެްނ ޔުކުރާ، މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ މާއްދީހެކި، ލިޔެކިތަޙުޤީޤު

އިން ހެކީގެޮގތުަގއި ބެލެވޭ އެންމެހައި ތަކެްއޗާއި، އެއާގުޅޭ ތަކެތީގެ ތެރެ

 ންތަކެވެ.ޔުއެންމެހައި ލިޔެކި

  ،" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ބައޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ ޙަޔަވީ މާއްދީހެކި " )ށ(   

އިންސާނުންގެ ލޭ، މަިނ، ކުޅު، މަސް، ދަތް، ކަށި، އިސްތަިށ، ނިޔަފަތި ނުވަަތ 

ތަކެީތގެ ތެރެއިން އެއްޗެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް  ތަ މިގުނަވަނަށެވެ. ނުވަ

ވައިގެ މަގުން އެއްތަނުން އަނެްއތަނަށް ފޮނުވުަމށްޓަކައި އެ ތަެކތި ގިންތިކުރެވޭ 

 ގިންތިކުރުމަށެވެ.

ދަށް އަމަލުުކރަން އި ވާ ގަ

 ފެށުން

ކުރާ ތާރީޚުން ޢުއި ޝާގައިގެޒެޓުދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއި މިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ ގަވާއި މި  .11

 ފެށިގެންނެވެ.

_____________________________ 

 


