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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ން ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުކުޅު ބޭނު  ތަޙުޤީޤު 

 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 

 (ހ)  .1

 

    (ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަުތގެ ޤާނޫނު) ގެ  2020/34ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،މިއީ

) ވަަނ 14ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( 133 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި  102

 އެކުަލވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ނަންބަރުން ބާރު ލިބިގެން

    "ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުެގ  ،މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ (ށ)  

 ގަވާއިދު" އެވެ. 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ  .2 މަުގސަދު 

 ހަމަަތއް ބަޔާންކުރުން. ،އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުގެ މިންތަކާއިތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ހ)  

ހުއްދަ ދޭނޭ  ،އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުގައި ހުއްދައަށް އެދުމާއިތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ށ)  

 ގޮތްތައް ބަޔާން ކުރުން.

ބުދާރީ ޖަވާ ،އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމާއިތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ނ)  

 ކުރުން.ކުރުވާނޭ ގޮތްތައް ބަޔާން

ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި،  ،އުކުޅު ބޭނުންކޮށްެގން ހޯދާ ހެކިތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ރ)  

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއިގައި ބޭނުްނކުރާނެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުން.

އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް  ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ (ބ)  

އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި އިޙްތިރާމްކުރުމާއެކު އެފަދަ 

 ބަޔާންކުރުން.
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އުކުޅު ބޭނުންކޮށްގެްނ އެއްުކރެވޭ މަޢުލޫމާުތ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ޅ)  

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ނައްތައިލެވޭނެ ހަމަތަކާ 

 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

ޚާްއޞަ  ކުުރމުގެތަޙުީޤޤު 

އުކުޅުަތއް ބޭުނންކުެރވޭނޭ 

 ހާލަތްތައް 

މި ގަވާއިދުގައި  ،ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު  .3

އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރެވޭނީ އަންނަނިިވ  ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ހާލަތްތަކުގައެވެ.

ސަލާމަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ ކަންކަން ހޯދައި، ބަަލއި، އެ ކަންކަްނ  ޤައުމީ  (ހ)  

 އެފަދަ ކަންކަން ހުއްުޓވުމަށް ޓަކައި. ،ދެނެގަނެ

(ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ޤާނޫުނ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  2016/12ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ށ)  

އެފަަދ  ،ހޯދައި ދެނެގަނެޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްކުށުގެ ތަޙުޤީޤުގައްޔާއި، އެފަދަ ކުށްތައް 

  ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް.

އުކުޅެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  ،ކަންަކން ނޫނަސްބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި  (ނ)  

 ބޭނުންކުރުމަށް ޤާޫނނަކުން ހުއްަދ ދީފައިވާ ހާލަތުގައި.

ތަޙުީޤޤު ކުުރމުގެ ޚާްއޞަ 

އުކުޅުތަުކގެ ތެޭރގައި 

 ހިމެނޭ ކަންކަން 

އުކުޅުތައް ކަމުގައި ބުނެފަިއ ތަުޙޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  (ހ)   .4

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށަކާ ގުޅިގެން 3އެ ވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުެގ  ،އެފަދަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް

 އް ކުރުމަށެވެ. ތެރެއިން ކަމެ

ބައްދަލުކުރާ  ،ވަކި މީހަކު ކުރާ ކަންކަމާއި :ޑައިރެކްޓެޑް ސަރވައިލެންސް )1(   

ދާ ތަންތަން ދެނެގަުތމަށް ޓަކައި، އޭނާއަށް ނޭނގޭގޮތަށް އޭނާ  ،މީހުންނާއި

 ؛މޮނިޓަރ ކުރުން

    : ވަކި މީހަކާ ގުޅުމެއް އުފައްދައިގެން ކޯވަރޓް ހިއުމަން އިންެޓލިޖެްނސް )2(   

އެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ ސުވާލުންނާއި ިލބޭ މަޢުލޫާމތުން ަތޙުޤީޤަށް 

 ބޭނުންވާ ކަންކަން ޯހދުން؛

ވަކި މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގައި ނުވަތަ  :އިންޓްރޫސިވް ސަރވައިލެންސް )3(   

 އަޑުއެހުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް ކައޭނާ ބޭނުންކުރާ އުޅަނދެއްގައި ދެކެވޭ ވާހަ

ކެމެރާއާއި އަޑުއެހޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށް، އެ ގެއެއްގައި ނުވަތަ 

 ބެލުން؛ ،މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރުމާއި ،އުޅަނދެއްގައި ދެކެވޭ ވާހަކަ އަޑުއެހުމާއި
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މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތަކާއި، ސިޓީއާއި، ލިޔުމާއި،  :އިންޓަސެޕްޝަން )4(   

 ،ލާތްތައް ހޯދައި ބެލުމާއިމެދުވެރިކޮށް އޭނާ ހިންގާ މުޢާމަ ފޯނުއީމެއިލާއި، 

 އަޑުއެހުން؛

ޚާއްޞަ ތަޙުޤީޤީ ވަކި ބާވަތެއްގެ ކުށަކާ ގުޅިގެން  :ސްޓިންގ އޮޕަރޭޝަން )5(   

ބޭނުންކުރުން ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިގެން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި  އުކުޅެއް

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އެކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެފަދަ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް 

 ؛ ހެއްކާއެކު އަތުލައިގަތުމުގެ ގޮތުްނ ސްޓިންގ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުން

ޠަބީޢީ ޝަޚްޞެއް ނޫން ގޮތެއްގައި މުޢާމަާލތުކުރާެނ ފަރާތެއް  :ޕަރސޯނާ )6(   

  އެފަދަ ފަރާތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން މުޢާމަާލތުކުރުން. ،އުފެއްދުމާއި

) ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 3މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ވެސް ތަންތަން  އެހެންދަ އަމިއްލަ ، އެފަބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެއެއްގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި

 ހިމެނިގެންވެއެވެ.

ޚާްއޞަ  ތަޙުީޤޤު ކުުރމުގެ

އުކުޅު ޭބނުންކުުރމަށް 

 ހުއްދަ ދިނުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ އުކުޅެއް ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް މި ގަވާއިދުގައި  (ހ)  .5

އެސިސްޓެންޓް ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކު ނުވަތަ  ،ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ 

 އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރަކަށް ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި  3މި ގަވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮފިސަރަކީ (ށ)  

ޞާޞް ލިބިފައިާވ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަަލތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ އިޚްތި

ގެ އިދާރީ ބަހާއެއްެގ އިސްފަރާތަކަށް ގެ ނުވަތަ ޑައިރެްކޓްރޭޓް ލެވެލުކޮމާންޑް ލެވެލު

 ވާންވާނެއެވެ.

އުކުޅު ބޭުނންކުރުމަށް ހުއްަދ  ޚާއްޞަތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން (ނ)   

 އެއް އޮފިސަރަށްވުރެ ގިނަ އޮފިސަރުން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ،ދިނުމަށް

އުކުޅެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ކަމަށް އެދި  ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ (ހ) .6 ހުއްަދއަށް ެއދުން 

ލިޔުމުން ހުއްދައަށް އެދެންާވެނއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއްގައި އަްނނަނިވި ކަންކަްނ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛މައްސަލައިގެ އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު ނުވަތަ ކޭސް ނަންބަރު )1(   

 ؛މައްސަލައިގެ ބާވަތް )2(   

 ؛މައްސަލައިގެ ކުރު ތަފުސީލު )3(   
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 ؛ކުށް ،ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނާއި )4(   

 ؛ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާާތއި ވަނަވަރު )5(   

 ؛ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން ،ކުށާ )6(   

ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ކުރުމުގައި  ޤީޤުޙުތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަތުހުމަ )7(   

 ؛އުކުޅު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ސަބަބުޚާއްޞަ 

ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4މި ގަވާއިދުގެ  )8(   

 އުކުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުުރމަށް އެދޭ އުކުޅު؛

 ؛ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަގުސަދު )9(   

 ؛ހުއްދައަށް އެދޭ މުއްދަތު )10(   

 ؛ހުއްދައަށް އެދޭ އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތު )11(   

ހުއްދައަށް އެދޭ އޮފިސަރު ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ބަހާގެ ކޮިމޝަންޑް  )12(   

 އޮފިސަރެއްގެ މަޢުލޫމާތު.

އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަްށ އެިދ ހުށަހަޅާ ލިޔުްނ  ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ (ށ)  

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިދާރީ އިންތިޒާމުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ 

 އެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.  ،ހުއްދައަށް ހުށަހަޅައި

       މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުްއދަ ދިނުމަށްފަހު،  (ނ)  

ސޮއިކޮށް، އެ ހުއްދައިގެ ލިޔުމުގައި ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތާއި، ހުއްދަ ދިން ފަރާތް 

 އެ ލިޔުމުގެ ރިކޯޑު ރައްކައުކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

އުކުޅު ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދައަށް ެއދެވޭނީ އަންނިިވ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ރ)  

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަލައެއް  3މި ގަވާއިދުގެ  )1(   

 އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ؛ތަޙުޤީޤުކުރާ 

ކޮށްފައިވާ ފަދަ މަްއސަލައަކާ ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާން 3އިދުގެ މި ގަވާ )2(   

ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤެއް ކުރުމަްށ ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާުތ އެއްކުރަމުންދާ 

 އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރު.
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ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުކުޅެއް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭ އޮފިސަރު، ހުއްދަ  ތަޙުޤީޤު (ހ) .7 ހުއްދަ ދިނުން 

 ދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

  ؛މައްސަލައިގެ ބާވަތް )1(   

 ؛ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށާ ތުހުމަތު ުކރެވޭ ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން )2(   

 ؛އުކުޅު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ސަަބބުތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  )3(   

ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 4އިދުގެ މި ގަވާ )4(   

ތަޙުޤީޤު ކުރުމުެގ ޚާއްޞަ އުކުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުުރމަށް އެދިފައިވާ 

 އުކުޅު؛

 ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަގުސަދު ހާސިލުވާނޭ މިންވަރު؛ )5(   

އުކުޅު ބޭނުންކޮށްގެން މަްއސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އެދިފައިވާ  )6(   

 ކުރެވުން؛ ތަޙުޤީޤަށް ހެކި ލިބިދާނޭކަަމށް ގަބޫލު

އެ ޙައްޤެއް  ،ތަހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ހަނިވެގެންދާނަމަ )7(   

 ؛ހަނިވެގެންދާ މިންވަރު

 ؛މުއްދަތުހުއްދައަށް އެދޭ  )8(   

 ؛ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު )9(   

އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުގައި ޒިންމާވާނެ އޮިފސަރެއްގެ  ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ )10(   

 މަޢުލޫމާތު.

އުކުޅު ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދައަްށ އެދި ހުށަހަާޅ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ށ)  

 ހުށަހެޅުމަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުެތއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމަންާވނެއެވެ. 

އުކުޅެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަާޅ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ނ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަްށ  ،ހުޅަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން

އުކުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކި އުކުޅެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ރިޢާޔަތްކޮށް، 

 ބޭނުންކުރުމަްށ، ނުވަތަ އުކުޅުތަެކއް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދިނުަމށް ނިންމިދާނެއެވެ.
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ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދައަްށ އެދި ހުށަހަާޅ  އުކުޅުތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ރ)  

ހުށަހެޅުމަކަށް ގޮތެއް ނިންމުމުަގއި އެ ނިންމުން ނިންމި ސަބަބު، ގޮތް ނިންިމ 

 އޮފިސަރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

       އުކުޅެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ދޭއިރު، ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ބ)   

އުކުޅު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޒިންމާވާނެ އޮފިސަރެއްގެ މަޢުލޫމާުތ އެ ލިޔުމުގައި، އެ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

) ވަަނ 4އި () ވަނަ ނަންަބރ3ާވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 4މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .8 ކޯޓު އަމުރަށް ެއދުން 

އުކުޅެއް ބޭނުންކުރަންާވީނ ތަުޙޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ބަޔާން

 ކޯޓުއަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ،މިފަދަ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަަހޅާއިރު (ށ)  

   އުކުޅު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ މި ަގވާއިދުގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  )1(   

ކޮށްފައިވާ އޮފިސަރު ހުއްދަދިންކަމުގެ ަބޔާންވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  5

 ؛ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

  ؛ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު )2(   

 އަމުރަށް އެދުމަށް ބޭނުންވާ އެހެިނހެން ލިޔުންތައް. )3(   

ތަޙުީޤޤު ކުުރމުގެ ޚާްއޞަ 

 އުކުޅު ޭބނުންކުުރން 

ބޭނުްނކުރާ އުކުޅުތަކާއި އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ހ) .9

އެހެނިހެްނ  ޠީމިނިވަން ދިމިްޤރާ ،ވަސީލަތްތަކާއި އާލަތްތައް ވާންވާނީ

މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވެސް މިފަދަ އުކުޅެއްގެ ބޭނުންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ފަަދ 

 އުކުޅަކަށް، ނުވަތަ ވަސީލަތަކަށް ނުވަތަ އާލަތަކަށެވެ.

އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުގައި އަްނނަނިިވ ގޮތުގެ މަީތްނ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ށ)  

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އުކުޅު ބޭނުންކުރަން ފެުށނުކަން، އެ ުހއްދައަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  )1(   

           ،އެދުނު އިދާރީ ބަހާ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އިސް އޮފިސަރަށާއި

 ؛އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަށް އެންގުންއެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ 

އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރީ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  )2(   

 ؛ކޮން ފަރާތެއްކަން އެ ޑިޕާޓްމަންެޓއްގެ އެންމެ އިސް އޮފިސަރަށް އެންގުން
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ނިމެންދެްނ އުކުޅު ބޭނުންކުރަން ފެށުނީއްސުރެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  )3(   

ކުރެވޭ ކަންކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑުކޮށް، ކަންިހނގައިދިޔަގޮތުގެ ޓައިްމލައިނެއް 

 ؛ތައްޔާރު ކުރުން

ތަޙުޤީޤު  ،އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރޭގައިތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  )4(   

ބިނާކުރެވޭ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިާވ 

ޝަރީޢަތުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި   މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ތަޙުޤީޤާއިމަޢުލޫމާތުގެ

 ބޭނުންކުރެވޭނޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުން؛

ތަޙުީޤޤު ކުުރމުގެ ޚާްއޞަ 

އުކުޅު ޭބނުންކުުރމުގެ 

 ޙުޫދދު 

 އުކުޅެއް ބޭނުންކުރަންވާނީ އަްނނަނިވި ޙުދޫދުގެ ތެރެއިންނެވެ. ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  .10

އެ ޭބުނންކުރި މަގުސަދު  ،އުކުޅެއް ބޭނުންކުރުމުގައިތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ހ) 

 .ހާސިލުވާނޭ މިންވަރަށް އެކަނި ޭބނުންކުރުން

ބޭނުންކުރި މަގުސަދު ހާސިލުވުމުން އިތުރަްށ އުކުޅު ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ށ)  

 .ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުން

އުކުޅު ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މަގުސަދުގެ ބޭރުްނ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ނ)  

 .ބޭނުން ނުކުރުން

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ އެންމެ މަީތ  (ރ)  

 ކުރުން.މިންވަރަކަށް 

ތަޙުީޤޤު ކުުރމުގެ ޚާްއޞަ 

އުކުޅު ޭބނުންކޮްށގެން ހޯދޭ 

 މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުުރން 

އުކުޅު ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދައިފައިާވ ހެއްކެއް އެފަދަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ހ) .11

 ،މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަަމ، އެ ހެއްކާއެކު

 ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

އުކުޅުތަކާ ގުޅިގެްނ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ މި ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް  (ށ)  

ނަމަވެސް، އޮތް  ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާުތ ހާމަުކރަންވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ހާމަކުރާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއް އެފަދަ ގޮތަކުން 

ފަދަ އެއްވެސް  ތައްޔާރުކުރުމުގައި ވެސް، އިންޓެލިޖެންސް ސޯސް ހާމަވާނެ

 މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނައިގެން ނުާވެނއެވެ.

ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ނަމަވެސް، އޮތް  މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި (ނ)  

އުކުޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ޚާއްޞަ 

އި އެ މައްސަލައެއް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގަ

އެ އުކުޅެއް ބޭނުްނކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކޮްށފައިވާ އިންޓެލިޖެންްސ  ސާބިތުކުރުމަށް



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-116/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           253 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

8 
 

 ނެ ފަރާތެއް ކޯަޓށް ކޮްނމެހެން ހުށަހަަޅން ސޯސް ހާމަވެދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ެހކިބަސްދޭ

ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މިންވަަރށް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެގޮތުްނ 

ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަންވާނީ، މައްސަލައިގައި އެކުލެވޭ ކުށުގެ ނުރައްކާތެރި 

ގެ ބޭުންނތެރި މިންވަރާއި، ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އެފަދަ ހެކިބަހެއް ،މިންވަރާއި

ކަްނކަމުގެ މައްޗަށް  ދޭންހުރި މީހާއަްށ ުކރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ހެކިބަސް

އެ ހެކިބަހާ ުނލައި އެ މައްސަލަ ސާބިތުނުާވނެކަމަށް ބެެލޭވ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 މައްސަލަތަކުގައި އެކަންޏެވެ.

ހާލަތެއްގައި، އިންެޓލިޖެންސް ސޯސް މި މާއްދާގެ (ނ) ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  (ރ)  

އެ މީހަކު އިންކާރުކުރާނަމަ، ، ހާމަވާފަދަ ގޮތަކަށް ހެކިބަސް ދޭނެ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު

 ނުވާނެއެވެ. އެ މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްގެން

ހެކީގެ ގޮުތަގއި 

 ބޭނުންުކރުން 

އުކުޅުތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމި ގަވާއިދުގައި  (ހ) .12

   ލިބޭ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މި ގަވާއިދުގެ ،ބޭނުންކޮށްެގން ހޯދޭ މަޢުލޫމާތާއި

) ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދައިްނ، 4ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 9

އުކުޅުތަކުގެ ރިޕޯޓު، ތަޙުޤީޤު ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  ،ފުލުހުން އެކުލަވައިލާ

މަރުޙަލާގައްޔާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީްނ 

 ނަނިވި ކަންކަން އެ ރިޕޯޓުގައި ފުރިހަމަވެފައިވާހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ، އަން

 ނަމައެވެ. 

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ އިޤްރާރު؛  )1(   

 ސަރވިސް ނަންބަރު؛ ،ސޮޔާއިރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ  )2(   

އުކުޅު ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ މާއްީދ ހެއްކެއް، ހެކީގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ށ)  

ފައިވާ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއެއް ކޮށްޓަކަިއ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަށް 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ހިނގާުނހިނގާ ގޮތް 

 ބެލުމާިއ، ަޖވާުބދާީރވުން 

ޓަކައި ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރާގޮތް ބެލުަމށްތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ހ) .13

ވަނަ މާއްދާއިން  106(ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2020/34

 ވާންވާނެއެވެ.  އެކުލަވައިލާ ކޮމެޓީއަށް ޖަވާބުދާރީ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން  (ށ) 

އުކުޅު ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދިން ފަާރތާއި، ހުއްދަައްށ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ 
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އުކުޅު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޒިންމާވާެނ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ފަރާތާއި،  އެދުނު

 އޮފިސަރާ ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

އް ދިނުަމްށ ކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީން ވަކި މަޢުޫލމާތެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން  (ނ)  

ދޭއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގަިއ އެ މަޢުލޫމާތެްއ (ހަތްދިހަ 72އެދިއްޖެނަމަ، ގިނަވެގެްނ 

ކޮމެޓީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތަކީ އެ ަވގުތުގެ ތެރޭގަިއ 

  ،ކޮމެޓީއަށް ހިއްސާކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

 ކޮމެޓީއަށް އެކަން އަންގަންވާނެެއވެ.

 ،ިހނގާނުިހނގާ ގޮތް ބަލައިއުކުޅު ބޭނުންކުރާ ގޮތް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ރ)  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ާބރު ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އުކުޅު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  )1(   

 ؛ހުށަހެޅުމުން އެ ޝަކުވާތައް ބެުލން

 ،އިންތިާޒމުތަކާއި އުކުޅު ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތުގެތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  )2(   

 ؛އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ރިވިއުކޮށް، ރިކަމަންޑޭޝަން ދިނުން 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށްގެން ކަންކަން  )3(   

 ؛ހިނގައިފައިވާ ގޮތް އޮޅުންފިލުވުން 

ދަނީ ާޤނޫނުގެ ާދއިރާއިން ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުކުޅު ބޭނުންކުރަމުން  )4(   

 އެ ކަން ހުއްޓައިލަން އެންގުން. ،ބޭރުގައިކަމަށް ވާނަމަ

ތަޙުީޤޤު ކުުރމުގެ ޚާްއޞަ 

އުކުޅު ޭބނުންކުުރމާ 

ގުޭޅގޮތުން ޝަުކވާ 

 ހުށަހެޅުން 

އުކުޅެއް ފުލުހުން ވަކި މީހަކާ ދެކޮޅަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ހ) .14

ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަްށ، އެ މީަހކަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަުބތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  13ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، އެ ކަން ބަަލއިދިނުމަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީއަށް ހުަށެހޅިދާނެއެވެ. 

ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގައި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންމި  (ށ)  

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންާވނެއެވެ. 

 ؛ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު )1(   

ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  ،ކުރެވޭކާމެދު ބޭނުންކުރާކަމަށް ޝައްކުއެ މީހަ )2(   

 އުކުޅަކީ ކޮބައިކަން؛
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އުކުޅެއް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އެ މީހަކާމެދު  )3(   

 ؛ޝައްކުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބު

އުކުޅެއް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އެ މީހަކާމެދު  )4(   

 ތާރީޚު؛ޝައްކުކުރެވުނު 

   ؛ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ގުޅޭޭނ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް )5(   

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި އިނގިލީގެ ނިޝާން. )6(   

ހުށަހެޅޭ ޝަުކވާ 

ބެލުމާެމދު ގޮެތއް 

 ނިންމުން 

ވަނަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ކޮމެޓީއަށް ޝަކުވާއެްއ  14މި ގަވާއިދުގެ  .15

 ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ ޝަކުވާއަކާެމދު އަންނަނިވި ދެގޮުތންކުރެ ގޮތަަކށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ ބިނާކޮްށފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެްއގެ މައްޗަށްކަމަށް،  (ހ) 

 ؛އެ ޝަކުވާއެއް ކޮމެޓީން ބެލުން ،ކޮމެޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމަިއފިނަމަ

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ ިބނާކޮށްަފއިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ކަމަްށ  (ށ)  

އެ ޝަކުވާއެއް  ،ކޮމެޓީއަށް ނުފެންނަކަމަށް ކޮމެޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމައިފިނަމަ

 ނުބެލުމަށް ިނންމުން.

ޝަކުވާތަކަށް ޮގތެއް 

 ނިންމުން 

ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ެބލުމަށްފަހު އެ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިންމަންވާނީ އަންނަިނިވ  .16

 ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއްގެ މަްއޗަށެވެ. 

އުކުޅު ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  ،ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި (ހ)  

 ބޭނުންކުރަމުންަދނީ ޤާނޫނާ އެއްޮގތަށް ކަމަށް. 

އުކުޅު ތަޙުޤީުޤ ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުުޅންހުރި،  (ށ)  

ބޭނުންކުރަމުންަދނީ ޤާނޫނުގެ ދާިއރާއިން ބޭރުގައިކަމަށް ވާނަމަ، އެ ކަން ހުއްޓައިލަްނ 

 އެންގުން.

އުކުޅު ތަޙުޤީުޤ ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުުޅންހުރި،  (ނ)  

   ބޭނުންކުރަމުންަދނީ ޤާނޫނުގެ ާދއިރާއިން ބޭރުގައިކަމަށް ކޮމެޓީއަށް ފެންނަނަމަ، 

އެ ކަމާ ގުޅިގެން އެޅުނު ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަީތ 

 ވަީޒރަށާއި، ޕޮލިސް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުްނ.، ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށާއި

ލިއްޔަތު އޫޖިނާއީ މަސް 

 އުފުލުން 

ވަނަ  105) ގެ (ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު 2020/34ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .17

ޤާނޫނީ ތަރަހައާއި، މި ޤާނޫނާއި ގަވައިދާ   ،ކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައްޔާއިމާއްދާގައި ބަޔާން

    އެއްގޮތަށް ކުރާ ޢަމަލަކާ ގުޅިެގން އަދި މީހަކު ުކށުގެ ޢަމަލެްއކުރަނިކޮށް ހިފުމަްށޓަކަިއ 
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ކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކުގެ ެތރެއިން ކުށުގެ އުންސުރެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 4 މި ގަވާއިދުގެ

ން އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުާރ މީހަކު ފުރިހަމަކުރުމަކީ ފުލުހަކު ނުވަަތ ފުލުހުންެގ ފަރާތު 

 ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުން އިސްތިސްނާކުރެވޭ ހާލަތެކެވެ. 

މަޢުލޫމާތާއި މާްއދީ ހެކި 

ރައްަކއުތެރިަކމާއެކު 

ބެލެހެއްޓުާމއި، 

 ނައްަތއިލުން 

އުކުޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްކުރެވޭ ަމޢުލޫމާތު ގެންގުޅެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ހ) .18

ބަލަހައްޓަންާވނީ، އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި ނުވަަތ އިލެކްޓްރޯނިކް 

ނިޒާމެއްގެ ތެރޭގައި، އެ މަުޢލޫާމތައް އެކްސެސްވާންނުޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް އެކްސެސް 

 ވެ.ނުވެވޭނެ ގޮތަކަށް ރައްކައުތެރިކަމާ އެކުގައެ

ތުހުމަތުުކރެވޭ ފަރާތާ ގުޅޭ  ،އުކުޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ (ށ)  

ކުށާ ގުޅުން ނެތް އެހެްނ  ،އެއްކުރެވޭ ތެރެއިންމަޢުލޫމާތު އެއްކުރަމުންދާ މަރުޙަލާގެ 

ކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެްނ ކައުތަޙުޤީޤުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅުވައިގެން ރައް ،މަޢުލޫމާތު

 ނުވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، އެފަދަ މަޢުލޫމާތަީކ އޮތް ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ ( (ނ)  

ކުށް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ކުށުގެ ވެށި ދިރާސާކުރުމަށް  ،ކުށް މަދުކުރުމަށާއި

ށް ކޮންމެހެްނ ކަނަމަ، އެފަދަ ޭބުނމަ ބޭނުންހިިފދާނެފަދަ މުިހންމު ަމޢުލޫމާތެއް

 މިންވަރަްށ، އެ މަޢުލޫާމތު ރައްކައު ކުރެވިދާނެއެވެ.ބޭނުންވާ 

އުކުޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާުތ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ރ)  

ނައްތައިލަންވާީނ، އެ  މަޢުލޫމާތު އެއްކުރި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރީ ބަހާެގ 

ލިބިެގންނެވެ. މި ޮގތުން އެފަދަ މަޢުލޫމާުތ އިސް އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން 

ފަަދ  ނައްތައިލަންވާީނ، އެހެން ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު އަލުން އިޔާދަ ނުކުރެވޭނެ

 ގޮތަކަށެވެ.

ތަޙުީޤޤު ކުުރމުގެ ޚާްއޞަ 

އުކުޅު ޭބނުންކުާރނޭ ގޮުތގެ 

 މެނުއަލް 

ކަންކަްނ ކުރާނެ ގޮތްަތްއ އުކުޅުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ހ) .19

       ،އްޅުތައް ބޭނުންކުރުުމގެ މެނުއަލެއުކުތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  ،ބަޔާންކޮށް

ދިވެހި  ،(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެކުލަވައިަލންވާނެއެވެ. 

ގައި، މި ގަވާއިދުގައި ޅު ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތުގެ މެނުއަލުއުކުތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  (ށ)  

ކޮށްފައިވާ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތާއި، އެ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާޭނ ބަޔާން

ވަސީލަތްތަކާއި، އެ ކަންކަންުކރުމުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ނަމޫާނ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
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    އުކުޅު ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތުގެ މެނުއަލް ހާމަކުރަންވާނީ،ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  )(ނ  

 ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޮގތުގެ މަތީްނނެވެ.  ހާމަކުރެވޭނެކަމަްށ އެ މެނުއަލުއެ މެނުއަލް

ތަޙުޤީޤީ އުކުޅެއް މި ގަވާއިދުގައި "އިންޓެލިޖެން ޯސސް" ކަމަށް ބެނެފައި އެ ަވނީ، ާޚއްޞަ  .20 މާނަކުރުން 

 އުކުޅުތަކާއި ފަންނީ  ދުމަށް ބޭނުންކުރާ، މީހުްނނާއި އާލަްތަތކާއިބޭނުންކޮށްެގން މަޢުލޫާމތު ހޯ

 ލިޔެކިޔުމަށެވެ. 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  .21

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

______________________ 


