`
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އަދަދު282 :

ބުރާސްފަތި

ގަވާއިދު ނަންބަރު2015/R-183 :

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ
ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް
 2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު



ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.


މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ހޯމަ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢުކުރުމަށް

ފޮނުއްވާ

ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތައް

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު
 12:00ގެ ކުރިންނެވެ .އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ

ފޯނު333 6334 :
ފެކްސް331 0274 :

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި



އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިންނެވެ.
ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތައް

ގެޒެޓުގައި

 legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް

އެދި

ފޮނުއްވާނީ

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު282 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

`

ސ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން
ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް
 2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ނ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 05/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  8ވަނަ މާއްދާއާއި ހަވާލާދީ އެޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށު ް
ލމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން
ރ ( 2014/R-40ފުލުހުންގެ ބެ ު
އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަ ު
އ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙްތައް ގެނައުން.
ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތާލުމުގަ ި
.1

ލޙްކުރުމަށްފަހު ،އެ މާއްދާއަށް
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) އަދި (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް ާ
(ރ) މި އަކުރު އިތުރު ކުރުން.

ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ
ނީލަންކިޔުމަށް ހުއްދަ

.5

(ހ)

އ
ނ ނުވަތަ ހުއްދަގޮތުގަ ި
ތލުމުގެ ކުރި ް
ނޖެހޭ ތަކެތި ނައް ާ
އތާލަ ް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަ ް
ބޭނުންކުރެވިދާނެ އަގެއް ހުރި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ނިންމާ

ހޯދުން

ނލަމުގައި ވިއްކާލުމުގެ
ވތަ ީ
އއެއްޗެއް ނައްތާލުމަށް ނު ަ
އެއްޗެތި ވިއްކާލުމުގެ ކުރިން ެ
ނނެވެ.
ނނަނިވި ގޮތުގެ މަތި ް
ހުއްދައަށް އެދި ޢަމަލުކުރާނީ އަ ް
.1

މއްސަލަތަކުގެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅޭ ބަނގުރަލުގެ ަ
ތެރެއިން

ޖެނެރަލްގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އޮފީހުން

މ
ނިން ާ

ދަޢުވާކުރަން

ނ
ގރާ ނައްތާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ީ
މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ބަނ ު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަށެވެ.
.2

ނ
ޔވައި އެހެ ް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތް ފި ަ
މިއަކުރުގެ އެއްވަނަ ނަންބަރު ަ
ލމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ
ޙާލަތް ތަކުގައި ބަނގުރާ ނައްތާ ު
އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

.3

މިއަކުރުގެ

ބރާއި
ނަން ަ

އެއްވަނަ

ދެވަނަ

އ
ނަންބަރުގަ ި

ބަޔާންކުރާ

ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި
ފ
ޝނަރ އޮ ް
ލންކިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކޮމި ަ
ނައްތާލުމާއި ނީ ަ
ޕޮލިސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.
(ށ)

ގ
މށްޓަކައި ،ނުވަތަ ވިއްކާލުމު ެ
ނޖެހޭ އެއްޗެތި ނައްތާލު ަ
ލ ް
ނ ނައްތާ ަ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
ހުއްދައަށް

މިމާއްދާގެ

އެދި

(ހ)

ނވެ.
އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ެ
3

ގައިވާ

ނ
ގޮތުގެމަތީ ް

ހުށަހަޅާނީ،

ގ
ޑްރަ ް

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު282 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނައްލާލުމަށް ނުވަތަ ނީލަންކިޔުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  ،2،1އަދި  3ގައިވާ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި،

ނ މާއްދާގެ (ޅ) އަދި
މި ގަވާއިދުގެ  15ވަ ަ

 16ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ އިޖްރާއާތު ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ.
.2

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  06ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)( ،ރ) އަދި (ބ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުމާއި އެކު( ،ބ) ގެ ތިރިޔަށް
(ޅ) މި އަކުރު އިތުރުކުރުން.
.6

(ނ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް އެމައްސަލައެއް ބަލާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ
ޑިވިޜަނަށް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މިމާއްދާގެ
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުން ނިންމާތާ ގިނަވެގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުން ( ޑިވިޜަންތަކުންނަމަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް
ނލަމުގައި ވިއްކާލުމުގެ
މށް ނުވަތަ ީ
އތަކެތި ނައްތާލު ަ
ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ) ެ
ވނެއެވެ.
ހުއްދައަށް އެދި މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ހުށަހަޅަން ާ

(ރ)

ގން
އދަ ލިބޭތާ ގިނަވެ ެ
ތލުމުގެ ހު ް
ނ ޖެހޭ ތަކެތި ނައް ާ
ތލަ ް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނައް ާ
އ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
ނައްތާލަން ވާނެއެވެ.

(ބ)

ހ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ
ޖ ޭ
ށފައިވާ ފަދައިން ނައްތާލަން ެ
މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ އިތުރު ތަޙްލީލެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ތަޙްލީލެއް
ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ސާމްޕަލެއް ރައްކާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

(ޅ)

ތރު ތަޙްލީލެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެތަޙްލީލެއް
މިމާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން އި ު
ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ރައްކާކުރެވޭ އެއްޗަކީ ނުވަތަ ސާމްޕަލްއަކީ ،އެ މައްސަލައެއްގެ
ޝަރުޢީ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ނިމުމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއި އެކު
ނައްތާލެވޭނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ސާންޕަލްއެކެވެ.

.3

އޞްލާޙްކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އަންނިވި ގޮތަށް ި
.15

(ޅ)

ނައްތާލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދަ ހޯދަން އެދުނު އޮފިސަރުގެ ރޭންކާއި
ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.

.4

ތށް އިޞްލާޙްކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނިވި ގޮ ަ
.16

(ހ)

ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކީ
ގ
ނުވަތަ ފޯމަކީ މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕޮލިސް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭ
ލިޔުމެކެވެ .އަދި އެލިޔުމުގެ ނަންބަރު ނަކަލުކުރާނީ އޮޓަމޭޓެޑް ޕްރޮސެސްއަކުންނެވެ.

4

ވޮލި ުއމް44 :

.5

ދދު282 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތށް އިޞްލާޙްކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނިވި ގޮ ަ
.17

(ހ)

ގ
ލ ެ
ގރަލާއި ،ބަނގުރަ ު
ވ ބަނ ު
ދށަށް ގެނެ ޭ
ގ ބެލުމުގެ ަ
މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ެ
ކލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ވތަ ނީލަމުގައި ވިއް ާ
މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ އެއްޗެތި ނައްތާލުމަށް ނު ަ
މންޓް /ޑިވިޜަންތަކުން
އތަކެތި ނައްތާލުމުގައި ޑިޕާޓް ަ
ޖެނެރަލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި ެ
ޢަމަލުކުރާނީ މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

.6

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1އަދި ( )2އަންނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުން.
.17

(ށ)

.1

ވ
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެ ޭ
ގ
ބަނގުރަލު ެ

ބަނގުރަލާއި

ތަކެތި

މައްސަލަތަކާގުޅޭ

ށ
ނައްތާލުމަ ް

އެމައްސަލައެއް ތަޙްޤިޤުކުރާ ޑިވިޜަނަކުން ނިންމައިފިނަމަ ،އެމައްސަލައަކާގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވައި އެޑިޕާޓްމަންޓުގެ
ނ
ފަރާތުން ބަނގުރާ ނައްތާލުމުގެ ހުއްދަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތު ް
ހޯދުމަށްފަހު،

އެމައްސަލައަކާގުޅޭ

އެހެނިހެން

ބަނގުރަލާއި

ތަކެތި

ހުރި

ރަށެއްގެ ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރަށް އެ ހުއްދަ ފޮނުވުމުން މި ގަވާއިދުގައި
ނއެވެ.
އތާލާ ީ
ވާގޮތުގެމަތިން އެތަކެތި ނަ ް
.2

މާލެ

ސިޓީގައި

އެންފޯސްމަންޓް

ޑްރަގް

ނ
ޑިޕާޓްމަންޓު ް

ތަޙްޤީޤުކުރާ

މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން މައްސަލައާގުޅޭ
ބަނގުރަލާއި

އެނޫން

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،

އެއްޗެތި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ނައްތާލުމަށް
ޖެނެރަލްގެ

ނުވަތަ
ހުއްދަ

ށ
ނީލަންކިއުމަ ް
ހ
ހޯދުމަށްފަ ު

ހ
ނއްތާލަންޖެ ޭ
ނ ަ
ތ މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތީ ް
މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ތަކެ ި
ލން ކިޔަންޖެހޭ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލާނީއެވެ.
ތަކެތި ނައްތާލައި އަދި ނީ ަ
.7

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.

.8

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

.9

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
________________________
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު282 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަދުވަލު 1

`

`

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ޓ
ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަން ް
ނަންބަރު:
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ
ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
ކޭސް ނަންބަރ:

މައްސަލާގެ ތަފްޞީލް

ތަކެތި ނެގި ތާރީޙާއި ގަޑި:
ސ.ނަންބަރު

ތަކެތި ނެގި މީހުންގެ މައުލޫމާތު:

ތފްސީލް :
ތަކެތީގެ ަ

ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު :

ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތު :
މައްސަލަބަލާ އިދާރާ:

މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތް:

ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ވެރިއެއްގެ ނަން :
ޚ
ތާރީ ް
ސޮއި :
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