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 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 
  ގަވާއިދަށް ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން  2

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ  17ވަނަ މާއްދާއާއި ހަވާލާދީ އެޤާނޫނުގެ  8ންގެ ޤާނޫނު( ގެ )ފުލުހު 2008/05ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ފުލުހުންގެ ބެުލމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން R-40/2014 އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަުރ 

 ލާޙްތައް ގެނައުން.ޞްރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި އިހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތާލުމުގަިއ ޢަމަލުކު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙްކުރުމަށްފަހު، އެ މާއްދާއަށް  05ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1
 )ރ( މި އަކުރު އިތުރު ކުރުން.

ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ 
ނީލަންކިޔުމަށް ހުއްދަ 

 ހޯދުން 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަްއތާލަްނޖެހޭ ތަކެތި ނައްާތލުމުގެ ކުރިްނ ނުވަތަ ހުއްދަގޮތުގަިއ  މި )ހ( .5
ބޭނުންކުރެވިދާނެ އަގެއް ހުރި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ނިންމާ 
އެއްޗެތި ވިއްކާލުމުގެ ކުރިން ެއއެއްޗެއް ނައްތާލުމަށް ނުަވތަ ީނލަމުގައި ވިއްކާލުމުގެ 

 އްދައަށް އެދި ޢަމަލުކުރާނީ އަްނނަނިވި ގޮތުގެ މަތިްނނެވެ.ހު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅޭ ބަނގުރަލުގެ ަމއްސަލަތަކުގެ  .1   
ތެރެއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާކުރަން ނިންާމ 

ށަހަޅާީނ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ބަނުގރާ ނައްތާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހު
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަށެވެ.

މިއަކުރުގެ އެއްވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތް ފިަޔވައި އެހެްނ  .2   
ޙާލަތް ތަކުގައި ބަނގުރާ ނައްތާުލމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ  .އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަ

މިއަކުރުގެ އެއްވަނަ ނަންަބރާއި ދެވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުރާ  .3   
ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި 
ނައްތާލުމާއި ނީަލންކިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކޮމިަޝނަރ އޮްފ 

ނ  ޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.ޕޮލިސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ނައްތާަލްނޖެހޭ އެއްޗެތި ނައްތާލުަމށްޓަކައި، ނުވަތަ ވިއްކާލުމުެގ  )ށ(  
ހުއްދައަށް އެދި މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ ހުށަހަޅާނީ، ޑްރަްގ 

 އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުންެނވެ.
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 ށް ނުވަތަ ނީލަންކިޔުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނައްލާލުމަ )ނ(  
 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ. 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލް 

ގައިވާ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  3އަދި ، 1،2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ރ(  
 ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( އަދި  15ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި،  މި ގަވާއިދުގެ 

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

 ލާޙްކުރުމާއި އެކު، )ބ( ގެ ތިރިޔަށް ޞްވަނަ މާއްދާގެ )ނ(، )ރ( އަދި )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 06ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2
 އިތުރުކުރުން. އަކުރު)ޅ( މި 

ޓް އެމައްސަލައެއް ބަލާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯ )ނ( .6 
 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މިމާއްދާގެ  7ޑިވިޜަނަށް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުން ނިންމާތާ ގިނަވެގެން 
ރަގް އެންފޯސްމަންޓް ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުން ) ޑިވިޜަންތަކުންނަމަ ޑް

ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ( ެއތަކެތި ނައްތާލުަމށް ނުވަތަ ީނލަމުގައި ވިއްކާލުމުގެ 
 ހުއްދައަށް އެދި މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.

  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނައްާތލަްނ ޖެހޭ ތަކެތި ނައްާތލުމުގެ ހުްއދަ ލިބޭތާ ގިނަވެެގން )ރ(  
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  7

 ނައްތާލަން ވާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ނައްތާލަންެޖޭހ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ  )ބ(  
ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ތަޙްލީލެއް  ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ އިތުރު ތަޙްލީލެއް

 ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ސާމްޕަލެއް ރައްކާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

މިމާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން އިުތރު ތަޙްލީލެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެތަޙްލީލެއް  )ޅ(  
މައްސަލައެއްގެ  ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ރައްކާކުރެވޭ އެއްޗަކީ ނުވަތަ ސާމްޕަލްއަކީ، އެ

ޝަރުޢީ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ނިމުމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއި އެކު 
 ނައްތާލެވޭނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ސާންޕަލްއެކެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙްކުރުން. 15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

ރަލްގެ ހުއްދަ ހޯދަން އެދުނު އޮފިސަރުގެ ރޭންކާއި ނައްތާލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ )ޅ( .15 
 ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙްކުރުން. 16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކީ  )ހ( .16 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުެގ  15ގަވާއިދުގެ  ނުވަތަ ފޯމަކީ މި

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕޮލިސް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭ 
 ލިޔުމެކެވެ. އަދި އެލިޔުމުގެ ނަންބަރު ނަކަލުކުރާނީ އޮޓަމޭޓެޑް ޕްރޮސެސްއަކުންނެވެ.
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 އްދާގެ )ހ( އަންނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙްކުރުން.ވަނަ މާ 17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންެގ ބެލުމުގެ ަދށަށް ގެނެޭވ ބަނުގރަލާއި، ބަނގުރަުލެގ  )ހ( .17 
މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ އެއްޗެތި ނައްތާލުމަށް ނުަވތަ ނީލަމުގައި ވިއްާކލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

އްތާލުމުގައި ޑިޕާޓްަމންޓް/ ޑިވިޜަންތަކުން ޖެނެރަލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި ެއތަކެތި ނަ
 ޢަމަލުކުރާނީ މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ( އަންނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުްނ.2( އަދި )1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

ންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެޭވ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން ފުލުހު .1 )ށ( .17 
ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުެގ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ތަކެތި ނައްތާލުމަްށ 
އެމައްސަލައެއް ތަޙްޤިޤުކުރާ ޑިވިޜަނަކުން ނިންމައިފިނަމަ، އެމައްސަލައަކާގުޅޭ 

ންޓުގެ ޓްމަމަޢުލޫމާތު ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވައި އެޑިޕާ
ނައްތާލުމުގެ ހުއްދަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުްނ ފަރާތުން ަބނގުރާ 

ހޯދުމަށްފަހު، އެމައްސަލައަކާގުޅޭ ބަނގުރަލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހުރި 
ރަށެއްގެ ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރަށް އެ ހުއްދަ ފޮނުވުމުން މި ގަވާއިދުގައި 

 ވާގޮތުގެމަތިން އެތަކެތި ނަްއތާލާީނއެވެ.

އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުްނ ތަޙްޤީޤުކުރާ  މާލެ ސިޓީގައި ޑްރަގް .2   
މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން މައްސަލައާގުޅޭ 
ބަނގުރަލާއި އެނޫން އެއްޗެތި ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ނީލަންކިއުމަްށ 
ނޑައަޅައިފިނަމަ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަުހ  ކަ

މެނޭ ތަކެިތ މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތީްނ ަނއްތާލަންޖެޭހ މައްސަލާގައި ހި
 ތަކެތި ނައްތާލައި އަދި ނީަލން ކިޔަންޖެހޭ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލާނީއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7

 ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 1ގައިވާ ފޯމު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .8

 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. .9

 

________________________ 
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