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  1ޞަފްޙާ   
  

c 

 
ctwmudiK egcnuhuluf ihevid 

  މާލެ   

  ދިެވހިރާއްޖެެ

      

ފުލުހުންގެެެެދިވެހިެފުލުހުންގެެޚިދުމަތުގެެގަވާއިދުެނަންަބރުެެެެެ،މިެއުސޫލަކީެ)ހެ(ެ .ތަޢާރަފާއިެނަންެ

ެެ ެެހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެހޯދުމާއި ރިއާޔަތްކޮށްެެގެންގުޅުމާއި،ެ އެޤަވައިދުގައިެެެ،ޤަވައިދަށްެ

ހަމަ ގޮތުގެަބޔާންކުރާެ ެެެެތަކާއެއްގޮތްވާެ ޤާނޫނީގޮތުންެެމަތިން އަދާކުރުމުގައިެ ވާޖިުބެ ފުލުހުންގެެ

ލީތަލްެ ލެސްެ ހާލަތްތަކެއްގައިެ ޚާއްސަެ ކަނޑައެޅޭެ ތެރެއިންެ އިޚުތިޔާރުގެެ ާބރާއިެ ލިިބފައިވާެ

އެނާހަތިޔާރެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ގޮތުގައިެ ނުވައްގެެ )ސީ.އީ.ޑީެ ޑިވައިސްެ ެެޖީެ ޓޭޒަރ( ދިވެހެިެތަެ

ެއެންމެހައިެހަމަތައްެަބޔާންކުރާެއުސޫލެވެ.ެޭބނުންކުރުމާއިެގުޅޭގައިެފުލުހުންގެެޚިދުމަތު

ެެެ)ށެ(ެެ "ކޮންޑަކްޓިވް ކިޔާނީެ ޑިވައިސްމިއުސޫލަށްެ ޢުސޫލު"ެެެެއެނާޖީެ ބޭނުންކުރުމުގެެ ގެންގުޅުމާއިެ

ެއެވެ.

ެެެެ

ެތިރީގައިެަބޔާންކޮށްފައިެއެވަނީއެވެެ.މިެއުސޫލުގެެމަޤުސަދުތައްެެ .ެމަޤްޞަދުެ

ެޙާލަތްތައްެެެނުކުރެވޭނެެެޭބނުންެެ،ޙާލަތްތަކާއިެެބޭނުންކުރެވޭނެެެޑިވައިސްެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެ)ހެ(ެެ

ެ؛ަބޔާންކުރުންެކަނޑައަޅާ

ެެބޭނުންެެެހާލަތްތަކުގައިެެނޫންެެހުއްދަެެއަދިެެނަހަމަގޮތުގައިެެޑިވައިސްެެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެ)ށެ(ެެ

ެ؛ގާއިމްކުރުންެނިޒާމެއްެއެޅޭނެެފިޔަވަޅުތައްެކުރެވޭނެގޮތަށްެކަށަވަރުެނުކުރެވޭނެކަން

ެގޮތުންެެސަލާމަތްތެރިކަމުގެެެރައްކާތެރިކަމާއިެެގެންގުޅުމުގައިެެޑިވައިސްެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެ)ނެ(ެެ

ެ؛ކަށަވަރުކުރުންެކަންތައްތައްެކުރަންޖެހޭ



 
 
  2ޞަފްޙާ   
  

ެކޮންޑަކްޓިވްެ)ރ(ެެ ެއެނާޖީެ ެޑިވައިސްެ ެފުލުހުންނާެ ެޙަވާލުކުރުމުގައިެ ެހަރުދަނާެ ެެގޮތްތަކެއްެެ

ެ؛އެކުލަވާލުންެނިޒާމެއްެޖަވާުބދާރީކުރެވޭނެެބޭނުންކުރުމުގައިެގެންގުޅުމާއިެ،ކަނޑައެޅުމާއި

ެބޭނުންކުރާެެފަހުގައިވެސްެެބޭނުންކުރުމަށްެެއަދިެެބޭނުންކުރުމުގައިެެޑިވައިސްެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެ)ބެ(ެެ

ެ.ަބޔާންކުރުންެކަނޑައަޅާެކަންތައްެެޢަމަލުކުރަންވާނެެފުލުހަކުެކޮންމެ

ެެެެ

ެެކުރާނީ،ެދިވެހިެފުލުހުންގެެޚިދުމަތުންނެވެ.ެެމިެއުސޫލުެހިންގާެތަންފީޛުެ .ެއުސޫލުެހިންާގެފަރާތްެެ

ެެެ

ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެފުލުހުންނާއިެޙަވާލުކުރުމާއި،ެގެންގުޅުމާއިެއަދިެެެ،މިެއުސޫލުެހިންގޭނީެ .ެއުސޫލުެހިންޭގނެެދާއިރާެ

އެންމެހައިެ ގުޅޭެ ބޭނުންކުރުމާއިެ ޙާލަތްތަކުގައިެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭެ ގޮތުންެ ތަންފީޒުކުރުމުގެެ ޤާނޫނުެ

ޖަ ފުލުހުންެ ގޮތާބެހޭގޮތުންެ ބޭނުންކުރިެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ އަދިެ ވާުބދާރީެކަންތައްތަކާއިެ

ެވުމުގެެގޮތުންެކުރަންޖެހޭެކަންތައްތަކާެގުޅޭގޮތުންނެވެެ.

ެެެެ

ެކޮންޑަކްޓިްވެއެނާޖީެޑިަވއިސް

ޙަާވލުކުރުމާއިެބޭނުންކުރުމަށްެެ

ެހުއްދަެކުރުންެ

ެެެ)ހެ(ެ . ޑިވައިސް އެނާޖީެ އޮފްެކޮންޑަކްޓިވްެ ކޮމިޝަނަރެ ދޭނީެ ފުލުހުންނަށްެ ހުއްދަެ ބޭނުންކުރުމުގެެ

ެެ މަތިންޕޮލިސް މަސައްކަތްކުރާެެެކަނޑައަޅާގޮތެއްގެެ ފުލުހަކުެ ޙަވާލުކުރެވޭެ ޑިވައިސްެ އެެ

އިސެްެކޮމާންޑެއްގެެހެޑްެއޮފްެކޮމާންޑްެނުވަތަެއެެކޮމާންޑެއްެހިންގުމާއިެޙަވާލުވެހުރިެއެންމެެެ

ެއޮފިސަރެވެ. މިންގަނޑަށްެެ ަބޔާންކުރާެ އުސޫލުގައިެ މިެ ހުއްދަދޭންވާނީެ މިގޮތުންެ

ެތަމްރީނުވެފައިވާެފަރާތްތަކަށެވެ.ެެ

ލިޔުންެެންވާނީެލިޔުމުންނެވެ.ެއަދިެއެެޭބނުންކުރުމުގެެހުއްދަެދޭކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެެ)ށެ(ެެ

ެެެހިމަނަންވާނެއެވެ.ފައިލްގައިެރިކޯޑްެެފުލުހެއްގެެހުއްދަދެވިފައިވާ

ެެެ)ނެ(ެެ ޑިވައިސް އެނާޖީެ އެެެކޮންޑަކްޓިވްެ ފުލުހަކު،ެ ދެވިފައިވާެ ލިޔުމުންެ ހުއްދަެ ބޭނުންކުރުމުގެެ

ޑިވައިސްެވަކިެޙާލަތަކާެގުޅިގެންެބޭނުންކުރަންޖެހޭެކޮންމެފަހަރަކުެއެެޙާލަތުގައިެޭބނުކުރުމަށްެ

ެހޯދާކަށްނުޖެހޭނެއެވެެ.ވަކިންެމިެމާއްދާގެެ)ހ(ެގައިެަބޔާންކުރާެފަރާތުގެެހުއްދަެ

ޑިވައިސްެޙަވާލުކުރެވެޭެެެމިެމާއްދާގެެ)ހ(ެގައިެބުނެފައިވާެގޮތުގެމަތިންެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެ(ރ)ެެ

ޖެހޭނީެެެފުލުހަކު ޙަރަކާތްތެރިވާންެ ޑިއުޓީގައިެ ކުރާނަމަ،ެ ޑިއުޓީެ އެކުެ އާއިެ ޑިވައިސްެ އެެ

އެކުެެވޯންޮބޑީ އާއިެ ެެގަކެމެރާެ އަދި ެެއެވެ.ެ ބޭނުންކުރާއިރު ޑިވައިސްެ އެނަޖީެ އެެކޮންޑަކްޓިވްެ

ޮބޑީ މަންޒަރުެެެެވޯންފުލުހެއްގެެ ބޭނުންކުރާެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ކެމެރާއިންެ

ެެެގެެރިކޯޑިންެފެށުމަށްެފިތަންޖެހޭެފިތައްެފިއްތަންވާނެއެވެ.ކެމެރާެންރިކޯޑުކުރަ

ެެެ)ބެ(ެެ ޮބޑީވޮން އޮތްނަމަވެސް،ެ އެހެންެ ގައިެ )ރ(ެ މާއްދާގެެ ފިތަންޖެހޭެެމިެ ފެށުމަށްެ ރިކޯޑިންެ ގެެ
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ފިއްތުމަށް ކެމެރާއިންެެފިތައްެ ސަަބުބންެ މައްސަލައެއްގެެ ޓެކްނިކަލްެ ދިމާވާެ ފަހުގައިވެސްެ

ެމަންޒަރުެރިކޯޑުނުވެެހުރުމަކީެއެެމަންޒަރުެރިކޯޑުެނުކުރީކަމުގައިެބަލައިގެންެނުވާނެއެވެެ.

ޙަވާލުެންެެ(ެގައިެަބޔާންކޮށްފައިވާެގޮތުގެމަތިހމިެމާއްދާގެެ)ެ)ޅ(ެެ ެފުލުހަކާެ ކޮށްފައިވާެެ

ޑިވައިސް އެނާޖީެ ެކޮންޑަކްޓިވްެ ،ެެ ހަތިޔާރު ެެފުލުހުންގެެ ބޭނުންކުރުމުހޯދުމާއި ގެެެގެންގުޅުމާއިެ

މިެއުސޫލާއިެޔޫސްެއޮފްެފޯރސްެ،ެޤަވާއިދާއި،ެޚިލާފުެނުވާގޮތުގެމަތިންެހާލަތުެނިޔާކުރާގޮތުން

ހަމަތަކާއިެެ އުސޫލުތަކާއިވެސްެެގެެ އެންމެހައިެ ގުޅޭެ ފޯސްއާއިެ އޮފްެ އެއްގޮތްވާެޔޫސްެ

ެގޮތުގެމަތިންެޭބނުންެކުރުމުގެެއިޚްތިއާރުެއެެފުލުހަކަށްެލިިބގެންވެއެވެ.

ެެެ)ކ(ެެ ގެންދާ ކުރިއަށްެ ޑިވައިސެްެފުލުހުންެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައިެ ޚާއްސަެ ވަކިެ

ެެ ގޮތުގެމަތިން އޯޑަރސްގައިވާެ އޮޕަރޭޝަނަލްެ ޭބނުންކުރަންވާނީ،ެ ެެެެބޭނުންކުރާނަމަެ މިެއަދި

ެއުސޫލާއިެޚިލާފުެނުވާނޭހެނެވެެ.

އަމިއްލެަެެ)އ(ެެ އެޑިވައިސްެ ދޭންވާނީެ ހުއްދަެ ބޭނުންކުރުމުގެެ ޑިވައިސްެ އެނަރޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެނަފްސަށްެބޭނުންކޮށްެތަޖުރިާބެކޮށްފައިވާެފަރާތަކަށެވެ.ެެ

ޚާއްސަެއޮޕަރޭޝަނަކަށްެނުވާގޮތަށް،ެޢާންމުެއުސޫލުންެފުލުހުންެޑިއުޓީގައިެއުޅޭެއުޅުމުގައެިެެ)ވެ(ެެ

ެެ އެނާޖީ ޑިވައިސެްެކޮންޑަކްޓިވްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ޙާލަތެއްގައިެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭެ ޑިވަސްެ

ަބޔާންކޮށްފައިވާެ އުސޫލުގައިެ މިެ ޙާލަތަށާއި،ެ ދިމާވިެ ނިންމާނީެ ގޮތެއްެ ބޭނުންކުރުމާމެދުެ

ެކަންކަމަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެއެެޑިވައިސްެދޫކޮށްފައިވާެފުލުސްެއޮފިސަރެވެ.

ެެެެ

ެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރެވޭނީެއަންނަނިވިެޙާލަތްތަކުގައެވެ.ެ)ހެ(ެ .ެޙާލަތްތައްެބޭނުންކުރެޭވނެެެ

ދިނުމަށްެމީެ()ެެެ އަނިޔާއެއްެ ޮބޑުެ ޖިސްމާނީެ މީހަކަށްެ އެހެންެ އުޅެނީެ އެެ އެވަގުތުެ ހަކުެ

މުދަލަށްެެ މީހެއްގެެ ނުވަތަެ ކުރަންކަންެ ޢަމަލެއްެ ނުރައްކާވާފަދަެ ފުރާނައަށްެ ނުވަތަެ

ޮބޑުގެއްލުމެއްެދިނުމަށްެކަމަށްެއެކަށީގެންވާެސަަބުބގެެމައްޗައްެިބނާކޮށްެޤަޫބލުކުރެވޭެ

ެނުވަތަެ؛ެއެެމީހަކުެހުއްޓުވުމަށްެޙާލަތުގައިެއެެވަގުތު

ރައްކާތެރިކަމަށްެެެ()ެެެ ސަލާމަތާއިެ އަމަލުެމުޖުތަމަޢުގެެ މީހެއްގެެ އެޅޭގޮތަށްެ ހުރަސްެ

ެެ ކުރުމަށް ހައްޔަރުެ އެމީހަކުެ އެކުެ ރޫޙުގައިެހުރުމާއިެ ކުރިމަތިލުމުގެެ ގަދަފަދަކަމާއެކުެ

ެެ ނުވަތަެފުލުހުންގެެެބލުމުގެެެެެމީހަކުެހައްޔަރުކުރުމަށްއަމަލުންެދެކޮޅުވެރިކަންެދައްކާ

ެނުވަތަެެ؛ދަށަށްެގެނައުމަށް

ެ؛ޓެރަރިޒަމުގެެއަމަލުތައްެހުއްޓުވުމަށްެހިންގާެއޮޕަރޭޝަނެއްގައިެ()ެެެ
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ެެެ()ެެެ އެެމީހަކު ޭބނުންެކޮށްގެންެ ޑިވައިސްެ އެެެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެ ނުހުއްޓުވައިފިނަމަ،ެ

އެެމީހެއްގެެފަރާތުންެއެވަގުތުެފުލުހުންގެެމީހަކަށްެ މީހެއްގެެޢަމަލުތައްެހުރިގޮތުންެ

ޮބޑުެއަނިޔާއެއްެނުވަތަެ ނުވަތަެއެވަގުތުެއެތަނުގައިެހުރިެއެހެންމީހަކަށްެޖިސްމާނީެ

މައް ސަަބުބގެެ އެކަށީގެންވާެ ކޮށްފާނެކަމަށްެ ކަމެއްެ ނުރައްކާވާފަދަެ ޗައެްެފުރާނައަށްެ

ެ؛ިބނާކޮށްެޤަޫބލުކުރެވޭެޙާލަތުގައި

މަސައްކަތްކުރެާެެ()ެެެ ވަނުމަށްެ ގަދަފަދަކަމާއެކު،ެ ތަނަކަށްެ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާެ ފުލުހުންެ

އެެވަގުތުެއެެމީހަކުެހުއްޓުވޭނީެކޮންޑަކްޓިވްެެ،ެމީހަކުެވަގުތުންެހުއްޓުވަންޖެހޭެނަމަ

ޤަޫބލުކު ކޮށްގެންކަމަށްެ ބޭނުންެ ޑިވައިސްެ ޙާލަތުގައެނާޖީެ އެމީހަކުެރެވޭެ އިެ

ެ؛ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި

ކުރުނެްެެ()ެެެ އެކަމެއްެ ކުރާމީހަކުެ މަސައްކަތްެ ދިނުމަށްެ ގެއްލުމެއްެ ނަފުސަށްެ އަމިއްލަެ

ެހުއްޓުވުމަށްޓަކައެި.

ެެެެ

ެތަމްރީނުެފުރިހަމަކުރުންެ

ެ

ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެެެެ،ތަމްރީނުގެެމަރުކަޒުންކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެޭބނުންކުރަންވާނީެެެ)ހެ(ެ .

ތަމްރީނުންެެ އެެ ފުރިހަމަކޮށްެ ތަމްރީނެއްެ ކަނޑައަޅާފައިވާެ ބޭނުންކުރުމަށްެ ގެންގުޅެެ ޑިވައިސްެ

ެެ އަދި ެެފާސްވެފައިވާެ ެެމީލާދީ ެެކޮންމެ ެެެެއަހަރަކު ެެ)އެކެއް( ރިފްރެޝަން ތަމްރީނެުެފަހުރުެ

ެފުރިހަމަކޮށްެފައިވާެފުލުހުންނަށެވެ.

ފާސްކޮށްފައިވާެެެެެކޮމެޓީެެލަފާދޭެެގުޅޭެެތަމްރީނާމިެމާއްދާގެެ)ހ(ެގައިެަބޔާންކުރާެތަމްރީނަކީެެެށެ()ެެ

ަބއިތައްެ އަންނަނިވިެ ތަމްރީނެއްގައިެ އެފަދަެ އަދިެ ވާންވާނެއެވެ.ެ ތަމްރީނަކަށްެ

ެހިމަނަންވާނެއެވެެ.

ެެެ
ޔޫސްެއޮފްެ،ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެގެންގުޅުމާއިެބޭނުންކުރުމާއިެބހޭެއުސޫލުެ()

ެ؛ަބއިތައްފޯރސްެކޮންޓިނަމްެއަދިެޑީއެސްކަލޭޝަންެއޮފްެފޯރސްގެެ

ެެެ
ެ؛އޭގެެާބވަތްތަކާއިެވައްތަރުތައްެ،ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެއަކީެކޮަބއިކަމާއިެ()

ެެެ
ެ؛ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރުމުންެވާނެގޮތާއިެއޭގެެނަތީޖާެ()

ެެެ
ެެސަެ() ރައްކާތެރިކަމާއެކު ެެލާމަތްތެރިކަމާެ ޑިވައިސް އެނާޖީެ ބޭނުންކުރާނެެކޮންޑަކްޓިވްެ

ެ؛ގޮތްތައް

ެެެ
ެ؛ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރަންޖެހޭނެެގޮތުގެެތަފްސީލީެޕްރޮސީޖާތައްެ()

ެެެ
ބޭނުންކުރެވިފައިެެެ() ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ޚިދުމަތުގައިެ ފުލުހުންގެެ ދިވެހިެ
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ޕްރޮފެޝަނަލެްެ ނުވަތަެ ކޮމިޓީެ ފޯސްެ އޮފްެ ޔޫސްެ ގުޅޭގޮތުންެ ހުރިގޮތްތަކާއިެ

ޖަވާުބދާރީކުރުވުމުގެެ ޚިދުމަތުންެ ފުލުހުންގެެ ދިވެހިެ ނުވަތަެ ކޮމާންޑްެ ސްޓޭންޑަޑްސްެ

ތަމްރީނާެެސާއަކުންެހުށަހަޅާެކަންކަމުގެެތެރެއިންެެޤާނޫނީެޒިންމާެލިިބގެންވާެމުއައްސަ

ެ؛ކަނޑައަޅާެއެންމެހައިެަބއިތައްެގުޅޭެލަފާދޭެކޮމެޓީއިން

ެެެ
ޑިވައިސެްެެ() ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެ ބޭނުންކުރާެ އެއިރަކުެ ޚިދުމަތުގައިެ ދިވެހިެފުލުހުންގެެ

ެ؛މަޢުލޫމާތުއުފައްދާެފަރާތުންެފޯރުކޮށްދީފައިވާެޚާއްސަެއަދިެމުހިންމުެ

ެެެ
ެ؛ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރާނެެގޮތުގެެޢަމަލިެތަޖުރިާބެ()

ެެެ
ވަޒަންކޮށްެެެ() ޙާލަތުެ ކުރިންެ ކުރުމުގެެ ބޭނުންެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެ؛ގޮތްނިންމުންެ،ދެނެގަތުމާއި

ެެެ
ެގޮތުންެެކުރުމުގެެެރައްކާެެެހެކިެެކުރުމަށްފަހުެެބޭނުންެެޑިވައިސްެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެ()

ެ؛އަމަލުކުރަންވީގޮތްތައް

ެެެ
ެއާފްޓަރެކެއަރ.ެ()

ެެެެ

ެެބޭނުންކޮށްެގންެނުާވނެ

ެެެހާލަތްތައް

ތިރީގައިެަބޔާންކޮށްފައިވާެފަރާތްތަކާެދެކޮޅަށް،ެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެޭބނުންކޮށްގެންެެ)ހެ(ެ .

ެެެނުވާނެއެވެ.ެ

ެ؛އިދާެމީހާެގެެގަޔަށްެމީހާެނުވަތަެދުވެފަދުއްވާފައިދާެއުޅަނދެއްގައިވާެ()ެެެ

ެ؛މާަބނޑުެމީހެއްގެެގަޔަށްަބލާެބެލުމަށްެއެެމީހަކީެމާަބނޑުެމީހެއްކަންެއެގޭ،ެެ()ެެެ

ެ؛ގަޔަށްކަންެއެގޭެމީހެއްގެެެމީހެއްއެހީއަށްެޭބނުންވާެޚާއްސަެ()ެެެ

ެ؛ގަޔަށްއްގެެމީހެެފިލާގޮސްފައިވާެުބއްދިެ()ެެެ

ެ؛ގަޔަށްެކުއްޖެއްގެެޢުމުރުގެެއެނގޭެކަނޑައެޅިގެންެކުޑަކުއްޖެއްކަންެ()ެެެ

ެެެ()ެެެ މީހަކީ އެެ ބެލުމަށް،ެ ދުވަސްވުަބލާެ ދެރަވެފައިވާެޢުމުރުންެ ގައާިބރުެ މުގެެސަަބުބންެ

ެ؛ގެެގަޔަށްކަމަށްެފެންނަެޢުމުރުގެެމީހެއްމީހެއް

ެ؛ހިތުގެެަބލިެހުރިެމީހެއްކަންެއެނގޭެހާލަތުގައިެއެމީހާގެެގަޔަށްެ()ެެެ

ެެޙާލަތުގައިެެެނޭގޭެެކަންކަންެެކުރެވޭނުކުރެވޭެެސަަބުބންެެހުރުމުގެެެޙާލަތުގައިެެމަސްތުގެެ()ެެެ

ެ؛ގަޔަށްެހުރިމީހެއްގެ

ެ؛ހޭނެތިފައިވާމީހާެނުވަތަެޚަަބރުެހުސްވެފައިވާެމީހެއްގެެގަޔަށްެ()ެެެ
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ެެމީހެއްގެެެެހުރިެެރެސްޓްރެއިންކުރެވިފައިެެގޮތަކުންެެއެނޫންވެސްެެނުވަތަެެިބޑިއެޅުވިފައިެ()ެެެ

ެ؛ގަޔަށް

މީހަކުެގެނައުމަށްެދިލަެނުވަތަެކެރުމުގެެއަސަރުެހިމެނެޭެެއެފުލުހުންގެެެބލުމުގެދަށަށްެެ()ެެެ

ެ؛މާއްދާއެއްެއެމީހަކާެދެކޮޅަށްެބޭނުންކޮށް،ެއޭގެެއަސަރުކޮށްފައިވާެމީހެއްގެެގަޔަށް

ެެހުރިތަނެއްެެެރައްކާކޮށްފައިެެމާއްދާތައްެެގޭސްހިމެނޭެެހިފާފާނެެެެއަލިފާންެެފަސޭހައިންެ()ެެެ

ެތަނެއްކަންެެެހުރިެެކެމިކަލްެެ،ގޭހާއިެެނުރައްކާތެރިެެތަކެއްޗާއިެެގޮވާެެނުވަތަ

ެެ.ތެރޭގައިެއެނގޭތަނެއްގެ

ނަންަބރުެެ)ށެ(ެެ ޤާނޫނުެ އިތުރުންވެސް،ެ ފަރާތްތަކުގެެ ަބޔާންކޮށްފައިވާެ ގައިެ )ހ(ެ މާއްދާގެެ މިެ

/ެ އާއިެެ ގާނޫނު(ެ މިނިވަންކަމުގެެ އެއްވެއުޅުމުގެެ )ސުލްހަވެރިކަމާއެކުެ

ރޫޅާލުމަށްޓަކައިެ މުޒާހަރާތައްެ އެއްވުންތަކާއި،ެހިނގާލުންތަކާއިެ ާބއްވާެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންެ

ެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެޭބނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެެ.

(ެވަނަެނަންަބރުގައިެއެހެންެަބޔާންކޮށްފައިެވީނަމަވެސް،ެފުލުހަކަށްެެމިެމާއްދާގެެ)ހ(ެގެެ)ެ)ނެ(ެެ

ވަނުމަށްެ ގަދަފަދަކަމާއެކުެ ތަނަކަށްެ ބަލަހައްޓާެ ފުލުހުންެ ނުވަތަެ ހަމަލާދިނުމަށްެ

އެމީހަކެުެ އައުމުގައިެ އަންނަެ ދުވެފައިެ ގޮތުންެ ކުރުމުގެެ ކަމެއްެ އެފަދަެ މަސައްކަތްކުރާމީހަކުެ

މީހަކަށްެެހުއްޓު އެެ އަނިޔާއެއްެ ޮބޑުެ ފުލުހުންނަށްެ ކައިރިއަށްދާެ އެމީހަކުެ ވުމަށްޓަކައިެ

އެމީހެއްގެެެ އާލާތެއްެ ނުވަތަެ އެއްޗެއްެ ބޭނުންކުރެވިދާނެެ ގޮތުގައިެ ހަތިޔާރެއްގެެ ދެވިދާނެފަދަެ

ެެ ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސެްެއަތުގައިެއޮތްނަމަ،ެއެެމީހަކުެހުއްޓުވުމަށްޓަކައިެފުލުހުންނަށް

ޭބނުންެކުރެވޭނެއެވެެ..އީ.ޑީެނުވަތަެޓޭޒަރ(ެ)ސީ

ެ

ރިސްކްެދެނެަގތުމާއިެެ

ެއިންޒާރުކުރުންެެ

ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރުމުންެމީހާެވެއްޓިެއެެމީހާެހުރިެމާހައުލުންެލިބިދާނެެެ)ހ(ެެެ .

ޚާއްސަެެ ލިބިދާނެކަމަށްެ ގެއްލުމެއްެ އެކަށީގެންނުވާެ ވަޒަންކޮށް،ެ ސަމާލުކަމެއެްެގެއްލުންެ

ެދޭންވާނެއެވެެ.

ފަދައިންެެ(ެށ)ެެ އަންނަނިވިެ ކުރިންެ ބޭނުންކުރުމުގެެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެއިންޒާރުކުރަންވާނެއެވެެ.

ޤާނޫނީެގޮތުންެފުލުހުންެއަންގާެކަމަކަށްެއެއްާބރުލުންެދިނުމަށްެނަސޭހަތްދީެއިންޒާރުެެ()ެެެ

ެ؛ކުރުން

ނުދިނުމުގެެެެ()ެެެ އެއްާބރުލުންެ އަދިެ ކަމާއިެ ބޭނުންކުރާނެެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ
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ެ؛ސަަބުބންެލިޭބެގެއްލުމެއްގެެޒިންމާެއެފަރާތުންެއުފުލަންޖެހޭނެެކަންެއެންގުން

މިހެންެެ()ެެެ ކުރަނީ"ެ "ޓޭޒަރެ ކުރިންެ ބޭނުންކުރުމުގެެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެހަރަށްެބުނުނެް.)ތިނެއް(ެފަެމަދުވެގެންެ

)ެ(ެނ)ެެ މާއްދާގެެ އިންޒާރެުެށމިެ އަޑުއިވޭވަރަށްެ ސާފުކޮށްެ އިރުެ އިންޒާރުދޭެ ަބޔާންކުރާެ ގައިެ ެ)

ެދޭންވާނެއެވެެ.

)ެ(ރ)ެެ މާއްދާގެެ ެެށމިެ އެހެން ގައިެ ޑިވައިސްެ(ެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ެ

ރައްކާތެރިކަންެ އަމަލެއްގެެސަަބުބންެސަލާމަތާއިެ ކުރާެ މީހާެ ބޭނުންކުރެވޭެ ދެކޮޅަށްެ އެމީހަކާެ

ެެ)އެކެއް(ެފަހަރުެެެެގެއްލިދާނެކަމުގެެކުއްލިެހާލަތެއްެއޮތްނަމަ،ެ"ޓޭޒަރެކުރަނީ"ެމިެޢިާބރާތް

ެއެކުެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެެ.ބުނެެއިންޒާރުެކުރުމާެ

ެެށމިެމާއްދާގެެ)ެ(ެެބ)ެެ ބޭނުމަށްެެ(ެގައިެަބޔާންކުރާެއިންޒާރުެދޭެޙާލަތުގައިެއެެއިންޒާރުެދިނުމުގެ

ެފިޔަވައި އެއްވެސްެމީހަކަށްެއިންޒާރުކުރުމަށްެނުވަތަެހާލަތުެމައިތިރިެެ، ޙާލަތެއްގައިެ އެނޫންެ

ެެ ޑްރޯކުރުމާއި،ެކުރުމުގެ އަތްގެންދިއުމާއި،ެ އަށްެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ބޭނުމުގައި،ެ

ެެެރެޑީެޕޮޒިޝަންެއަށްެގެނައުންެނުވަތަެސްޕާރކްކުރުންެފަދަެކަމެއްެކޮށްގެންެނުވާނެއެވެ.

އޮޕަރޭޝަނެއްގައެިެެ)ޅ(ެެެ ޚާއްސަެ ހިންގާެ ފުލުހުންެ އޮތްނަމަވެސް،ެ އެހެންެ ގައިެ )ބ(ެ މާއްދާގެެ މިެ

ޙާލަތެއްކަންެކުރިމަ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ޙާލަތަކީެ ތިލާންޖެހޭެ

ކުރިމަތިލުމުގެެ ފަރާތަކާެ ކުރިމަތިލާންޖެހޭެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައިެ އެފަދަެ ހާލަތެއްނަމަ،ެ އެގޭެ

ެެ ޑިވައިސް އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ގެންދެވިދާނެއެވެ.ެެކުރިއަށްެ ޕޮޒިޝަނަށްެ ރެޑީެ ޑްރޯކޮށްެ

ވެސް،ެއެެޙާލަތުގައިވެސްެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރުމުގެެކުރިންެމިެއެހެންނަމަ

ެމާއްދާގައިެަބޔާންކޮށްފައިވާެގޮތުގެމަތިންެއިންޒާރުެދޭންވާނެއެވެެ.

ެެެެ

އަންގައިދެޭެެ)ހެ(ެ .ެޓާރެގޓްެއޭރިއާެ އޭރިއާެ ޓާގެޓްެ އަމާޒުކުރަންޖެހޭެ ބޭނުންކުރުމުގައިެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެގައިެއެވަނީއެވެ.ެެ-ކުރެހުމެއްެމިއުސޫލުގެެޖަދުވަލު

ނުރަކާވެދާނެފަދަެެެ)ށެ(ެެ ފުރާނައަށްެ މީހެއްގެެ ބޭނުންކުރުމުގައިެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ކުރަންވާނެީެ އަމާޒުކުރާއިރުެ މިގޮތުންެ ނުވާނެއެވެ.ެ ޭބނުންކޮށްގެންެ އަމާޒުކޮށްެ ގުނަވަނަކަށްެ

އާއިެެ ތައިެ އަޕަރެ ފެށިގެންެ އިންެ )ކަރުންތިރި(ެ މާސްެ ސެންޓަރެ ނަމަ،ެ ފަހަތުންެ މީހާގެެ

ޖަދުވަލުދެމެދަށެވެ އުސޫލުގެެ މިެ ކުރިމަތިންނަމަ،ެ ކުރެހުމުގައެިެެެ-.ެ ަބޔާންކުރާެ ގައިެ

ތަނަކަށްވެސެްެ ކޮންމެެ ފައިގެެ ކުރާގޮތުންެ ނިޔާެ ހާލަތުެ އަދިެ ގޮތަށެވެ.ެ ދައްކާފައިވާެ
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ެއަމާޒުކުރެވިދާނެއެވެ.

ެެެ)ނެ(ެެ މީހާގެ ބޭނުންކުރެވޭެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ދެކޮޅަށްެ ބޮލަށް،ެެއެމީހަކާެ މޫނަށް،ެ

ެކަރަށް،ެޖިންސީެގުނަވަންތަކަށްެއަމާޒުކޮށްެފަޔަރެކޮށްގެންެނުވާނެއެވެ.

ފަޔަރކޮށްގެނެްެެ)ރ(ެެ އަމާޒުކޮށްެ ވާގޮތަށްެ ހިތަށްެ ނުވަތަެ މައްޗަށްެ މޭެ ޙާލަތެއްގައި،ެ އެއްވެސްެ

ެނުވާނެއެވެ.ެެ

ެެެެ

ކޮންޑަކްޓިްވެއެނާޖީެޑިަވއިސްެ

ެބޭނުކުރުންެ

ޑިވައިސްެެ)ހެ(ެ . އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ެ އެހެންގޮތަކަށްެ އުސޫލުގައިެ މިެ

ވަނަެމާއްދާގައިެަބޔާންކުރާެޙާލަތްތަކުގެެތެރެއިންެޙާލަތެއްެެެބޭނުންކުރަންވާނީެމިެއުސޫލުގެެެ

ެެ އޮތުމާއެކު، ާބރަކީވުޖޫދުގައިެ އެކަށީގެންވާެ އެންމެެ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްެ ޙާލަތެއްެ ެއެފަދަެ

ެވެެ.އެވާެޙާލަތުގަކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެކަމަށް

ބޭނުންކުރިކަމުގައިވިޔަސްެެ)ށެ(ެެ މޯޑުގައިެ ސްޓަންެ އަދިެ ޕްރޯްބެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

-ވަނަެމާއްދާެގައިެަބޔާންކޮށްފައިވާެގޮތުގެމަތިންެޖަދުވަލުެެއަމާޒުކުރަންވާނީ،ެމިެއުސޫލުގެެެ

ެަބޔާންކޮށްފައިވާެޓާގެޓްެއޭރީއާެއަށެވެ.ގައިެެ

ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެޭބނުކުރުމުގެެގޮތުންެފަޔަރެކުރުމަށްެޓްރިގަރަށްެފިއްތާލައިގެންެެެ)ނެ(ެެ

ެސިކުންތަށްވުރެެގިނައިރުެހުރެގެންެނުވާނެއެވެެ.ެެއެއްވެސްެޙާލަތެއްގައިެ

ެެެ)ރ(ެެ އެނާޖި އެެެކޮންޑަކްޓިވްެ ނުވަތަެ ޑިވައިސްެ އޮޓަމެޓިކްެ ހިމެނޭެ ތެރޭގައިެ ޑިވައިސްތަކުގެެ

އޮޓަމެޓިކުންެ ޓްރިގަރެ ވުމުންެ ވަގުތެއްެ ވަކިެ އަށްެ އަމިއްލަެ ޒާތުގައިެ އެއްގެެ ޑިވައިސްެ

ޑިވައިސްވެސްެެ ކުރެވޭެ ސެޓްެ ގޮތަށްެ ވުރެންެެެ)ފަހެއް(ެެކަނޑާލެވޭެ ސިކުންތައްެ

ެތަށްެސެޓްކޮށްގެންެނުވާނެއެވެެ.ގިނައިރުވަންދެންެޓްރިގަރެކުރެވިފައިެހުންނަގޮ

ސްޓަންެމޯޑުގައިެބޭނުންކުރާއިރުެމީހެއްގެެގައިގައިެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެޖައްސައެިެެ)ބެ(ެެ

ހިފަހައްޓައިގެންެ ނައްޓާނުލައިެ ކޮޅުެ ޑިވައިސްގެެ ގައިންެ މީހާގެެ ދިނުމަށްފަހު،ެ ޝޮކްެ

ެނުވާނެއެވެެ.

ޑިވައިސްެސްޓަންެމޯޑުގައިެބޭނުންކުރިެކަމުގައިެވީނަމަވެސްެމިެމާއްދާގެެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެެ)ޅ(ެެ

ެ)ނ(ެއަދިެ)ރ(ެއާއިެއެއްގޮތަށްެޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެެ.

އެެެެ)ކ(ެެ ބޭނުންކުރަންވާނީެ ބޭނުންކުރާއިރު،ެ މޯޑްގައިެ ޕްރޯްބެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެއުފައްދާފައިވާެކާޓްރިޖްެއެކަންޏެވެ.ޑިވައިސްެއަކަށްެޚާއްސަކުރެވިގެންެ

ޙާލަތެއްގައެިެެ)އ(ެެ އެއްވެސްެ ލައިޓްެ ލޭޒާެ އޭގެެ އަމާޒުކުރުމުގައިެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓްެ
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އަޅުވައިގެންެނުވާނެއެވެ.ެއަދިެލޮލަށްެއެޅިދާނެފަދަގޮތަކަށްެވެސްެގަސްދުގައިެެލޮލަށްެެމީހެއްގެެެ

ެެެއަމާޒުކޮށްގެންެނުވާނެއެވެ.

މީހެއްގެެލޮލަށްެލޭޒާެލައިޓްގެެއަލިެއެޅުވުމުގެެގަސްދެއްނެތިެކޮންޓަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެެ)ވެ(ެެ

ބޭނުންކުރާެއޮފިސަރުގެެޢަމަލުކުރިެގޮތަކުންެނުވަތަެއެެމީހަކާެދެކޮޅަށްެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖެީެ

ެެ އެޅުމަކެީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރެވޭެމިހާެއަމަލުކުރާެގޮތަކުންެއޭނާގެެލޮލަށްެލޭޒާެލައިޓްގެެއަލި

ެމިެމާއްދާގެެ)އ(ެގައިެަބޔާންކޮށްފައިވާެގޮތާއިެޚިލާފަށްެޢަމަލުކުރީކަމުގައިެނުބެލެވޭނެއެވެެ.

މީހަކާެދެކޮޅަށްެއެއްެޙާދިސާއެއްގައިެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރަންވާނީ،ެވަކި،ެެެ)މ(ެެ

ެެ އެމީހަކަށްެއެއްވެސްެއަސަރެއްެނުކުރާނަމަ،ެެއެއްެފަހަރުެއެވެ.ެއެއްެފަހަރުެބޭނުންކުރުމުން

ެަބލަންވާނީެއެމީހަކީެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެގެެއަސަރުެނުކުރާމީހެއްެކަމުގައެވެ.

މިެއުސޫލުގައިެަބޔާންކުރާެގޮތެމަތިންެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރާެފަރާތަކުންެެެ)ފެ(ެެ

ެއެފަދަެއިތުރުެއެހެންެާބރެއްގެެޭބނުންކޮށްގެންެނުވާނެއެވެެ.ކޮންޑަކްޓިވްެޑިވައިސްެއާއިެއެކެުެ

ެެެެ

ރިޕޯރޓްކުރުމާއިެރިކޯރޑްސްެ

ެބެލެހެއްޓުންެ

ތިރީގައިެެޤާނޫނުެތަންފީޒުކުރުމުގެެގޮތުން،ެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރުމުގައި،ެެެ)ހެ(ެ .

ަބޔާންކޮށްފައިވާެފަދަެޢަމަލުތަކަކީެމިއުސޫލުގެެދަށުންެރިޕޯޓްކޮށްެބަލަހައްޓަންޖެހޭެކަންކަމެވެ.ެެ

މުމުގެެކުރިންެއެެޑިއުޓީެއެއްެނިއަދިެއެފަދަެކަންކަންެއެމީހެއްގެެއިމީޑިއޭޓްެސްޕަވައިޒަރަށްެެ

ެރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ.

ެ؛ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެޑްރޯެކުރުންެ()ެެެ

ެ؛ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެއަމާޒުކުރުންެ()ެެެ

އަޑެުެެ()ެެެ ޓޭޒަރެ ކުރުންެނުވަތަެ ޑިސްޕްލޭެ ގެެސްޕަރކްެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެ؛އިވޭެފަދަެކަމެއްެކުރުން

ެ؛ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްގެެލޭޒަރެމީހެއްގެެގަޔަށްެއެޅުވުންެ()ެެެ

ެ؛ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެޑިޕްލޮއިެނުވަތަެފަޔަރކުރުންެ()ެެެ

ޑިޕްލޯއިެެ()ެެެ ނުލައިެ ގަސްތަކާެ ތެރޭގައިެ ގެންގުޅުމުގެެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެ)ފަޔަރ(ެވުނެް.

ެެެ)ށެ(ެެ ެދިވެހިެފުލުހުންގެެޚިދުމަތުެގެެޔޫސްެެގައިެަބޔާންކުރާެކަމެއްެކޮށްފިނަމަމިެމާއްދާގެެ)ހ(

އޮފްެފޯރސްެއިންވެސްޓިގޭޝަންެއަދިެރިވިއުެޕްރޮސީޖަރެކުރިއަށްެގެންދަންވާނެއެވެ.ެެއަދިެ

ެޖަވާުބދާރީެވުމުގެެެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންެކުރިެއޮފިސަރަކުެޒިންމާދާރުކަމާއެކު
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ެެ ސަަބުބ ސްޕަވައިޒަރަށެްެގޮތުން،ެ އިމީޑިއޭޓްެ ތައްޔާރުކޮށްެ ރިޕޯރޓެއްެ ހާދިސާެ ކުރާެ ަބޔާންެ

ެޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ރިވިއެުެެ)ނެ(ެެ ފޯސްެ އޮފްެ ޔޫސްެ ގުޅެގޮތުންެ ގޮތާެ ޭބނުންކޮށްފައިވާެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެެ ދިރާސާކޮށް، ކޮމެޓީންެ އެެ ރިޕޯޓްތައްެ ޙާދިސާެ ހުށަހެޅޭެ އެނާޖީެެކޮމެޓީއަށްެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ހަމަތާއެިެ ފޯސްގެެ އޮފްެ ޔޫސްެ މިއުސޫލާއި،ެ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީެ ޑިވައިސްެ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންތޯެަބލަންވާނެއެވެެ.

ެ

މިެމާއްދާގެެ)ނ(ެގައިެަބޔާންކޮށްފައިވާެގޮތުގެމަތިންެޔޫސްެއޮފްެފޯސްެރިވިއުެކޮމެޓީންެަބލާެެ)ރ(ެެެ

ެެ އޮފެްެެބލުންތަކުން ޔޫސްެ އުސޫލާއި،ެ މިެ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ފެންނަނަމަ، ޚިލާފަށްކަމަށްެ ހަމަތަކާއިެ ގެެ ޕްރޮފެޝަނަލެްެެެފޯސްެ މައްސަލައެއްެ އެެ

ެސްޓޭންޑަރޑްެކޮމާންޑްެމެދުވެރިކޮށްެެބލުމަށްެފޮނުވަންވާނެއެވެެ.

ެެެ)ބެ(ެެ އެކަމެއްެޔޫސެްެެެެެޑިވައިސްެބޭނުންކުރިެގޮތާމެދުެސުވާލުއުފެދިފުލުހަކުެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީ

ތެރޭގައިެ މުއްދަތުގެެ ބަލަމުންދާެ ކަމެއްެ އެފަދަެ އިރު،ެ ަބލަމުންދާެ ކޮމެޓީންެ ފޯސްެ އޮފްެ

އެމީހެއްގެެއަތުންެެ ޑިވައިސްެވަގުތީގޮތުންެ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެ އެމީހަކާއިެ

ކޮ ފޯސްެ އޮފްެ ޔުސްެ ހިފެހެއްޓުމަށްެ ހުއްދަެ ޭބނުންކުރުމުގެެ ނުވަތަެ މެޓީއަށްެެނެގުމަށްެ

ެނިންމަންވާނެއެވެެ.

ަބޔާންކުރާފަދަެނިންމުމެއްެނިންމައިފިނަމަ،ެއެެނިންމުމަކާެގުޅިގެނެްެެ)ޅ(ެެ މިެމާއްދާގެެ)ބ(ެގައިެ

ހުއްދަެބާތިލްކުރެވުނުެނުވަތަެހިފެހެއްޓުނުެފުލުހަކަށްެއަލުންެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސެްެ

ރިވި ފޯސްެ އޮފްެ ޔޫސްެ ދޭންވާނީެ ހުއްދަެ ގޮތެއްގެެެޭބނުކުރުމުގެެ ނިންމާެ ކޮމެޓީންެ އުެ

މަތިންނެވެެ.

އަށްެހުށަހެޅޭެޙާދިސާެރިޕޯޓްތައްެދިރާސާކޮށްެެބލުމަށްފަހުެެ)ކ(ެެ ރިވިއުެކޮމެޓީެ ޔޫސްެއޮފްެފޯސްެ

އެކުލަވާލާެެ ކޮމެޓީންެ އެެ ގޮތާެބހޭގޮތުންެ ޭބނުންކޮށްފައިވާެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެެ ެެެެރިޕޯޓެއްެކޮންމެ ޚިދުމަތަށްެެެެ)އެކެއް(ެފަހަރުެދިވެހިެފުލުހުންގެެެ)ހައެއް(ެެމަހަކުން

ެެންމާވާެވަޒީރަށްޒި ެެެފޮނުވަންވާނެއެވެ. ންެޕޮލިސްެޯބޑުމިގޮތުންެއެކުލަވާލާެރިޕޯޓެއްެހޯދުމަށް

ެެ ންެއެދިއްޖެނަމަެއެފަރާތްތަކަށްެއެފަދަެރިޕޯޓެއްގެެެޝަނަލްެއިންޓަެގްރިޓިެކޮމިޝަނުނޭނުވަތަ

ެކޮޕީެދޭންވާނެއެވެ.ެ
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ެެ
މަތިންެެެ)އ( ފަދަގޮތެއްގެެ ަބޔާންކުރާެ ގައިެ )ބ(ެ ނުވަތަެމިމާއްދާގެެ އުފެދިގެންެ ސުވާލެއްެ

ަބލައިފިނަމަެެ ކޮމިޓީއިންެ ރިވިއުެ ފޯސްެ އޮފްެ ޔޫސްެ މައްސަލައެއްެ ހުށަހެޅިގެންެ ޝަކުވާއެއްެ

ހާދިސެާެ ފަރާތަކަށްެ ވާެ ގައިެ )ކ(ެ މާއްދާގެެ މިެ މައުލޫމާތުެ ހާދިސާއެއްގެެ ކޮންމެެ އެއިންެ

ރިވިއުކޮށްެނިމުމާއެކުެފޮނުވަންވާނެއެވެެ.

ެ

ެެެެ

ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެޙަވާލުކުރެވިފައިވާެފުލުހަކުެސުޕަވައިޒްކުރާެފަރާތުގެެޒިންމާތައްެެ)ހެ(ެ .ެސުޕަަވއިޒަރުެގެޒިންމާެ

ެތިރީގައިެަބޔާންކޮށްފައިެމިވަނީއެވެ.

ެެއޮތްެެެހުއްދަެެބޭނުންކުރުމުގެެެޑިވައިސްެެއެެެބޭނުންކުރަނީެެޑިވައިސްެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެ()ެެެ

ެއަދި ެހުއްދަެ ެބާތިލްކުރެވިފައިެެ ެނުވަތަެ ެވަގުތީގޮތުންެ ެހުއްދަެ ެެހިފެހެއްޓިފައިެ

ެ؛ކަށަވަރުކުރުެނުވާފަރާތެއްކަން

ެެެ()ެެެ ކޮންޑަކްޓިވްެެެ،ވަނަެމާއްދާގެެ)ހ(ެގައިެަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަކަމެއްެެމިެއުސޫލުގެ

ަބލައިެ ދިމާވޭތޯެ ފަރާތުންެ ފުލުހެއްގެެ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ

ެެ ދިމާވެއްޖެނަމަެެއަދިސްޕަވައިޒްކުރުން. ކަމެއްެ އެފަދަެ އެެެެެ،އަދިެ ދިމާވެގެންެ ނުވަތަެ

ރިޕޯޓްކޮށްފިނަމަ ެބލެހެއްޓުމާއިެެ،ފުލުހަކުެ ރިކޯޑްކޮށްެ ލިޔުމުންެ އެކަމެއްެެެ،އެކަމެއްެ

ެ؛ެފަރާތްތަކަށްެހަމަޖެހިފައިވާެގޮތުގެމަތިންެއެންގުންެއަންގަންޖެހޭ

ވަނަެމާއްދާގެެ)ޅ(ެގައިެަބޔާންކުރާފަދަެކަމެއްެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެެެމިެއުސޫލުގެެެެ()ެެެ

އެކަމެއްެއަންގަންޖެހޭެފަރާތްތަކަށްެެެ،ޑިވައިސްެޙަވާލުކުރެވިފައިވާެފަރާތުންެކޮށްފިނަމަ

ެ؛ހަމަޖެހިފައިވާެގޮތުގެމަތިންެއެންގުން

ެެެ()ެެެ ވަނަެެމާއްދާގެެ)ށ(ެގައިެަބޔާންކުރާެގޮތުގެމަތިންެކޮންޑަކްޓިވްެެެެމިެއުސޫލުގެ

ތައްޔާރުކޮށް ފަރާތުންެ ބޭނުންކުރިެ ޑިވައިސްެ ރިޕޯޓެްެެެ،އެނާޖީެ ޙާދިސާެ ޙަވާލުކުރާެ

ގަޑިއިރުގެެތެރޭގައިެހަމަޖެހިފައިވާެއިދާރީެ)ސާޅިސްެއަށެއް(ެެެެރަސްމީެމަސައްކަތުެެ

ެެ؛އުސޫލުތަކުގެެތެރެއިންެޔޫސްެއޮފްެފޯސްެރިވިއުެކޮމެޓީއަށްެފޮނުވުން

ެކާޓްރިޖްެެެއަތުގައިެެފަރާތުގެެެެކުރާެެޑިއުޓީެެއެކުެެއާއިެެޑިވައިސްެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެ()ެެެ

ެ؛ޗެކްކުރުންެަބލާެޢަދަދައްތޯެހުއްދަކުރާެހުރީެއިތުރަށް

ެެއާމަރީެެެޑިވައިސްެެއެނާޖީެެެކޮންޑަކްޓިވްެެއުސޫލުންެެހަމަޖެހިފައިވާެެނިންމުމަށްފަހުެެޑިއުޓީެ()ެެެ

ެެ.ޔަޤީންކުރުންެަބލާެޙަވާލުކޮށްފައިވޭތޯެއާއި
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ެެެ)ށެ(ެެ ގައި )ހ(ެ މާއްދާގެެ އެނާޖީެމިެ ކޮންޑަކްޓިވްެ އިތުރުންވެސްެ ކަންކަމުގެެ ަބޔާންކޮށްފައިވާެ

ޑިވައިސްެގެންގުޅޭެފުލުހުންނަށްެއެއިރެއްގައިެދޭންޖެހޭެލަފަޔާއިެއިރުޝާދުތައްެދިނުމަކީެއެެެ

ެފުލުހެއްގެެސްޕަވައިޒަރެއްގެެޒިންމާއެކެވެ.

ެެެެ

ެެެ)ހެ(ެ .ެޕްރޯބްެނުަވތަެޑާރޓްެނެއްޓުންެ އެނާޖީ ނައްޓާލުމުގައިެެކޮންޑަކްޓިވްެ ޑާރޓްެ ނުވަތަެ ޕްރޯްބެ ބޭނުންކުރުމަށްފަހުެ ޑިވައިސްެ

ެޢަމަލުކުރަންވާނީެއަންނަނިވިގޮތުގެެމަތިންނެވެެ.

ެ؛ޑިވައިސްއިންެނެއްޓުމަށްފަހުެބިންމަތީެޭބއްވުންެނުވަތަެޕޯރޗަށްެލުންެ،ކާރޓްރިޖްެ()ެެެ

ެ؛އަންގިއެއްެލުންެ()ެެެ

އެކަށީގެންވާެެ()ެެެ ނައްޓާލެވޭނެފަދަެ އެއްފަހަރުންެ ހިފަހައްޓާެ ގައިެ ޕްރޯްބެ ާބރަށްެ

ެ؛ާބރުލުމަށްފަހުެދަމައިގަތުން

ެެެ()ެެ ތަނުގައިެ ނައްޓާލިެ ޕްރޯްބެ އުގުޅާެކަފަކޮޅަކުންެ މޯޝަންގައިެ ސަރކިއުލާެ

ެ؛ސާފުކޮށްލުން

ެ؛ޕްރޯްބެހެރިފައިވާެތަނުގައިެމަލަންެއެޅުންެ()ެެެ

ެއަންގިެނެއްޓުމަށްެފަހުެއަތްެރަގަޅަށްެދޮވުނެް.ެ()ެެެ

)ެ)ށެ(ެެ ގެެ )ހ(ެ މާއްދާގެެ )މިެ ފެށިގެންެ ނަންަބރުންެ ވަނަެ ނިޔަލަށްެ(ެ ނަންަބރުގެެ ވަނަެ ެ)

ެެ ފޮޓޯެެަބޔާންކުރާ ނުވަތަެ ކުރަންވާނެއެވެ.ެ ވީޑިއޯެ މަންޒަރުެ އެެ ކުރާއިރުެ ކަންތައްތައްެ

ެނަގަންވާނެއެވެ. އިތުރުެެ ނޫންެ ހުންނާނެގޮތްެ އާންމުކޮށްެ ހެރުމުންެ ޕްރޯްބެ އަދިެ

އެމައުލޫމާތުެެ ނަގާެ ފޮޓޯެ ނުވަތަެ ވީޑިއޯެ އެތަނުގެެ ެބލެވޭނަމަެ ގޮތެއްވެފައިވާކަމަށްެ

ެލޮގްކުރަންވާނެއެވެ.ެެ

ެެެ)ނެ(ެެ ގޮތުމި ަބޔާންކޮށްފައިވާެ ގައިެ )ށ(ެ ޮބޑީވޯމާއްދާގެެ އަކީެ ވީޑިއޯެ ކުރާެ ކެމެރާެގެމަތިންެ ންެ

ވީޑިއޯކަ ކުރާެ ޮބޑީވޯޭބނުންކޮށްގެންެ މަންޒަރުެ އެެ އަރާނެގޮތަށްެމުގައިވާނަމަ،ެ ކެމެރާއިންެ ންެ

ެެންެކެމެރާެމެދުވެރިކޮށްެވީޑިއޯެެދޭންވާނެއެވެ.ެއަދިެޮބޑީވޯވީޑިއޯެކުރަންެޚާއްސަެސަމާލުކަމެއް

ޓެކްނިކަލްެެ ދިމާވިެ ކުރެވިފައިނުވަނީެ ރިކޯޑުެ މަންޒަރުެ އެެ ަބލާއިރުެ ފަހުންެ ކުރުމަށްފަހުެ

ވީޑިއޯެެ ގޮތުގެމަތިންެ ަބޔާންކޮށްފައިވާެ މާއްދާގައިެ މިެ އެއީެ ވާނަމަ،ެ ކަމުގައިެ މައްސަލައަކުންެ

ެކޮށްފައިނުވަނީެކަމުގައިެަބލައިގެންެނުވާނެއެވެެ.

އެވިޑެންސްެެެ)ރ(ެެ ނަގަންޖެހޭނަމަެ ގޮތުގައިެ އެއްގެެ އެވިޑެންސްެ ޑާރޓްެ ނުވަތަެ ޕްރޯްބެ ނައްޓާލާެ

އަދިެެ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.ެ ގޮތުގެމަތިންެ ކަނޑައަޅާފައިވާެ ޢަމަލުކުރުމަށްެ ނެގުމުގައިެ
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އެވިޑެންސްެއެއްގެެގޮތުގައިެޭބނުންެނުވާނަމަެކަނޑައަޅާފައިވާެގޮތެއްގެމަތިންެެއާމަރީެއަށްެެ

ެކުރަންވާނެއެވެ.ެެެހަވާލު

ނުވާނެއެވެ.ެެެ(ެެބ)ެެ މަސައްކަތްކޮށްގެންެ ނައްޓަންެ ޑާރޓްެ ނުވަތަެ ޕްރޯްބެ ޙާލަތްތަކުގައިެ އަންނަނިވިެ

އަދިެއަންނަނިވިެޙާލަތްތަކުގައިެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެޭބނުންކުރުމަށްފަހުެއޭގެެޕްރޯްބެެ

ސްެބޭނުންކުރެވުނުެމީހާގެެހާލަތުެނުވަތަެޑާރޓްެނައްޓާލަންވާނީެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައި

ެޕްރޯްބެނައްޓާލުމަށްެއެކަށޭނެެޙާލަތަކަށްެަބދަލުވުމުންނެވެ.ެެ

ެެ؛ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރުމަށްފަހުެގަދަފަދަކަންެދައްކާެހާލަތުގައިެ()ެެެ

ނުވަތަެެެެެ،ކަންފަތްެެ،ކަރުެެ،މޫނުެ()ެެެ ޕްރޯްބެ ތަނަކަށްެ ފަދަެ ގުނަވަންެ ޖިންސީެ ނުވަތަެ

ެ؛ޑާރޓްެއަރާފައިވާެޙާލަތްތަކުގައި

މެދުެެ()ެެެ ކަމާއިެ ނެއްޓިދާނެެ ޑާރޓްެ ނުވަތަެ ޕްރޯްބެ ރަގަޅަށްެ އަށްެ އޮފިސަރެ ޕޮލިސްެ

ެއޭނާއަށްެޝައުކުެއުފެދޭެހާލަތުގައި.

ެެމިެމާއްދާގެެ)ނ(ެގެެ)ެ)ޅ(ެެ ނަންަބރުގައިެުބނެފައިވާެޙާލަތުގައިެޕްރޯްބެނުވަތަެޑާރޓްެ(ެވަނަ

އެފަދަެ އަދިެ މެދުވެރިކޮށެވެ.ެ އެހީތެރިއެއްެ ސިއްޙީެ ނުވަތަެ ޑޮކްޓަރެއްެ ނައްޓަންވާނީ،ެ

ލިޭބނެެ އެހީތެރިކަންެ އެހީތެރިޔެއްގެެ ސިއްޙީެ ނުވަތަެ ޑޮކްޓަރެއްގެެ މީހަކަށްެ އެެ ޙާލަތެއްގައިެ

ެޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.އިންތިޒާމުެވީެއެންމެއަވަހަކަށްެހަމަ

ެ

ެެެ

އެނާޖީެެ)ހެ(ެ .ެަވުގތުންެދޭންޖެހޭެއެހީތެރިކަންެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ދެކޮޅަށްެ އެމީހަކާެ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު،ެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ޑިވައިސްެބޭނުންކުރެވޭެމީހާެއަށްެއެވަގުތަށްެޭބނުންވާނެެއެހީތެރިކަންެނުވަތަެއާފްޓަރެކެއަރެެ

ެދިނުމުގެެގޮތުންެއަންނަނިވިކަންތައްތައްެކުރަންވާނެއެވެެ.

ެކޮންޑަކްޓިވްެެެދެކޮޅަށްެެއެމީހަކާެެ،ބޭނުންކުރުމަށްފަހުެެޑިވައިސްެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެ()ެެެ

ެެއާއިެެއޭނާެެެއައުމުންެެޙާލަތަކަށްެެވާހަކަދެކެވޭފަދަެެމީހާެެބޭނުންކުރެވޭެެޑިވައިސްެެއެނާޖީ

ެސުވާލުކޮށް ެއޭނާގެެ ެޙާލަތުެ ެއޮޅުންފިލުވަންވާނެއެވެެ ެއަދި.ެ ެއެމީހަކާެ ެެދެކޮޅަށްެެ

ެެެ،ކަމުގައިވާނަމަެެފަހަތުންެެއެމީހެއްގެެެބޭނުންކޮށްފައިވަނީެެޑިވައިސްެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވް

ެ؛ާބއްވަންވާނެއެވެެޕޮޒިޝަންގައިެެރިކަވަރީެއެމީހަކުެލަސްކުނުކޮށް

ެެމިެެޕްރޯްބެެއޭގެެެ،ފަހުެެބޭނުންކުރުމަށްެެޑިވައިސްެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެެދެކޮޅަށްެެއެމީހަކާެ()ެެެ

ެޕްރޯްބެެެއަދި.ެެނައްޓަންވާނެއެވެެެ،ޢަމަލުކޮށްެެަބޔާންކުރާގޮތުގެމަތިންެެއުސޫލުގައި
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ެެއެހީެެފުރަތަމަެެސިއްހީެެމަނާކުރުމަށްޓަކައިެެލޭެެެ،އަންނަނަމަެެލޭެެެނައްޓާލުމުން

ެ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

ެެޢަމަލީގޮތުންެެއަދިެެސުވާލުކޮށްެެވެފައިވޭތޯެެއަނިޔާއެއްެެއަދިެެތަދުވޭތޯެެތަނަކަށްެެއެއްވެސްެ()ެެެ

ެެވާނެއެވެެެބަލަން ެސިއްހީެެެލިބިފައިވާނަމަެެއެއްެެއަނިޔާެެނުވަތަެެގެއްލުމެއްެެއެއްވެސް.

ެ؛ފޯރުކޮށްދިނުންެެއެހީތެރިކަން

ެކޮންޑަކްޓިވްެެދެކޮޅަށްެެއެމީހަކާެެނަމަވެސްެެފެންނަންނެތްެެއެއްެެއަނިޔާެެޭބރުފުށަށްެ()ެެެ

ެެބުނެފިނަމަެެވާކަމަންެެތަދެއްެެއޭނާއަށްެެފަރާތުންެެކުރެވުނުެެބޭނުންެެޑިވައިސްެެއެނާޖީ

ެމެޑިކަލް ެއޮފިސަރަކަށްެ ެދައްކާެެ ެހަމަޖެހިފައިވާެ ެމެޑިކަލްެ ެޕްރޮސީޖަރެ ެެއެއްެެ

ެ؛ފުރިހަމަކުރުން

ެދަށަށްެެެބލުމުގެެެފުލުހުންގެެެެމީހަކުެެޭބނުންކޮށްގެންެެޑިވައިސްެެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެ()ެެެ

ެެމީހަކާެެެއެެެކުރެވޭތޯެެއިހުސާސްެެެތަދެއްެެނުވަތަެެއުދަގުލެއްެެއިތުރުެެގެނެވިފައިވާނަމަ

ެެވާނެއެވެެެއޮޅުންފިލުވަންެެސުވާލުކޮށް ެޑިވައިސްެެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެެއެމީހަކީެެއަދި.

ެ،އަށާއިެކަސްޓޯޑިއަލްެަބހައްޓާެހައްޔަރުކޮށްފައިެއެމީހަކުެމީހެއްކަންެބޭނުންކުރެވިފައިވާ

ެމައްސަލަ ެތަޙްޤީޤުކުރާެ ެފަރާތަށްެ ެއަންގަންވާނެއެވެެ ެއަދި.ެ ެއެކަންެ ެެލިޔުމުންެެ

ެ؛ރިކޯޑްކުރުން

ެ

ެެޑިވައިސްެެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެެެދިމާނުވިނަމަވެސްެެމައްސަލައެއްެެެއެއްވެސްެެެސިއްހީެ()ެެެ

ެެއޮފިސަރެއްެެެމެޑިކަލްެެތެރެއިންެެޕްރޮސެސްެެެކަސްޓޯޑިއަލްެެނަމަެެމީހަކުެެޭބނުންކޮށްފައިވާ

ެ؛ކުރުންެފުރިހަމަެއެއްެއެސެސްމަންޓްެމެޑިކަލްެމެދުވެރިކޮށް

ެެކަސްޓަޑީއެއްގައިެެެޕޮލިސްެެމީހަކުެެބޭނުންކޮށްފައިވާެެޑިވައިސްެެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެ()ެެެ

ެއެނާޖީެެކޮންޑަކްޓިވްެެހަށިގަނޑަށްެެެަބހައްޓާނަމަެެެސެންޓަރެއްގައިެެޑިޓެންޝަންެެނުވަތަ

ެ؛ނެގުންެފޮޓޯެސަރަހައްދުގެެބޭނުންކުރެވިފައިވާެޑިވައިސް

އަންނަނިވިެެެ)ށ(ެެެެ އިތުރުންެ ޢަމަލުކުރުމުގެެ ގޮތުގެމަތިންެ ަބޔާންކޮށްފައިވާެ ގައިެ )ހ(ެ މާއްދާގެެ މިެ

ެެ ފަރާތް ކުރުވުނުެ ބޭނުންެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ އަވަހަށްޙާލަތްތަކުގައިެ ެެވީއެންމެެ

ެހޮސްޕިޓަލަށްެނުވަތަެސިއްޙީެއެހީދޭެތަނަކަށްެގެންދަންވާނެއެވެެ.

ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންެކުރެވުނުެމީހާއަކިެހިތުގެެަބލިެހުރިމީހެއްކަންެެެ()ެެެ

ެ؛އެނގުން

ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންެކުރެވުނުެމީހާއަކީެނިއުރޮލޮޖިކަލްެޑިސްއޯޑަރެެެ()ެެެ



 
 
  15ޞަފްޙާ   
  

ެ؛އެއްެހުރިމީހެއްކަންެއެނގުން

ނުވަތެަެެ()ެެެ އެއްެ ޕޭސްމޭކަރެ މީހާއަކީެ ކުރެވުނުެ ބޭނުންެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެންެއެނގުނެް.ހަށިގަނޑުގައިެއިލެކްޓްރޯނިކްެޑިވައިސްެއެއްެލައްވާފައިވާެމީހެއްކަެ

ެެެެ

ދިވެހިެެެ)ހެ(ެ .ެގުދަންކޮށްެބެލެހެއްޓުންެ ބަލަހައްޓާނީެ ދޫކޮށްެ ތަކަށްެ ޑިއުޓީެ ގުދަންކޮށްެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

އިނެްެ އަމާރީެ ޕޮލިސްެ ަބހައްޓާެ ރައްކާކޮށްެ ހަތިޔާރުެ ކަނޑައަޅާފައިވާެ ޚިދުމަތުންެ ފުލުހުންގެެ

ެ އާމަރީއިންެ ޕޮލިސެްެނުވަތަެ ހަވާލުކުރެވިފައިވާެ ތަކެތިެ މަތިންެ ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެެ

ސްޓޭޝަންއިންނެވެ.ެމިގޮތުންެކޮންޑަކްޓިވްެއެނަރޖީެޑިވައިސްެަބހައްޓާެއާމަރީެއަކީެނުވަތެަެ

ެެ އަދި ރައްކާތެރިެ ގޮތުންެ ފުލުހުންެެެގުދަންކުރާތަނަކީެސަލާމަތީެ އިރުެ ގަޑިެ )ސައްވީސް(ެ

ެެ.ރިެތަނަކަށްެވާންވާނެއެވެޑިއުޓީެކުރާެތަނެއްގެެތެރޭގައިެހު

ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެގުދަންކުރާެތަނުގައިެނުވަތަެއާމަރީގައިެއަލިފާންެހިފާފާނެެއަދެިެެ)ށެ(ެެ

ެގޮވާނެެއެއްވެސްެއެއްޗެއްެހުރެގެންެނުވާނެއެވެެ.

ެެެ)ނެ(ެެ ޑިވައިސް އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ަބޔާންކުރާެ ގައިެ )ހ(ެ މާއްދާގެެ ތަނުގެެެމިެ ގުދަންކުރާެ

ޔޫސަރެެ ތަކުގެެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ރައްކާކޮށްފައިވާެ އެތަނުގައިެ ފިނުހޫނިމިންެ

ެމެނުއަލްގައިވާެމިންގަޑަށްެަބހައްޓަންވާނެއެވެެ.

ެެެެ

ޑާޓާެލޮިގންެއެންޑްެެ

ެއެިވޑެންސްެސިސްޓަމްެ

ެެެ)ހެ(ެ . ޑާޓާ އިންޓާނަލްެ އަކީެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ އެކެުެކޮންޑަކްޓިވްެ އަކާއިެ ސިސްޓަމްެ ލޮގިންގެ

އެއްޗެއްނަމަ މޮޑެލްގެެ ކޮންމެެެެެ،އުފައްދާފައިވާެ އުސޫލުންެ ހަމަޖެހިފައިވާެ ބެލެހެއްޓުމަށްެ ޑާޓާެ

ެޑިއުޓީެއެއްނިމުންެއާމަރީއިންެޑާޓާެލޮގިންެސިސްޓަމްެޗެކްކުރަންވާނެއެވެެ.

އޮތްނަމަެޑާޓާެޗެކްެކުރުމަށްެއެދުމުނެްެޑިއުޓީެފެށުމުގެެކުރިންެއޮފިސަރެއެއްވެސްެޝައްކެއްެެެ)ށެ(ެެ

ެއެކަންެއާމަރީެއިންެހަމަޖައްސަންވާނެއެވެެ.

އިނެްެެ(ެނ)ެެ ކަރޓްރިޖްެ ފަހުެ ކުރުމަށްެ ފަޔަރެ ފަޔަރކޮށްފިނަމަެ ޑިވައިސްެ އެނަރޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ތަހުގީގަށްެެެ،ނިކުންނަ ކޮންފެޓީ(ެ )ސްމޯލްެ ކަރުދާސްކޮޅުތައްެ ކުދިެ ދެނެގަނެވޭެ ކާރޓްރިޖްެ

އައިޑެންޓިފިކޭޝަންެ ފެލަންެ އެންޓިެ ހުށަހެޅުމަށްެ ގޮތުގައިެ ހެކީގެެ ޭބނުންވެއްޖެނަމަެ

ެ)އޭ.އެފް.އައި.ޑީ(ެގޮތުގައިެނަގަންވާނެއެވެެ.

ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެފަޔަރކުރެވޭެކޮންމެެސީނަކަށްެފޮރެންސިކްެފުލުހުންެގެނެސް،ެެެ)ރ(ެެ

ދަށަށްެެ ެބލުމުގެެ ފޮރެންސިކުގެެ ތަކެތިެ އެންމެހައިެ ޭބނުންކުރެވޭނެެ ގޮތުގައިެ ހެކީގެެ



 
 
  16ޞަފްޙާ   
  

ފެލަންެެ އެންޓިެ ކޮންފެޓީެ ދެނެގަނެވޭެ ކާޓްރިޖުެ މިގޮތުން،ެ ގެންދަންވާނެއެވެ.ެ

ެތުގައިެނަގަންވާނެއެވެެ.އައިޑެންޓިފިކޭޝަންގެެގޮ

ެެެެ

ޑިއުޓީެބެލްޓްަގއިެކޮންޑަކްޓިްވެެ

އިލްކްޓްރިކަލްެެވޕަންެެ

ެހޯސްޓަރެކުރުންެ

ތިރީގައިެެ . ހުންނަންވާނީެ ހުންނައިރުެ ހަރުކޮށްފައިެ ެބލްޓްގައިެ ޑިއުޓީެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެަބޔާންކޮށްފައިވާެގޮތުގެމަތިންނެވެެ.

ެެ
ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްގެެހޯސްޓަރެެބލްޓުގައިެހަރުކުރާނަމަެހަރުކޮށްފައިެހުންނަންވާނީެެެ)ހެ(

އޭނާގެެެެެެ،ކަނާތްތެރިެއެއްނަމަެމީހާގެެވަތްފަރާތުންެެބލްޓްގައެވެ.ެއަދިެވައަތްތެރިެއެއްެނަމަ

ެކަނާތްފަރާތުންެެބލްޓްގައެވެެ.

ެެ
ެެެ)ށެ( ތައްޔާރުކޮށްފައިވާެވެސްޓްެއެއްެބޭނުންކުރާނަމަެހޯސްޓަރެކުރިމަތިންެހޯސްޓަރެކުރެވޭގޮތަށް

ެވެސްޓުގެެކުރިމަތީގައިެހަރުކުރެވިދާނެއެވެެ.

ެެ
ޕެޕަރެސްޕްރެޭެެެ،ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެހޯސްޓަރެކޮށްފައިެހުންނަެފަރާތުގައިެމުގުރުެ)ނެ(

ެއަދިެއެހެންެހަތިޔާރުެނުެބހެއްޓުމަށްެއިސްކަންދޭންވާނެއެވެެ.

ެެެެ

ކޮންޑަކްޓިްވެއެނާޖީެޑިަވއިސްެ

ެއިންސްޕެކްޓްެކުރުންެ

ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެއިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެެގޮތުންެއެެޑިވައިސްެޙަވާލުކުރެވިފައިވެާެެ)ހެ(ެ .

ެެަބޔާންކުރާގޮތުގެމަތިންެޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެެ.ފުލުހަކުެމިެމާއްދާގައިެ

ޑިއުޓީެއަށްެނިކުމެެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެރަގަޅަށްެމަސައްކަތްެކުރޭތޯެޗެކްކުރުމާއި،ެެ)ށ(ެެެެ

އަމާޒުކުރެވިފައެިެ އިރުެ ކުރާެ ޓެސްޓްެ މިގޮތަށްެ ކުރަންވާނެއެވެ.ެ ޓެސްޓްެ ކުރޭތޯެ ސްޕާރކްެ

ެސަލާމަތްތެރިެދިމާލަކަށެވެެ.ހުންނަންވާނީެ

އޭގެެެބޓްރީެމަސައްކަތްކުރޭތޯެއާއިެެ،ރީޗަރޖަަބލްެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެއެއްނަމަެ)ނެ(ެެ

ކޮންޑަކްޓިވެްެ އާއިެ މަސައްކަތްކުރޭތޯެ ރަގަޅަށްެ ަބއިތައްެ ގެެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެެަބލާެޗެކްކުރަންވާނެއެވެެ.އެނާޖީެޑިވައިސްެއަށްެއެއްވެސްެގެއްލުމެއްެލިބިފައިވޭތޯ

ސްޕަރކްެެ)ރ(ެެ އަދިެ ލިިބފައިވާނަމަެ ގެއްލުމެއްެ އެއްވެސްެ އަށްެ ޑިވައިސްެ އެނާޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ގޮތުގެމަތިންެ ހަމަޖެހިފައިވާެ އެކަންެ ނުކުރާނަމަވެސްެ މަސައްކަތްެ ނުވަތަެ ނުކުރާނަމަެ

ެރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ.ެެ

ެެެ

ެ
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ލަފުޒެއްެޭބނުންކޮށްފައިވާެގޮތުންެކަނޑައެޅިގެންެއެހެންެމާނައެއްެމިެއުސޫލުގައިވާެޢިާބރާތެއްެނުވަތަެެެ .ެބަހުެގެމާނަެ

ދީފައިވަނީ ލަފުޒުތަކަށްެ ޢިާބރާތްތަކާއިެ އަންނަނިވިެ ހިނދަކު،ެ ޢިާބރާތްތަކާއިެެ،ދޭހަނުވާހައިެ އެެ

ެލަފުޒުތަކަށްެތިރީގައިެދީފައިވާެމާނައެވެ.ެ

ެެެ)ހެ(ެެ އެވަނީ، ުބނެފައިެ ކަމުގައިެ ޑިވައިސް"ެ އެނާޖީެ ެެ"ކޮންޑަކްޓިވްެ ެެމީހާގެ ޖެހުމުންެމަސްތަކަށް

ނުވަތަެޖެއްސުމުން،ެއިލެކްޓިރަކަލްެއެނާރޖީގެެއެހީގައިެމީހާގެެމޯޓޯެސެންސަރީެފަންކްޝަނެްެ

އެކަށިގެންވާެެެ،ނުވަތަެނިއުރޯމަސްކިއުލާެސިސްޓަމްެވަގުތުެކޮޅަކަށްެޑިސްެފަކްޝަންެކުރުވާ

ެއްެއެވަގުތަށްެއިހުސާސްެލެސްެލީތަލްެހަތިޔާރެކެވެ.ެތަދެ

އެވަނީ،ެ)ށެ(ެެ ުބނެފައިެ ކަމުގައިެ ގެންގުޅޭެެެ"ޑްރޯކުރުން"ެ ފުލުހަކުެ ނުވަތަެ ކޮށްފައިވާެ ހޯސްޓަރެ

އެއްވެސްެދަަބހަކަށްެނުވަތަެޕޯރޗަކަށްެލެވިފައިވާެކޮންޑަކްޓިވްެއެނަރޖީެޑިވައިސްެއެއްެނަގެާެ

ެނެގުމަށެވެެ.

ޑިވައިސްެޑްރޯެކުރުމަށްެފަހުެމީހަކާދިމާލަށްެނުވަތަެެެެ،"ދިއްކުރުން"ެކަމުގައިެުބނެފައިެއެވަނީެ)ނެ(ެެ

ެތަނަކަށްެޑިވައިސްގެެކުރިެއަމާޒުކުރާެކުރުމަށެވެ.

ކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެޗެކްެކުރުމުގެެެެެ"ސްޕާރކްެކުރުން"ެކަމުގައިެބުނެފައިެއެވަނީ،ެ)ރ(ެެ

ޭބނުކުރުމުގެ ނުވަތަެ ސްވިޗަށެްެެެގޮތުންެ އަރކްެ ޑިވައިސްގެެ ރިލީޒުކުރުމަށްެ އެނަރޖީެ ގޮތުންެ

ެފިއްތުމެވެެ.

އެވަނީ،ެ)ބެ(ެެ ުބނެފައިެ ކަމުގައިެ ކުރުން"ެ ޑަރޓެްެެެ"ފަޔަރެ ޑިވައިސްގެެ އެނަރޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ެފޮނުވާލުމަށްެޓްރިގަރަށްެދަމާލާެދަމާލުމަށެވެެ.

ެެެ)ޅ(ެެ އެވަނީ،ެކޮންޑަކްޓިވްެއެނަރޖީެޑިވައިސްެގެެ"ޕްރޯްބ"ެނުވަތަެ"ޑާރޓް"ެކަމުގައިެުބނެފައި

ެކާރޓްރިޖުންެނިކުމެގެންދާެކަށިެނުވަތަެކަށިެއެކުލެވިގެންވާެަބއަށެވެ.

ނުވަތަެެ)ކ(ެެ ބެލްޓްެ ޑިއުޓީެ ފުލުސްމީހާގެެ އެވަނީ،ެ ުބނެފައިެ ކަމުގައިެ ކުރުން"ެ "ހޯސްޓަރެ

ދަަބސް ބޭނުންކުރާެ ލުމަށްެ ޑިވައިސްެ އެނަރޖީެ ކޮންޑަކްޓިވްެ ފަދެަެވެސްޓްގައިެ ޕޯރޗްެ ެ،

ެއެއްޗަކަށްެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑައިވައިސްެލާފައިެެބހެއްޓުމަށެވެެ.

ކާރޓްރިޖުންެޑާރޓްެފޮނުވާލާގޮތަށްެކޮންޑަކްޓިވްެެެެ،"ޕްރޮްބެމޯޑް"ެކަމުގައިެުބނެފައިެއެވަނީެ)އ(ެެ

ެއެނާޖީެޑިވައިސްެބޭނުންކުރާެކުރުމަށެވެެ.

ސީދާެމީހާގެެެެެ،"ސްޓަންެމޯޑް"ެނުވަތަެ"ސްޓަންެޑްރައިވްެމޯޑް"ެކަމުގައިެބުނެފައިެއެވަނީެ)ވެ(ެެ

ެގައިގަެކޮންޑަކްޓިވްެއެނާޖީެޑިވައިސްެޖައްސާެގޮތަށްެއެެޑިވައިސްެބޭނުންކުރާެކުރުމަށެވެެ.
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އެވަނީެ)މ(ެެ ުބނެފައިެ ކަމުގައިެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން"ެ ފެލަންެ އެނާޖީެެެެ،"އެންޓިެ ކޮންޑަކްޓިވްެ

ޑިވައިސްެފަޔަރެކުރުމުންެކާރޓްރިޖުންެނިކުމެގެންދާެސީރިއަލްެނަމްަބރުެހިމެނިފައިވާެވަކިެ

ެަބއްޓަމަކަށްެހުންނަެކުދިެކަރުދާސްކޮޅުތައްެ)ސްމޯލްެކޮންފެޓީ(ެއަށެވެެ.

ެެެ)ފެ(ެެ ނަންަބރު ޤާނޫނުެ އެވަނީ،ެ ުބނެފައިެ ކަމުގައިެ މަރުކަޒު"ެ )ދިވެހިެެެެ/"ތަމްރީނުގެެ

ެފުލުހުންގެެޚިދުމަތުގެެޤާނޫނު(ެގެެދަށުންެޤާއިމުކޮށްފައިވާެތަމުރީނުގެެކޮންމެެމަރުކަޒަކަށެވެ.

ެެެެ

ެޓްގައިެޝާޢިޢުކުރާެތާރީޚުންެފެށިގެންނެވެ.ޕޮލިސްެގެޒެެއުސޫލުެމިެއުސޫލަށްެޢަމަލުކުރަންފަށާނީެމިެެ .ެޢަމަލުކުރަންފެށުންެ

ެ

 



 
 
  19ޞަފްޙާ   
  



 

2022 


	FRONT COVER
	USL-09 2022 01 00
	Back Cover

