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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ފުލުހުންނަށް ލިބިއްޖެ ހިނދެއްގައި 

އެކަން ބަލައި، އެކަމާގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު

އެއްވަނަ ބައި

ފެށުން

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 3/2012 )ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުގެ ޤާނޫނު( ގެ 10 ވަނަ )ހ(1.ތަޢާރުފާއި ނަން

މާއްދާގެ ދަށުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ފުލުހުންނަށް ލިބިއްޖެ 

ހިނދެއްގައި އެކަން ބަލައި، އެކަމާގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފުލުހުން 

ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ގަވާއިދެވެ.

މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ފުލުހުންނަށް )ށ(

އެޅުމާ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  އެކަމާގުޅިގެން  ބަލައި،  އެކަން  ހިނދެއްގައި  ލިބިއްޖެ 

އެވެ. ގަވާއިދު[  ބަޔާންކުރާ  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ   ފުލުހުން  ގުޅޭގޮތުން 

ޢަމަލު 2.މަޤްޞަދު ޤާނޫނަށް  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ  ގެވެށި  ބޭނުމަކީ  ނޑު  މައިގަ އެކުލަވާލުމުގެ  މިގަވާއިދު 

ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ 

އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު ބަޔާންކުރުމާއެކު ފުލުހުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން 

އެގޮތުން  ބަޔާންކުރުމެވެ.  ނޑުތައް  މިންގަ ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާ 

ހިމެނެއެވެ. ކަންކަން  އަންނަނިވި  ތެރޭގައި  މަޤްޞަދުތަކުގެ  މިގަވާއިދުގެ 

ރައްކާތެރިކަން )ހ( ލިބިދޭންޖެހޭ ސަލާމަތާއި  ފަރާތްތަކަށް  އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ  ގެވެށި 

ދިނުން؛ ފޯރުވައި 

ފަރާތްތަކާމެދު )ށ( ކުރާ  ޢަމަލުތައް  އެފަދަ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި،  ޢަމަލުތައް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

މަސައްކަތްކުރުން؛ ހުއްޓުވުމަށް  ޢަމަލުތައް  އެފަދަ  ފިޔަވަޅުއަޅާ  އަވަހަށް 
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ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން، އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ )ނ(

ނޑުތަކާއި އެއްހަމައެއްގައި މަސައްކަތްތައް  ނޑުތަކަށް ރާއްޖެ ހިޖުރަކޮށް، އެމިންގަ މިންގަ

ހާމަކަމާއެކު  ހަމަހަމަކަމާއި  ގޮތެއްގައި،  އެކަށީގެންވާ  ގޮތުން،  ކުރުމުގެ  ބައްޓަން 

ނޑައެޅުން؛ ކަ އުސޫލުތަކެއް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނޭ  ފުލުހުން  ގޮތެއްގައި  ޖަވާބުދާރީވަނިވި 

ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އަދި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ )ރ(

ނޑައެޅުން؛ ގުޅިގެން މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާނޭ އުސޫލުތަކެއް ކަ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ހޯދައި ދެނެގަނެ، އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު )ބ(

ފިޔަވަޅު އެޅުން އިތުރުކޮށް، ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އެކުލެވޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކުގެ 

ގެވެށި  ފުރިހަމަކޮށް،  ތަޙުޤީޤު  މިންވަރަށް  ކުރެވޭ  ދަޢުވާއެއް  ޖިނާއީ  މައްސަލަތަކުގައި 

އަދަބުދެވޭ  ޙައްޤު  މެދުވެރިކޮށް  ޝަރީޢަތް  ފަރާތާމެދު  ހިންގާ  ޢަމަލު  ކުށުގެ  އަނިޔާގެ 

އިތުރުކުރުން؛ މިންވަރު 

ދައުރު )ޅ( ފުލުހުންގެ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  އެކަން  ގުޅިގެން  ޢަމަލުތަކާ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

އަދާކުރަމުންދާ ދިއުމުގައި ޢާއިލާތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ނުތަނަވަސްކަން ވީހާވެސް ކުޑަ 

ކުރުވުން؛

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަށްވާ މީހާއަށް )ކ(

ނިޒާމު  ޤާނޫނީ  ގުޅޭގޮތުން  ޢަމަލުތަކާ  މިފަދަ  ބުނެދީ،  ކޮބައިކަން  ޙައްޤުތަކަކީ  ލިބިދޭ 

ފަރާތްތަކުގެ  އެފަދަ  ފޯރުވައިދީ  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  މަޢުލޫމާތު  ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ 

ކޮށްދިނުން؛ އިތުރު  މަޢުލޫމާތު 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން އަދި )އ(

ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ވީހާވެސް ބޮޑަށް އިތުރުކުރުން؛

މެންބަރުންނަށް )ވ( ޢާއިލާ  ފަރާތްތަކުގެ  ޝިކާރައަކަށްވާ  ޢަމަލުގެ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ހަދައިދިނުމަށް  ގޮތް  އުޅެވޭނޭ  ގޭގައި  އަމިއްލަ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ސަލާމަތްތެރިކަމާއި 

ފޯރުކޮށްދިނުން؛ އެއްބާރުލުން  އެހީތެރިކަމާއި  ދޭންޖެހޭ 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް )މ(

ބާރުއެޅުން؛ ރިޕޯޓުކުރުމަށް 

އުސޫލީ )ފ( ގޮތުގެ  ކުރާނެ  ޢަމަލު  ފުލުހުން  ރިޕޯޓުކުރުމާއެކު  ޢަމަލެއް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

އެކުލަވައިލުން؛ ނޑުތަކެއް  މިންގަ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފި ޙާލަތެއްގައި، އެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް )ދ(

ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދިނުން؛
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ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް އެންމެ ޚަރަދުކުޑަކޮށް، އެންމެ އަވަހަށް، އަދި )ތ(

އޭނާއަށް އެންމެ ލުއިފަސޭހަ މަރުޙަލާއެއްގެ ތެރެއިން އިންސާފު ހޯދައިދިނުން؛

އެހެނިހެން )ލ( ކަމާބެހޭ  އަދި  ފުލުހުންނާ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ޢަމަލުތައް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ނޑުތަކެއް  މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ނުވަތަ މިންގަ

އެއްބާރުލުން  އެހީތެރިކަމާ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެހެނިހެން  ކަމާބެހޭ  އެކުލަވައިލުމާއެކު، 

ދިނުން.

ނޑު 3.ފުލުހުންގެ ދައުރު ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި އަންނަނިވި މައިގަ

05 )ފަހެއް( ކަންތައް ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ތަޙުޤީޤުކުރުން؛)ހ(

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވާ މީހާއަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން؛)ށ(

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއެޅުން އަދި އެފަދަ )ނ(

މައްސަލަތަކުގައި  ކުރެވޭފަދަ  ދަޢުވާއެއް  ޖިނާއީ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ފަރާތްތަކުގެ 

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭވަރަށް ހެކިހުރި މައްސަލަތައް ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން؛

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދުރާލާ ކުރިއަށް )ރ(

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން؛

މަސައްކަތްކުރާ )ބ( ބާރުލިބިގެން  ޤާނޫނީ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ޢަމަލުތައް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޞިއްޙީ އަދި ޢިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްކުރުން.

ގެވެށި އަނިޔާ ތަޙުޤީޤު ކުރާ 

ފަރާތް

ކުރެވޭ )ހ(4. ރިޕޯޓު  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުގައި  ގެ  އަނިޔާ[  ]ގެވެށި 

މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީގު ކުރުމުގެ އިސް ދައުރު އަދާ ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. ޕްރޮޓެކްޝަން  ޗައިލްޑް  އެންޑް  ފެމިލީ  ސަރވިސްގެ 

މައްސަލަތައް )ށ( އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ހުށަހެޅޭ  މާލެއިން  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ތަޙުޤީޤު ކުރާނީ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. އަތޮޅުތަކަށް 

ހުށަހެޅޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރާނީ އަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުންނެވެ.

ޕޮލިސް )ނ( ކުރެވިފައިވާ  ޤާއިމު  އަތޮޅުތަކުގައި  މަތިން  ވާގޮތުގެ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

ކުރަމުން  ތަޙުޤީޤު  ސްޓޭޝަންތަކުން  އެ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ސްޓޭޝަންތަކަށް 

އެންޑް  ފެމިލީ  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ތަފުސީލު  މައްސަލައިގެ  އެ  ދާއިރު 
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ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ 

ޙާލަތްތަކުގައި އެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން، 

ދުވަހުގެ  )ތިނެއް(   3 ނިމޭތާ  މައްސަލަ  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓު  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައިގެ 

ތެރޭގައި ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ގޮތުގައި، މާލެއަށް އަދި އަތޮޅުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަތައް، ފެމިލީ އެންޑް )ރ(

ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ދެވަނަ ބައި

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓު ކުރުމާއި އެފަދަ 

ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ]ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު[ ގައި ބަޔާންވެގެންވާ 5.ރިޕޯޓުކުރުން

ކޮންމެ ޢަމަލެއް ގެވެށި އަނިޔާގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކޮންމެ 6.ރިޕޯޓު ކުރެވިދާނެ ގޮތް ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  ތިރީގައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ހިނގާކަމުގެ  ޢަމަލެއް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ރިޕޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ. ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތަކަށްވެސް 

ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން؛)ހ(

ލިޔުމުން؛)ށ(

ފެކްސްގެ ޒަރީޢާއިން؛)ނ(

އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން؛)ރ(

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވެ؛)ބ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓްގެ އޮންލައިން ފެސިލިޓީން.)ޅ(

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ރިޕޯޓު 

ކުރެވިދާނެ ފަރާތްތައް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެހިނދު، 7.

ފަރާތްތަކުގެ  އަންނަނިވި  ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެހިނދު،  ހިނގައިފިކަމުގެ  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ 

ރިޕޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ. ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އެކަން،  ފަރާތަކުން  ތެރެއިން 

ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާ؛)ހ(

ޢަމަލު ހިނގަމުންދާތަން ފެންނަ މީހާ؛)ށ(
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ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރެއް؛)ނ(

ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާގެ ރަޙްމަތްތެރިއެއް؛)ރ(

އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ؛)ބ(

ޞިއްޙީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފެއް؛)ޅ(

ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފެއް؛)ކ(

ރަޖިސްޓްރީވެގެން )އ( ގޮތުގައި   ޖަމާޢަތެއްގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ދެކޮޅަށް  އަނިޔާއާ  ގެވެށި 

މެމްބަރެއް؛ ނުވަތަ  މުވައްޒަފެއް  ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  އަމިއްލަ  އަންނަ  ހިނގަމުން 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ، އެކުއްޖެއްގެ މަންމަ ނުވަތަ )ވ(

ބައްޕަ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މީހެއް ނުވަތަ އެކުއްޖަކު ބެލުމުގެ ޒިންމާއާއި 

ޙަވާލުވެހުރި މީހެއް؛

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މީހެއް.)މ(

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް 

ހުށަހެޅިގެން ފުރަތަމަ 

މަރުހަލާގައި ފުލުހުން 

ޙަރަކާތްތެރިވުން

މައްޗަށް 8. ޙަޤީޤަތުގެ  އެއީ  ބަލަންވާނީ،  ފުލުހުން  ޝަކުވާއެއްވެސް  ކޮންމެ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ބުރަވެ ކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްގެ ޝަކުވާ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ގޮތަށް  ތިރީގައިވާ  ފުލުހުން  ހިސާބުން،  ރިޕޯޓުކުރެވޭ 

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގޮތުން، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.)ހ(

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން ރިޕޯޓު ކުރެވިފައިވާ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ގެވެށި )1(

ހުރި  ހެކި  މީހާއާއި،  ހިންގި  ޢަމަލު  އެ  މީހާއާއި،  ޝިކާރައަކަށްވި  އަނިޔާގެ 

މަޢުލޫމާތު؛ ތަންތަނުގެ 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ބާވަތާއި އެ ޢަމަލު ހިންގި ގޮތުގެ ތަފުސީލު؛)2(

އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވެސް )3(

އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، އެފަދަ އެއްޗެއް 

ޢަމަލު ހިންގި ވެށީގައިވޭތޯ ބަލައި ފާސްކުރުން؛

މަސްތުވާތަކެތި ނުވަތަ ބަނގުރަލާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ހިމެނިފައިވޭތޯ )4(

ދެނެގަތުން؛

ނޫންކަން )5( ނުވަތަ  ލިބިފައިވާކަން  އަނިޔާއެއް  އެއްވެސް  މީހަކަށް  އެއްވެސް 

؛ ން ތު ގަ ނެ ދެ
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ޢަމަލެއް )6( އެފަދަ  ކުރިން  މިހާދިސާގެ  ވެށީގައި  ހިންގި  ޢަމަލު  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ކުރުން؛ ކަށަވަރު  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ހިނގާފައިވާކަން 

ހުރިނަމަ )7( މަޢުލޫމާތެއް  އެހެން  ގުޅުންހުރި  އަނިޔާއާއި  ގެވެށި  މިނޫންވެސް  އަދި 

ހޯދުން. އެމަޢުލޫމާތެއް 

ކަހަލަ )ށ( އެއްވެސް  ސަލާމަތަށް  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ތިބި  އެތަނުގައި 

ދެނެގަތުން؛ އެކުލެވޭތޯ  ބިރުވެރިކަމެއް  ނުވަތަ  ނުރައްކަލެއް 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މީހަކަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން، )ނ(

އެއްވެސް ކަހަލަ އަވަސް ފަރުވާއެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވޭތޯ ދެނެގަތުމާއި އެފަދަ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން؛

އެކަން )ރ( ކުރަންޖެހޭނަމަ  ކަމެއް  އެއްވެސް  ގޮތުން،  ކުރުމުގެ  ރައްކާތެރި  ހެކި  ޖިސްމާނީ 

ކުރަންވީ ގޮތާއި އެކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވީ 

ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކުރި ފަރާތަށް ދިނުން؛

ނުހިމެނޭ )ބ( ހިންގުމުގައި  ޢަމަލު  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ރިޕޯޓުކުރީ  ޢަމަލު  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ތިންވަނަ ފަރާތަކުންނަމަ، އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރާ ތަޙުޤީޤު ތަކުގައި ތިރީގައިވާ 

ދިނުން؛ ސަމާލުކަން  ކަންތައްތަކަށް 

މަޢުލޫމާތެއް )1( ހުރިހާ  ލިބެންހުރި  ކުރިފަރާތުން  ރިޕޯޓު  ގުޅޭގޮތުން،  ރިޕޯޓަކާ  އެ 

ސާފުކުރުން؛

ރިޕޯޓުކުރި )2( އިރުޝާދު  ލަފައާއި  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރަންވީ  ގުޅިގެން  ރިޕޯޓަކާއި  އެ 

ފަރާތަށް ދިނުމާއި އެ ހާދިސާ ކަމާބެހޭ އެހެން ފަރާތެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން 

ޖެހޭނަމަ، އެފަރާތެއްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަމެއް ގެނައުން.

ސާފުކުރުމަށްފަހު            )ހ(9. މަޢުލޫމާތުތައް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   8 ގަވާއިދުގެ  މި 

ޙަވާލުވެ  ސްޓޭޝަނަކާ  ނުވަތަ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ތަޙުޤީޤުކުރާ  އެމައްސަލަ  މަޢުލޫމާތު  އެ 

ހުރި އެންމެ އިސްފަރާތައް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، "ގެވެށި އަނިޔާ 

ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު" ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ.  ވަގުތުން  އޮތޯރިޓީއަށް  ހުށަހެޅުނުކަން  މައްސަލައެއް  އެފަދަ 

ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނެއެވެ. ކޭސްކޮށްގެން  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  އެޝަކުވާއެއް 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބޭހިނދު، "ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު )ށ(

)ރ(  އަދި  )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގެ  ވަނަ   11 ގެ  ޤާނޫނު"  ބެހޭ  ހުއްޓުވުމާއި 

ގުޅޭގޮތުން  ރިޕޯޓާ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭނަމަ،  އެރިޕޯޓުން  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ލިބެންހުރި ހުރިހާ މާއުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށްފަހު ވަގުތުން ވަގުތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 
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އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިނގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ތަނަށް ފުލުހުން 

އެކަން  ފަރާތަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  އިޖުތިމާޢީ  އަދި  ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.  އަވަހަކަށް  ވީއެންމެ 

އަންގައި އެފަދަ ފަރާތެއް ހާދިސާ ހިނގިތަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އެދެންވާނެއެވެ.

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަށް މީހަކު ފޮނުވައިދެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި، އޮތޯރިޓީން )ނ(

އެގޮތަށް  އެދުމަށްފަހު،  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  އިޖްތިމާޢި  އެ  ފޮނުވައިދިނުމަށް  މީހަކު 

އަންގަންވާނެއެވެ. ފުލުހުންނަށް  އެދިފައިވާކަން  އޮތޯރިޓީގައި 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް 

ހިނގައިގެން އުޅޭ ތަނަކަށް 

ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ފުލުހުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިގެން ލިބޭ ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން އެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭތަނަށް 10.

ފުރަތަމަ ހާޒިރުވާ ފުލުހުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދީ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ އެއްވެސް މީހަކު ހުރިނަމަ އެމީހަކަށް އެފަދަ އެހީއެއް، )ހ(

ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފޯރުވައިދެވޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދިނުން؛

އިތުރު ކުށެއް ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް އެތަނުގައި ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް އެތަން )ށ(

ކޮންޓްރޯލްކުރުން؛

އެތަނުގައި ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރިނަމަ އެފަދަ )ނ(

އެއްޗެއް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓުން އަދި އެއެއްޗަކީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ 

ދަށަށް ގެންނަންޖެހޭފަދަ އެއްޗެއްނަމަ، އެއެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން؛

މަޢުލޫމާތު )ރ( ޢަމަލުގެ  އެ  ބަލައި  ޢަމަލެއްތޯ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ހިންގާފައިވަނީ  އެތަނުގައި 

އެއްކުރުން.

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

އިސްކުރުން

އެ )ހ(11. ފުލުހުން  ރިޕޯޓުކުރެވިއްޖެނަމަ،  މައްސަލައެއް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ފުލުހުންނަށް 

ރިޕޯޓުކުރެވުނު މައްސަލަ ހިނގައިގެން އުޅޭތަނަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މައްސަލަ 

ހާދިސާ  ބުނިނަމަވެސް،  ބޭނުންނުވާކަމަށް  ކުރިޔަށްގެންދަން  އެކަން  މީހާ،  ކުރި  ރިޕޯޓު 

ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. ފުލުހުން،  ހިނގިތަނަށް 

ގުޅިގެން )ށ( އެހާދިސާއާ  ފުލުހުން  ރިޕޯޓުކުރެވުމުން،  ޢަމަލެއް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު އެންމެ އިސްކަމެއްދޭންޖެހޭނީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށެވެ. އެގޮތުން، 

ހާދިސާ ހިނގިތަނަށް ހާޒިރުވާ ފުލުހުންނާއި އެހާދިސާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެ ހާދިސާއާ 

ޚާއްޞަ  ކަމަށް  ރައްކާތެރި  ސަލާމަތާއި  އެކުދިންގެ  ހިމެނޭނަމަ  ކުޑަކުދިން  ގުޅުންހުރި 

ދޭންވާނެއެވެ. ސަމާލުކަމެއް 

ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭތަނަށް ފުލުހުން ހާޒިރުވުމުގެ ކުރިން، އެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން )ނ(

އުޅޭތަން ނުވަތަ ސަރަހައްދާއި ހިނގައިގެންއުޅޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ބާވަތާއި ތަފުސީލު 

އަދި ހާދިސާއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ވީވަރަކުން ސާފު 
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ކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ތަނުގައި އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ 

ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުގައި 

ހުރިތޯ ނުވަތަ ގެންގުޅޭތޯ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކަށް ވާސިލުވުމުގެ ފުރުޞަތެއް އޮވެދާނެތޯ 

ހާދިސާ  ބޭނުމަކީ،  ކުރުމުގެ  ސާފު  މަޢުލޫމާތުތައް  މި  ފުލުހުން  ވާނެއެވެ.  ސާފުކުރަން 

ހިނގިތަނަށް ފުލުހުން ހާޒިރުވާއިރު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރި ނުރައްކާތައް ވީ 

އެންމެ އަވަހަކަށް ދެނެގަނެ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ.

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

ބޭނުންވާ މިންވަރު

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގުމަށްފަހު، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް ބޭނުންވާ 12.

ނޑައެޅުމުގައި، އެފަދަ ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަކީ  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންވަރު ކަ

ކޮބައިތޯއާއި އޭނާ ހުރި ޙާލަތުގެ ނާޒުކުކަމާއި، އޭނާ އާއި އޭނާގެ ދަރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ 

ބިރުވެރިކަމާއި ހާސްކަމުގެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ.

ކޯޓު އަމުރަކާއި ނުލައި 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް، )ހ(13.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ރިޕޯޓެއް ލިބުމާއެކު ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައިވެސް އެ ހާދިސާ ހިނގި ގެއަކަށް 

ނުވަތަ ތަނަކަށްގޮސް ކަމާބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ރިޕޯޓެއް ލިބިގެން ހާދިސާ ހިނގި ގެއަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށްގޮސް )ށ(

ފުލުހުން އެގެއަކަށް ނުވަތަ  އެތަނަކަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އެގެއެއްގައި ނުވަތަ އެތަނެއްގައި 

ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ފުލުހުން އެތަނަށް އައީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ރިޕޯޓެއް ފުލުހުންނަށް ކުރުމާ 

ގުޅިގެންކަން އެ ގެއެއްގައި ނުވަތަ އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ފުލުހުން )ނ( އެތަނަށް  އެގެއަށް ނުވަތަ  މީހުން  ދިރިއުޅޭ  އެތަނެއްގައި  އެގެއެއްގައި ނުވަތަ 

ވަނުމަށް އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅުހަދައިފި ނަމަ، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ

ބާރު  ވަނުމުގެ  އެތަނަކަށް  ނުވަތަ  އެގެއަށް  ފުލުހުންނަށް  ދަށުން  ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ 

ބޭނުންކޮށްގެން  ބާރުގެ  އެކަށީގެންވާ  ހަދާނަމަ  ދެކޮޅު  އެކަމާ  އަންގައި،  ލިބިދޭކަމަށް 

ހުރަސްއެޅި  ވާޖިބަށް  ފުލުހުންގެ  ފަރާތްތަކަކީ  ހުރަސްއަޅާ  އެކަމަށް  ވަންނާނޭކަމަށާއި 

ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށްބަލައި، ޤާނޫނުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު އެޅެންހުރި 

ކުރަންވާނެއެވެ. އިންޒާރު  އަންގައި  އެޅޭނޭކަން  ފިޔަވަޅުތައް 

މިމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އިންޒާރުކުރުމުންވެސް، އެ ގެއެއްގައި ނުވަތަ އެ ތަނެއްގައި )ރ(

ދިރިއުޅޭމީހުން އެކަމާ ދެކޮޅުހަދައި ހުރަސްއަޅައިފިނަމަ، އެ ޙާލަތާ އެކަށީގެންވާ ބާރުގެ 

ބޭނުންކޮށްގެން އެގެއަށް ވަނުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ރިޕޯޓުކުރެވިގެން އެގެއަކަށް ނުވަތަ އެތަނަކަށް ފުލުހުންގޮސް )ބ(

ހަތިޔާރެއް  އެއްވެސް  އެތަނެއްގައި  ނުވަތަ  އެގޭގައި  ސާފުކުރުމަށްފަހު،  މަޢުލޫމާތު 

ނުވަތަ ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރިކަމަށް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް 



11

ނުވަތަ ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ 

ސަބަބެއް އޮތްނަމަ، އެގެއެއް ނުވަތަ އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް، އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް 

ބެލުމުގެ  ފުލުހުންގެ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  މައްސަލައާގުޅޭ  އެއްޗެއް  އެ  ފެނިއްޖެކަމަށްވާނަމަ 

ދަށަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

ފުލުހުން ހާދިސާ ހިނގައިގެން 

އުޅޭތަނަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް

އަންނަނިވި )ހ(14. ހާޒިރުވުމަށްފަހު،  ފުލުހުން  އުޅޭތަނަށް  ހިނގައިގެން  ޢަމަލު  ގެވެށިއަނިޔާގެ 

ގެންދަންވާނެއެވެ. އަޅަމުން  ފިޔަވަޅުތައް 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރި ނުރައްކަލަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.1.

ހާދިސާ ހިނގި ޢިމާރާތަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ވަންނަންވާނެއެވެ.2.

ރައްކާތެރިކަން 3. ފަރާތްތަކެއްގެ ސަލާމަތާއި  ހުރިހާ  ތިބި  ހިނގިތަނުގައި  ހާދިސާ 

އެކަން  ފޯރުވައިދީ،  އެކަމެއް  ބޭނުންވާނަމަ  އެހީތެރިކަމެއް  އެނޫންވެސް  އަދި 

ކުރަންވާނެއެވެ. ކަށަވަރު 

ކުޑަކުދިންނާއި ހެކިވެރިން ދެނެގަނެ އެމީހުން ވީތަން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.4.

އެއްވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކުށެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބަލައި ތަޙުޤީޤު 5.

ކުރަންވާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުހިންގި ފަރާތެއް ހޯދައި ދެނެގަތުން އަދި އެމީހަކު ފުލުހުންގެ 6.

މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ގެންދަންޖެހޭނަމަ،  ދަށަށް  ބެލުމުގެ 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.

ހާދިސާ ހިނގިތަން ނުވަތަ ކުށުގެ ވެށި ރައްކާތެރިކޮށް، ހެތްކާއި ޤަރީނާ ހޯދައި 7.

ޖިސްމާނީ ހެކި، ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރުން މެދުވެރިކޮށް ނަގަންވާނެއެވެ.

 

ދަށުން 8. ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   14 ޤާނޫނުގެ  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ  ގެވެށި 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލާ ގުޅުން ހުރި ހެކި ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް 

ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  ފަރާތަށާއި،  ޝިކާރައަކަށްވީ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ނުކުރުމަށް 

އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ.  ފުލުހުން  ފަރާތްތަކަށްވެސް  އެނޫން  އަދި  ފަރާތަށް 

އެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ 

ކަމަށްބަލައި އެމީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އެފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާ ހިނގި ތަނަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު އެތަނެއްގައި ހިނގި ހާދިސާއާއި 9.
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އެންމެހާ  ހުރި  ގުޅުން  ހާދިސާއާ  ނަގައި  މަޢުލޫމާތު  އެންމެންގެ  ހުރި  ގުޅުން 

އެއްކުރަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ ސަމާލުކަމަށް 10.

ޝިކާރައަކަށްވީ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ބެލެވޭނަމަ  ޢަމަލެއްކަމަށް  ގެންނަންޖެހޭފަދަ 

ޞިއްޙީ  ހުންނަ  ކައިރީގައި  އެންމެ  ފުރުޞަތެއްގައި  އަވަސް  ވީއެންމެ  މީހާ 

އަދި  ގެންދަންވާނެއެވެ.  ޚަރަދުގައި  ފުލުހުންގެ  މަރުކަޒަކަށް  ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ 

މިފަދަ މަރުކަޒަކުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ މެޑިކޯ-ލީގަލް 

ރިޕޯޓެއް ހެއްދުމަކީ މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކުރާކަމެކެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ، ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒަކަށް ގެންދަންޖެހޭ 11.

ޚަރަދުގައި  ފުލުހުންގެ  މަރުކަޒަކަށް  އެފަދަ  ހިނގާފައިވާނަމަ،  ޢަމަލެއް  ފަދަ 

ގެންގޮސްދިނުމަކީ ]ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު[ ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ 

)މ( ގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

]ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު[ ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(

ގޮތުގެމަތިން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި 

ލިބިދޭ ފަރުވާތައް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން 

ހިމެނެއެވެ.

އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން.1.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު؛1.1

ޙަޟާނާތުގެ އަމުރު؛1.2

ދިރިއުޅޭނެ ގެއަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ކޯޓު އަމުރު؛1.3

ފައިސާގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކުރާ ކޯޓު އަމުރު.1.4

ދަޢުވާއެއް 2. އެފަދަ  ޙާލަތްތަކުގައި،  އުފުލެންއޮތް  ދަޢުވާ  ކުށެއްގެ  ޖިނާއީ 

. ން ކަ ނެ ދާ ލި ފު އު

އަނިޔާގެ 3. ގެވެށި  މާއްދާގައި،  ވަނަ   15 ޤާނޫނުގެ  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ  ގެވެށި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  ކިޔައިދޭންވާނެ  ތަފުސީލުކޮށް  މީހާއަށް  ޝިކާރައަކަށްވީ 
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ޙައްޤުތަކާއި، އަދި އެފަރާތުން އެދޭނަމަ ލިޔުމުން ދޭންވާނެ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިދެވޭނެކަން.

މަސްލަހަތު )ނ( ޢާއިލީ  ވުމާއެކު  މައްސަލަތަކަށް  ޢާއިލީ  މައްސަލަތަކަކީ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. ފުލުހުން  ކުރުމަށް  ޢަމަލު  ގޮތަކަށް  ދެމެހެއްޓޭނެ 

ޙަޤީޤަތް )ހ(15.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުން ތެދު  އެމައްސަލައެއްގެ  ރިޕޯޓުކުރެވިއްޖެނަމަ  މައްސަލައެއް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ހާދިސާއާ 

ނަގަންވާނެއެވެ. ބަޔާން  ސުވާލުކޮށް  ފަރާތްތަކާ  ހުރިހާ  ގުޅުންހުރި 

ބައްދަލުކޮށްފައި )ށ( ފަރާތަކާ  ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  މީހާ  ޝިކާރައަކަށްވީ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ނުވާނަމަ، އަދި އެފަދަ ފަރާތަކާ ބައްދަލުކުރުން މުހިންމުކަމަށް ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތަށް 

ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަށް 

އަނިޔާގެ  ގެވެށި  އެހެންމެ،  ހަމަ  ހައްދަންވާނެއެވެ.  ރިޕޯޓު  މެޑިކޯ-ލީގަލް  ދައްކައި 

ލިބިފައިވާ  މުދަލަށް  އެމީހެއްގެ  ނުވަތަ  އަނިޔާ  ލިބިފައިވާ  މީހާއަށް  ޝިކާރައަކަށްވީ 

ނަގަންވާނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް  އޮފިސަރުން  ކްރައިމް  އޮފް  ސީން  ފޮޓޯ  ގެއްލުމުގެ 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތަށް އިތުރު އެހީ ލިބޭނެ ގޮތުގެ ލަފާ ދިނުމާ އެކު، )ނ(

އެފަދަ  ހިނދެއްގައި،  ބޭނުންވެއްޖެ  އެހީ  ފަރާތެއްގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ނަފްސާނީ  އެފަރާތަށް 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒަކަށް އެމީހެއްގެ ރިފަރަލް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމަށް، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި )ރ(

މީހާގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފިނަމަ 

އެމަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ފުލުހުން ބާރު އަޅަންވާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހާގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ އެއްބާރުލުން )ބ(

ނުވަތަ  ހިނގައިފިކަމަށް  ޢަމަލެއް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ހެދިނަމަވެސް  ދެކޮޅު  ދިނުމަށް 

ކުރިއަށް  ތަޙުޤީޤު  އެމައްސަލައެއްގެ  ހުރިނަމަ،  ސަބަބުތަކެއް  ބެލެވޭ  ހިނގާފަނެކަމަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. ފުލުހުންނަށް  އިޚުތިޔާރު  ގެންދިޔުމުގެ 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ރިޕޯޓު ކުރެވިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުން ދާއިރު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާއި )ޅ(

ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީވެސް ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އަދި ފުލުހުންގެ 

ފަރާތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެވެ.

ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގެވެށި 

އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި 

ތަޙުޤީޤު ކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ކުޑަކުއްޖާއާމެދު ހިންގާފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކީ )ހ(16.

ޖިންސީ ހާނީއްކައެއް އޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވާނަމަ ހާދިސާ ހިނގިތަނަށް ފުލުހުން 

ދިއުމުގެ ކުރިން އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެފަދަ މަރުކަޒެއްގައި 

ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގައި އެދެންވާނެއެވެ.
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ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ )ށ(

ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނުތަކާއި  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  ގޮތުން  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް 

އަނިޔާގެ  ގެވެށި  އަދި  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އުސޫލުތަކާ 

ގަވާއިދުތަކުން  ޤާނޫނުތަކާއި  އެހެނިހެން  ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށްވީނަމަވެސް  ހިންގީ  ޢަމަލެއް 

ނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަ

ތަޙުޤީޤު ކުރާ މައްސަލައާމެދު 

ޢަމަލުކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ތަހުޤީގުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ )ހ(17.

ފަރާތަށާއި، އެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަށް ތަޙުޤީޤު ނިމުނުގޮތް 3 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލާގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގިމީހާ ނުވަތަ އެމައްސަލައާ )ށ(

ގުޅުންހުރި އެހެން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލޭވަރަށް ހެތްކާއި 

ނިންމުމަށްޓަކައި  ގޮތެއް  ޝަރީޢަތުން  ދަޢުވާކޮށް  އެމީހަކާމެދު  ލިބިފައިވާނަމަ،  ޤަރީނާ 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އުފުލޭވަރަށް )ނ( ދަޢުވާ  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްސަލާގައި  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ހެތްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާނަމަ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހާގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް 

ކުރުމަށްޓަކައި  ދަޢުވާ  އެމައްސަލައެއް  ބުނިނަމަވެސް،  ބޭނުންނުވާކަމަށް  ގެންދިޔުމަށް 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ނުވަތަ )ރ( ނުހިމެނޭކަމުގައިވާނަމަ  ދަޢުވާ  ކުށުގެ  ޖިނާއީ  މައްސަލާގައި  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާނަމަ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމޭ 

ތާރީޚުން ފެށިގެން 7 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޯޓަށާއި 

އޮތޯރިޓިއަށް ފޮނުވާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ފައިލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޙަޟާނާތުގެ މައްސަލަތަކުގައި 

ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛު ކުރުން

ޙަޟާނާތާ ގުޅިގެން ފެމިލީ ކޯޓުން ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް )ހ(18.

އަމުރުކޮށްފިނަމަ އެއަމުރެއް ތަންފީޛު ކުރުން އެއީ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ 

ތަންފީޛު  އަމުރު  ކޯޓު  ނެރޭ  ގުޅިގެން  ޙަޟާނާތާ  ނަމަ  މާލޭގައި  އެގޮތުން،  ކަމެކެވެ. 

ކުރާނީ ފެމެލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ 

ޙަޟާނާތުގެ ޢަމުރު ތަންފީޒުކުރާނީ، އެއަތޮޅެއްގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފެމެލީ އެންޑް 

ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން އެ އަތޮޅެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް 

ސްޓޭޝަނަކުންނެވެ.

ޙަޟާނާތާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ނެރޭ ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ )ށ(

ތެރޭގައި ފުލުހުން އެ އަމުރު ތަންފީޛު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ޙަޟާނާތާ ގުޅިގެން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި އެއަމުރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ )ނ(

މައްޗަށް  ފުލުހުންގެ  ދަށުން  މިގަވާއިދުގެ  އިސްކަންދިނުން  މަޞްލަޙަތަށް  ކުޑަކުއްޖާގެ 
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ލާޒިމު ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި އެ އަމުރާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ 

ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު، ކުޑަކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް ބުރޫނާރާ ގޮތަށް އެ 

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު  އެހެންމެ،  ހަމަ  އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  ކުރުމަށް  ތަންފީޛު  އަމުރު 

ޙަޟާނާތާ ގުޅިގެން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ކުޑަކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް 

ބުރޫނާރާ ގޮތަށް އެކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތްދޭ )ރ( އިޖުތިމާޢީ  ކުރުމުގައި  ތަންފީޛު  އަމުރު  ކޯޓު  ނެރޭ  ގުޅިގެން  ޙަޟާނާތާ 

އޮތޯރިޓީގައި  ނުވަތަ  މަރުކަޒެއްގައި  އެފަދަ  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  އެހީ  ފަރާތެއްގެ 

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ފޮނުވުމަށް ފުލުހުންނަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި އިޖުތިމާޢީ 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ފޮނުވުމަށް އެފަދަ މަރުކަޒަކުން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއިން ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ 

އޮތޯރިޓީގައި އެފަދަ ފަރާތެއް ފޮނުވައިދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް އެދުމުން، އޮތޯރިޓީން އެކަން 

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ޙަޟާނާތާ ގުޅިގެން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ވީޑިއޯ ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ. )ބ(

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައި  ނުވަތަ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮޕީއެއް  ރޑިންގގެ  ރެކޯ މިވީޑިއޯ  އަދި 

ބާއްވަންވާނެއެވެ.

އަމުރު )ޅ( އެ  އެކަން  ކުރުމަށްފަހު  ތަންފީޛު  އަމުރެއް  ކޯޓު  ނެރޭ  ގުޅިގެން  ޙަޟާނާތާއި 

މިއަމުރު  އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ.  ލިއުމުން  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ   24 ކޯޓަކަށް  ނެރުނު 

އަމުރު  ނުކުރެވިއްޖެނަމަ  ތަންފީޛު  ފުލުހުންނަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ތަންފީޛު ނުކުރެވުނު ސަބަބާއިއެކު އެއަމުރު ނެރުނު ކޯޓަކަށް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް 

ނުހިމަނައި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ޙަޟާނާތާ ގުޅިގެން ނެރޭ 

ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ފޮނުވާ ލިއުމުގައި އެ އަމުރު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި 

ޙަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ކޯޓުން އެދިއްޖެ 

ރޑިންގ  ރެކޯ ވީޑިއޯ  ކުރިއިރު  މަސައްކަތް  ކުރުމަށް  ތަންފީޛު  އަމުރު  ޙާލަތެއްގައި، 

ހެދިފައިވާނަމަ، އެ ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގގެ ކޮޕީއެއް އެ އަމުރު ނެރުނު ކޯޓަށް 

ދޭންވާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި "ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ )ހ(19.އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ފަރުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިއުމަކުން 

ދޭންވާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ރިޕޯޓުކުރި ފަރާތަކީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތްނޫން ތިންވަނަ ފަރާތެއް )ށ(

ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ރައްކާތެރިކަންދޭންވާނެއެވެ.
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ތިންވަނަ ބައި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ރިޕޯޓު 

ތައްޔާރުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓުކުރެވޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް 20.

ނިންމުމަށްފަހު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ]ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު[ ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ

)ހ( ގައި ބަޔާކޮށްފައިވާފަދައިން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް، ތަޙުޤީޤު ނިމޭ 

ތާރީޚުން ފެށިގެން  7 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެރިޕޯޓު ކޯޓަށާއި އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

އަތޮޅުތަކުގެ ސްޓޭޝަންތަކުން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު 3 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެމިލީ 

އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވުމުން، އެރިޕޯޓު ތަޙުޤީޤު ނިމޭތާ 7 )ހަތެއް( 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށާއި އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަކީ އެޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)ތިނެއް( )ހ(21.އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން  3 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  އަންނަ  ވިދިގެން  ނިމުމުން،  އަހަރެއް  މީލާދީ  ކޮންމެ 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރިޕޯޓުކުރެވުނު ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި، 

ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމުނު ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، "ގެވެށި އަނިޔާ 

އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   17 ގެ  ޤާނޫނު"  ހުއްޓުވުމުގެ 

ކޯޓަށް  ފެމިލީ  އޮތޯރިޓީއަށާއި  ތައްޔާރުކޮށް،  ރިޕޯޓެއް  އަހަރީ  ހިމަނައިގެން  މަޢުލޫމާތު 

ޒިންމާއެކެވެ. ފުލުހުންގެ  ފޮނުވުމަކީ 

އެގޮތުން،  ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، ފެށުނު އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 31 ވަނަ )ށ(

ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް އޮތޯރިޓީއަށާއި ފެމިލީ ކޯޓަށް 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ޗައިލްޑް  އެންޑް  ފެމެލީ  ފޮނުވުމަކީ 

މިރިޕޯޓުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކުރެވުނު އަދަދު؛1.

އަންހެނުންގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރެވުނު އަދަދު؛2.

ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރެވުނު އަދަދު؛3.

ރިޕޯޓުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތަޙުޤީޤުކޮށް ޕީ.ޖީ އަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް 4.

ފޮނުވުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު؛

ޕޮލިސް 5. މޯލްޑިވްސް  ތަޙުޤީޤުކޮށް  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ރިޕޯޓުކުރެވުނު 

އަދަދު؛ މައްސަލަތަކުގެ  ކުރެވުނު  ފައިލް  ސަރވިސްގައި 

ފުލުހުން އެމައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް؛6.
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ގޮތާއި، 7. އިޖާބަދީފައިވާ  ފުލުހުން  ހައްލުކުރުމަށް  އެކަމެއް  ލިބުމުން،  ރިޕޯޓެއް 

ނިސްބަތް؛ ވަގުތުގެ  ހިނގާފައިވާ  ޢާންމުކޮށް  އެކަމެށް 

ފުލުހުން އެމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް؛8.

ނަފްސާނީ، ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ އަދި މާލީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުން.9.

މިގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އޮތޯރިޓީއަށާއި ފެމިލީ )ނ(

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތަކުގެ ސްޓޭޝަންތަކުން ކޮންމެ 

މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 

މިގަވާއިދުގެ  ފޮނުވުން  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ޗައިލްޑް  އެންޑް  ފެމިލީ  ކުރިން 

ދަށުން އަތޮޅުތަކުގެ ސްޓޭޝަންތަކަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ. އަދި މިމަޢުލޫމާތު ލިބުމުން ހުރިހާ 

އަތޮޅުތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އޮތޯރިޓީއަށާއި ކޯޓަށް، އަހަރީ ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަކީ 

ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.

ހަތަރު ވަނަބައި

ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ އިތުރު ބާރުތައް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ތަނެއްގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު 22.ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ބާރު

އެކަށީގެންވާ  ފަދަ  ގަބޫލުކުރެވޭ  ފުލުހުންނަށް  ކަމަށް  ހިންގާފައިވާ  ޢަމަލެއް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ، އެތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، ކޯޓު އަމުރަކާއި ނުލައި ހައްޔަރު 

ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ރިޕޯޓު ކުރުމުން ފުލުހުން އެ ހާދިސާ ހިނގިތަނަށް ގޮސް މަޢުލޫމާތު 23.ހައްޔަރު ކުރުން

ސާފުކުރުމަށްފަހު އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ފަރާތް ހައްޔަރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ގެވެށިއަނިޔާގެ ހާދިސާއެއް ހިންގާފައިވާ ތަނެއްގައި ތިބިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ގެވެށި )ހ(

އެކަށީގެންވާ  ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ  ފުލުހުންނަށް  ކަމަށް  ހިންގައިފައިވާ  ޢަމަލެއް  އަނިޔާގެ 

ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ، ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބުމަކާނުލައި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު 

ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު ފުލުހުންނަށް ހައްޔަރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެއް ނިސްބަތްވާ މީހާ، އެ އަމުރުގެ މުއްދަތުގައި، އެއަމުރާ )ށ(

ޚިލާފުކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ފުލުހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކެއް ހުރިނަމަ، 

ކޯޓު އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބުމަކާ ނުލައި އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވިދާނެއެވެ.
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ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ 

ވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

މި ގަވާއިދުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް 24.

ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ.

ޤާނޫނަކުން )ހ( އެހެން  ކޮންމެވެސް  ޖިނާއީ  ޢަމަލަކީ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ކުރެވިފައިވާ  ރިޕޯޓު 

ޢަމަލަކަށްވުން؛ ކުށުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި  ކުށެއްގެ  ޖިނާއީ 

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަކުން )ށ(

ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމުގައިވުން؛

އެންމެ )ނ( ވީ  ނުވަތަ  ވެށިންކަމުގައިވުން  ކުށުގެ  ހައްޔަރުކުރެވުނީ  މީހާ  ހައްޔަރުކުރެވޭ 

އަވަހަކަށް ހައްޔަރުނުކޮށްފިކަމަށް ވާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް 

ވި މީހާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން މީހެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް 

ގަބޫލުކުރެވުން. ފުލުހުންނަށް  ދިމާވެދާނެކަމަށް  ކަމެއް  ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ 

ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ރިޢާޔަތް 

ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް

މި ގަވާއިދުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރާނަމަ، "ގެވެށި )ހ(25.

އަންނަނިވި  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   36 ގެ  ޤާނޫނު"  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ 

ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޢާޔަތް  ފުލުހުން  ކަންކަމަށް 

އަމުރުގެ 1. ކުރުމުގެ  ރައްކާތެރި  ކަމަށްވާނަމަ،  ހައްޔަރުނުކޮށްފި  އެވަގުތު  އެމީހާ 

ދަށުން، ރައްކާތެރި ކުރެވިގެންވާ މީހާގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް އަތުވެދާނެ އުނިކަމެއް؛

ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިން؛2.

ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވިފަހުން ހިނގާފައިވާ މުއްދަތު؛3.

ރައްކާތެރި ކުރެވިގެންވާ މީހާއާ ދެކޮޅަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާ 4.

ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ހައްޔަރު 

ނުކޮށްފި ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާ އެޢަމަލު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެދާނެ ކަމަށް ވިސްނޭ 

މިންވަރު.

ވަނަ )ށ(  48 އަސާސީގެ  ޤާނޫނު  ނަމަވެސް  ހައްޔަރުކުރެވުނު  މީހަކު  ދަށުން  މިމާއްދާގެ 

މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް އެމީހާއަށް ލިއްބައިދީ އެމާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

ކުރަންވާނެއެވެ. ޢަމަލު  އެމީހަކާމެދު 

ނުވަތަ )ހ(26.އޮތޯރިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން މަޢުލޫމާތެއް  ބަލަހައްޓަމުންދާ  ފުލުހުން  ބެހޭގޮތުން  ޢަމަލަކާއި  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ރެކޯޑުގެ ތެރެއިން ރިކޯޑެއް އޮތޯރިޓީއިން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެމަޢުލޫމާތެއް 

ގުޅިގެން  މަސައްކަތާ  އޮތޯރިޓީގެ  އަދި  ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ރިކޯޑެއް  ނުވަތަ 

ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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އޮތޯރިޓީއަށް )ށ( ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   60 ގެ  ޤާނޫނު"  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ  "ގެވެށި 

ދިނުމަކީ  މަޢުލޫމާތު  ދޮގު  ނޑައެޅިގެން  ކަ ދަށުން ސުވާލުކުރުމުން  ބާރެއްގެ  ލިބިގެންވާ 

ނުވަތަ ތެދު އެނގިހުރެ ދޮގު ހެދުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެކެވެ. މިފަދަ މައްސަލައެއް ފުލުހެއްގެ 

މައްޗަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެކަން ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

އިންނެވެ. ކޮމާންޑް  ރޑްސް  ސްޓޭންޑާ ޕްރޮފެޝަނަލް 

މީޑިޔާ އަށް މަޢުލޫމާތު 

ހާމަކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ހާމަ ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާނީ ތިރީގައި 27.

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރާއިރު އެޢަމަލެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވި )ހ(

މީހާގެ ހުއްދަ އާއި ނުލާ އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު )ށ( އެފަރާތުގެ  ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ  ފަރާތަކީ  ޝިކާރައަކަށްވާ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

މީޑިޔާއަށް ހާމަ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް 

ދިނުމުގައި އެމަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ 

ހާމަނުވާގޮތަށެވެ. ވަރަކަށް  އެއްވެސް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ 

ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ. )ނ( މީޑިއާއަށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ހިންގި  ޢަމަލު  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

އެހެންނަމަވެސް އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންވާނީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ 

ހާމަނުވާގޮތަށެވެ.  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  މަޢުލޫމާތު  ކުއްޖާގެ 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ އެކުއްޖާގެ )ރ(

މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ހާމަ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންވާނީ އެމައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާ )ބ(

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނުވަތަ ސްޓޭޝަނުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެއްގެ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.

ފަސްވަނަ ބައި

ޢާންމު އުސޫލުތައް

މިގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިންނެވެ.28.ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން

ޝާއިޢުކުރާ 29. ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު  މި  ކުރަންފަށާނީ،  ޢަމަލު  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 
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މިގަވާއިދުގެ އެކިއެކި މާއްދާތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައާއި މާނަކުރުމުގައި، އެންމެ އިސް މަޞްލަޙަތެއް 30.މާނަ ކުރުމުގެ އުސޫލު

ގެވެށި  ކުރުމާއި،  ޙިމާޔަތް  މަޞްލަޙަތު  ފަރާތުގެ  އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ  ގެވެށި  އޮންނާނީ، 

އަނިޔާގެ ޢަމަލު ތަކުރާރުވިޔަ ނުދީ އެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމުގެ މައްޗަށެވެ.

 

ޢިބާރާތްތަކާއި 31.މާނަ ކުރުން އަންނަނިވި  ހިނދަކު،  ނުވާހައި  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  މިގަވާއިދުގައި 

ގޮތަށެވެ. ތިރީގައިއެވާ  މާނަކުރެވެނީ  ލަފުޒުތަކަށް 

ގެ)ހ( ޤާނޫނު[  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ  ]ގެވެށި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  އަނިޔާ[  ]ގެވެށި 

4 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކަށެވެ.

]ގެވެށި ގުޅުން[ ކަމަށް މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ]ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ )ށ(

ޤާނޫނު[ ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޅުމަށެވެ.

ހިނގައިފިކަމުގެ )ނ( ޢަމަލެއް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ]ރިޕޯޓުކުރުން[ 

ހިނދު،  ގަބޫލުކުރެވޭ  ހިނގާފާނެކަމަށް  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  ހިނދު، ނުވަތަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ނުހިނގައިނުދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭހިނދު، އެކަން ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ 

އޮތޯރިޓީއަށް ]ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު[ ގެ ދަށުން އަދި މިގަވާއިދުގެ ދަށުން 

އަންގާ އެންގުމަށެވެ.

]އޮތޯރިޓީ[ ކަމަށް މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ]ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު[ ގެ)ރ(

52 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން އުފައްދާފައިވާ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

ކަމަށް މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައި )ބ( ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް[  ]ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް 

ކުރާ  ކުޑަކުދިންނަށް  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ،  ސަރވިސްގައި  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އެވަނީ، 

ގުޅުންހުރި  ޢާއިލީ  މައްސަލަތަކާއި  ކުށުގެ  ކުޑަކުދިންކުރާ  މައްސަލަތަކާއި  އަނިޔާތަކުގެ 

މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ.

]ކޯޓު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ]ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު[ ގެ 35 ވަނަ)ޅ(

ނޑައަޅާފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށާއި  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށްތައް ބެލުމަށް ކަ

އެނޫން ހުރިހާ ޙާލަތްތަކުގައި ފެމެލީ ކޯޓަށެވެ. ނުވަތަ އެކޯޓުތަކަށް ލިބިފައިވާ އިޚުތިޞާޞް 

ލިބިގެންވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށެވެ.

9/91 )ކ( ނަންބަރު:  ޤާނޫން  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ]ކުދިން[  ނުވަތަ  ]ކުޑަކުދިން[ 

ކުޑަކުދިންކަމަށް  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ  ޙައްޤުތައް  )ކުޑަކުދިންގެ 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ބުނެފައިވާ 

ނޑުގެ އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށަށް ލިބިފައި )އ( ]ޖިސްމާނީ ހެކި[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަށިގަ

ހުންނަ ގެއްލުންތަކެވެ.
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ޑޮކްޓަރުން )ވ( ފަރާތް  އަނިޔާލިބުނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ރިޕޯޓު[  ]މެޑިކޯ-ލީގަލް 

ރިޕޯޓެކެވެ. ދޫކުރާ  ބެލުމަށްފަހުގައި  އޮންނަ(  ހުއްދަ  ހެލްތުން  އޮފް  )މިނިސްޓްރީ 


