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ދިނުމުގައި ފުލުހުން  ސެކިއުރިޓީޢިއްޒަތްތެރިންނަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް 

  ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު ޢަމަލުކުރާނެ

  
މާއްދާ އާއި ވަނަ  237ވަނަ މާއްދާ އާއި  105އީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ މި .1 ފްތަޢާރު

ވަނަ  11ގެ ) ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2008/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ސެކިއުރިޓީރިކަމާ ޙިމާޔަތްތެ ފަރާތްތަކަށްމާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ދިނުމުގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު ކަނޑައެޅުމާއި، ފުލުހުންގެ ދައުރު 

 .އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ

އިއްޒަތްތެރިންނާއި މުއައްސަސާތަކަށް ސެކިއުރިޓީ "މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ  .2 ނަން ދުގެޢިޤަވާ

 .އެވެ" ޤަވާޢިދުދިނުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

  .މި ޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ .3  ފަރާތް ހިންގާ ދުޢިޤަވާ

އް ފަރާތްތަމިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން، ފުލުހުންގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ދޭން ޖެހޭ  .4 ތައްފަރާތްސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ  ފުލުހުން

  .ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
  ؛ދައުލަތުގެ ވަޒީރުން )ހ(   
  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން؛  )ށ(   
  ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން؛ޝަރުޢީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި   )ނ(   
ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް  ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން  )ރ(   

  ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން؛
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމަށް ހުންނަން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން   )ބ(   
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  .ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ދޭން ޖެހޭ މުއައްސަސާތައް  މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން، ފުލުހުން  .5 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ މުއައްސަސާތައް ފުލުހުން

  .ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ
  ؛)ބޭރު ފަށަލަ(އައުޓަރ ޕެރިމީޓަރ ގޭގެ ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު  )ހ(   
ގެއިން ބޭރު ތަނެއްގައި ރައްޔިތުންގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  )ށ(   

  ބާއްވާނަމަ، އެތަނެއް؛ ބައްދަލުވުމެއްމަޖިލިސްގެ 
  ޝަރުޢީ ކޯޓްތައް؛  )ނ(   
ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅާ  ވަކި ތަނެއް  )ރ(   

  .ތަންތަން

ފަރާތްތަކަށް  ބުނެފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށާއި މިޤަވާޢިދުގައި  )ހ(  .6 ދިނުމުގައި ބެލެވޭ ކަންތައްތައް ސެކިއުރިޓީ

ދެވޭނީ އެއިރެއްގެ  ސެކިއުރިޓީތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްކާ

ޙާލަތަށާއި، ނުރައްކަލެއް އޮތް މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޝަނަރ 

އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

  .ށް، އެކަނޑައަޅާ މިންވަރަށެވެކަފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަ
ބަޔާންވެގެންވާ ވަނަ މާއްދާގައި  5އަދި  4މިޤަވާޢިދުގެ   )ށ(   

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ކުން، ތަފަރާތް

ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް . ސަރވިސްގައި އެދެން ވާނީ ލިޔުމުންނެވެ

ވެސް ސެކިއުރިޓީ  އިންފޯނުގެ ޒަރިއްއާއިން ދިމާވާ ޙާލަތެއްގައި،

ދޭ މިފަދައިން، ފޯނުން އެ. ބަލަހައްޓާ ދިނުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ

ލިޔުން މޯލްޑިވްސް  އެކަމާގުޅޭގަޑިއިރުތެރޭ  24ޙާލަތްތަކުގައި 

  .ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ
ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މީހަކަށް، ސަލާމަތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ   )ނ(   

ދެވޭނީ އެމީހަކު އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް  ސެކިއުރިޓީގޮތުން 

ތަންތަނުގައި، އެމީހަކު ޢާންމު ދިއުމާއި ގިނަ ޢަދަދަކަށް މީހުން އުޅޭ 

 މިންވަރަށްނަމަވެސް އެމީހަކަށް އޮތް ނުރައްކަލުގެ . އުޅޭ ވަގުތަށެވެ

ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމީހަކު އުޅޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައިވެސް ސެކިއުރިޓީ 

  .ނެއެވެބަލަހައްޓާ ދެވޭ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   )ރ(   
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ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ނައިބުގެ މަގާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް

ވަނަ  11ގެ ) ޤާނޫނު ތިޚާބުގެރިޔާސީ އިން( 2008/12

  .ގޮތުގެ މަތިން ސެކިއުރިޓީ ދެވޭނެއެވެމާއްދާގައިވާ 
 މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަރާތްތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް  )ބ(   

އޮތް ނުރައްކަލެއްގެ މައްޗަށް  ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި

ރިޢާޔަތްކޮށް، ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން 

އަދި، ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި . ހަތިޔާރު ގެންގުޅޭނެއެވެ

ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި "މަލުކުރާނީ ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަ

  .އާއި އެއްގޮަތްވާ ގޮތަށެވެ" ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

 ،ކޯޓުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްޝަރުއީ ޕްރީމް ކޯޓު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސު .7 ކޯޓުތަކަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ފުލުހުން ބަލަހައްޓަން އެތަންތަނުގެ 

މިގޮތުން ކޯޓުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، . ވާނެއެވެހިނދެއްގައި ބަލަހައްޓަން 

ލަތަށާއި، ލިބިފައިވާ ޙާކޯޓުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި 

ޓުމުގައި އަޅާނެ ބެލެހެއް ރިޢާޔަތްކޮށް، ސަލާމަތީ ކަންތައްތައްމަޢުލޫމާތަށް 

  .ވާނެއެވެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅަން ފިޔަވަޅު

މޭޓުންގެ  ގރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިން

 ސެކިއުރިޓީ
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އެންމެހާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ  .8

ކަމަށް ހުންނަން އެކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު

ދެވޭނީ އެދަރަޖަ ދެވިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސެކިއުރިޓީ ނަށް މީހުން

 އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީހުން ރަސްމީކޮށް އިޢުލާންކުރާ ހިނދުން ފެށިގެން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރެވި، އެމީހަކު 

  .ނިޔަލަށެވެ ޤާމާއި ޙަވާލުވުމުގެމްހޫރިއްޔާގެ މަރައީސުލްޖު

ސަބަބަށްޓަކައި ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ނުވަތަ ސަލާމަތީ   )ހ( .9 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް އަދިޒިންމާ  ގެފުލުހުން

އެފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ނުކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު، 

އައްޔަންކުރެވޭ އެންމެ އިސް  ބެލެހެއްޓުމަށްސެކިއުރިޓީ އެމީހެއްގެ 

ފުލުހަކަށް ލިބިގެންވާ ހިނދު، އެފަދަ ފުލުހެއްގެ އެންގުމަށް 

ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތައިގެން ދިމާވާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި 

ފުލުހުން ހުންނަ ފުލުހަކު ނުވަތަ  ވިފައިއެމަސައްކަތާއި ޙަވާލުކުރެ
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  .ނުވާނެއެވެ އެއްޒިންމާ
ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ނުރައްކަލެއްގެ ބާވަތަށާއި ޙާލަތަށް   )ށ(   

ޅޭ ތަންތަނަށާއި ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް އު ސެކިއުރިޓީރިޢާޔަތްކޮށް، 

ވެއްދޭ ތަކެއްޗާއި  ފައިވާ ތަންތަނަށްއެމީހަކު ދިއުމަށް ޕްލޭންކުރެވި

އެތަންތަނުން ގެންދެވޭ ތަކެތި ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބާރު، އެކަމާއި 

 ،ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް ފުލުހަކަށް ލިބިގެންވާތީ، އެކަމަށް

  .އެއްވެސް މީހަކު ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ
ޚިދުމަތްދެވޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ސެކިއުރިޓީމިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން   )ނ(   

ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ފުލުހަކު ނުވަތަ ފުލުހުން އަންގާ 

އެންގުންތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތައިފިނަމަ 

 ޚިދުމަތުން ބަރީއަކުރުމުގެސެކިއުރިޓީ  ދެވެމުންދާއެފަރާތަކަށް 

  .ލިބިގެންވެއެވެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތީ  4މިޤަވާޢިދުގެ  .10 އިއްޒަތްތެރިންނަށް ދެވޭ ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް

ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ވަކި ބަޔަކު ޢާންމު ގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިއެއް 

ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން މީހަކަށް . ނުވާނެއެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތީ 

ކަންތައްތައް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ 

  .މިންގަނޑަކަށް، ހަމަޖައްސާ ދެވޭނެއެވެ

ގޭގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

  ބެލެހެއްޓުން
ގެ ) އައުޓަރ ޕެރިމީޓަރ(ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޭގެ ބޭރު ފަށަލަ  .11

މިގޮތުން، ފުލުހުން . ސަލާމަތީ ކަންތައް ބަލަހައްޓާނީ ފުލުހުންނެވެ

 ހަރަކާތްތެރިވާނީ އެޢިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް

ބެލެހެއްޓުމާއި، އެއްވެސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެތަނަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް 

ވަންނަން މަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެކަމެއް ކޮންޓްރޯލްކޮށް 

   .ހުއްޓުވުމަށެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަރާތްތަކުން،  5ވަނަ މައްދާ އާއި  4މިޤަވާޢިދުގެ  .12 ޤީޤްކުރުންތަހު

ލެއް އޮތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ކައެފަރާތަކަށް ނުރައް
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ހުށަހެޅުމުން، އެމައްސަލަ ތަހުޤީޤްކުރަން ވާނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ 

ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ ސީރިއަސް 

  .ޔުނިޓުންނެވެ ބޮޑެތި މައްސަލަ ބަލާ

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ދޭން ޖެހޭ މުއައްސަސާތަކަށާއި  .13 ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައެޅުން

ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ފޯނުން މުއާމަލާތު ކުރުމަށް، 

 ފުލުހަކުވަކި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ވަކި މާގާމެއް ނުވަތަ 

  .ވާނެއެވެ ކަނޑައަޅާ، އެފަރާތްތަކަށް އަންގަން
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