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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ބެލެހެއްޓުމާއި ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ރިކޯޑު ޕޮލިސް  

 އެއްވަނަ ބާބު 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ނަންބަރު ިމ )ހ(    .1 ތަޢާރަފާއި، ނަން  ޤާނޫނު  ޚިދުަމތުގެ   2020/34  ގަވާއިދަކީ،  ފުލުހުންގެ      )ދިވެހި 
ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ، ފުލުހުން    129ޤާނޫނު( ގެ   ބާރު  ާމއްދާއިން  ވަނަ 

ބަލަހައްޓާ ޕޮލިސް ރިކޯޑު ހާަމކުރުާމއި، ޕޮލިސް ރިކޯޑަށް އެދުާމއި، ރިކޯޑު ދޫކުރުާމއި،   
 ރާ ގަވާއިދެވެ. ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ އެންެމހައި އުސޫލުތައް ބަޔާންކު

ޢަަމލުކުރާނެ   )ށ(     ދޫކުރުުމގައި  ބެލެހެއްޓުާމއި  ރިކޯޑު  "ޕޮލިސް  ނަަމކީ،  ގަވާއިދުގެ  މި 
 ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

 މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ.  .2 މަގުސަދު 

ގުޅޭ   )ހ(    ަމއްސަލަތަކާ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ލިޔެކިޔުންތައް ފުލުހުން  ަމޢުލޫާމތާއި  އެންެމހައި 
ނިޒާެމއް   ބަލަހައްޓާނެ  ރައްކައުކޮށް  ގޮތެއްގައި  ލާަމރުކަޒީ  ަމރުކަޒީގޮތުގައްޔާއި 

 ޤާއިުމކުރުން.

ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން އުފައްދައިފައިވާ ުމއްސަސާއަކުން   )ށ(   
ހުއްދަ   ީމހަކާ  ހިންގުން  ވަކި  ަމއްސަލައެއްގައި  ބަލަުމންދާ  ނުވަތަ  ތަޙުޤީޤެއްގައި 

 ބެހޭގޮތުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ޕޮލިސް ރިކޯޑު ހާަމކުރުުމގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.
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ދިވެހިރާއްޭޖގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ީމހަކަށް   )ނ(   
ދިނުުމގެ ކުރިން އޭނާއަށް ވަޒީފާ ދޭން ގަސްތުކުރާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ، އެފަދަ ވަޒީފާ  

 ީމހަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބަލަހައްޓާ ރިކޯޑު ހާަމކުރުުމގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން. 

ޤާނޫނަކުން   )ރ(    ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ  ލިބިދޭގޮތަށް،  ބާރު  ތަންފީޛުކުރުުމގެ  ޤާނޫނު 
ުމ ބޭނުންވާ އުފައްދައިފައިވާ  ހަރަކާތަކަށް  ތަންފީޛީ  ހިންގާ  އައްސަސާއަކުން 

 އިންޓެލިެޖންސް އެސެސްަމންޓް ދޫކުރުާމ ގުޅޭ އިުޖރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުން. 

ީމހެއްގެ ރިކޯޑު  ސާފުކުރުަމށް  )ބ(    ފުލުހުން ބަލަހައްޓާ ކުށުގެ ރިކޯޑުގެ ތެރެއިން، އެ 
 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.އެދުުމން، ރިކޯޑު ހާަމކުރުުމގެ 

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރާ ަމއްސަލައެއްގެ ފުރިހަމަ ރިކޯޑާއި ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކައުކޮށް   )ޅ(  
 ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި، އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާނެ ުމއްދަތު ކަނޑައެޅުން.

ރިކޯޑު  ބެލެހެއްޓުުމގެ ބޭނުަމށް  ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޕޮލިސް   )ކ(   
ަމރުކަޒީކޮށާއި ލާަމރުކަޒީކޮށް    ،ތައްޔާރުކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އެއްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް

 ނައްތައިލުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ އިުޖރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުން. 

ގަވާިއދު  
 ތަންފީޛުކުރުން 

 މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުންނެވެ.     .3

މި ގަވާއިދުގައިވާ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން    .4 މާނަކުރުން 
ދީފައިވަނީ،  ލަފުޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  އަންނަނިވި  ހިނދަކު،  ދޭހަނުވާހައި          ާމނައެއް 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ. 

ަމއްޗަށް   )ހ(    ީމހެއްގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ރިކޯޑު"  ނުވަތަ  ރިކޯޑު"  "ޕޮލިސް 
ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ   ކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއަ  ކާސާބިތުވެފައިވާ ކުށަ

ބަލަހައްޓަުމންދާ   ފުލުހުން  ގުޅޭގޮތުން  ތަޙުޤީޤަކާ  ކުރެވިފައިވާ  ނުވަތަ  ކުރަުމންދާ 
 ަމޢުލޫާމތަށެވެ. 

"ލިޔެކިޔުުމގެ ނަކަލު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލިޔެކިޔުުމގެ ކޮޕީއާއި، އޯޑިއޯއާއި،   )ށ(   
 އެންެމހައި ރިކޯޑުތައް ހިެމނޭގޮތަށެވެ.ވީޑިއޯއާއި، ސީޑީ ފަދަ ވަސީލަތެއްގައި ދޫކުރެވޭ  

ދިވެހި   )ނ(    ގުޅޭގޮތުން  ީމހަކާ  ވަކި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ސެޓުފިކެޓު"  "ޕޮލިސް 
ހޯދުަމށް   ރިކޯޑު  ޕޮލިސް  އޭނާގެ  ކުރެވިފައިވާ،  ރިކޯޑު  ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ 

ރިކޯޑެއް އޮތްކަން ނުވަތަ  އެދުުމން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި އޭނާގެ ޕޮލިސް  
 ނެތްކަން ބަޔާންކޮށްފައި ދޫކުރާ ލިޔުަމށެވެ. 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-105/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           237 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

3 

 

ން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ީމހަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ "ރިކޯޑު  ދޫކުރު )ރ(   
ބަޔާންކޮށްފައި   ނެތްކަން  ނުވަތަ  އޮތްކަން  ރިކޯޑެއް  ޕޮލިސް  އޭނާގެ  ޚިދުަމތުގައި 

 ން އަންގާ އެންގުަމށެވެ.އޭނާއަށް އެކަން ލިޔުުމ

 ދެވަނަ ބާބު 
 ޕޮލިސް ރިކޯޑަށް އެދުމާއި، ރިކޯޑު ދޫކުރުން 

އެންެމހައި   )ހ(   .5 ރިކޯޑު ބެލެހެްއޓުން  ގުޅުންހުރި  ަމއްސަލަތަކާ  ކުށުގެ  ިޖނާއީ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ފުލުހުން 
ީމހުންނާއި،    ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ހައްޔަރުކުރާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށްތަކުގެ  އެފަދަ 

ަމޢުލޫާމތާއި،   އެންެމހައި  ަމއްސަލަތަކުގެ  އެފަދަ  ފަރާތްތަކާއި،  ތުހުަމތުކުރެވޭ 
އެންެމހައި   ގުޅޭ  ަމއްސަލަތަކާ  ފައިލްކުރާ  ަމއްސަލަތަކާއި،  ފޮނުވޭ  ދަޢުވާކުރުަމށް 

އެފަ ިމނޫނަސް  އަދި  ލިޔެކިޔުންތައް  ލިޔެކިޔުންތައް  ަމޢުލޫާމތާއި،  ަމޢުލޫާމތާއި  ދަ 
ަމޢުލޫާމތު،   އެންެމހައި  ބަލަހައްޓަންެޖހޭ  އިދާރީގޮތުން  ގުޅިގެން  ބެލެހެއްޓުމާ 
ފުލުހުންގެ   ދިވެހި  ނިޒާެމއް،  ބެލެހެއްޓުުމގެ  ރިކޯޑުކޮށް  ޑިިޖޓަލްކޮށް  ލިޔުމުންނާއި 

 ޚިދުަމތުން ޤާއިމު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮށްފައިވާ ބޭނުަމށް ޤާއިުމކުރެވޭ ނިޒާަމކީ، ަމރުކަޒީކޮށާއި  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(   
ނިޒާަމކަށް   ޤާއިުމކުރެވޭ  ބެލެހެއްޓޭގޮތަށް  ަމޢުލޫާމތު  ލިޔެކިޔުާމއި  ލާަމރުކަޒީކޮށް، 

 ވާންވާނެއެވެ.

ރިކޯޑަށް ެއދި  
 ހުށަހެޅުން 

ަމތީން  ރިކޯޑު ހޯދުަމށް އެދި   )ހ(   .6 ފުލުހުންގެ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 
ހިންގާ ފުލުހުންގެ ކޮންެމ    ގެންޚިދުަމތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުަމތް ދިނުަމށް ޤާއިުމކޮށް

 ަމރުކަޒަކަށް ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 އަިމއްލަ ފަރުދަކު ރިކޯޑު  ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.  )ށ(   

ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން އާންުމކޮށްފައިވާ  "ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓަށް އެދޭ ދިވެހި   (1)   
ފޯމު" ނުވަތަ ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓަށް އެދުަމށް ޤާއިުމކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލް ނުވަތަ 

 ؛އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ެމދުވެރިކޮށް

 ؛އާންމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީއާއި ެމއިލް ެމދުވެރިކޮށް (2)   

ފޯުމ   (3)    ފުރިހަަމކުރާ  ސާފުކުރުަމށް،  ރިކޯޑު  ފަރާތްތަކުގެ  ދޭ  ވަޒީފާ 
 ެމދުވެރިކޮށް. 

އެދި  )ނ(    އެކަަމށް  ހުށަހަޅަންވާނީ،  އެދި  ހޯދުަމށް  ރިކޯޑު   އިދާރާއަކުން         ދައުލަތުގެ 
 އެ އިދާރާއަކުން ފޮނުވާ ރަސްމީ ލިޔުެމއް ެމދުވެރިކޮށެވެ. 
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ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚުޞަކުން، ރިކޯޑު  ހޯދުަމށް އެދި  )ރ(   
ލިޔުެމއް   ރަސްމީ  ފޮނުވާ  އިދާރާއަކުން  އެ  އެދި  އެކަަމށް  ހުށަހަޅަންވާނީ، 

 ެމދުވެރިކޮށެވެ.  

ަމތީން، ހޯދުަމށް އެދޭ  )ބ(    ާމއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  މި 
ވަކި ރެކޯޑެއް   ރެކޯޑަކީ  ގުޅޭ  ރައްޔިތެއްކަން   ީމހަކާ  ދިވެހި  ީމހެއްގެ  އެ  ނަަމ، 

ލިޔުުމގައި   އެ  ނަންބަރު،  ޕާސްޕޯޓް  ބިދޭސީއެއްނަމަ  ނަންބަރު،  ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ 
ގުޅޭ   ރެކޯޑަކީ، ކުންފުންޏަކާ  އެދޭ  ހޯދުަމށް  އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި  ބަޔާންކޮށްފައި 

ޑެއް ކަުމގައި ވާނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނީ ޝަޚުޞަކާ ގުޅޭ ރެކޯ
ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނީ ޝަޚުޞުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ، ރިކޯޑު  ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ  

 ލިޔުާމއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ރެކޯޑަކީ،  )ޅ(   އެދޭ  ަމތީން  ހޯދުަމށް  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ރ( ގައި  ާމއްދާގެ      މި 
ރިކޯޑެއްނަަމ ފަރާތެއްގެ  ތިންވަނަ  އެހެން  ނޫން  ފަރާތް  އެދޭ  ހޯދުަމށް  ރިކޯޑު       ، އެ 

އެ ރިކޯޑު  ދޫކުރުާމެމދު، އެ ތިންވަނަ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަުމގެ ލިޔުެމއް،  
 ކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެފަދަ ހުށަހެޅުަމ

ޤާނޫނު( ގެ    1/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ކ(    ޙައްޤުގެ  ހޯދައި ލިބިގަތުުމގެ  )ަމޢުލޫާމތު 
ދަށުން ރިކޯޑު  ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު 

 ެމދުވެރިކޮށެވެ.  

ރިކޯޑު  ހޯދުމަށް ެއދި  
ހުށަހެޅުމުން  
 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އާއި، )ނ( އާއި، )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   6މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(   .7
ގޮތުގެ ަމތީން ރިކޯޑު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދު 

ގިނަވެގެން   ނުހިަމނައި،  ރިކޯޑު     7ދުވަސްތައް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

ދޫކުރުަމށް، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތަށްވުރެ އިތުރު ރިކޯޑު    )ށ(   
ކުރެވޭ  ލަފާ  ދޫކުރެވޭނެކަަމށް  ރިކޯޑު  ސަބަބާއި،  ލަސްވާ  ހޭދަވާނަމަ،  ުމއްދަތެއް 

 ުމއްދަތު، ލިޔުުމން އަންގަންވާނެއެވެ.

ތީން  ރިކޯޑު  ވަނަ ާމއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމ  6މި ގަވާއިދުގެ   )ނ(   
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ޢަަމލުކުރާނީ،  ހުށަހެޅުާމެމދު  ހުށަހަޅާ  އެދި   1/2014ހޯދުަމށް 

ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޤާނޫނު(  ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުުމގެ  ހޯދައި  )ަމޢުލޫާމތު 
 ަމތީންނެވެ.
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މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ  
 ހުށަހެޅުން 

ފުރިހަަމވާންޖެހޭނެކަަމށް   )ހ(   .8 ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުމާ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދުަމށް         ރިކޯޑެއް 
މި ގަވާއިދުގައި އަދި އެފަދަ ހުށަހެޅުެމއް ހުށަހަޅާ ފޯުމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތު 
  ފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އެ ހާލަތުގައި އެފަދަ ހުށަހެޅުަމކާ 

 ގުޅިގެން ރިކޯޑު ދޫނުކޮށް އެ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.  

ހުށަހެޅުެމއް  )ށ(    އެއްވެސް  ހުށަހަޅައިފައިވާ  އެދި  ހޯދުަމށް  ާމއްދާގެ   ،ރިކޯޑު           ިމ 
ބަޔާންކޮށް،   ސަބަބު  ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ،  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ( 

ނޫން   ބަންދު  ރަސްމީ  ފަރާތަށް،  އެދުނު  ހޯދަން  ދުވަހުގެ   10ރިކޯޑު  )ދިހައެއް( 
 ތެރޭގައި ލިޔުުމން އަންގަންވާނެއެވެ.  

ރިކޯޑު ދިނުން  
 ފަސްކުރުން 

ގެ ަމތީން ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ރިކޯޑަކީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު )ހ(   .9
ތަޙުޤީޤު ހިނގަުމންދާ ަމއްސަލައަކާ ގުޅޭ ރިކޯޑަކަށް ވެފައި، އެ ރިކޯޑު  ދޫކުރުުމގެ  
ހޯދުަމށް   ނުވަތަ  ހާލަތްތަކުގައި  ބެލެވޭ  ހުރަސްއެޅިދާނެކަަމށް  ތަޙުޤީޤަށް  ސަބަބުން 

ޤައުީމ ސަލާަމތަށް ނުރައްކާ   ރިކޯޑަކީ  ފަރާތެއްއެދިފައިވާ  ބެލެވޭ  ގެ ކޮށްފާނެކަަމށް 
ރިކޯޑެއް ކަުމގައި    ަމއްޗަށް ަމއްޗަށް ހިންގަުމންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅޭ  ީމހެއްގެ  ނުވަތަ 

 ވާނަމަ، އެފަދަ ރިކޯޑެއް، ކަނޑައަޅާ ވަކި ުމއްދަތަކަށް ނުދީ ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

ހާލަތެއްގައި   )ށ(    ެޖހިއްޖެ  ފަސްކުރަން  ދިނުން  ރިކޯޑު  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ނުވަތަ   ނުވަތަ  ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮިމޝަނަރ  ކަނޑައަޅާނީ،  ުމއްދަތު  ފަސްކުރަންވީ 

 އެކަަމށް ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ުމވައްޒަފަކެވެ.  

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވޭ ރިކޯޑު  ދޫކުރާނީ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކަށެވެ.   .10 ރިކޯޑު ދެވޭނެ ގޮތްތަްއ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ )  6މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(   
ގޮތުގެ ަމތީން ރިކޯޑު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ރިކޯޑުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާނީ، 

 ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ )  6މި ގަވާއިދުގެ   )ށ(   
ގޮތުގެ ަމތީން ރިކޯޑު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ރިކޯޑުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާނީ، 

ދިވެހި  އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގައި ރިކޯޑު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް 
ތައްގަ ޚިދުަމތުގެ  ރިކޯޑު  ފުލުހުންގެ  ިމގޮތަށް  ސޮއިކުރުަމށްފަހުގައެވެ.  ަޖހައި  ނޑު 

ރިކޯޑު    ޕޮލިސް  ލިޔުާމއެކު  އެ  ބަޔާންކޮށްފިނަމަ،  އޮތްކަަމށް  ރިކޯޑު  ދޫކުރުުމގައި، 
 އޮތްކަަމށް ބަޔާންކުރި ކުރުުމގެ ތަފުސީލު ލިޔުެމއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ   )ނ(   )  6މި  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ނަންބ2ަވަނަ  ވަނަ  ާމއްދާގެ (  އެ       ރާއި، 
)ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ރިކޯޑު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ  
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ފަރާތްތަކަށް ރިކޯޑުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާނީ، ރިކޯޑު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުާމ  
  ތައްޔާރުކުރާ ލިޔުަމކުންނެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުންޙަވާލާދީފައި 

ލިބިދީފައިވާ  )ރ(      ޤާނޫނަކުން  ތަންފީޛުކުރުުމގެ ޒިންާމ ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ  ޤާނޫނު 
ުމއައްސަސާއަކުން ހިންގާ ތަންފީޛީ ހަރަކާތަކަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ 

އިންޓެލިެޖންސް  ރިކޯޑުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާނީ، ހަަމއެކަނި އެ ުމއައްސަސާއަށް ފޮނުވާ 
 އެސެސްަމންޓް ލިޔުެމވެ.

ރިކޯޑު  އޮތްކަމުގަިއ  
 ބެލުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިކޯޑު ދޫކުރުުމގައި، ވަކި ފަރާތެއްގެ ޕޮލިސް ރިކޯޑު އޮތްކަުމގައި އާންުމ    .11
އުސޫލުން ބަލާނީ، އެ ފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި  

 ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ނަަމއެވެ.  

ހެޅިފައިވާ ިޖނާއީ ކުށުގެ ަމއްސަލައެއްގައި ތުހުަމތު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތަށް ހުށަ )ހ(   
 ކުރެވި ތަޙުޤީޤު ހިނގަުމންދިއުން. 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ  )ށ(    އެދި  ދަޢުވާކޮށްދިނުަމށް  ތަޙުޤީޤުކޮށް  ޚިދުަމތުން  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
 ކުރެވިފައިވުން. ެޖނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފައިވާ ަމއްސަލައެއްގައި ތުހުަމތު 

ބޭނުމަށް   ވަޒީފާގެ
ރިކޯޑު އޮތްކަމުގަިއ  

 ބެލުން 

ބަލާނީ،  )ހ(   .12 އޮތްކަުމގައި  ރިކޯޑު   ީމހެއްގެ  ހާަމކުރުުމގައި  ރިކޯޑު  ބޭނުަމށް        ވަޒީފާގެ 
އެ ީމހަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ރިކޯޑު  

 ނަަމއެވެ.ކުރެވިފައިވާ 

ނަންބަރު   (1)    ގައި   2016/12ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  އިުޖރާއަތުގެ  )ިޖނާއީ 
ތަޙުޤީޤު   ކުރެވިގެން  ތުހުަމތު  ކުށެއްގެ  ބޮޑު  ިޖނާއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ؛ހިނގަުމންދިއުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ަމއްސަލައެއް  1މި އަކުރުގެ ) (2)   
އޮފީހަށް  ެޖނަރަލްގެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އެދި  ދަޢުވާކޮށްދިނުަމށް  ތަޙުޤީޤުކޮށް 

 ފޮނުވައިފައިވުން. 

)ތިނެއް(   3މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، ފާއިތުވި  )ށ(   
ނުވަތަ  ގިނަފަހަރު  އެއްފަހަރަށްވުރެ  ަމއްޗަށް  ީމހެއްގެ  އެ  ތެރޭގައި     އަހަރުދުވަހުގެ 
އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށުގެ ތުހުަމތު ކުރެވިފައިވާނަަމ، ވަޒީފާގެ ބޭނުަމށް އެ ީމހެއްގެ  

ގަވާއިދުގެ  ހާަމ  ރިކޯޑު މި  ބަލަންވާނީ،  ާމއްދާގައި   11ކުރުުމގައިވެސް  ވަނަ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަަމށެވެ. 
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ވަޒީފާގެ ބޭނުމަށް  
ކުޑަކުދިންގެ ކުށުގެ  

 ރިކޯޑު ދޫކުރުން 

ަމޢުލޫާމތުގެ   )ހ(   .13 އެޅޭ ފިޔަވަޅަކާ ގުޅޭ  ދަށުން  ޑައިވަރޝަންގެ  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ޚި ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ކަުމގައިރިކޯޑު  ބެލެހެއްޓި  ފަރާތުން   ، ސްވިޔަ  ދުަމތުގެ 

ކުއްެޖއް   އޮތް  ރެކޯޑެއް  ކުއްަޖކީ ކުށުގެ  ފުރިހަަމކުރާ  ޕްރޮގްރާެމއް  ޑައިވަރޝަންގެ 
ދޫކޮށްގެން   ރެކޯޑެއް  އެއްވެސް  އެފަދަ  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ބަލައިގެން  ކަުމގައި 

 ނުވާނެއެވެ.

ރިކޯޑުތަކާއި،  )އަށާރަ( އަހަރު    18އުުމރުން   )ށ(    ކުޑަކުއްެޖއްގެ  )އަށާރަ(   18ނުފުރޭ 
ރިކޯޑުތައް،   ުމއްދަތުގެ  ހުރި  ގޮތުގައި  ފުރިފައިވީ ނަަމވެސް، ކުޑަކުއްެޖއްގެ  އަހަރު 
ކޯޓު އަުމރަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން، ކުއްާޖގެ ަމއްސަލަ ބަލާ ފަރާތަށާއި، ކަނޑައެޅިގެން  

ފިޔަވަ ފަރާތްތައް  އެހެން  ހުއްދަކުރެވޭ  ފަރާތަކަށް އެކަަމށް  އެއްވެސް  އިތުރު  އި 
 ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ރިކޯޑު  ބެލުމުގެ  
 މުްއދަތު  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިކޯޑު ހޯދުަމށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރިކޯޑު  ބެލުުމގެ ުމއްދަތަކީ،   )ހ(   .14
ީމލާދީ   ފާއިތުވި  ފެށިގެން،  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދުަމށް  )ތިނެއް(   3ރިކޯޑު 

 އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތެވެ. 

ކޯޑު  ހޯދުަމށް  ވަނަ ަމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން  ރި  6މި ގަވާއިދުގެ   )ށ(   
އިތުރު   ުމއްދަތަށްވުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ  ހުށަހަޅާއިރު، މި  އެދި 
ުމއްދަތަކަށް ރިކޯޑު ބަލައިދިނުަމށް ނުވަތަ ހޯދުަމށް އެދިފައިވާނަމަ، އެ ުމއްދަތަކަށް 

 ރިކޯޑު ބަލައިދިނުަމށް ިމ ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  

ނިމިފަިއވާ  
މަްއސަލަތަކާ ގުޅޭ  
 ރިކޯޑު  ދޫކުރުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން ހިންގައިފައިވާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ކުށުގެ ތުހުަމތު ކުރެވުނު ފަރާތެއްގެ   .15
ޕްރޮސެކިއުޓަ ނުކުރުަމށް  ދަޢުވާ  ަމއްސަލަތަކާއި،  ަމއްޗަށް  ނިންަމއިފައިވާ  ެޖނެރަލް  ރ 
ރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ރިކޯޑު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ  ފައިލްކޮށްފައިވާ ަމއްސަލައެއްގައި ތުހުަމތުކު

 ކޯޑެއް ދޫކުރުަމށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތަށް ނިންިމދާނެއެވެ.ހުށަހެޅުަމކާ ގުޅިގެން، އެފަދަ ރި

ހުކުމް ތަންފީޛުކޮށް  
ނިމިފަިއވާ މަްއސަލަ  

 ރިކޯޑު 

ހެއްގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ ާމއްދާގައި އެހެން އޮތް ނަަމވެސް، އެ ީމ  11މި ގަވާއިދުގެ    .16
ަމއްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމި، އެ ަމއްސަލައިގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިިމފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް 
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުުމގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުެމއް  

ހުށަހަޅައިފިނަ  ފަރާތުން  އެދޭ  ހޯދުަމށް  ދިވެހި  ރިކޯޑު  އެކަން  އިދާރާއަކުން  އެ  ނުވަތަ  މަ 
ށް އަންގައިފިނަމަ، އެ ަމއްސަލައެއްގެ ަމޢުލޫާމތު، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ތަފުލުހުންގެ ޚިދުަމ

 ދޫކުރާ ރިކޯޑުގައި ހިަމނައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ  
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން  ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ރެކޯޑަކީ ތިންވަނަ    .17
ފަރާތެއްގެ ރިކޯޑު ކަުމގައި ވާނަމަ، އެފަދަ ރިކޯޑެއް ދޫކުރަންވާނީ، އެ ހުޅަހެޅުަމކާ ގުޅޭގޮތުން  

 އިވާނަަމއެވެ. ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅައިފަ 6މި ގަވާއިދުގެ 

ރިކޯޑުގަިއ ހިމެނޭނެ  
 މަޢުލޫމާތު  

އަންނަނިވި   )ހ(   .18 ލިޔުުމގައި،  ދޫކުރާ  ހާަމކުރުުމގެގޮތުން  ރިކޯޑު  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
 ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ.  

 ؛ނަާމއި، ދާއިީމ އެޑްރެހާއި، ޤައުީމ ނިސްބަތް (1)   

ކާޑުގެ ނަންބަރު  (2)    އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ރައްޔިތެއްނަމަ، ދިވެހި  ދިވެހި 
 ؛ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރުނުވަތަ 

 ؛ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު (3)   

ނަމަ، ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއާއި، ވަކި ުމއްދަތަކަށް    ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓެއް (4)   
ސެޓުފިކެޓެއް ޚާއްޞަކޮށް   ދޫކުރެވޭ  ބޭނުަމކަށް  ވަކި  އަދި  ުމއްދަތު  ނަމަ 
 ؛ނަމަ އެކަން ދޫކުރެވޭ ސެޓުފިކެޓެއް

 ؛ތުހުަމތުކުރެވޭ ަމއްސަލައިގެ ސްޓޭޓަސް (5)   

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ިމ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ހޯދުަމށް  ރިކޯޑު 
އިތުރު ަމޢުލޫާމތު    ، ަމޢުލޫާމތަށްވުރެ އިތުރު ަމޢުލޫާމތު ހިަމނައިދިނުަމށް އެދިފައިވާނަަމ

 ހިެމނުަމށް ނިންިމދާނެއެވެ.

ރިކޯޑު  
ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް  

 ެއދި ހުށަހެޅުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ރިކޯޑުގައިވާ ަމޢުލޫާމތަކީ އެ ަމޢުލޫާމތު ނިސްބަތްވާ   )ހ(   .19
ަމޢުލޫާމތު   އެ  ަމޢުލޫާމތެއްނަމަ،  ޞައްޙަނޫން  ދެކޭގޮތުގައި  އިޞްލާޙު ފަރާތުން 

ކޮށްދިނުަމށް އެދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ިމގޮތުން ހުށަހަޅާއިރު 
ަމޢުލޫާމތާ ގުޅޭ ޞައްޙަ   ބަޔާންކޮށް، އެފަދަ  ަމޢުލޫާމތު ޞައްޙަނޫންކަުމގެ ސަބަބު 

 ލިޔުން ނުވަތަ ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުންތަކާ   )ށ(    ހުށަހަޅާ  ަމތީން   ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި    5ގުޅިގެން ބަލަންެޖހޭ ބެލުންތައް ބަލާނީ، މި ގަވާއިދުގެ  

ނިޒާުމ   ބެލެހެއްޓުުމގެ  ރިކޯޑު   ޤާއިުމކުރެވޭ  ަމތީން   ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ޓުުމގެ ޒިންާމ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާތުންނެވެ. ަމރުކަޒީގޮތެއްގައި ބެލެހެއް

މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުަމކާ ގުޅިގެން ބަލަންެޖހޭ   )ނ(   
ބެލުންތައް ބެލުަމށްފަހު، އެ ހުށަހެޅުަމކީ ޞައްޙަ ހުށަހެޅުެމއްނަމަ، އެ ހުށަހެޅުަމކާ  
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ރިކޯޑުކޮ ހުށަހެޅުުމގައި  އެއްގޮތަށް  އަދި  ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ަމޢުލޫާމތު  ށްފައިވާ 
ަމޢުލޫާމތުގެ   ކަށަވަރު ނުވާނަަމ، އެ  ަމޢުލޫާމތުކަަމށް  ަމޢުލޫާމތަކީ ޞައްޙަ  ހިެމނޭ 

 ަމއްޗަށް ބަލައިގެން ރިކޯޑަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު ތިން 
 ލިޔެކިޔުން ރައްކައުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ނައްތައިލުން ރިކޯޑު  ބެލެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމަށް  

ލިޔެކިޔުންތަކާިއ  
މަޢުލޫމާތުތަްއ  

ރަްއކަުއކުރުމާއި  
 ނައްތަިއލުން 

ޕޮލިސް ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުުމގެ ގޮތުން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ރަސްީމ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ    .20
ރި ޕޮލިސް  ހިެމނޭ  ގުޅޭ  ތެރޭގައި  ބަލަހައްޓައި ކޯޑާ  ަމޢުލޫާމތު  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  އެންެމހައި 

 ނައްތައިލަންވާނީ، ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. 

ކުރަންޖެހޭ  ުއރަްއކަ
 މާިއ ލިޔެކިޔު

 މަޢުލޫމާތުތަްއ 

ތައްޔާރުކުރާ  )ހ(   .21 ގުޅިގެން  ަމއްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅޭ  ޚިދުަމތަށް  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ގަވާއިދުގެ  ލިޔެކިޔު ިމ  ލިޔެކިޔުންތައް،  އެއްކުރާ  ާމއްދާގައި    5ންތަކާއި،  ވަނަ 

ރައްކައުކޮށް   ތެރެއިން  ނިޒާުމގެ  ކަނޑައެޅޭ  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ލިޔެކިޔުން   ބާވަތާއި،  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ރައްކައުކުރެވޭ  އަދި  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ، ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ.  ރައްކައުކޮށް ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ުމއްދަތު

ކުށެއް ނުވަތަ ިޖނާއަތުގެ ދަރަަޖއިގެ ކުށް ހިެމނޭ ަމއްސަލަތައް،   ިޖނާއީ ބޮޑު (1)   
 ؛)އަށެއް( އަހަރުދުވަސް 8

 ؛)ތިނެއް( އަހަރުދުވަސް  3ުޖނަޙުގެ ދަރަަޖއިގެ ކުށް ހިެމނޭ ަމއްސަލަތައް،   (2)   

ފޮނުވިފައިވާ   (3)    ގޮތެއް  ދަޢުވާކުރަން  ޝަރީޢަތުން  ަމއްސަލައެއްނަަމ، 
 ؛ނިެމންދެން ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުގެ ަމރުޙަލާތައް ނިެމންދެން

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، ަމރުގެ ަމއްސަލަތަކާއި،   )ށ(   
ޓެރަރިޒަްމގެ   ަމއްސަލަތަކާއި،  ބޮޑެތި  ހިންގާ  ޤައުީމ ރޭވިގެން  ަމއްސަލަތަކާއި، 

ފަދަ   ރައްކައުކުރަންެޖހޭ  ތާރީޚަށްޓަކައި  ަމއްސަލަތަކާއި،  ގުޅުންހުރި  ސަލާަމތާ 
ަމއްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިޔުާމއި ަމޢުލޫާމތު، އެ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތަށްވުރެ 

 އިތުރަށް ރައްކައުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

)ހ(   )ނ(    ާމއްދާގެ  ުމއްދަތަކީ، މި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ބެލެހެއްޓުަމށް  ަމއްސަލަތައް  ގައި 
ޑޮކިއުަމންޓް   ފިޒިކަލް  ނުވަތަ  ކަރުދާސް  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ަމއްސަލައެއްގެ  އެ 

 ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ުމއްދަތެވެ.
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އް ބެލެހެއްޓުަމށް  ަމޢުލޫާމތުތައް ލިޔެކިޔުންތަމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ަމއްސަލަތަކާ ގުޅޭ   )ރ(   
ކަނޑައަޅައިފައި ލިޔުންތައް އޮތް    ވަކިުމއްދަތެއް  ަމޢުލޫާމތާއި  އެފަދަ  ނަަމވެސް، 

 އެވެ.ދާއިީމކޮށް ޑިިޖޓަލްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެ

ލާމަރުކަޒީކޮށް  
ބަލަހަްއޓާ  

ލިޔެކިޔުންތައް  
 ނައްތަިއލުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(   .22 ަމތީން     21މި  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ބަލަހައްޓާ  ވަނަ 
ލިޔުންތައް  އެފަދަ  ބަލަހައްޓާ  ލާަމރުކަޒީކޮށް  ތެރެއިން  ލިޔުންތަކުގެ  ަމއްސަލަތަކުގެ 
ޒިންާމ   ބެލެހެއްޓުުމގެ  ަމރުކަޒީގޮތެއްގައި  ލިޔުންތައް  އެފަދަ  ނައްތައިލަންވާނީ، 
ހުއްދައާއެކު ފަރާތުގެ  އެ  އެންގުަމށްފަހު،  ލިޔުުމން  ފަރާތަށް          ، ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.މި ގަ

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން  ހުއްދަ ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ  )ށ(   
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   15ހުށަހެޅުާމެމދު ނިންމާ ގޮތެއް، ރަސްމީ ަމސައްކަތު  

 ލިޔުުމން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ވޭ  ރަްއކަުއކުރެ 
ލިޔެކިޔުންތަކާިއ  
މަޢުލޫމާތުތަްއ  
 ނައްތަިއލުން 

ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ަމޢުލޫާމތުތައް ނައްތައިލުަމށް ހުއްދަދިނުުމގައި ނުވަތަ ހުއްދަ  )ހ(   .23
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   21ނުދިނުުމގައި ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ  

 ިމންގަނޑަށެވެ.

ަމއްސަލަތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތައިލުުމގެ ކުރިން، އަންނަނިވި ގޮތުގެ ަމތީން   )ށ(   
 ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛ ނައްތައިލެވޭ ަމއްސަލައާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުެމއް ސްކޭންކުރުން (1)   

 ނަކަލު ނުކުރެވޭނެ އަދި ނަގުލުވެސް ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ނައްތައިލުން.  (2)   

) )ނ(    ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ަމތީން   1މި  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ   )
ރޑްސް  ކުރެވުނުކަން ޔަގީންކުރުަމކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަ  ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޭން

ބަހާގެ   އިދާރީ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ޒިންމާ  ބެލެހެއްޓުުމގެ  ރިކޯޑު  ޕޮލިސް  ކޮާމންޑާއި، 
 ޒިންާމއެކެވެ.  

ޕްރޮފެޝަނަލް  )ރ(    ނައްތައިލަންވާނީ،  ލިޔެކިއުންތައް  ނައްތައިލާ  ަމރުކަޒީގޮތެއްގައި 
 ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ކޮިމޝަންޑް އޮފިސަރަކާއި، ޕޮލިސް  ރޑްސް ކޮާމންޑުގެ ސްޓޭންޑަ

ކަނޑައަޅާ   ފަރާތުން  ބަހާގެ  އިދާރީ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ޒިންމާ  ބެލެހެއްޓުުމގެ  ރިކޯޑު 
 ުމވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.  
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ކުރަންވާނީ،   )ބ(    އެކަން  ނައްތައިލުުމގައި  ލިޔެކިޔުން  ބަލަހައްޓާ          ލާަމރުކަޒީކޮށް 
ާމއް ފުލުހުންގެ  މި  ކަނޑައަޅާ  ބަހާތަކުން  އިދާރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ރ(  ދާގެ 

 ހާޒިރުގައެވެ.

މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިުޖރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނޭހެން   )ޅ(  
 ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ    .24
 ފެށިގެންނެވެ. ތާރީޚުން 

______________________ 


	Cover (Gavaaidhu nanbaru 2021-R-105, Police record belehettumaai dhookurumugai a'malu kuraane gothuge gavaaidhu)
	Gavaaidhu nanbaru 2021-R-105 (Police record belehettumaai dhookurumugai a'malu kuraane gothuge gavaaidhu)

