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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 

 ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު 

(ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު) ެގ  2020/34މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ވަނަ ނަްނބަރުން ާބރު ލިބިގެްނ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  133

އެކުލަވައިލައިފައިވާ، ފުލުހުންަންށ ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން 

 ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ، "ުފލުުހންނަށް ިލބިދީފައިވާ ބާރުތަކާިއ އިޚްތިޔާރުގެ  (ށ)  

 ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ  .2 މަުގސަދު 

ާޤނޫނު) އާއި،  ޚިދުމަތުގެހި ފުލުހުންގެ (ދިވެ 2020/34ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ހ)  

ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ނިސްބަތްާވ ޤާނޫނުތަކުން، ފުލުހުްނނަށް ލިބިދީފައިވާ 

 ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ އަސާސްތައް ކަނޑައެޅުން؛ 

މީހުން ހުއްޓުވުމާއި، ހައްޔަރުކުރުމާއި، ބަންދުކުރުމުގައި ފުލުހުންަނށް  (ށ)  

ލިބިދީފައިވާ ޤާޫނނީ ބާރު ބޭުންނކުރުމުގައި، ފުލުހުން ޢަމަލުކުާރނެ ގޮތްތައް 

 ބަޔާންކުރުން؛ 

ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރިޔަނުދިނުާމއި، ބާރާއި  (ނ)  

ހަމަ ކޮްނމެ މީހެއްގެ ، ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސްއިޚްތިޔާރުގެ 

އިންސާނީ ޙައްޤަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ބާރާއި 

 އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން؛  

ބާރުގެ ބޭުނންކުރަންޖެހޭ ހާަލްތތަކުގައި ބާރުގެ ޭބނުންކުރާއިރު ފުލުހުްނ  (ރ)  

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި، ުފލުހުންނާއި އެފަދަ ތަނެއްގައި ތިބޭ ބައެއްެގ 

 ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ކަންކަން ބަޔާންކުރުން.   



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-119/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           257 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

2 
 

ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ފުލުހުންނަށް ިލބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ބާުރ  މި (ހ)   .3 ބާރު ބެިހގެްނާވގޮތް 

 ބަހައިލެވިފައިވަނީ އަްނނަނިވި ެދ ބައިގެ މައްޗަށެވެ.

ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް  )1(   

 ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އެންގުްނ؛

 ގޮތުްނ ބޭނުންކުރާ މާއްދީ ބާރު.ޤާނޫނު ތަންީފޛު ކުރުމުގެ  )2(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކޮންމެ ބާރަކާއެކު، ެއފަދަ ބާރެްއ  (ށ)  

ބޭނުންކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ކަނޑައެޅޭ ވަކި ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ޤާނޫުނން ލާޒިމުކުރާ ހާލަތްތަކުގަިއ 

 އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުން ހުދޫދުކުރެވިގެންވެއެވެ.

މާްއދީ ބާުރގެ ޭބނުންކުުރމުގެ 

 އަާސސް 

ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ގޮތުްނ ފުލުހުން މާއްދީ ބާރުގެ ބޭނުްނކުރާ ހާލަތްތަކުގައި،   .4

މީހަކާ ދެކޮޅަށް މާއްދީ ބާރު ބޭނުންކުރާއިރު، އަންަނނިވި އަސާސްތައް 

 ނަގަހައްޓަންވާނެއެވެ.  

ބާރުގެ ބޭނުންކުަރނީ، އެ ބާރު ޭބނުންކުރުމަށް ޤާޫނނު ހުއްދަކުރާ ހާލަތެއްގައި  (ހ)  

 ކަމަށް ވުން؛ 

ބާރުގެ ބޭުނންކޮށްގެން ެމނުވީ ާޤނޫނު ތަްނފީޛު ކުރެވެން ެނތް ާހލަތްތަކުގައި،  (ށ)  

  ޤާނޫނު ތަންީފޛު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާރުގެ ބޭނުން ކޮންމެެހން ކުރަންޖެހިގެްނ 

 ހިނދަކަށް ބޭުނންވާ މިންވަރަށް ބޭނުންކުރުްނ؛އެ 

ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރުމަށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  (ނ)  

 ؛ބާރެއް ބޭނުންކުރުން

ބާރުގެ ބޭުނންކުރުމުގެ ކުރިން، އެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުެރވޭ ފަރާތާއި،  (ރ)  

ފުލުުހންގެ އޮިފސަރާއި، ބާރުގެ ބޭނުންކުރާއިރު އެ ތަނެއްގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ 

ލިބިދާެނ ގެއްލުމަކަށް  ތިބި ފަރާތްތަކަށް ބާރުގެ ބޭުނންކުރުމުގެ ސަބަބުން

ބެލުމާއި، ބާރުގެ ބޭުނންކުރެވޭ ހިނދު އެ ތަނުގައިވާ ތަކެތީގެ ސަލާމަތާއި، 

 ރައްކައުތެރިކަމަށް ބެލުން؛ 

ގޮތާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރި  (ބ)  

 ޖަވާބުދާރިވާން ޖެހޭނެކަން އެނިގހުރެ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން؛



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-119/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           257 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

3 
 

ބާާރއި ިއޚްތިޔާުރގެ 

 ބޭނުންުކރެވޭ ހާލަތްަތއް 

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންަނށް ޤާނޫނީގޮުތން ލިބިދީފައިާވ  (ހ)   .5

ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުްނ 

 ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. 

ކުށްކުރުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ަހނިކުރުމަށާއި، ކުށުގެ ބިރުވެރިަކމުން    )1(   

 ސަލާމަތްކުރުމަށް؛މުޖުތަމަޢު 

ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި، އެ ނޫންެވސް ކާރިސާތަކުގެ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި   )2(   

 ންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި؛އަޅަ

ފަރުދުންގެ ހަށިގަނޑާއި، ފުރާނައާއި، މިނިވަންކަމާއި، ޙައްޤުތަކާއި،   )3(   

 ؛މުދާ ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމަށް

 ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި، އާންމު މަޞްލަޙަތު ރައްކައުތެރި އަމަން   )4(   

 ކޮށްދިނުމަށް؛

މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ޖިނާއީ ޢަމަލުތަާކއި،   )5(   

      ޖިނާއީ ކުށްކުށާއި، އެ ނޫންެވސް ކަންކަން ދުރާލައި ދެނެަގނެ، 

 ންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް؛ އެ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅަ

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއ ހުއްުޓވަންޖެހޭ މީހުްނ ހުއްޓުވުާމއި،   )6(   

ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރުމާއި، ބަންދުކުރަންޖެހޭ 

ފަރާތްތައް ބަންދުކުރުމާއި، ޯހދަންޖެހޭ ހެކި ހޯދުމާއި، ަބލައި 

ތައް ޤީޤުބަލައި ފާސްކުރުމާއި، ތަޙުފާސްކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި މީހުން 

 ށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަްށ؛ކުރިޔަ

އި، އާންމު ތަްނތަނުގައި ހިނާގބިނގާވެ އުޅުާމއި، ކުގައްޔާމަގުތަ  )7(   

 ނޫނު ެނގެހެއްޓުމަށް؛ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ޤާ

ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމަށާއި، އެ ނޫަނސް ކުރާ އަމުރުތަކާއި  ކޯޓުތަކުން  )8(   

 ކުރާ އަމުރުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް؛ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިެގން ފުލުހުްނަނށް

ޓަކައި އެހެނިހެން  ރައްކައުތެރިވެގެންވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް  )9(   

 އިދާރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް.



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-119/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           257 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

4 
 

ހިނގާފާނެ ނުވަތަ ިހނގައިފައިވާ ނުވަތަ ހިނގަުމންދާ ކުށަކާ ގުޅިެގން   )10(   

ކަނޑުމަތީގެ ސަރަޙައްދެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ނުވަތަ ބަނދަރެއް 

 ބަންދުކުރުމަށް؛

 އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ދިފާޢުގައި.  )11(   

ގޮތަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި، ވަކި ކަމެއް ވަކި  (ށ)  

      ލުމަށް ެއންުގން ނުވަަތ ގުމާއި، ކުރަމުންާދ ކަމެއް ހުއްޓައިކުރަން އެން

ވަކި ކަމެއް ނުކުރުމަށް އެންގުމަކީވެސް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުގެ 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

ޕެޓްރޯލްކުރާ ފުލުހުންނާ 

ން ބަްއދަލުވާ ފަާރތްތަކު

 މަޢުލޫމާތު ހޯުދން 

ކުށްކުރުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ހަިނކުރުމަށާއި، ކުށުގެ ބިރުވެރިކަމުން  މުޖުތަމަޢު  (ހ)  .6

ސަލާމަތްކުރުމަށް ޕެޓްރޯލުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުްނާނ ބައްދަލުވާ 

 ކޮްށ، މަޢުޫލމާތު ހޯދިދާނެއެވެ.މުޢާމަލާތުފަރާތްތަކާ 

ން، ހޯދޭ މަޢުލޫާމތު ވާންވާީނ މަތީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

ކުުރމުގެ ބޭނުމަްށ  ޓަކައި ހޯދާ، އަދި ޤާޫނނު ތަްނފީޛު ކުރުމަށް ޤާނޫނު ަތންފީޛު

 ބޭނުންކުރާ މަޢުލޫމާަތށެވެ. 

ން، މަޢުލޫމާތު ހޯުދމަށް ކުރެވޭ މަތީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ނ)  

މުޢާމަލާތްތަކުގައި، އެއްވެސް މީެހއްގެ ފަރާތުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތަީކ، ފުލުހުންގެ 

ދައުރު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ުނވަަތ ފުލުހުންަންށ 

ޤީޤަށް ވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ނު

 ންވާނެއެވެ.އެހީތެރިވެދޭނެ މަޢުލޫމާތު ކަމުގަިއ ވާ

މީހަކީ ކާކުކަން  އެ

ސާބިތުުކރެޭވނެ މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުމަށް އެްނގުން 

    ކާކުކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުްނ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާުތ ދިނުމަާށއި، އެކަމުެގ  (ހ)  .7

ހެކި ދެއްކުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ިލބިގެންވާކަމަްށ، ޤާޫނނު ނަންބަުރ 

އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހާލަތްތަކުެގ (ޖިނާއީ  2016/12

އިތުރުން، އަންަނނިވި ހާލަްތތަކުގައި، މީހެއްގެ ކިބައިްނ ކާކުކަްނ 

ސާބިތުކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ފުލުހުންަންށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 
 

ޤާނޫނަކާ، ުނވަތަ      ފުލުހުންަނށް ތަންފީޛުކުރުން މަތިކުރެވިފައިވާ  )1( 

އެ ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފު 

 ޢަމަލެއް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް؛
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ފުލުހުން ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ބަލަހައްޓަމުންދާ ަތނަަކށް  )2( 

 ވަނުމަށް ފުލުހުން ހުއްދަކުރާ ފަާރތްތައް.

 
 

ން، ކާކުކަން ައްނގައިދިނުމަށް މަތީ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ގޮތުގެމި  (ށ)

އަންގާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްަކން އަންގައިދޭ ކާޑު، ނުަވތަ ޕާސްޕޯޓު، ނުވަަތ 

އޭނާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަރސްމީ އެހެން ލިޔުމެއް ހުަށހެޅުމުން އޭނާއަީކ 

 އި ބެލެވޭނެއެވެ.ކާކުކަން އަންގައިދެވުނީ ކަމުގަ

 
 

ޓަކައި  މީހާ ދޭ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކާކުކަން ބުނެދޭ (ނ)

ރު ފުލުހުންަނށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްވަންެދން އެ މީހަކު މަޑުކުރުވުމުގެ އިޚްތިޔާ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 
 

     ހާަލތުގައި، މި މާއްދާގެކާކުކަން ބުނެދޭ މީހާގެ ަމޢުޫލމާތު ކަށަވަރުނުވާ  (ރ)

 ވެސް ފަުހގައި ކުރުމަށް  ން ޢަމަލުމަތީ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ

ކާކުކަން އަންގައި ނުދެވިއްޖެނަމަ، އަދި އޭނާއަކީ، ޤާޫނނުގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ 

ން ހައްޔަރުކުރެވޭނެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ މަތީ ގޮތުގެ

        މުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭނެ ާހލަތުގައި ހުރި މީހެއްނަމަ، އެ މީހަކާމެދު ބެލު

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ން ޢަމަލުމަތީ އެ ގޮތުގެ

 
 

ން، އާންުމ މަޞްލަޙަުތ މަތީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ (ބ)

ސާސް އްގެ އިހުޤާއިމުކުރެވިގެންވާ ރައްކައުތެރިކަން ދެމިއޮތް މުޖުތަމަޢެ

ބެލެހެއްޓުމުެގ  ފުލުހުން ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލްކޮށް ތުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުންރައްޔި

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ފުލުހުން ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި 

ހިމެނޭ އާންމު ތަންތަނާއި މަގުަތއް، ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގިދާނެއެވެ. މިގޮތުން، 

ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ތިިބ  ގައިފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނެގުމުގައި އެ ތަނެއް

 ބަޔެއްގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގިދާނެއެވެ.

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމުގައި މީހަކު ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ، ޤާނޫުނ  (ހ)  .8 ހުއްޓުަވއި ބަލައި ާފސްކުރުން 

(ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ  2016/12ނަންބަރު 

 ންނެވެ.މަތީ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ޤާޫނނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 
 

ން، އެ އިޖުރާއަތުތައް މަތީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ށ)

  ކުރަންވާނެއެވެ. ން ޢަމަލުމަތީ ހިންގުމުގައި، އަންަނނިވި ގޮތުގެ
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މީހަކީ ކާކުކަން  އެ މީހަކަށް މަޑުކުރުމަށް އެންގުމާއެކު، އެ  )1( 

 އަންގައިދިނުމަށް އެންގުްނ؛

 
 

ފަދަ އެއްެވސް  ހުއްޓުވާ މީހާގެ ައތުގައި، ބަަލއި ފާސްކުރަންޖެހޭ  )2( 

 ؛އެއްޗެއް އޮތްނަމަ، އެ އެއްޗެއް ަބލައި ފާސްކުރުމަށް އިސްކަންދިުނން

 
 

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާގެ ެހުދމުގައި އެއްޗެއް ރައްކައުކުރެވޭގޮތަށް   )3( 

       ހުންނަ ޖީބު ަފދަ ތަންަތނުަގއި އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮތްނަމަ، 

 އެ އެއްޗެއް ނަގައި ދެއްކުމަށް އެ މީހަކަށް އެންގުން؛ 

 
 

  ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާ ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އެއްބާރުލުންދޭަނމަ،      )4( 

އެ މީހަކު ކޮޅަށް ބަހައްޓައިގެްނ އެ މީހެއްގެ އަންނައުނުގެ މަތިން 

އަތްލައިގެން ނުވަތަ ޑިޓެްކޓަރު ޖައްސައިގެން ބަލައި ފާސްކުރުމާއި، 

ދަ އަންނައުނުގައި އެއްޗެއް ރައްކައުކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ޖީބު ފަ

  ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން؛

 
 

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމަ، ޭއނާ ަބލައި   )5( 

 ކިޔަމަންތެރިކުރުމަށްފަހުގަެއވެ.ފާސްކުރަންވާނީ، ބާރުގެ ބޭުނންޮކށްގެން 

 
 

ން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި،     މަތީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ނ(

ތަނެއްގައި ކަމުގައި ެވފައި، އެ މީހަކު  އެ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަނީ ާއންމު

ތަނަކަށް ގެންގޮސް  ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ފުލުހުން ކަނޑައަޅާ އެހެން

ނަމަ، އަދި އެ މީހަކު     ަބލައި ާފސްކުރެވޭ މީހާ އެދިއްޖެ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް،

 އްއެ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ޚާއްޞަ މަޞްލަޙަތެ

ނެތްނަމަ، އެ ހާަލތުގައި އެ މީހަކު އެދުނުގޮތަށް ޢަމަުލކޮށް، ބަލަިއ 

 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

 
 

ން ީމހަކު ޕޮލިސް މަތީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ) ނ(މި މާއްދާގެ  )ރ(

ތަނަކަށް ގެންދާ ގެންދިއުމަކީ،  ސްޓޭޝަނަށް ނުަވތަ ފުުލހުން ަކނޑައަޅާ އެހެން

ރުހުމުގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި  ގެމީހާބަލައި ފާސްކުރެވޭ 

އެ ހާލަތުގައި އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ދިއުމެކެވެ. ފުލުހުންނާއެކު ދާ 

ނުވަތަ ހަްއޔަރުކޮށްގެން  ގެ ބެލުމުގެަދަށށް ގެނެވުނީކަމުގައެއްނުވާގޮތަށް ުފލުހުން

 ވެ.ނުބެލެވޭނެއެ ބެލުމުެގދަށަށް ގެނެުވީނކަމުގައެއް ފުލުހުންގެ

އެހީތެރިަކމަށް ެއދުާމއި، 

 މުދަލާއި ތަކެތި ބޭނުންުކރުން 

ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުގައި،  (ހ)  .9

ނުވާެނ ހާލަތުގައި، އާންުމ ފަރުދެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް  އެހެން އެކަން ނުޮކށް
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މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު  އެދުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި، އާންމު ރައްޔިތެއްގެ

 ހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ. ފުލު

ން، އާންުމ ފަރުދެއްގެ މަތީ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

އެހީތެރިކަމަށް އެދުމާއި، އާންމު ރައްޔިތެއްގެ މުދާ ބޭނުންކުރުމުގައި އަންނަނިިވ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް

ދެވޭނެަފދަ އެ ހާލަތުގައި، އެޭދ އެހީެތރިކަމަކީ، އޭނާއަށް ވެ  )1(   

 އެހީތެރިކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ މިންަވރު؛

ތެރިަކން ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުގައި އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއްގެ ބޭނުން  )2(   

 ޖެހިފައިވާ މިންވަރު؛ 

އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބިއްޖެނަަމ، ކުރިމަތިވެދާނެ   )3(   

 މިންވަރު؛ނުރައްކައުތެރިކަމާއި، ލިބިދާނެ ެގއްލުމުގެ 

މުދާ ބޭނުންކޮށްެގން ކުރަންޖެޭހ ކަމުގެ ބާވަތާއި، ާހލަތާއި، ެއފަދަ   )4(   

 ކަމެއް އެ ގޮތުގައި ކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން އޮތް މިންވަރު؛ 

ހާލަތުގައި މުދާ ޭބނުންކޮށްފިނަަމ، މުދަލަްށ ލިބިާދނެ ދިމާވެފައިވާ   )5(   

 ންވަރު.ގެއްލުން ނުވަތަ މުދަލަށް ނުރައްކާ އޮތް މި

ން، ފުލުހަކު އާންމު ރައްޔިތެއްގެ މަތީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ނ)  

މުދަލެއް ބޭނުންކޮށްިފނަމަ، ނުވަތަ އާންމު ފަރުދެއްގެ އެހީތެރިކަމެްއ 

ެއ ފުލުހެއްގެ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  ،ހޯދައިފިނަމަ، އެކަން ކުރުމަްށަފހު

 ޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.  ޕަވައިޒަރަށް އެކަން އަންގައި ލިސު

ން، އާންމު ރައްޔިތެއްގެ މުދަލެއް މަތީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ރ)  

މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ރުުހމާނުލައިވެސް،     ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ެއ 

 އެ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފުލުހަކު އާންމު ރައްޔިތެއްގެ މުދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ މުދަލަށް  (ބ)  

 ހޯދުމުގައިގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ނުަވަތ އާންމު ފަރުދެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް 

އެއް ވެއްޖެނަމަ، އެ ކަން ލިޔުމުން އެހީތެރިކަންދޭ މީހާއަށް ހާނީްއކަ

ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމެއް ދޭންޖެހޭފަދަ ާހލަތެއްނަމަ، 

 ތެރިކަން ފޯުރކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ވަގުތުން އެފަދަ އެހީ
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ފުުލހަކު އާންމު ރައްޔިތެއްގެ މުދާ ން މަތީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ (ޅ)  

ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ މުަދލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަަމ، އެ މުދަލަށް 

ލިބުނު ގެއްލުމުެގ ބަދަލު ދައުަލތުން ދޭންާވނެއެވެ. އަދި އާންުމ ފަރުދެއްގެ 

އެއް ވެއްޖެނަމަ،  އެހީތެރިކަންދޭ މީހާއަށް ހާނީއްކައެހީތެރިކަމެއް ހޯދުމުގައި

 ލިބުނު ފަރާަތށް ދައުލަުތގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ނީއްކަ ހާ

ން، މުަދލަށް ިލބޭ ގެއްލުމުގެ މަތީ މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ (ކ)  

ބަދަލު ދިނުމުގަިއ، އެ މުދަލެއް އަލުން އިޢާދަ ނުކުރެވޭވަރަްށ ުނވަތަ މަރާމާުތ 

ގެއްލުން ލިބިއްޖެނަމަ، އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ ނުކުރެވޭވަރަށް 

 ދައުލަތުން އެ މީހަކަށް ދޭްނވާނެއެވެ. ،ދާ ޚަރަދު އެހެން އެއްޗެއް ގަތުމަށް

ޝައްކުކުެރވޭ ަމރުގެ 

ކުަގއި ަމއްޔިތާގެ މަްއސަލަތަ

 ލީލުުކރުން ހަށިގަނޑު ތަހު

އިވާ މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑުެގ މަރުވެފަޝައްކުކުރެވޭ މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި،  (ހ)  .10

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން  ،ލީލުކުރުމުގެ ނުވަތަ އޮޓޮޕްސީ ހެދުމުގެ ބާރުތަހު

 އެވެ.ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެ

ކަމުގެ ޝައްކުކުރެވޭ މަރުގެ މައްސަލަތައް ކަމުގައި ބަލާނީ، އަްނނަނިިވ ކަން (ށ)  

 މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

ންވާ ކުށުގެ ޢަމަލަކާ ގުޅުންހުރި މަރެއްކަމަށް އެކަށީގެޖިނާއީ   )1(   

 ސަބަބުތަކަށް ިބނާކޮށް ތަޙުޤީޤަށް ގަބޫލުކުރެވުން؛

ޤުދުރަތީ މަރަކުން މަރުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެފަދަ،   )2(   

ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ނުވަތަ ނިޝާންތަކެއް މައްޔިތާގެ 

މައްޔިތާ މަރުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައެޅި  ،ހަށިގަނޑުގައި ހުރިކަމަށް

 ކުރުން؛ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔަކު ފާހަގަ

މައްޔިތާގެ ވާރިޘުން ނުވަތަ ވާރިޘުން ނެތްނަމަ، މައްޔިތާގެ މަޞްަލޙަތު   )3(   

ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތަކުން، ަމއްޔިތާ މަރުވުމުގައި ޝައްކުކުރެވޭ 

 ރިކަމަށް ސަބަާބއެކު ބުނުން؛ކަންތައްތަކެއް ހު

އި ހުރި  ބާވަެތއްގެ ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފަމަރުވެފައިވަނީ، އެއްވެސް  )4(   

 ވުން. ކަމުގައި ފަރާތެއް

ގައި، ފަދަ ޝައްކުކުރެވޭ މަރުގެ މައްސަލަތަކު މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ނ)  

ނުވަތަ އޮޓޮޕްސީ ހެދުމުގައި  މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑުގެ ތަހުީލލުކުރުމުގައި

ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ ބަޔާންކުރާ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، އެ ަކމާ
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(ހައެއް) މަސްދުަވހުގެ ތެރޭގައި  6މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،އުސޫލެއް

 ލަންވާނެއެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެުކލަވައި

ފަދަ ހާލަތެއްގައި  ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ )4މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ރ)  

ނުވަތަ އޮޓޮޕްސީ  ފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ތަހުލީލުކުރުމުގައިމަރުވެ

، ހެދުމުގައި އެފަދަ މީހަކީ، ފުލުހުްނގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ހުރި މީހެއްނަމަ

ޕްސީ ހެދުމުގައި ނުވަތަ އޮޓޮ އެފަދަ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ތަހުލީލުކުރުމުގައި

 އްވުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. ފުލުހުން ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުން ބޭ

ފަިއވާ ަމއްޔިާތގެ ވަޅުަލއި

ލީލުުކރުމަށް ހަށިގަނޑު ތަހު

 ނެގުން 

ވަޅުލައިފައިވާ މައްޔިތެއްގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ަބއެއް ނުވަތަ  (ހ)  .11

 ފުލުހުންަންށ ންަމތީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ ،ބާރުބައިތަކެއް ނެގުމުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ؛ޝައްކުކުރެވޭ މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި )1(   

 ށް.ބިދޭސީ މައްޔިތެއްގެ ހަށިގަނޑު އޭނާގެ ޤައުމަށް ގެންދިއުމަ )2(   

) ަވަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މައްޔިތެއްގެ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

 ލިބިގެންެނވެ.ހަށިގަނޑު ނަގަންވާީނ، ކޯޓު އަުމރަކުން އެކަމަށް ހުއްދަ 

ވަޅުލައިފައިވާ މައްޔިތެއްގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ަބއެއް ނުވަތަ  (ނ)  

ނުވަތަ ވާރިޘެއް ނެތްނަަމ، މަޞްލަޙަުތ  ބައިތަކެއް  ނަގާނަމަ، އޭނާގެ ވާރިޘަކަށް

އެންމެ އަވަހަކަށް އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި  ވީ ،ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް

މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ނުަވަތ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ނުަވަތ ބައިތަކެއް 

 ފަރާތެއްެގ ހާޒިރުގައެވެ. ނަގަންވާނީވެސް އެއިން

ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ަބއެއް ނުވަތަ ވަޅުލައިފައިވާ ބިދޭސީއެއްގެ  (ރ)  

ބައިތަކެއް އޭނާގެ ޤައުމަށް ެގންދިއުމަށް ނަގަންާވނީ، ދައުލަުތގެ ކަމާބެޭހ 

މުއައްސަސާގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ. މިޮގތުން، ަވޅުލައިފައިވާ 

ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑު ނުވަަތ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ނުވަަތ ބައިތަކެއް 

ން ޢަމަލުކުރުން މަތީ ގައި، މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެނެގުމު

އިލާގެ ފަރާތުން އެކަމަްށ އާނޫނެވެ. އެހެްނނަމަެވސް، މައްޔިތާގެ  ލާޒިމެއް

 ރުޞަތު ދިނުމަްށ ނިންމިދާނެއެވެ.އެދޭނަމަ، އެ ފު

އް ނުވަތަ ވަޅުލައިފައިވާ ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ަބއެ (ބ)  

ބައިތަކެއް އޭނާގެ ޤައުަމށް ގެންދިއުމަށް ނެގުމަްށފަހު، ެއ ހަށިގަނުޑ 
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ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮނުވުމުގެ ކުރިން، އެއީ ކާކުގެ ހަށިގަނޑެއްކަން 

 ނަގަންވާނެއެވެ. ދެނެގަނެވިދާނެ ފަދަ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލެއް ހެދޭނެ ސާމްޕަލެއް 

ން މައްޔިތާގެ ވާރިޘުންނަްށ މަތީ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި  (ޅ)  

ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަށް އެންގުމުން، އެ ފަރާުތން މައްޔިތާެގ 

ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް ނަގާިއރު ހާޒިރުވެ 

 ވިދާނެއެވެ.މަލުކުރެން ޢަމަތީ ހުންނަން ޭބނުންނުާވނަމަ، އެ ޮގތުގެ

ން ވަޅުލައިފައިާވ މައްޔިތެއްގެ މަތީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ (ކ)  

ހަށިގަނޑު  ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް ނަގާއިރު، ނެގުމުގައި 

ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތެއް ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ، ކަމާުގޅޭ ޚާއްޞަ 

 މުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ. ރައްކައުތެރިކަ

ން ވަޅުލައިފައިާވ މައްޔިތެއްގެ މަތީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ (އ)  

ހަށިގަނޑު  ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާތައް 

ން ފެށުނީއްސުރެ ނިމެންދެން ކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ލިޔުމު

 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ން ނަގާ ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުްނ އިލަޤައުމަށް ފޮނުވަ (ވ)  

ބައެއް، ނުވަތަ ބައިތަކެއް ނަާގ ނެގުން ފިޔަވައި، ވަޅުލައިފަިއވާ މައްޔިތެއް 

ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ނުވަތަ ބައިތަކެއް ނެގި ބޭނުން ނިމުމުން ލަސްނުކޮށް 

 އެންމެ އަވަހަކަށް ވަޅުލާންވާނެއެވެ.  އަދި ވީ

ުގޅޭ ކޯޓު  ޖިނާއީ ކުށްކުށާ

އަުމރު ފިޔަަވއި، އެ ނޫން 

ކަންކަމާ ުގޅިގެން ެނރޭ ކޯޓު 

 އަުމރު ތަންފީޛުުކރުން 

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ފުލުުހންގެ ަމއްޗަށް ނެރޭ ކޯޓު އަމުރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  (ހ)  .12

ފިޔަވައި އެ ނޫން އަމުރުތައް ތަންީފޛުކުރުމުގައި ޖިނާއީ ކުށްކުށާ ގުޅޭ އަމުރުތައް 

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންވާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  އެއްގޮތްވާ

ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ފުލުހުން ކުރުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމަކީ،  (ށ)  

ޚިދުމަތުގައި ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭުނންކޮށްެގން ކުރެވޭެނ ދިވެހި ފުލުހުންގެ 

ފުލުހުންަނށް  އެގޮތުގައި ބާވަތުގެ ކަމެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެފަދަ ކޯޓު އަމުރަކީ،

 އެ ކޯޓުއަމުރު އިސްތިއުނާފު  ،ތަންފީޛުކުރެވޭނެ އަމުރެއް ނޫންކަމުގައި ބަލައި

 ންވާނެއެވެ.ކޮށްދިނުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގައި އެދެ
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ކޯޓުއަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެއްވެސް ތަނެއް ހުސްކުރުމަށް ފުލުހުްނ  (ނ)  

އެ އަމުރެއް ރައްދުވާ  އި، އެފަދަ ތަނެއް ހުސްކުރުމަށްމަސައްކަތްކުރާ ހާލަތުގަ

 ފަރާތަކަށް ފުލުހުން އަންގާ އެންުގންތައް އަންގަންވާނީ ލިޔުމުްނނެެވ. 

ކަމެއް ކުރުމަށް، އެހެްނ  ޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ އަމުރެއް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ކޯޓު  (ރ)  

މުއައްސަސާއެއްގެ އެހީތެރިކަން  ބޭުނންވާނަމަ، އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއް 

 އެފަދަ އެހީތެރިކަމެްއ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ގެން،ހޯދައި

ނަމަ، ވާ ހުސްކުރުން ކަމުގައިތަނެއް  ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަކި (ބ)  

 ޓަކައި އެ ތަނަކުން ނެރޭ ތަކެތި ބެހެއްޓޭނެ  އަދި އެ ތަނެއް ހުސްކުރުމަށް

ނެތްނަމަ، އެ ތަކެތި ެބލެހެއްޓުމަްށ  އެ ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިއިންތިޒާމު 

 އެހީތެރިކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ 

ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު އެކަން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަްށ ކޯޓު އަމުރު  (ޅ)  

ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ،އެ އަމުރެއް ނެރުނު ކޯޓަކަށް ،ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް

 ޚިދުމަތުން ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެވެ.

ކާރިސާތަުކގައި ބާުރގެ 

 ބޭނުންުކރުން 

ކާިރސާއެއްގައި ނުވަތަ ނުރައްކައުތެރި ހާދިސާއަކާ ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ  (ހ)   .13

ގުޅިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ހާލަްތތަކުގައި ފުލުހުްނ 

    ާމޔަތްކުރުމަށްގެދޮރު ޙި އިމުދަލާ އިހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ، މީހުންގެ ފުރާނައާ

 ހުރި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށާއި، ކާރިސާގައި ނުވަތައެ ހިނދަކަށް ކުރެވެން

ތެރިކަން ނުރައްކައުތެރި ހާދިސާގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަްށ އެހީ

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.  

ކާރިސާގެ ނުވަތަ ނުރައްކައުތެިރ ހާދިސާއެއްގެ ހާލަތުގައި، ަބޔަކު އެތިބި  (ށ)  

ތަނެއްގައި އެތިބި ޮގތަށް ިތބެއްެޖނަމަ، އެ ބައެއްގެ ފުާރނައަށް ުނވަތަ މުދަލަްށ 

އްކައުވެދާނެކަމަށް ފުލުުހންނަށް ފެނިއްޖެނަަމ، ރައްކައުތެރި ނުރަ

ސަރަޙައްދެއްކަމަށް ފުލުހުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން 

ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކަނަޑއަޅައިފައިވާ އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް އެ ބަޔަކު ލާނުއިޢު

 ށް ފުލުހުންަނށް އެންގިދާެނއެވެ.ދިއުމަ

        ފަދަ އެންގުމެއް އެންގުމުން،  މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި  (ނ)  

އެ އެންގުމަށް ަތބާނުވެއްޖެނަަމ، އެ އެންގުމަށް ަތބާނުިވ މީހަކު ުނވަތަ ބަޔަުކ 

އެކަށީގެންވާ ބާރުގެ ބޭުނންކޮށްެގން، ރައްކައުތެރި ސަރަޙައްދެއްކަމަށް ފުލުހުްނ 
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ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ލާނުއަކުން އިޢުނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ

 އްދަކަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަޙަ

ފަދަ ހާލަތެއްަގއި ބާރުގެ  މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ރ)  

ބޭނުންކުރުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ ރައްކައުތެރިކަމާއި، އެ ހާލަތުގަިއ މަޞްލަޙަތު 

 ން، ުފލުހުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.މަތީ ޤާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ

ނުވަަތ ހާލަތުގައި، ފަދަ ކާރިސާއެއްގެ  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ބ)   

ނުރައްކައުތެރި ހާދިސާއެއްގެ ހާލަތުގައި، އެފަދަ ކަމެއް ިހނަގއިގެން އުޅޭ 

ަނށް ހެން އެ ސަރަޙައްދެއް ފުލުހުންދަށް އިތުރު ބަޔަކަށް ނުވަދެވޭނޭސަރަޙައް

      މިގޮތުްނ ބަންދުކުރަން ފުލުހުން ިނންމައިފިނަމަ، ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ރި ހާދިސާގެ ހާލަތު ނުވަތަ ނުރައްކައުތެހާލަތު ނިމުމާ ހަމަޔަށް އެ ކާރިސާއެއްގެ 

 ށް ފުލުހުން އެ ސަރަޙައްދެއް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ނިމުމާ ހަމަޔަ

ފުލުހުންނަށް ލިބިެދވޭ ާޤނޫނީ 

ިހމެނޭ   ތެޭރގައިބާުރގެ

 ކަންކަމާއި ވަސީލަތްަތއް 

ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ޤާޫނނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ   .14

ތްތަކާިއ، އަްނނަނިވި ކަންކަާމއި، އާލަ ،އެންމެހައި ބާރުތައް ބޭނުންކުރުުމގެ ގޮތުން

 ފުލުހުންނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ރު ތަކެއްޗާއި، ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިުފމުގެ އިޚްތިޔާ

 ބިޑި؛ (ހ)  

 ޑް ކޮންޓްރޯލް ޓެކްނީްކ؛އެމްޓީ ހޭން (ށ)  

 ރުވެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަްތ؛ދޮ (ނ)  

 ވޯޓަރ ކެނަން؛ (ރ)  

 ނައިން؛  -ކޭ (ބ)  

 ސަރަޙައްދެއް ބަންދުކުރުން؛ މަގެއް ނުވަތަ (ޅ)  

 ޝީލްޑް ޓެކްޓިކްސް. (ކ)  

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި  ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަާދކުރުމުގެ ގޮތުން (ހ)  .15 ބިޑި ެއޅުުވން 

 މީހެއްގެ ގައިގައި ބިޑި އެޅުވިދާނެއެވެ.

 މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި؛  )1(   
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ތަނުން  އެއް  ،ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު  )2(   

 ތަނަށް ގެންދިއުމުގައި؛ އަނެއް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުިރ މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް   )3(   

 ޓަކައި؛  ކުރުމަށް ގެންލުން ދީފާނެކަމަށް ބެލެވޭނަަމ، އެކަމުން ސަލާމަތް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ހުިރ މީހެއްގެ ފަރާތުން ެއހެން މީހަަކށް،   )4(   

ޢަމަލެއް ކޮށްފާނެަކމަށް ނުވަތަ ފުލުހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެފަދަ 

 ޓަކައި؛  ުކރުމަށް ބެލެވޭނަމަ، އެކަމުން ސަލާމަތް

ގައި ހުރި މީހަކު، އޭާނ ބަންދުޮކްށފައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަދށު  )5(   

ފައި ހުރި ތަަނށް ުނވަތަ މުދަލަށް ގެންުލންދީފާނެަކމަށް ބަހައްޓައި

 ޓަކައި؛ ކުރުމަށް ބެލެވޭނަމަ، އެ ކަމުން ސަލާމަތް

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު، ޖަލުގެ   )6(   

ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ     

 މީހަކު ކިޔަމަންތެރި  ނުވަތަ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްުކމުގެ ސަބަބުން އެ

 ޓަކައި. ކުރުވުމަށް

މީހަކު ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ ހާލަތުަގއި، ބިޑި އަޅުވާ އެޅުވުމުގައި ބިޑި އެޅުވޭ މީހާ  (ށ)  

އަނިޔާައށް ފުލުުހން ނުކިޔަމަންތެރިވެ ގަދަފަދަކަން ެދއްކުމުގެ ސަބަބުން ިލބޭ 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.  ޒިންމާވާކަށެއް

ބިޑިެއުޅވުުމގައި ަޢމަލުކުރާނޭ 

 ގޮތް 

ގެމަތިްނ އެޅުވުމުގައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުމީހެއްގެ ގައިގައި ބިޑި  (ހ)  .16

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 
 

ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ ހާލަތާިއ، ބިިޑ އަޅުވަންޖެހޭ މީހާގެ ޢަމަުލތައް ހުރިގޮތުެގ  (ށ)

މައްޗަށް ބަލައި، ކިޔަމަންތެރިކަާމއެކު ފުލުހުން އަންގާ ގޮތަަކށް ަޢމަލުކުރުމަށް  

 ގުމަށްފަހު ބިޑި އެޅުވިދާނެއެވެ.އަޅުވަންޖެހޭ މީހާއަށް އެންބިޑި 

 
 

ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ މީހާގެ އަތުގައި އޭނާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް  (ނ)

ލިބިދާނެފަދަ އެއްޗެއް އޮތްނަމަ، އެ އެއްޗެއް ވަގުތީގޮތުން އޭނާގެ އަތުން 

ދޫކޮށްލުމަށް އެްނގުމާއެކު، ެއގޮތަށް ޢަމަުލ އަތުލުން ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް އަތުން 

ނުކޮށްފިނަމަ ބާރުގެ ބޭނުންކުރާެނކަމަށާއި، އެ ހާލަތުގައި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ 

 ޒިންމާ ފުލުހުން ނުނަާގނެކަން ައންގައި އިންޒާރުކުރަންވާނެއެވެ.
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ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ މީހާގެ ދެއަތުގެ ކުޑަހުޅުގައި ބިޑި އެޅުވުމުން އޭނާ  (ރ)

ުނވަތަ އޭނާ ގަދަފަދަކަން ނުދައްކާ ހާލަތްތަކުގަިއ ހާލަތްތަކުގައި ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ 

       އެނޫން ގޮތަކަށް ބިޑި އަޅުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުޑަހުޅުގައި 

 ވާ އަޅުވަންވާނީ، ދެއަތް ފުރަގަހަށްބިޑި އަޅުވާއިރު އާންމު އުސޫލުން ބިޑި 

ޮގތާއި، އޭނާެގ  ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް، ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ މީހާގެ ޢަމަުލތައް ހުރި

ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރަށާއި، ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ މީހާެގ 

 ގޮތަށް ބިޑި އެޅުވިދާނެއެވެ. ޗަށްވާއަތް ކުރިމައް ހާލަތަށް ަބލައި، ދެ

 
 

ފައި އޮންނަންވާީނ އެ މީހެއްގެ އަތް، ބިޑީެގ ތެރެއިން ބިޑި އަޅުވައި (ބ)

ފައި ބަހައްޓަންާވނީ، މީހާގެ ވޭނޭ ވަރަށެވެ. އަދި ބިޑި އަޅުވައިދަމައިނުގަނެ

ފައި ފަދަ ިމންވަރެއްގެ ދޫމިނެއްގައެވެ. ބިޑި އަޅުވައި އަތްތިލައަށް ލޭހިނގާނެ

ފައި އޮންނަ ބިޑި އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި  މީހެއްގެ އަތުގައި އަޅުަވއިހުންނަ

ވެދާނެކަމަށް ބާރުވެދާނެކަމަށް، ނުވަތަ އެ މީަހކު ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ބިޑި ބާރު 

 ަތށް ބިޑި ލޮކްކުރަްނވާނެއެވެ.ފައިވާ ބިޑި ބާރުނުވާނޭގޮބެލެވޭނަމަ، އަޅުވައި

 
 

އެހެން ، މީހާކު ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްަކއިފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ  (ޅ)

މީހަކަށް ނުވަތަ ޭއނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުޮކށްފައިހުިރ ފުލުހުންެގ 

މަރުކަޒުގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭްނ 

އަށް ެއފަދަ ކަމެއް ނުުކރެވޭނެ ފަަދ މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށް ެބލެވޭަނމަ، އޭނާ

 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.   ގޮތަކަށް ބިޑި އެޅުވުމަށް މި

 
 

      މީހަކު ކޮޅަށް ބަހައްޓައިގެން ނުވަތަ  މީހެއްގެ ގައިގައި ބިޑިއަޅުވާއިރު އެ (ކ)

މީހަުކ ބަންޑުން  މީހަކު ކަކޫމަތީ އިށީނދެ ބައިންދައިގެން ނުވަތަ، އެ އެ

ރި އޮފިސަރަށް ވަގުތު ބިޑި އަޅުވަންހު ބާއްވައިގެން ބިޑި އެޅުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
 

މީހެއްގެ ގައިގައި ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ ހާލަްތތަކުގައި، ބިޑިއަޅުވާނެ ގޮތާއި،  (އ)

 އަޅުވާނެ ބިޑި ކަނޑައަޅާނީ، ބިޑި އަޅުވާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެވެ. 

ބިޑި އެޅުވޭނެ ހާލަތުގައި މީހަކު ބިޑި އަޅުވަންވާނީ، އެ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން  (ހ)  .17 ަފއި ބެެހއްޓުން ބިޑި ައޅުަވއި

ބިޑިއަޅުވާ މީހާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އަދި އާންމު އުސޫލުން 

ކެްއ) ގަޑިއިރުގެ (އެ 1ފައި ބަހައްޓަންާވނީ، ހާލަތު ދެމިއޮްތނަމަ، ބިޑި އަޅުވައި

 ވަގުތަކަށެވެ.

ފައިވާ މީހާގެ ނުކިޔަމަންތެރިކަމާއި، އެ މީހެއްގެ ފުށުން އެހެްނ ބިޑި އަޅުވައި (ށ)  

ށީގެންވާ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުަރއްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް އެކަ
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ގުތަށްވުެރ (އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ވަ 1ޫބލުކުރެވޭނަމަ، ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ގަ

 އަޅުވައިފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.އިތުރަށް ބިޑި 

ނަމަވެސް، ފުލުުހްނ އޮތް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި (ނ)  

ހައްޔަރުކުރާ މީހަކު، ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަންޖެހޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީއަށް 

(އެކެއް)  1ނުވަތަ ފުލުުހންގެ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށް ހޭދަވާ ވަުގތު 

      މީހަކު އެފަދަ ތަނަކަށް ގެންދެވެންދެން  ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އެ

 އިފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.ބިޑި އަޅުވަ

 މީހަކު ގައިގައި ބިޑި އަޅުވައިފިނަމަ، ދިމާވާ ކުއްލި ކަމެއްގައި ބިޑި ނައްޓަން (ރ)  

ހަވާލުވެުހންނަ ފުލުސް ގޮތަށް، އެ މީހަކާ  ޖެހިއްޖެނަމަ، އަވަހަށް ބިޑި ނެްއޓޭނެ

ފައި ހުރި ތަނެއްގެ ޑިއުޓީގައި ތިބި މީހަކު ބަހައްޓައި އޮފިސަރުގެ ނުވަތަ އެ 

 ފުލުހުންގެ އަތުގައި ބިޑީގެ ތަޅުަދނޑި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ެގ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑި އެޅުވޭނެ ހާލަތްތަކުގަިއ، ައންނަނިވި ބާވަތްތަކު  .18 ބިޑީގެ ވަްއތަރުަތއް 

ބިޑިންކުރެ ބިޑިއެއް އެޅުވުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ. މި ގޮތުން ިނންމާިއރު، ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ 

 ހާލަތާއި، ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ މިންވަރާއި، މީހާެގ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

 އަތު ބިޑި؛ (ހ)  

 އެއްހުޅު ބިޑި؛ (ށ)  

 ބައިން ބިޑި؛ (ނ)  

 ބިޑި؛އިނގިލި  (ރ)  

 އަންގި ބިޑި؛ (ބ)  

 އެކަހެރި ބިޑި؛ (ޅ)  

 ޖޯޑު ބިޑި؛ (ކ)  

 މުލައްދަނޑި ބިޑި؛ (އ)  

 ޖެކެޓް ބިޑި؛ (ވ)  

 އެނދު ބިޑި؛ (މ)  
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 ދޯރި ބިޑި؛ (ފ)  

 ދަހަނާ ބިޑި؛ (ދ)  

 ފައި ބިޑި؛  (ތ)  

 ޕްލެކްސް ކަފް. (ލ)  

ދައުރު އަދާކުރުމުގައި، މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ  (ހ)  .19 އެމްޓީ ހޭންޑް ކޮންޓްރޯލް 

ދަށަށް ގެނައުމުގައި، ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ 

ފަރާތްތައް ހުއްޓުވުމާއި، މީހުްނ ހިފެހެއްޓުމާއި، އެއްފަރާތްކުރުމާއި، ޤާނޫނާ 

ތެއް ނުލަިއ ތިޔާރެއް ނުވަތަ އާލަ ރުމުގައި ހަޚިލާފު އެއްވުންތައް ކޮންޓްރޯލްކު 

ސާސްކުރުވާފާނެ އިހުމީހާއަށް ވަގުތީ ތަދެއް ނުވަތަ ާހސްކަމެއް، އުނދަގުލެއް 

ގޮތަކަށް ނުވަތަ ނަރވް ޕްރެޝަރ، ޖޮއިންޓް ހޯލްޑް، ބޮޑީ ހޯލްޑްކުރުމަށް 

 އުކުޅު ގައިގައި އަތްލައިގެން ުކޑަމިންވަރެއްގެ ތަދެއްވާގޮތަށް 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ންކުރުމުގައި، މީުހންނަށް ވާ ހާނީއްކައެމްޓީ ހޭންޑް ކޮންޓްރޯލްގެ ޓެކްިނކް ބޭނު (ށ)  

 ރުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.ކުޑަވާނޭގޮތަށް ޢަމަލުކު

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި، އެމްޓީ ހޭންްޑ ކޮންޓްރޯލްގެ  (ނ)  

ޓެކްނިކް ބޭނުންކުރުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ ހާލަތަކާ އެކަށޭނަ 

 އުކުޅުތަކެވެ. 

ޝީލްޑް ޓެކްޓިކްސް 

 ބޭނުންުކރުން 

ނުވަަތ ޮކންޓްރޯލްކުުރމަށް ހިންާގ ހަމަނުޖެހުން  ގެންގިނަބަޔަކު އެއްވެ (ހ)  .20

އަމިއްލަ  ،ނުކިޔަމަންތެރިކަން ކޮންޓްރޯލްކުުރމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު 

ނުަވތަ ތަނަކަްށ  ން ފަަހތަށް ޖެއްސުމަށާއި، މަގަކަށްރައްކައުތެރިކަމަށާއި، މީހު

ވަދެވެންހުރި ދޮރެއް ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެަދށުގައި ހުރި 

 ޓެކްޓިކްސް ބޭނުންކުެރވިދާއެވެ. ކަން ދިނުމަްށ ޝީލްޑް މީހަކަށް ރައްކައުތެރި

 ހަތަށް ޖެއްސުމަށް ނުވަތަ ޝީލްޑް ޓެކްޓިކްސް ބޭނުންކުރާއިރު ގިނަބަޔަކު ފަ (ށ)   

 މީހުްނ ކޮންޓެއިންކުރުމަށް ބޭުނންކުރެވިދާނެއެވެ.  ހައްޔަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ޝީލްޑް ޓެކްޓިކްސް ބޭނުންކުރާއިރު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި ހާލަތް ކަނޑައަޅާނީ    (ނ)  

 އެ ވަގުތަކު އެ ތަނެއްގައި ހުންަނ ކޮމާންޑަރެއް ނުވަތަ އިސްފަރާތަކުންނެވެ. 
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ދޮުރވެއްުޓމަށް ބޭުނންކުރާ 

 ތް އާލަ

ދޮރުވެއްޓުމަށް ބޭުނންކުރާ ާއލަތަކީ، ބާރުގެ ބޭުނންކޮށްގެްނ ތަނަކަްށ  (ހ)   .21

 އަންނަނިވި އާލަތްތަކެވެ.  ،ވަންނަންޖެހޭ ހާަލތްތަކުގައި ބޭުނންކުރާ

 ހައިޑްރޯލިކް އެންޓްރީ ޓޫލް؛ )1(   

 ޓޫލް؛-ކޭ )2(   

 ބެޓެރިންގ ރެމްސް؛ )3(   

 ބޯލްޓް ކަޓަރ؛ )4(   

 ޗޭނު ކީސް؛  )5(   

 ދަތް ދަގަނޑު؛ )6(   

 ހެމަރ؛ )7(   

 ކޯރާޑި؛ )8(   

 ކަޓަރ؛ގޭސް  )9(   

 ބުރުމާ؛ )10(   

ފުލުހުން ބޭުނންުކރާ  މިނޫނަސް، ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޤައުމުތަކުގައި )11(   

 ތްތައް.ޚާއްޞަ އާލަ

ފުލުހުން ިހންގާ އޮޕަރޭޝަނަާކ ގުޅިގެން ބާރުގެ ބޭނުންޮކށްެގން ތަނަަކށް  (ށ)  

ތެއް ކޮށްފައިވާ އާލަވަންނަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން

ލުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ފުލުހުންަންށ ން ދޮރު ހުޅުވުމާއި، ދޮރު ވައްޓައިބޭނުންކޮށްގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ން ދޮރު ހުޅުވުމާއި، ތެއް ބޭނުންކޮށްގެ  (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އާލަމި މާއްދާގެ (ނ)   

 ވަނުމަްށޓަކައި ހުންނަ ދޮރު އެ ތަނަަކށް ލުމުގެ މާނައިގެ ތެޭރގައި، ދޮރު ވައްޓައި

 ނުަވތަ ަބންދުކޮށްފައިވާ ގޭޓް ފަދަ ތަންަތން ހިމެނެއެވެ. ނުވަތަ ފާރު ބިތްނުވަތަ 

  

ން ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުްނކުރަންވާނީ،  މަތީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ރ)  

 އެ ބާރު ބޭނުންކުރުމަށް ޤާޫނނު ހުއްދަކުރާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.
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ޫނނާއި ޚިލާފު ިހންގާ ާޤނޫނާއި ޚިލާފު ޢަމަުލތަކާއި، ޤާ  ގެންގިނަބަޔަކު އެއްވެ (ހ)  .22 ވޯޓަރ ކެނަން ޭބނުންކުުރން 

ކަށް ލުމަށް ނުވަތަ ފުލުހުން ބަންދުކޮްށފައިވާ ސަރަޙައްދައެއްވުންތައް ރޫޅައި

 އުޅޭ ހާލަތްތަކުގައި، އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްގަދަކަމުން ބަޔަކު ވަންނަން 

 ޔަކު ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރާއި ޓަކައި ޕްރެޝަރުގައި ފެން ޖަހައިގެން އެ ބަ

 ރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.އިޚްތިޔާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި، ވޯަޓރ ކެނަން  (ށ)  

ެފން ޖެހުމުެގ  ،ގައި ފެން ޖަހާނަމަބޭނުންކުރުމުގައި މީުހންގެ ގަޔަށް ޕްރެޝަރު

ންކުރާނެކަން ލުމުގައި ވޯޓަރ ކެނަން ޭބނު ރޫޅައި އެ އެއްވުން ،ކުރިން

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ން ވޯޓަރ ކެނަން ބޭނުންކުރުމުގައި، މަތީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ނ)  

 ރ ކެނަން ބޭނުންކުރެވިާދނެއެވެ. ވަކިވަކި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ވޯޓަ

ދެއްގައި ހުންަނ އެ ސަރަޙައް ،ވޯޓަރ ކެނަން ބޭނުންކުރާ ހާލަތުގައި (ރ)  

ރުމަށް ހެން ޭބނުންކުއިމާރާތްތަކާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ނުވާނޭ

 ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.

 ކެރުމުގެ ފެނާއެއްކޮށްފައިވާ ކުލައާއި، ،ވޯޓަރ ކެނަން އިން ފެން ަޖާހއިރު (ބ)  

 ޖެހިދާނެއެވެ.  އަސަރު އެކުލެވޭ ކެމިކަލް ފެނާ އެއްކޮށްގެން

 

ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއްަގއި ވޯޓަރ ކެނަން ބޭނުންކުރަްނ ޖެހިއްޖެ  (ޅ)  

             ޖެހޭކަމަްށ ނިންމާނީ،  ހާލަތެއްގައި ވޯޓަރ ކެނަން ބޭނުންކުރަން

ނުވަތަ އެ ވަގުތު އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި  އެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ކޮމާންޑަރު

 ކޮމާންޑަރެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ހުށަހެޅޭ ނުވަތަ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ ނުވަަތ  (ހ)  .23 ކޭނައިން ސްކޮޑް 

ޓަކައި ނުވަތަ  ފުލުހުން ހޯދާ ހޯދުމުން ފެންނަ މައްސަލަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށް

ރައްކައުތެިރކަން ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދެއް ނުވަތަ ތަނެއްެގ ލުހުން ސަލާމަތާއި ފު

ޓަކައި، ނުވަތަ ފުުލހުން ހިންާގ  ކުރުމަށް ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު

އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތަށް ވާސިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެއްގެ 

 ގޮތުން ކޭނައިން ޭބނުންކުރެވިދާެނއެވެ.

ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި، ގެ ޚިދުމަތުަގއި ކޭނައިން ދަރަޖަދިވެހި ފުލުހުން (ށ)   

 މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާއި، ދަރަޖަކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ަހމަތަކާއި، ރޭންކާއި،
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ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގައި  ،ޚިދުމަތުގައި ގެންގުޅުމާއި

 ވައިލަންވާނެއެވެ.ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް އެކުލަ

ވަތަ ސަަރޙަްއެދއް މަެގއް ނު

 ބަންދުުކރުން 

އި، ހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ާޤނޫނު) އާދިވެ( 2020/34ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ހ)  .24

ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ނިސްަބތްާވ ޤާނޫނުތަކުން ުފލުހުްނނާ ހަާވލުކޮށްފައިވާ 

         ޓަކައި،  އަދާކުރުމަށްމަސައްކަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ނުވާނެ ހާލަތްތަކުގަިއ  އެ ވަގުތަކަށާއި ހާލަތަށް ބަލައި، އެކަން އެހެން ނުކޮށް

ތީގޮތުްނ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ނުވަތަ މަގެއް ނުވަތަ މަގަކުން ބައެއް ވަގު

 ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ.

މަެގއް ނުވަތަ މަތީްނ،  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރެވޭނީ، ފުުލހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް  ސަރަޙައްދެއް

(ހަްތދިހަ ދޭއް)  72އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދައާއެކު، ގިނަވެގެން މެދުނުކެނޑި 

 ގަޑިއިރަށެވެ.

ން މަގެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް މަތީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ނ)  

ގެ ނަމާއި، ހުއްދަދިން އޮފިސަރު ،ހުއްދަދޭ ކޮންމެަފހަރަކުބަންދުކުރަން 

އެަކން ލިޔުުމން ރިކޯޑުކޮށް  ،ސޮއި ހިމެނޭހެން ސަރވިސް ނަންބަރާއި

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ފަށާނީ، ދިވެހި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .25 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 އިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.ޝާ

______________________ 


