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ންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެ

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

ލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ) އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު ( 5/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލުހުންގެ ބެ ށުން ފު ގެ ދަ

ު އެއްގަމު އުޅަނދާބެހޭ  ވާއިދ  ގަ

 

 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ  2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ)  .1 ތަޢާރަފު

ގެނެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދާމެދު  ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

 ލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.ސޫޢަމަލުކުރެވޭނެ އު

 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ  2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ (ށ)  

    އެ ޤާނޫނުގެ ލިބިގެން، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު 1-68ޤާނޫނު) ގެ 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވައިލައިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަ 3

(ނ)  

 

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "

ގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދާބެހޭ ) ޤާނޫނު

 ގަވާއިދު" އެވެ. 

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދަކީޞަޤްމި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 ދުޞަޤްމަ

ގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދާމެދު ) ޤާނޫނު

ވާލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، ހަޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، އުޅަނދު އަނބުރާ 

ވާލުވެފައިނުވާ އުޅަނދާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، ޖިނާއީ ކުށެއް ހިންގުމުގައި ހަ

ލުތަކާއި، ސޫރެވޭ އުޅަނދާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކު

 ލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ. ސޫއެކަން ކުރެވޭނެ އު

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

ގެނަސްފައިވާ އުޅަނދު 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ 

 ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބެލުން

ގެ ދަށުން ) އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .3

ޅަނދެއް އުފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދެއް، އެ 

ދިވެހި (ބާރަ) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި،  12ހިފެހެއްޓި ވަގުތުން ފެށިގެން 

ރޭންކުން  ގެގެ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު
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އްގެ މަޢުލޫމާތާއި ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރަކަށް، އެ އުޅަނދެ

 އުޅަނދު ހިފެހެއްޓި ސަބަބު، އުޅަނދު ހިފެހެއްޓި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމެއް  (ށ)  

(ބާރަ) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި،  12އޮފިސަރަށް ރައްދުވުމާއެކު، ގިނަވެގެން 

އެއްގަމު ( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ފައިވަނީ ޓައިއުޅަނދު ހިފަހައް

ފަދަ  ގެ ދަށުން އުޅަނދު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ) ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، އެ އޮފިސަރު 

 ންމަންވާނެއެވެ.ނި

ފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ޓައިމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އުޅަނދު ހިފަހައް (ނ)  

ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ގެ އޮފިސަރު ރިޢާޔަތްދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުމައްޗަށް 

 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ފައިވަނީ ޓައިހިފަހައްއެ އުޅަނދެއް   )1(   

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،އިނު) އާއެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫ(

އުޅަނދު ހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް  ،ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައިދައިހަ

 ލަތެއްގައިތޯ؛ހާބަޔާންކުރާ 

އެއްގަމު ( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުމުގައި   )2(   

ފައިވާ ދައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ،އިނު) އާދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫ

 ،ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް

 އުޅަނދު ހިފެހެއްޓި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ.

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި 

ހިފަހައްޓައިފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދު 

 އަނބުރާ ހަވާލުކުރުން

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، އުޅަނދު  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .4

ފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން ނޫންކަމުގައި ޓައިހިފަހައް

 އެ ނިންމުން ނިންމުމަށްފަހު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަދިފައިވާނަމަ،މައިނިން

) ސައުވީސް ( 24ގިނަވެގެން  އުޅަނދު ހިފެހެއްޓި ވަގުތުން ފެށިގެން

ވާލުވުމަށް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ހަގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އުޅަނދާ 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

އަންނަނިވި ކަންކަން  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމުގައި (ށ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން ޓައިއުޅަނދު ހިފަހައް  )1(   

 ފައިވާކަން؛މައިން ނިންދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުނޫންކަމުގައި 

 ފައިވާ ތަން؛މައިވާލުކުރުމަށް ނިންހައުޅަނދު އަނބުރާ   )2(   

 ވާލުވުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު؛ހައުޅަނދާ އަނބުރާ   )3(   

ވާލުވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ހައުޅަނދާ އަނބުރާ   )4(   

ވާލުވެފައިނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ހަ

ވާލުނުވާ ހަދަށަށް ގެނެވޭ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ވެރިފަރާތުން 

އުޅަނދާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ދަށުން 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން.

ވާލުކުރެވޭނީ އުޅަނދުގެ ހަވާލުކުރެވޭ އުޅަނދު ހަމި މާއްދާގެ ދަށުން އަނބުރާ  (ނ)  

 ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ލިޔުމުން ހުއްދަދޭ ފަރާތަކަށެވެ.

ވާލުވުމަށް ވެރިފަރާތަށް ހަމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުޅަނދާ އަނބުރާ  (ރ)  

 ،އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން  ،(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7އަންގާތާ ގިނަވެގެން 

 ވާލުވާންވާނެއެވެ.ހައުޅަނދާ 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއެކު 

ހިފަހައްޓައިފައިވާ އެއްގަމު 

 އުޅަނދާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، އުޅަނދު  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .5

ފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން ކަމުގައި ޓައިހިފަހައް

(ސައުވީސް)  24ހިފެހެއްޓި ވަގުތުން ފެށިގެން ފައިވާނަމަ، އުޅަނދު މައިނިން

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އުޅަނދު ދުއްވަން އިނީ 

ނުވާނަމަ، އުޅަނދު ދުއްވަން އިން ފަރާތަށް، އެކަން  ވެރިފަރާތް ކަމުގައި

 ން އަންގަންވާނެއެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު

ގެ ދަށުން އުޅަނދުގެ ވެރި ފަރާތަށް ނުވަތަ އުޅަނދު މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

ދުއްވަން އިން ފަރާތަށް ދޭ ނޯޓިހުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުނު ސަބަބު؛  )1(   

 އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުނު ވަގުތު؛  )2(   
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 އުޅަނދު ހުރި ތަން؛  )3(   

 މުއްދަތު؛އުޅަނދު ހިފެހެއްޓިފައިވާ   )4(   

 ވާލުކުރެވޭނީ ކޮން ފަރާތަކަށްކަން؛ހައުޅަނދު އަނބުރާ   )5(   

 ވާލުވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު.ހައުޅަނދާ   )6(   

 ވާލުވުމަށްހައުޅަނދާ ) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، 6މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)  

ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވި ޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު 

 ވާނެއެވެ.ނަންމަޢުލޫމާތު ހިމަ

ޤާނޫނު ވާލުވުމުގެ ކުރިން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ހައުޅަނދާ   )1(   

ގެ  )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( 2009/5ނަންބަރު 

ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދައިނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަށުން 

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ  ،ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއް ވާނަމަ ދަށުން

ނުވަތަ ޤާނޫނާއި  ހުށަހަޅަންވާނެކަން ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން

ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އެނޫން ކަންކަން 

ކަމެއް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  އެ ،ހުރިނަމަ އެ ކަމެއްގެ ތަފުސީލާއި

 ހުށަހަޅަންވާނެކަން؛ލިޔުން 

 ފައިވާ ތަން؛މައިވާލުކުރުމަށް ނިންހައުޅަނދު އަނބުރާ   )2(   

އުޅަނދާ  ،އުޅަނދު ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު  )3(   

 ،(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7ގިނަވެގެން  ހަވާލުވުމަށް އަންގާތާ

 ވާލުވާންވާނެކަން؛ހައުޅަނދާ  ،އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން

ވާލުވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ހައުޅަނދާ އަނބުރާ  )4(   

ވާލުވެފައިނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ހަ

ވާލުނުވާ ހަދަށަށް ގެނެވޭ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ވެރިފަރާތުން 

އުޅަނދާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ދަށުން 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން.

ވާލުކުރެވޭނީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ހަމި މާއްދާގެ ދަށުން އުޅަނދު އަނބުރާ  (ރ)  

 ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ލިޔުމުން ހުއްދަދޭ ފަރާތަކަށެވެ.
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ވާލުކުރެވޭނީ، އުޅަނދުގެ ހަމި މާއްދާގެ ދަށުން އުޅަނދު އަނބުރާ  (ބ)  

 ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.ވެރިފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދީފައިވާ ނޯޓިހުގައި، މި މާއްދާގެ   )1(   

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިމަނައިފައިވާ ކަންކަން 1(ނ) ގެ (

 ފުރިހަމަކުރުމުން؛

ނު) އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ޤާނޫ( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   )2(   

ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ދައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ،އިއާ

 އުޅަނދުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުން.

ވެރިފަރާތުން ހަވާލުނުވާ އުޅަނދުގެ 

 މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން

އަނބުރާ  ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ އުޅަނދުރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ (ހ)  .6

ވާލުވެފައިނުވާ ހަވާލުވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެރިފަރާތުން ހަ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  އުޅަނދުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ފެންނަގޮތަށް

 ންމުއާގެ ވެބްސައިޓުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ގެޒެޓުގައްޔާއި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

    ންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންއާމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު  (ށ)  

ވާލުވުމަށް، އުޅަނދުގެ ހަ(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް، އުޅަނދާ  60

 ވެރިފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ންމުކުރާ އާން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ނ)  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،މަޢުލޫމާތުގައި

 އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު؛  )1(   

 އުޅަނދުގެ ބާވަތް؛  )2(   

 އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުނު ތަން؛  )3(   

 ؛ޚުވާލުވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީހައުޅަނދާ   )4(   

     ވާލުވުމަށް ދީފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރީޚުގައި ހައުޅަނދާ   )5(   

     ނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ  ވާލުވެފައިހަވެރި ފަރާތުން އުޅަނދާ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަދަ އުޅަނދަކާމެދު  7

 ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން.
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ވެރިފަރާތުން ހަވާލުނުވާ އުޅަނދާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

ވާލުވެފައިނުވާ ހަވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  ގައިވާ މުއްދަތުގައި  6މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .7

ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ،ލުންސޫތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު ،އުޅަނދާމެދު

 ން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޚިދުމަތު

ލެވޭ ނީލަމެއްގައި އެ އުޅަނދެއް ވައިންމުކޮށް ހުޅުއާ  )1(   

 ލުން؛ ނުވަތަކައިވިއް

 ލުން.ތައިއެ އުޅަނދެއް ނައް  )2(   

ވެރިފަރާތުން ހަވާލުވެފައިނުވާ 

އުޅަނދު ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުމުގެ 

ނުވަތަ ނައްތައިލުމުގެ ކުރިން 

 ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރުން

ލުމަށް ނުވަތަ ކައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނީލަމުގައި ވިއް 7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .8

އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން، ފައިވާ އަޅައިލުމަށް ކަނޑަތައިނައް

ލު ލުމުގެ ކުރިން، ބާޠިތައިލުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ނައްކައިނީލަމުގައި ވިއް

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ވާލުވެފައިނުވާ ހަވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ މުއްދަތުގައި   6މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ފުލުހުންގެ ދިވެހި ކުރުމަށް، ލުއުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠި

 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ންޚިދުމަތު

ކުރުމަށް ލު މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠި (ނ)  

ލު (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠި 14ހުށަހަޅާތާ 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  ،ކުރުމަށްފަހު

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ށް ޚިދުމަތަ

ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުމުގެ ކުރިން 

 އިޢުލާނު ކުރުން

ލުމަށް ކައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ނީލަމުގައި ވިއް 7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .9

އެ އުޅަނދުތައް ނީލަމުގައި ފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ޅައިކަނޑައަ

އްޔާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ލުމުގެ ކުރިން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަކައިވިއް

 ކުރަންވާނެއެވެ. ންމުއާވެބްސައިޓުގައި  ޚިދުމަތުގެ

ންމުކުރާ އާން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ށ)  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،މަޢުލޫމާތުގައި

ފައިވާ އުޅަނދުގެ ބާވަތާއި ޅައިލުމަށް ކަނޑައަކައިނީލަމުގައި ވިއް  )1(   

 މޮޑެލް ނަންބަރު؛
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ފައިވާ އުޅަނދުތައް ޅައިލުމަށް ކަނޑައަކައިނީލަމުގައި ވިއް  )2(   

ފައިވާ ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ނީލަން އަޅައިލުމަށް ކަނޑަކައިވިއް

 މުށްދާނެ ގޮތާއި، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިންތިޒާޔަކުރި

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.

ނައްތައިލެވޭ އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު 

 އާންމުކުރުން

ލެވޭ އުޅަނދުތަކުގެ ތައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނައް 7މި ގަވާއިދުގެ    .10

ލުމަށްފަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތައިމަޢުލޫމާތު، އެ އުޅަނދުތައް ނައް

 ންމުއާގެ ވެބްސައިޓުގައި އްޔާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެޒެޓުގަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 

ވަގަށް ނަގައިފައިވާ  ،ހުންނަ

 އުޅަނދު

ގެ ދަށުން ) އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)   .11

ފައިވާ ގައިއުޅަނދަކީ، ވަގަށް ނަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ

 ،ކުރިން  ހަމަވުމުގެ އުޅަނދެއްނަމަ، އުޅަނދު ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތު

ށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަ ،އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ،އުޅަނދު ހޯދުމަށް

 ލިޔުމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އުޅަނދެއް ހޯދުމަށް ފައިވާ ގައިވަގަށް ނަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން (ށ)  

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު  ،ވެރިފަރާތުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި

 ވާނެއެވެ.ނަންހިމަ

 ގެވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  )1(   

ނަންބަރު ނުވަތަ ވެރިފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު؛

 އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛  )2(   

ކުރި ޓުފައިވާކަން ވެރިފަރާތުން ރިޕޯގައިއުޅަނދު ވަގަށް ނަ  )3(   

 ؛ގުޅޭ ލިޔެކިއުން ތާރީޚާއި ކަމާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި  (ނ)  

       ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާނަމަ، ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު 

ފައިވާކަމަށް ގައިފައިވާ އުޅަނދު ވަގަށް ނަނައިއެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ހިމަ

ނުވަތަ އެފަދައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާނަމަ  ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު

އެ އުޅަނދެއް ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ،ރިޕޯޓުކޮށްފައިނުވާ ސަބަބަށް ބެލުމަށްފަހު
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ވާލުކުރުމާ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވެރިފަރާތަށް އުޅަނދު އަނބުރާ މުއްދަތު ހަ

 ން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގުޅޭގޮތުން 

(ހަތްދިހަ ދޭއް)  72ހުށަހެޅުމެއް ލިބޭތާ  ދަށުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ރ)  

ން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ދިވެހި ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން 

 ފައިވާ ގޮތް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.މައިނިން

ތިރީގައިވާ  ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ވެރިފަރާތަށް އަންގާ އެންގުމުގައި (ބ)  

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

     ވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން ހަވެރިފަރާތަށް އުޅަނދު އަނބުރާ   )1(   

 ފައިވާ ގޮތް؛މައިން ނިންފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުދިވެހި 

ފައިވާނަމަ، އުޅަނދު މައިވާލުކުރުމަށް ނިންހައުޅަނދު   )2(   

 ވާލުކުރެވޭނެ ތާރީޚާއި ތަނާއި ފަރާތް.ހަ

ފައިވާ ޅައިވާލުކުރުމަށް ކަނޑައަހަމި މާއްދާގެ ދަށުން ވެރިފަރާތަށް އަނބުރާ  (ޅ)  

އުޅަނދު، އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ލިޔުމުން 

 ވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.ހަހުއްދަދޭ ފަރާތަކަށް 

ފައިވާ ޅައިވާލުކުރުމަށް ކަނޑައަހަމި މާއްދާގެ ދަށުން ވެރިފަރާތަށް އަނބުރާ  (ކ)  

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިފަރާތުން  7ގިނަވެގެން  ،އުޅަނދު

 ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ޖިނާއީ ކުށެއް ހިންގުމުގައި 

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

 އުޅަނދު

ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ އުޅަނދަކީ ޖިނާއީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު (ހ)  .12

ށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޚިދުމަތަކުށެއް ހިންގުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް އެ 

(ހަތްދިހަ ދޭއް) ގަޑިއިރުގެ  72އުޅަނދެއްނަމަ، އުޅަނދު ހިފެހެއްޓިތާ 

      ،ގެ ޓްރެފިކާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓުންދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުތެރޭގައި، 

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ޚިދުމަތުއެ 

އުޅަނދުގެ   ،ފަދަ އުޅަނދުކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

ގެ ކަމާބެހޭ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުވާލުކުރެވޭނީ، އަނބުރާ ހަވެރިފަރާތާ 

 މަށްއް ނެތްކަޒެތިރާއުވާލުކުރުމުގެ އިހަޑިޕާޓްމަންޓުން އެ އުޅަނދު އަނބުރާ 

އެކަން ގެ ޓްރެފިކާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ނިންމައި، 

  އެންގުމުންނެވެ. 
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 މަށް،އް ނެތްކަޒެތިރާއުވާލުކުރުމުގެ އިހަމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އުޅަނދު  (ނ)  

ގެ ޚިދުމަތުއެ ގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު

(ހަތްދިހަ  72ޓްރެފިކާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެންގުމުން، އެފަދައިން އަންގާތާ 

ވާލުވުމަށް އުޅަނދުގެ ހަދޭއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އުޅަނދާ އަނބުރާ 

 ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ވާލުވުމަށް އުޅަނދުގެ ހަމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އުޅަނދާ އަނބުރާ  (ރ)  

(ހަތެއް)  7ވެރިފަރާތަށް އެންގުމުން، އެފަދައިން އަންގާތާ ގިނަވެގެން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިފަރާތުން އުޅަނދު ގެންދަންވާނެއެވެ. 

މުއްދަތުގައި ގެންގޮސްފައިނުވާ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާން (ބ)  

ން ތީމަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 6މި ގަވާއިދުގެ  ،އުޅަނދާމެދު

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގާ ހުރިހާ އިޖުރާއަތުތަކެއްގެ ރެކޯޑު  .13 ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

ލިޔުމުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން 

  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ވެރިފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ 

 އުޅަނދު ހަވާލުނުކުރުން

ދިވެހި ނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  .14

ވާލުކުރަންވާނީ އުޅަނދުގެ ހަގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އުޅަނދު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު

 ވެރިފަރާތާއެވެ. 

މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  ދިވެހި  .15 ޢަމަލުކުރަން ފެށުންގަވާއިދަށް 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފުމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަ   .16 މާނަކުރުން

ހިނދަކު، އަންނަނިވި  ހައިކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާ

ޒުތަކަށް ފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ  (ހ)   

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ވަގުތަކު ސަރުކާރުން 

 ފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ސައިހަމަޖައް
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"މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  (ށ)   

(މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  2016/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފައިވާ ދައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައް 3އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދިވެހި " (ނ)   

) ނުޤާނޫ ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެދިވެހި ( 2020/34ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާއަށެވެ. 3ގެ 

_________________________ 

 

 

 


