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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ތަކެއްޗާއި، އާލަތްތައް ކްލެސިފައިކުރުމުގެ ގަވާއިދު   ތަންތަނާއި،، ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

ޤާނޫނު( ގެ  )ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ   2020/34ިމއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(   .1 ތަޢާރުފާިއ ނަން 
133  ( )ނ( ގެ  ާމއްދާގެ  ލިބިގެން 16ވަނަ  ބާރު  ދަށުން  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ 

އާލަތްތައް   ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ ތަކެއްޗާއި،  ތަންތަނާއި،  ލިޔެކިޔުންތަކާއި، 
 ކްލެސިފައިކުރުުމގެ ގަވާއިދެވެ.

ތަންތަނާއި،   )ށ(    ކިޔާނީ، "ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  ގަވާއިދަށް  އާލަތްތައް މި   ތަކެއްޗާއި، 
 ކްލެސިފައިކުރުުމގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

 މި ގަވާއިދު ހިންގައި ތަންފީޛު ކުރާނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުންނެވެ.  .2 ގަވާިއދު ހިންގާ ފަރާތް 

ލިޔެކިޔުާމއި،  މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ބޭނުންކުރަުމންދާ    .3 މަގުސަދު 
ހުންނަންޖެހޭނެ   ބޭނުންކުރުމުގައި  ކްލެސިފައިކޮށް،  އާލަތްތައް  ތަންތަނާއި،  ތަކެއްޗާއި، 

 ިމންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުާމއެކު، އަންނަނިވި ކަންކަން ޔަގީންކުރުެމވެ. 

ކުރެވޭ   )ހ(    ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  ރަސްމީ  ބޭނުންކުރާ  ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ުމޢާަމލާތުތަކުގެ ަމޢުލޫާމތު ގިންތިކުރުާމއެކު، އެފަދަ ަމޢުލޫާމތު ސިއްރުކުރުާމއި،  

 ހާަމކުރެވޭނެ ިމންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން. 

އެކަށޭނަ )ށ(    ހާަމކުރުަމށް  ަމޢުލޫާމތަކީ،  ހާަމކުރެވޭ  ފުރިހަމަ    ލިޔުންތަކާއި، 
ގޮތަށް  ނުގެއްލޭނޭ  އަސްލު  ތަކެތީގެ  އެ  ކަށަވަރުކުރުާމއެކު،  ަމޢުލޫާމތުކަން 

 ގޮތް ބަޔާންކުރުން. ބެލެހެއްޓުާމއި، ރައްކައުތެރި ކުރާނެ
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އިާމރާތްތަކާއި،  )ނ(    ފުލުހުންގެ  ަމރުކަޒުތަކާއި،  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ          ދިވެހި 
ިމންގަނޑުތައް   ސެކިއުރިޓީ  އޮފީސްތަކުގެ  ޤާއިުމކޮށްފައިވާ  އިާމރާތްތަކުގައި  އެ 
ފަރާތްތައް   ވަދެވޭނެ  އިާމރާތްތަކަށް  އެ  ގިންތިކުރުާމއެކު،  ކަނޑައަޅައި 

 ކަނޑައެޅުން.

 ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އާލަތްތައް ގިންތިކުރުން. ދިވެހި  )ރ(   

ރަސްމީ ލިޔެކިޔުން  
 ، ކަނޑަެއޅުމާިއ

ރަްއކައުތެރިކަން  
 ކަށަވަރުކުރުން 

ަމގުސަދަށްގަވާ ިމ )ހ(   .4 ބޭނުންކުރާ   އިދުގެ  ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ޓަކައި 
ޕޮލިސް   ިމ  ،ލިޔެކިޔުންތަކަކީއެންެމހައި   އޮފް  ކޮިމޝަނަރ  ނުވަތަ  ގަވާއިދުން 

ބަޔާންނުކުރާހައި   ކަނޑައެޅިގެން  ގޮތަކަށް  އެހެން  ސިޔާސަތަކުން  ކަނޑައަޅާ 
 ހިނދަކު، ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންކަުމގައި ބަލަންވާނެއެވެ. 

ރަސްމީ   )ށ(    އެންެމހައި  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ޚާއްޞަ ދިވެހި  ލިޔެކިޔުަމކީ، 
އެފަދަ   ،ސަލާަމތާއި ރައްކައުތެރިކަާމއެކު ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަކަށްވާތީ

ދިވެހި   އިންތިޒާމު،  ބެލެހެއްޓޭނެ  ރައްކައުތެރިކަާމއެކު  އެކަށީގެންވާ  ތަކެތި 
ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން ޤާއިުމކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ރައްކައުތެރިކޮށް  

ގެންގުޅުާމއި ތަކެތި  އެ         ހާަމކުރުާމއި،    ،ރައްކައުކުރުާމއި   ،ބަލަހައްޓާއިރު، 
ކަނޑައަޅައި  ގިންތިތަކަށް  ތަފާތު  ކަންކަުމގައި  ިމފަދަ  ނޫންވެސް              އެ 

 އެ ގިންތިތަކާއި ިމންގަނޑުތައް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.  

ލިޔެކިޔުން   )ނ(    ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ތައްގަނޑެއް މި  ގޮތް އެނގޭނޭހެން  ގިންތިކުރެވޭ 
ލޭބަލްކޮށްފައި   ނުވަތަ  ތަތްކޮށްފައި  ސްޓިކަރއެއް  ނުވަތަ  ަޖހައިފައި  

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާއިރު ވަކިގޮތަކަށް ގިންތިކޮށްފައިނުވާ ލިޔެކިޔުާމެމދު   )ރ(   
ޢަަމލުކުރަންވާނީ، ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމންގަނޑުތަކާއި ހަަމތަކުގެ  

 ަމތީންނެވެ. 

ފުލުހުގެ ިޚދުމަތުން  
ތައްޔާރުކުރާ ލިޔެކިޔުންތަްއ  

 ގިންތިކުރުން 

ފުލުހުންގެ   )ހ(   .5 ދިވެހި  ތެރެއިން  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި 
ލިޔުެމއް   އެ  ކަނޑައަޅާނީ  ގިންތި  ލިޔެކިޔުުމގެ  ތައްޔާރުކުރާ  ޚިދުަމތުން 

 ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުުމގެ ބާވަތަކީ އަދި އެ ލިޔުަމކީ   )ށ(   
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ތެރޭގައި ޤާއިުމކޮށްފައިވާ ކޮްމޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކެއްގެ 
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ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  ގިންތި  ލިޔުެމއް  އެފަދަ  ލިޔުެމއްނަމަ،  އުފައްދާ          ތެރެއިން 
  ހަަމަޖއްސައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އެ ނެޓްވޯކުގެ ތެރެއިން

ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތަށް  
 ރަްއދުވާ ލިޔެކިޔުންތަްއ 

ލިޔެކިޔުން  )ހ(   .6 ފޮނުވާ  ޚިދުަމތަށް  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ފަރާތްތަކުން          އެހެން 
 ކުރުުމގައި އަންނަނިވި ހަަމތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ.  ގިންތި

ޚިދުަމތަށް ލިޔުެމއް ލިބޭއިރު، އެ ލިޔުަމކީ ވަކިގޮތަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ   (1)   
ގިންތިކޮށްފައިވާ ލިޔުެމއްނަމަ، އެ ލިޔުެމއް ލިބޭއިރު ގިންތި ކޮށްފައިވާ 

 ؛ގޮތާ އެއްގޮތަށް އެ ލިޔުެމއް ގިންތިކުރުން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތަށް ލިޔުެމއް ލިބޭއިރު، އެ ލިޔުަމކީ ވަކިގޮތަކަށް  (2)   
ޚިދުަމތަށް  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ލިޔުެމއްނަމަ،          ގިންތިކޮށްފައިނުވާ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ިމ  ފަރާތުން،  ބަލައިގަންނަ  ލިޔުެމއް  އެ 

 ގިންތިއަކަށް އެ ލިޔުން ކްލެސިފައިކުރުން.

ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތަށް ރައްދުވާ ކޮންމެ ލިޔުެމއްވެސް ބަލަންޖެހޭނީ، އެ ލިޔުަމކީ   )ށ(   
ގޮތްތައް  ގިންތިކުރާނެ  ލިޔުންތައް  އެ  އަދި  ގޮތުގައެވެ.  ލިޔުެމއްގެ         ރަސްމީ 

 ވާނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ލިޔެކިޔުން ކްލެސިފައިކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ދަރަަޖތަކުގެ    .7 ލިޔެކިޔުމުގެ ގިންތިތަްއ
 ަމއްޗަށެވެ. 

 ސިއްރު. )ހ(   

 އާންުމކުރުން ަމނާ.   )ށ(   

 އާންުމ. )ނ(   

ލިޔުެމއްކަން   )ހ(   .8 ސިްއރު ލިޔެކިޔުންތަްއ  ސިއްރު  ލިޔުަމކީ  އެ  ލިޔުންތަކުގައި،  ހިެމނޭ  ގިންތީގައި  ސިއްރު 
 ބަޔާންކޮށް، "ސިއްރު" މި ޢިބާރާތުގެ ތައްގަނޑު ަޖހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.   

ސިއްރު ގިންތީގައި ހިެމނޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(   
 ންތައް ހިެމނެއެވެ.ބާވަތްތަކުގެ  ލިޔެކިޔު

ސަލާަމތަށް  (1)    ޚާރިޖީ  ނުވަތަ  ސަލާަމތަށް  ދާޚިލީ  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި 
 ؛ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ ލިޔެކިޔުން
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ަމޢުލޫާމތެއް  (2)     އެފަދަ  ނުވަތަ  ކަަމކާބެހޭ  ގުޅުންހުރި  ސަލާަމތާ  ޤައުމީ 
 ؛ލިޔުެމއްއެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހިެމނޭ 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ  (3)    ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ގޮތުގައި  ދައުލަތުގެ ސިއްރުގެ 
 ؛ަމޢުލޫާމތެއް ހިެމނޭ ކޮންެމ ލިޔުެމއް

އެ ަމޢުލޫާމތެއް ހާަމވެއްެޖނަަމ، ފަރުދަކަށް ޖިސްާމނީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ  (4)   
ނުވަތަ   ނުރައްކަލެއް  ާމއްދީ  ޝަޚުޞަކަށް  ގެއްލެުމއް  ޤާނޫނީ 

 ؛ކުރިަމތިވެދާނެ ފަދަ ަމޢުލޫާމތެއް ހިެމނޭ ކޮންމެ ލިޔުެމއް

އެ ަމޢުލޫާމތެއް ހާަމވުުމގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން ނުވަތަ  (5)   
ިޖނާއީ ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުުމގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ފަރާތަކުން  

އަސަރެއް ތަޙުޤީޤުކުރަުމންދާ   ނުރަގަޅު  ތަޙުޤީޤަށް  ަމއްސަލައެއްގެ 
 ؛ކޮށްފާނެ ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ ކޮންެމ ލިޔުެމއް

ދިވެހި   (6)    ނުވަތަ ސަލާަމތީ ޚިދުަމތަކާއި  އިދާރާއަކާ  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު 
ކަންކަުމގެ   އޮޕަރޭޝަނަލް  ހިންގައިފައިވާ  ދެެމދު  ޚިދުަމތާ  ފުލުހުންގެ 

 ؛ކޮންެމ ލިޔުެމއްަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ 

ރާވައިފައިވާ  (7)    ހިންގުަމށް  ފަރާތުން  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ކަންކަުމގެ   އިންޓެލިެޖންސްގެ  ނުވަތަ  ހަރަކާތެއްގެ  އޮޕަރޭޝަނަލް 

 ؛ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ ލިޔެކިޔުން

ނޫންވެސް  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ހަތިޔާރުގެ ސްޓޮކް ނުވަތަ އެ   (8)   
ހުއްދަދީފައިނުވާ   ހާަމކުރަން  ކަނޑައެޅިގެން  ގުޅޭގޮތުން  ހަތިޔާރާ 

 ؛ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔުަމކާ   )ނ(    ހިެމނޭ  ގިންތީގައި  ސިއްރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
 ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަެމއް ކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ. 

  ؛ހުއްދަނެތި އެ ަމޢުލޫާމތަކަށް ވާސިލުވުން ނުވަތަ ބެލުން (1)   

 ؛ަމޢުލޫާމތެއް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނަކަލުކުރުންހުއްދަނެތި އެފަދަ  (2)   

 ؛ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ ަމޢުލޫާމތު ހިއްސާ ކުރުން  (3)   
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އޮތް ނަަމވެސް )ރ(    އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  ާމއްދާގެ )ނ( ގައި  ާމއްދާގައި    ، މި  އެ 
ކަުމގައި ވާނަަމ، އެއީ ހުއްދަ ކަެމއް ކުރީ ަމޤާުމގެ  އަދާކުރުުމގެ ތެރެއިން    ބުނާ

 އޮވެގެން ކުރިކަެމއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންވާނެއެވެ. 

ާއންމުކުރުން މަނާ  
 ލިޔެކިޔުންތަްއ 

އާންުމކުރުން ަމނާ ގިންތީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި، އެ ލިޔުަމކީ އާންުމކުރުން ަމނާ   )ހ(   .9
ތައްގަނޑު   ޢިބާރާތުގެ  ިމ  ަމނާ"  "އާންުމކުރުން  ބަޔާންކޮށް،  ލިޔުެމއްކަން 

 ަޖހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.   

ތެރޭގައި   )ށ(    ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ހިެމނޭ  ގިންތީގައި  ަމނާ  އަންނަނިވި  އާންުމކުރުން 
 ބާވަތްތަކުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް ހިެމނެއެވެ.

 ؛ފުލުހުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުން (1)   

 ؛ އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް ކުރެވޭ ުމޢާަމލާތްތައް ހިެމނޭ ލިޔެކިޔުން (2)   

 ؛ުމވައްޒަފުންގެ ޒާތީ ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ ލިޔެކިޔުން (3)   

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އާންުމ ފަރުދުންނާ   (4)    ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ 
ހިެމނޭ   ަމޢުލޫާމތު  ހުންނަ  އެއްކޮށްފައި  ނުވަތަ  ލިބިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން 

  ؛ލިޔެކިޔުން

ފަދަ ނުވަތަ އެފަދަ    ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާއަކުން ދޭ ޚިދުަމތެއް ހުއްޓިދާނެ (5)   
ހިެމނޭ  ޚިދުަމތަކަށް   ަމޢުލޫާމތު  ފަދަ  ކޮށްފާނެ  އަސަރެއް  ނުރަނގަޅު 
 ލިޔެކިޔުން. 

އެއްވެސް   )ނ(    އެހެން  ލިޔުެމއް،  ބާވަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
 ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރަންވާނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ. 

 ؛ ޤާނޫނަކުން އެ ަމޢުލޫާމތެއް ހިއްސާކުރުަމށް ބަޔާންކުރާ ގޮތެއްގެ ަމތިން (1)   

އެ ލިޔުން އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރުަމށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން   (2)   
 ހުއްދަ ލިބިގެން. 

 ާއންމު ލިޔެކިޔުންތަްއ

 

ގަވާއިދުގައި   )ހ(   .10 ިމ  ލިޔެކިޔުންތަކަކީ،  ަމތީން  އާންމު  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ކޮންމެ    ، ސިއްރުކުރަން ނުެޖހޭ ގިންތީގައި ނުހިެމނޭ  ަމނާ  އާންުމކުރުން  ނުވަތަ 

އޮތުން  ަޖހައިފައި  ތައްގަނޑެއް  ވަކި  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  އާންމު  ލިޔުެމކެވެ. 
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ޢިބާރާތުގެ  ިމ  "އާންމު"  ލިޔުންތަކުގައި  އެފަދަ  ނަަމވެސް  ނޫނެވެ.  ލާޒިެމއް 
  ެޖހިދާނެއެވެ.ތައްގަނޑު

ބާވަތްތަކުގެ   )ށ(    އަންނަނިވި  ތެރޭގައި  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ހިެމނޭ  ގިންތީގައި  އާންމު 
 ލިޔެކިޔުންތައް ހިެމނެއެވެ.

ުމވައްޒަފުން ޢަަމލުކުރުން ލާޒިުމވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން  (1)   
 ؛ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައްސިއްރުގެ ގޮތުގައި 

ގަވާއިދުތަކާއި  (2)    ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 
 ؛އުސޫލުތައް

 ؛މީޑިއާއަށް ހާަމކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ ލިޔެކިޔުން (3)    

 ލިޔެކިޔުން.އާންުމކުރުަމށް އިންފޮޭމޝަން އޮފިސަރު ކަނޑައަޅާ  (4)   

އާންމު ލިޔުންތަކަކީ އެންެމހައި ފަރާތްތަކަށް އާންުމކޮށް ފެންނާނޭހެން ތައްޔާރުކުރާ  )ނ(   
ލިޔެކިޔުންތަކަކަށްވާތީ، އެފަދަ ލިޔުން ނަކަލުކޮށް ގެންގުޅުާމއި، އެހެން ފަރާތްތަކާ 

 ހިއްސާކުރުަމކީ ހުއްދަކަެމކެވެ. 

ލިޔެކިޔުންތައް  
ރަްއކައުތެރިކަމާެއކު  

 ބެލެހެްއޓުން 

ލިޔެކިޔުެމއް،  )ހ(   .11 އެއްވެސް  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގިންތި  ޚިދުަމތުން         ފުލުހުންގެ 
އެ ލިޔެކިޔުން ބެލުުމގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތަކުން 

 އެ ލިޔުެމއް ކިޔައި ނަކަލުކޮށް ނުވަތަ ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.  

ރައްކައުތެރިކަާމއެކު  )ށ(    ލިޔެކިޔުންތައް  އެންެމހައި  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ގަވާއިދުގެ   )ނ(    ާމއްދާއާއި    8މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   9ވަނަ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
ލިޔުަމކާ  ލިޔެކިޔުންތައް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކަާމއެކު ބެލެހެއްޓުަމކީ އެ  

 ހަވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ ޒިންާމއެކެވެ. 

މި ގަވާއިދުގައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ސިއްރު ލިޔުންތަކާއި އާންުމކުރުން   )ރ(   
ަމނާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ގޮތުގައި ކްލެސިފައިކޮށްފައިވާ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތަކަކީ، 

ހިއްސާކުރުާމއި،   ޕޮލިސްއަށް  އޮފް  ހުއްދަ  ކޮިމޝަރަނ  އެކްސެސްވުން 
ކުލެސިފައި ގޮތަކަށް  ވަކި  ލިޔުެމއް  އެފަދަ  އަދި   ކޮށްފައި   ލިޔެކިޔުންތަކެކެވެ. 

ަމތީން   ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކްލެސިފިކޭޝަނުގައި  އެ  ވީނަަމވެސް، 
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އިސްތިސްނާ ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮިމޝަނަރ  ިމންގަނޑުތަކުން    ހިފެހެއްޓިފައިވާ 
 ކުރެވިގެންވެއެވެ. 

ލިޔެކިޔުމުންނާއި  
މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބޭ  

މަޢުލޫމާތު ެއހެންފަރާތަކާ  
 ހިްއސާކުރުން 

ާމޙައުލުގައި    .12 އޮފީސް  ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި،  ބޭނުންކުރާ  ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ލިބޭ   ުމޢާަމލާތްތަކުން  ކުރެވޭ  ވާހަކަތަކާއި  ދެކެވޭ  ތަނެއްގައި  ތިބޭ  ޑިއުޓީގައި  ނުވަތަ 

ހިއްސާކުރުުމގައި  ަމޢުލޫާމތު ފަރާތަކާ  ގަވާއިދުގައި   ،އެހެން  މި  ަމޢުލޫާމތު،  އެފަދަ 
 ސިފައިކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ލެގިންތިކޮށް ކް

ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރާ  
ފަރާތާއި، ގެންގުޅޭ ފަރާތުގެ  

 ޒިންމާތަްއ 

ނުވަތަ   )ހ(   .13 ފަރާތުން  ތައްޔާރުކުރާ  ފަރާތުންލިޔެކިޔުން  އަންނަނިވި    ،ުމރާަޖޢާކުރާ 
ފަރާތެއްގެ  އެ  ކުރުަމކީ  ކަށަވަރު  ކަންކަން  އެ  ސަާމލުކަންދީ،  ކަންކަަމށް 

 ޒިންާމއެކެވެ.  

ގޮތުގެ  (1)    އެއްގޮތްވާ  ިމންގަނޑުތަކާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި 
 ؛ ަމތީން އެ ލިޔުެމއް ގިންތިކުރުން

ދަރަަޖއެއްގެ  (2)    ދަރަަޖތަކުންކުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި 
 ލިޔުެމއްކަން، އެ ލިޔުުމގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރުން.

ބޭނުންކުރަންވާނީ   )ށ(    ލިޔެކިޔުންތައް  ުމވައްޒަފުން  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
 އަންނަނިވި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.  

އެ ލިޔެކިޔުެމއް ދަރަަޖކޮށްފައިވާ ިމންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީން  (1)   
 ؛އެ ލިޔެކިޔުެމއް ބޭނުންކުރުން

ލިޔުެމއް ފޮނުވަންެޖހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާއިރު، ނުވަތަ އެ ލިޔުެމއް  އެ   (2)   
ގެންގުޅޭއިރު، އެ ލިޔުުމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ދަރަަޖއާ  

 ؛އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (3)    ލިޔުުމގައި  އެ  ނައްތައިލާއިރު،  ލިޔުެމއް  އެ 
 ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ދަރަަޖއަށް ރިޢާޔަތްކުރުން. 

ގޮތުގައި  )ނ(    ލިޔުެމއްގެ  ަމނާ  އާންުމކުރުން  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  ލިޔުެމއްގެ  ސިއްރު 
އެފަދަ  ނައްތައިލާނަމަ،  ނައްތައިލަންެޖހިގެން  ލިޔުެމއް  ކްލެސިފައިކޮށްފައިވާ 
އިޔާދަ   އަލުން  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ލިޔުެމއް  އެފަދަ  ނައްތައިލަންވާނީ،  ލިޔުެމއް 

 ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.  
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ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގެ  
ސަރަަޙްއދުތަކާިއ ތަންތަން  

 ގިންތިކުރުން 

ަމރުކަޒުތައް   )ހ(   .14 ފުލުހުންގެ  އިާމރާތްތަކާއި،  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ހުންނަންވާނީ، އެފަދަ ަމރުކަޒުތަކަށް ވަދެނުކުެމއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް، އެ ަމރުކަޒުން  

ާމއް ަމތީން ބޭނުންކުރެވޭނެ ސަރަޙައްދުތައް، މި  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދާގައި 
 ގިންތިކޮށްފައެވެ. 

ގޮތަށް  )ށ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް، އަންނަނިވި  )ހ( ގައި  ާމއްދާގައި  މި 
 ގިންތި ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ؛ުމވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު (1)   

 ؛ ޚާއްޞަ ހުއްދަ ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު (2)   

 އާންމު ސަރަޙައްދު.  (3)   

މުވަްއޒަފުންނަށް  
 ާޚްއޞަކޮށްފަިއވާ ސަރަަޙްއދު

 

ފުލުހުންގެ ަމރުކަޒުތަކާއި އިާމރާތްތައް ގިންތި ކުރާއިރު، އެ ތަންތަނަށް ވަދެނުކުމެ   )ހ(   .15
އުޅުަމށް   ވަދެނުކުެމ  ވެސް  ުމވައްޒަފުންނަށް  ހުއްދަކޮށްފައިވާ  އުޅުަމށް 

އޮންނަ ކަނޑައަޅައިފައި  ސަރަޙައްދުތަކެއް  އެފަދަ  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ންވާނެއެވެ. 
ގިންތިކޮށްފައި   ތަންތަން  އެ  ހުންނައިރު،  ވަކިކޮށްފައި  ސަރަޙައްދުތައް 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. ، ހުންނަންޖެހޭނީ

ސަރަޙައްދު: (1)    ަމނާ  ވަނުން  ަމނާ    -ހުއްދަނެތި  ވަނުން  ނެތި  ހުއްދަ 
ުމވައްޒަފަކަށް ސަރަޙައްދަކީ،   ވަކި  ތެރެއިން  އުސޫލުގެ  ހަަމެޖހިފައިވާ 

ސަރަ ނުލިބޭނެ  ހުއްދަ  ނޫނީ  ފަރާތަކަށް  ިމފަދަ ޙަނުވަތަ  އްދުތަކެވެ. 
ނުވަތަ  ކާޑެއް  ވަކި  ހުއްދަޔާއެކު  ނުކުެމވޭ  ވަދެ           ސަރަޙައްދުތަކަށް 
އެ ނޫންވެސް އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް އިންތިޒާެމއްގެ ތެރެއިން އެކްސެސް  

 ފައިވާނަމަ، އެއީ ހުއްދަ ލިބިފައި އޮތުން ކަުމގައި ބެލެވިދާނެއެވެ. ލިބި

އާންުމ ސަރަޙައްދަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްނެތި   -އާންމު ސަރަޙައްދު: (2)   
ހަަމެޖހިފައިވާ  އިންތިޒާމު  ނުކުމެވޭނެ  ވަދެ  ުމވައްޒަފުންނަށް  އެންެމހައި 

 ސަރަޙައްދުތަކެވެ.  

ނުވަތަ  )ށ(    ސަރަޙައްދަކަށް  ވަކި  އިާމރާތްތަކުގެ  ނުވަތަ  ަމރުކަޒުތަކުގެ      ފުލުހުންގެ 
ކަުމގައި   ުމވައްޒަފަކަށް  ލިބިފައިވާ  ހުއްދައެއް  ވަކި  ވަދެވޭނީ  ތަނަކަށް  ވަކި 
ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، އެފަދަ ތަނަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކަށް އެ ުމވައްޒަފަކަށް 

ހުއްދަ   ވަދެވޭނީ، އެ ސަރަޙައްދަކާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ  އެ ތަނަކާ  ނުވަތަ 
 ލިބިގެންނެވެ.
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ާޚްއޞަ ހުްއދަ ބޭނުންވާ  
 ސަރަްއަޙްއދު

ބޭނުންވާ  )ހ(   .16 ހުއްދައެއް  ޚާއްޞަ  އިާމރާތްތަކުގައި،  ަމރުކަޒުތަކާއި  ފުލުހުންގެ 
ުމވައްޒަފުން   މަސައްކަތްކުރާ  އޮފީހެއްގައި  އިދާރީ  ހިެމނޭ  ސަރަޙައްދެއްގައި 
ހުއްދައެއް   ވަދެވޭނީ،  ސަރަޙައްދަކަށް  އެފަދަ  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ފިޔަވައި 

ވަނުަމ ސަރަޙައްދަކަށް  އެފަދަ  އަންނަނިވި  އޮވެގެންނެވެ.  ދެވޭނީ،  ހުއްދަ  ށް 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ އިާމރާތަކަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ަމރުކަޒަކަށް  (1)   
ީމހަކު ހޯދުަމށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުަމކަށް   ޚިދުަމތެއް  ޒިޔާރަތްކުރާ ނުވަތަ 
ވަންނަން   ކޮންމެހެން  ސަރަޙައްދަކަށް  އެފަދަ  ފަރާތަކުން،  އަންނަ 

ވެހުރި ނުވަތަ އެފަދަ  ެޖހޭކަަމށް، އެފަދަ ސަރަޙައްދެއް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލު
ތަނެއްގައި ޤާއިުމކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން 

 ؛ ކަނޑައަޅާ މީހުން

ތުހުަމތުގައި  (2)    ކުށުގެ  ީމހުންނާއި،  ހާޒިރުކުރާ  ގުޅިގެން  ތުހުަމތަކާ 
 ؛ހައްޔަރުކުރާ މީހުން

އެފަދަ   (3)    ނުވަތަ  ސަރަޙައްދެއް  އެއްޗެއް އެފަދަ  ހުރި  ސަރަޙައްދެއްގައި 
ދިނުަމށް   ޚިދުަމތެއް  ނުވަތަ  ކުރުަމށް  މަސައްކަތެއް  ަމރާާމތުކުރުުމގެ 

 ވަންނަންެޖހޭ މީހުން. 

އެނގޭނޭހެން  )ށ(    ސަރަޙައްދުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ގެ  ާމއްދާ           މި 
 އެ ސަޙައްދަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެކްސެސް ކާޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

  

 

ފަރާތަކީ  )ނ(  ދެވޭ  ހުއްދަ  ވަނުުމގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދަކަށް  ާމއްދާގައި  މި 
ފުލުހުންގެ   އެފަދަ ދިވެހި  ީމހަކު  އެ  ނޫންނަމަ،  ުމވައްޒަފެއް  ޚިދުަމތުގެ 

ސަރަޙައްދަކަށް ވަނުަމށް ހުއްދަ ދޭންވާނީ، އެ ފަރާތެއްގެ އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު  
 ރިކޯޑު ކުރުަމށް ފަހުގައެވެ.

 ؛ފުރިހަމަ ނަން (1)   

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު (2)   

 ؛ނަންބަރުފޯނު  (3)   

 ؛ވަންނަން ހުއްދަދޭ ބޭނުން (4)   

 ؛ވަންނަ ސަރަޙައްދު (5)   
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 ؛ކާޑުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު (6)   

 ؛ ހަވާލުވާ އޮފިސަރު (7)   

 ކާޑު ދޫކުރި އޮފިސަރު.  (8)   

ވަނުަމށް   )ރ(    ތަނަކަށް  ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި 
ފަރާތަށް ފާހެއް   ،ހުއްދަދެވޭ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ވަނުަމށް  ސަރަޙައްދަކަށް  އެ 

 ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 

ފަރާތަކާއެކު   )ބ(    އެ  ސަރަޙައްދަކަށް  ހުއްދަދެވޭ  ދިއުަމށް  ީމހާ  ދެވޭ   ދާނެހުއްދަ 
 ފުލުހަކު ނުވަތަ އާންމު ުމވައްޒަފަކު ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.  

ހުއްދަދޭ   )ޅ(   ވަނުަމށް  ަމތީން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ނުވަދެވޭނެކަން ސަރަޙައްދަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވައި            ،ސަރަޙައްދު 

ފަރާތަކަށް   ހުއްދަދެވޭ  ވަނުަމށް  ތަނަކަށް  ނުވަތަ  ސަރަޙައްދަކަށް  އެ 
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ާއންމު ސަރަަޙްއދު  

 

17.  

 

 

ގޮތުގައި  ސަރަޙައްދުގެ  އާންމު  އިާމރާތްތަކުގައި،  ަމރުކަޒުތަކާއި،  ފުލުހުންގެ 
ސަރަޙައްދުތަކަކީ ފޯރުކޮށްދޭ   ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ފަރާތުން  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 

ހޯދުަމށް ނޫންވެސް    ،ޚިދުަމތެއް  އެ  ނުވަތަ  ރިޕޯޓުކުރުަމށް،  ަމއްސަލައެއް  ނުވަތަ 
ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ބޭނުންކުރުަމށް  ވަނުަމށާއި  ފަރާތްތައް  އަންނަ  ބޭނުންތަކުގައި 

 ސަރަޙައްދުތަކާއި ތަންތަނެވެ. 

  .18 ން ސަރަަޙްއދުތަްއ ކަނޑަެއޅު

 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  ިމ  ފެށުާމއެކު،  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ާމއްދާއާއި،   15މި      ވަނަ 
ާމއްދާއާއި،    16 ަމތީން   17ވަނަ  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

ސަރަޙައްދުތައް   އިާމރާތްތަކުގައި  ނުވަތަ  ަމރުކަޒުތަކުގައި  ފުލުހުންގެ 
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  

މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުާމއެކު،   )ށ(   
ނިޝާނެއް  ވަކި  ނުވަތަ  ބޯޑެއް  އަންގައިދޭ  ސަރަޙައްދުތައް               އެފަދަ 

 އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ވަނުަމށް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ވަނަ    16މި ގަވާއިދުގެ    .19 ހުްއދަިއގެ ފާހުގެ ސިފަތަްއ 
 ފާހުގައި އަންނަނިވި ސިފަތައް ފުރިހަަމވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ބެުޖ.  )ހ(   
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 އިާމރާތް.އެ ތަނެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް ހުރި ފުލުހުންގެ ަމރުކަޒު ނުވަތަ  )ށ(   

 ހުއްދަދޭ ސަރަޙައްދުތައް.  )ނ(   

 އިންޒާރުގެ ލިޔުން.   )ރ(   

 ސީރިއަލް ނަންބަރު. )ބ(   

ތަކެއްޗާިއ ާއލަތްތަްއ  
 ގިންތިކުރުން 

ގަވާއިދުގައި   .20 ިމ  އާލަތްތައް،  ތަކެއްޗާއި  ބޭނުންކުރާ  ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ގިންތި   ަމތީން  ގޮތުގެ  ޚިދުަމތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފުލުހުންގެ  ޖެހޭނެއެވެ.  ކުރަން 

 ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އާލަތްތައް ގިންތިކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ބައިތަކަށެވެ. 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ބޭނުންކުރާ އޮޕަރޭޝަނަލް ތަކެތި.  )ހ(   

 ތަކެތި.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ބޭނުންކުރާ ފަންނީ  )ށ(   

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ބޭނުންކުރާ އިދާރީ ތަކެތި.  )ނ(   

ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތުގަިއ  
ބޭނުންކުރާ ޮއޕަރޭޝަނަލް  

 ތަކެތި

ހަތިޔާރުތައް  )ހ(   .21 ލެސްލީތަލް  ބޭނުންކުރާ  ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ            ދިވެހި 
ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ނުހިެމނުނު    ވަކި ދަރަަޖއެއްގައި ގިންތިކުރަން

ނަަމވެސް، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުަމށް ބޭނުންކުރާ އާލަތްތަކުގެ ގިންތީގައި ހިެމނޭ  
އެންެމހައި ތަކެތި، އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުުމގެ ހަަމތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ހަތިޔާރު  )ށ(   
ބޭނުންކުރުމާ   ގެންގުޅުާމއި،  ހަތިޔާރު  ގޮތް،  ޢަަމލުކުރާނެ  ބޭނުންކުރުުމގައި 
އޮންނަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ގަވާއިދުގައި  އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން 

ބޭނު ގެންގުޅެ  ހަތިޔާރު  ކަނޑައަޅައި  އަދި  ގަވާއިދުގައި  އެ  ންކުރަންވާނީ، 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. 

)ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ޤާނޫނު( ތަންފީޛުކުރުަމށް  2020/34ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ނ(   
ގެންގުޅެވޭނެ   ތަކެތި  ހިެމނޭ  ގޮތުގައި  ތަކެތީގެ  އާލަތްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ 

ކަާމ    ތަކެއްޗާ އާލަތްތައް ބޭނުންކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތް އެފަރާތްތަކާއި، އެ  
އޮންނަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ގަވާއިދުގައި  އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން 
ކަނޑައަޅައި   ގަވާއިދުގައި  އެ  ބޭނުންކުރަންވާނީ  ގެންގުޅެ  ތަކެތި  އެ  އަދި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. 
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ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތުގަިއ  
 ބޭނުންކުރާ ފަންނީ ތަކެތި 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ބޭނުންކުރާ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ   )ހ(   .22
އަދާކުރުުމގެގޮތުން   ދައުރު  ފުލުހުންގެ  އާލަތްތަކަކީ،  ތަކެއްޗާއި 

ތަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހުތަޙުޤީޤުތަކުގައްޔާއި،  ސަޕޯޓިންގ    ލީލުތަކުގައްޔާއި،  
ދައުރެއް އަދާކުރުަމށް ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ހާލަތްތަކުގައި ސަޕޯޓިންގ ޚިދުަމތެއްގެ 
އާލަތްތަކެވެ. މި ދަރަަޖއިގައި  ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތަކާއި  ބޭނުންކުރެވޭ  ގޮތުގައި 

 ހިމެނެނީ، އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ތަކެއްޗާއި އާލަތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކެވެ. 

އާލަތްތަކާއި،  (1)    ތަކެއްޗާއި،  ގުޅުންހުރި  ޓެކްނޮލޮީޖއާ  އިންފޮޭމޝަން 
 ؛ ވަސީލަތްތައް

 ؛ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަނާ ގުޅުންހުރި ތަކެއްޗާއި، އާލަތްތަކާއި، ވަސީލަތްތައް (2)   

އާލަތްތަކާއި،  (3)    ތަކެއްޗާއި،  ގުޅުންހުރި  ޚިދުަމތްތަކާ  ފޮރެންސިކް 
 ؛ ވަސީލަތްތައް

އާލަތްތަކާއި،  (4)    ތަކެއްޗާއި،  ބޭނުންކުރާ  ދިނުަމށް  ޚިދުަމތް  ޞިއްޙީ 
 ؛ ވަސީލަތްތައް

ތަކެއްޗާއި،  (5)    ބޭނުންކުރާ  ަމރާާމތުކުރުަމށް  އުފެންދުންތެރިކަާމއި 
 ؛ އާލަތްތަކާއި، ވަސީލަތްތައް

ހިެމނޭ   (6)    ގޮތުގައި  ހަރުުމދަލުގެ  ސާާމނާއި،  ހިފައިގެންގުޅޭ  ފަރުނީޗަރާއި، 
 ؛ތަކެއްޗާއި އާލަތްތައް

 ޕްލާންޓާއި، ެމޝިނަރީ ފަދަ ތަކެތި.  (7)   

)މި   )ށ(    )ހ( ގެ  )1ާމއްދާގެ  ފެށިގެން  ނަންބަރުން  ނަންބަރުގެ 7( ވަނަ  ( ވަނަ 
ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ނަަމވެސް،  ނުފެތުނު  ބާވަތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނިޔަލަށް 

އެންެމހަ ބޭނުންކުރާ  ކުރުަމށް  މަސައްކަތް  ފަންނީ  ތަކެއްޗާއި   އިޚިދުަމތުގައި 
ގަ )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  ވަސީލަތްތައް،  ދާއިރާގެ އާލަތްތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އި 

 ތެރޭގައި ހިެމނެއެވެ.  

ތަކެތި   )ނ(    ބާވަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ބޭނުންކުރަންވާނީ، އެ ފަންނެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން،  

 އެ ފަންނެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުަމށެވެ. 
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ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތުގަިއ  
 ބޭނުންކުރާ ިއދާރީ ތަކެތި 

ތަކެއްޗަކީ، ދިވެހި   )ހ(   .23 ބޭނުންކުރާ  މަސައްކަތަށް  އިދާރީ  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ 
ފުލުހުންގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުަމށް ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުާމ ގުޅުންހުރި ތަކެތީގެ 

 ގޮތުގައި ހިެމނޭ ތަކެއްޗެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ކަންކަުމގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ  )ށ(   
ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ކުރުަމށް  މަސައްކަތެއް  އެފަދަ  ބޭނުންކުރަންވާނީ، 

 ފަރާތްތަކުންނެވެ.  

ފުލުހުންގެ ުއޅަނދުތައް  
 ގިންތިކުރުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަާމއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުތައް، އަންނަނިވި    .24
 ގޮތަށް ދަރަޖަ ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ާމކްކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް.  )ހ(   

 ާމކް ނުކުރާ އުޅަނދުތައް.  )ށ(   

 ސަޕޯޓް އުޅަނދުތައް.  )ނ(   

ބޭނުންކުރާ   )ހ(   .25 މާކް ކޮށްފަިއވާ ުއޅަނދުތަްއ ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  އުޅަނދަކީ،  ާމކްކޮށްފައިވާ 
ދާއިރާގެ  ޕޮލިސިންގގެ  އޮޕަރޭޝަނަލް  ހިެމނޭ  ތެރޭގައި  އުޅަނދުތަކުގެ 
އަދި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ބޭނުންކުރުަމށް  ޚާއްޞަކޮށްގެން            މަސައްކަތަށް 
މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ވަކި ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުެމއް  

 ނުވަތަ ޑިޒައިނެއް ހިަމނައިފައިވާ އުޅަނދުތަކެވެ.   

ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކުގައި ފަސޭހައިން ފެންނަން   )ށ(    މި 
ބޮޑުިމނެއްގައި   އެކަށީގެންވާ  ލިޔެފައި   ”POLICE“ހުންނަގޮތަށް  މިހެން 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ގައި  )ނ(    )ށ(  ާމއްދާގެ  ިމ  އުޅަނދެއްގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ހިމަނަންެޖހޭ ލިޔުުމގެ އިތުރުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ  
ޑިޒައިނެއް   ނުވަތަ  ކުރެހުެމއް  ނުވަތަ  ނިޝާނެއް  ވަކި  ކަނޑައަޅާ  ޚިދުަމތުން 

 ހިެމނިދާނެއެވެ. 

އެ އުޅަނދެއް ދުއްވުަމށް  ،ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ދުއްވަންވާނީމި  )ރ(   
އުޅަނދު  އަދި  ފަރާތަކުންނެވެ.  ހުއްދަކޮށްފައިވާ  ޚިދުަމތުން  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ޑިއުޓީގައި   ރަސްީމ  ފަރާތެއް  އެ  ހުންނަންވާނީ،  ފަރާތް  ދުއްވާ  ދުއްވާއިރު، 

 ވަތަ ޔުނިފޯެމއްގައެވެ.  ބޭނުންކުރުަމށް ހުއްދަކުރާ ހެދުެމއް ނު
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ާމކް ނުކުރާ އުޅަނދަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ  )ހ(   .26 މާކް ނުކުރާ ުއޅަނދުތަްއ
އެކިއެކި  އިދާރީ  ފުލުހުންގެ  މަސައްކަތަށާއި،  ފުލުހުންގެ  ހިެމނޭ  ތެރޭގައި 
އުޅަނދުތަކުގެ  ބޭނުންކުރާ  ބޭނުންތަކަށް  އެކިއެކި  ލޮޖިސްޓިކް  ބޭނުންތަކަށާއި 

ލިޔު ެމއް ނުވަތަ ޑިޒައިނެއް ހިަމނައިފައިނުވާ ތެރެއިން ވަކި ނިޝާނެއް ނުވަތަ 
 އުޅަނދުތަކެވެ.  

ފަރާތް  )ށ(    ދުއްވާ  ދުއްވާއިރު،  އުޅަނދެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި           މި 
 ވަކި ޔުނީފޯެމއްގައި ހުރުން ލާޒިެމއް ނޫނެވެ.

ޚިދުަމތުގެ އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ސަޕޯޓް އުޅަނދަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ    .27 ސަޕޯޓް ުއޅަނދުތަްއ 
ކުއްޔަށް    ،ނުވިނަަމވެސް ފަރާތަކުން  އެހެން  ބޭނުަމށް  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 

 ހިފައިގެން ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުން ވަގުތީގޮތުން ގެނެސްގެން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކެވެ.   

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތުގެ  
 ދިދަ  ބެޖާިއ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ބެާޖއި ރަސްީމ ދިދަ ހުންނަންވާނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ   )ހ(   .28
 ޚިދުަމތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ިމންގަނޑަކަށް ފެތޭގޮތަށެވެ. 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ބެާޖއި ދިދަ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން ކަނޑައަޅާ   )ށ(   
ފުލުހުންގެ ަމތީން  އުޅަނދުތަކުގައި ގޮތެއްގެ  އިާމރާތްތަކާއި،  ަމރުކަޒުތަކާއި،   

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޝާއިޢުކުރާ    .29 ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރުން  ގަވާއިދު  މި  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ޢަަމލުކުރާނީ،  ގަވާއިދަށް  މި 
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

______________________ 


	Cover (Gavaaidhu nanbaru 2021-R-101, Liyekiyunthakaai, thanthanaai, thakechchaai, aalaiy classify kurumuge gavaaidhu)
	Gavaaidhu nanbaru 2021-R-101 (Liyekiyunthakaai, thanthanaai, thakechchaai, aalaiy classify kurumuge gavaaidhu)

