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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ހަތިޔާރު ހޯދުމާއި ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

ނަންބަރު   )ހ(   .1 ތަޢާރަފާއި، ނަން  ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  34/2020ިމއީ،  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ      ގެ )ދިވެހި 
)  133ވަނަ ާމއްދާއާއި، އެ ޤާނޫނުގެ    95 )ނ( ގެ  ާމއްދާގެ  ( ވަނަ  12ވަނަ 

ހޯދުާމއި،   ހަތިޔާރު  އެކުލަވައިލައިފައިވާ،  ލިބިގެން  ބާރު  ދަށުން  ނަންބަރުގެ 
 ގެންގުޅުާމއި، ބޭނުންކުރުާމބެހޭ ގަވާއިދެވެ.  

ބޭނުންކުރުުމގެ   )ށ(    ގެންގުޅުާމއި  ހޯދުާމއި  "ހަތިޔާރު  ނަަމކީ،  ގަވާއިދުގެ        މި 
 ގަވާއިދު" އެވެ.

 ގަވާއިދު ހިންގާނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުންނެވެ.  .2 ގަވާިއދު ހިންގާ ފަރާތް 

 މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ.  .3 މަގުސަދު 

ގަތުާމއި،  ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުަމށް ބޭނުންވާ ހަތިޔާރާއި އާލަތްތައް ހޯދުާމއި،  )ހ(   
އެ ތަކެތި ދިވެހިރާއްެޖއަށް އެތެރެކުރުާމއި، ލިބިގަތުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ އުސޫލުތައް  

 ބަޔާންކުރުން. 

ދަރަަޖކުރުުމގެ ހަަމތައް  ފުލުހުން ބޭނުންކުރުަމށް ހުއްދަލިބޭ ހަތިޔާރާއި، އާލަތްތައް   )ށ(   
 ބަޔާންކުރުން. 

ފުލުހުންގެ ބޭނުަމށް ހޯދާ ހަތިޔާރާއި، އާލަތްތައް ރައްކައުތެރިކަާމއެކު ބެލެހެއްޓުުމގައި  )ނ(   
 ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން. 

 ބަޔާންކުރުން.ޒިންާމދާރު ގޮތެއްގައި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުާމއި ބޭނުންކުރުުމގެ ހަަމތައް  )ރ(   
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ހަތިޔާރު   )ބ(    ދިނުުމގައި  ތަްމރީނު  ފުރިހަަމކުރުާމއި،  ތަްމރީނުތައް  ގުޅޭ  ހަތިޔާރާ 
 ގެންގުޅުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ހަަމތައް ބަޔާންކުރުން.

ރައްކައުތެރިކަާމއެކު ފުލުހުން ބޭނުންކުރުަމށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ހަތިޔާރާއި، އާލަތްތައް   )ޅ(  
 އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން. 

ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ  
 ައސާސްތަްއ

ހާލަތެއްގައި   .4 އަސާސްތަކަށް   ހުރިހާ  އަންނަނިވި  ބޭނުންކުރުުމގައި  ހަތިޔާރު  ވެސް 
 ތަބާވާންވާނެއެވެ. 

ދިާމވެފައިވާ ހާލަތާ ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރަކީ، އެ ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރުަމށް   )ހ(   
 ވުން.  އެކަށީގެންވާ ހަތިޔާރަކަށް

އޮތުާމއި، ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާ އޮފިސަރަށް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރެވޭނެ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް   )ށ(   
 އެކަުމގެ ހުއްދަ އޮތުން.

 ދިާމވެފައިވާ ހާލަތަކީ ކޮންމެހެން ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ހާލަތަކަށް ވުން. )ނ(   

ކޮންެމ   )ރ(    ެޖހިއްޖެ  ަޖވާބުދާރީވާން  ގުޅިގެން  ހާލަތާ  ގޮތާއި  ބޭނުންކުރި  ހަތިޔާރު 
އެނގިހުރެތަނެއްގައި   ެޖހޭނެކަން  ހަތިޔާރު    ، ަޖވާބުދާރިވާން  ޒިންާމދާރުކަާމއެކު 

 ބޭނުންކުރުން. 

ކުރެވޭނެ  )ހ(   .5 ހަތިޔާރު ގަތުމާއި ހޯދުން  މިންވަރުގައި  އެކަށޭނަ  މަސައްކަތްތައް  ހެދުަމށްޓަކައި   ފުލުހުންގެ     ގޮތް 
ހަތިޔާރު   ބޭނުންވާނެ  ޚިދުަމތަށް  ފުލުހުންގެ  ހަތިޔާރު  ދިވެހި  އެ  ހޯދުާމއި، 

ބާރު ޤާއިުމކުރުުމގެ  ވަސީލަތްތައް  ގެންގުޅެވޭނެ             ،ރައްކައުތެރިކަާމއެކު 
 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

އަދާކުރުަމށް )ށ(    ފުރިހަަމގޮތުގައި  އެންމެ  އޭގެ  މަސައްކަތްތައް         ޓަކައި،   ފުލުހުންގެ 
އެކު ޔާހާލަތަށް ބަލައި، ފުލުހުން ގެންގުޅެންޖެހޭނެކަަމށް ވަޒީރުގެ ހުއްދައެ ވަގުތަށާއި  

އެތެރެކުރުާމއި،  ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ހަތިޔާރު  ކަނޑައަޅާ  ޕޮލިސް  އޮޕް  ކޮިމޝަނަރ 
ހޯދުާމއި، ގަތުާމއި، ލިބިގަތުާމއި، ގެންގުޅުާމއި، ބޭނުންކުރުުމގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ހިރާްއޖެއަށް  ހަތިޔާރު ދިވެ 
 އެތެރެކުރުން 

ަމތީ  .6 ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ވަޒީރު  ލަފަޔާއެކު  ޕޮލިސްގެ  އޮފް  ފުލުހުންގެ  ކޮިމޝަނަރ  ން 
ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ހަތިޔާރެއް  އެންެމހައި  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުުމގައި  ަމސްއޫލިއްޔަތު  ވާިޖބާއި 

 ލިބިގެންވެއެވެ.އެތެރެކުރުުމގެ ބާރު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތަށް 
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ހަތިޔާރުގެ ސިފަާއއި،  
 ވައްތަރު 

 

އެކްސްޕްލޯސިވްގެ   )ހ(   .7 އާްމސްއާއި  ފަޔަރ  ވާންޖެހޭނީ،  ހަތިޔާރު  ގެންގުޅޭ  ފުލުހުން 
ތެރޭގައި ނުހިެމނޭ، ފަރުދަކާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭ ނުވަތަ 

ފުރާނައަށް ގެއްލުެމއް ލިބުުމގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ހާލަތްތަކުގައި، ީމހެއްގެ  
ކުޑަވާނެ ގޮތަށް ފަރުާމކޮށްފައިވާ އަދި ދުނިޔޭގެ ޤައުުމތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުވިފައިވާ  

ކުރުުމގެ   ޑިޮމކްރަޓިކް ޤައުުމތަކުގެ ފުލުހުންގެ ުމއައްސަސާތަކުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛު
 ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ބާވަތުގެ ލެސްލީތަލް ހަތިޔާރަށެވެ. 

ލެސްލީތަލް ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައި ދިލަނެގުުމގެ ނުވަތަ ކެރުުމގެ އަސަރު އެކުލެވިގެންވާ   )ށ(   
ކޮންޑަކްޓިވް   ުމގުރު،  ޕައުޑަރ،  ނުވަތަ  ސްޕްރޭ  ނުވަތަ  ލިކުއިޑް  ނުވަތަ  ގޭސް 

ރަޔަޓް ހަތިޔާރު، އަދި މި ނޫންވެސް، ީމހަކު ނުވަތަ  -އެނަރޖީ ޑިވައިސް، އެންޓި
ޢަ ކުށުގެ  ހިންގާ  ބަޔަކު  ހަަމނުޖެހުންތައް  ގިނަ  ޢަަމލުތަކާއި  ނުވަތަ     ަމލެއް 

ޒަާމނީ    ހުއްޓުވުަމށް ބޭނުންކުރާ  ތައްޔާރުކޮށް  ބޭނުންކުރުަމށް  ފުލުހުން  ޓަކައި 
 ހަތިޔާރުތައް ހިެމނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުަމށް ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރާއި، އެކި ހާލަތްތަކުގައި ހަތިޔާރު   )ނ(   
ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ެމނުއަލްއެއް، ިމ ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން އެކުލަވައިލާ    60
ހަަމތައް މެނުއަލު އުސޫލުތަކާއި  ބޭނުންކުރުުމގެ  ބާރުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ހާލަތާ  ގައި، 

 ނަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި އޮން

ހަތިޔާރު ބެހިގެންވާ  
 ބައިތައް 

ބޭނުންކުރުަމށް   )ހ(   .8 ފުލުހުން  ަމތީން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި 
 ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހަތިޔާރުތައް ދަރަަޖކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ބައިތަކުގެ ަމއްޗަށެވެ.

 ؛ ފްރަންޓް ލައިން ޕޮލިސިންގގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރު (1)   

 ސްޕެޝަލިސްޓް ޓީްމތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރު. (2)   

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަަޖއިގައި ހިމެނޭނީ،  1މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   
ދިލަނެގުުމގެ ނުވަތަ ކެރުުމގެ  ުމގުރު، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް އެފަދަ  

 އަސަރު ހުންނަ ލެސްލީތަލް ހަތިޔާރެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަަޖއިގައި ހިމެނޭނީ،  2މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(   
ބޭނުންކުރާ އާލަތްތަކާއި، ކޮންޑަކްޓިވް   ވައްޓައިލުަމށް  ދޮރު  ބޭނުންކޮށްގެން  ބާރުގެ 
އެނަރޖީ ޑިވައިސްއާއި، ޕެޕަރ ޕިސްޓަލް، ިމ ނޫނަސް ދިލަނެގުުމގެ ނުވަތަ ކެރުުމގެ  

ދުން ނުވަތަ ގޭސް ނުވަތަ ލިކުއިޑް ނުވަތަ ޕައުޑަރ، ގަދައަލި  އަސަރު ހުންނަ އޮލަ
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އެންޓި ހަތިޔާރާއި  ލެސްލީތަލް  އެކުލެވޭ  ދުން  ނުވަތަ  ބާރުއަޑު  ރަޔަޓް -ނުވަތަ 
 ހަތިޔާރެވެ. 

ހަތިޔާރު ހަވާލު ކުރެވޭ  
 ފަރާތްތަކާއި، ގޮތްތަްއ

ފުލުހުންގެ   )ހ(   .9 ހަވާލުކުރަންވާނީ، ދިވެހި  ތަްމރީނު  ހަތިޔާރެއް  ފުލުހުންނަށް  ޚިދުަމތުގެ 
ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ފަރާތުން  ބަހާގެ  އިދާރީ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ޒިންާމ  ދިނުުމގެ 
ިމންގަނޑަށް އެ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުުމގެ ތަްމރީނަކުން ފާސްވެފައިވާ ފުލުހުންނަށް 

 އެކަންޏެވެ. 

 

 

ސްޕެޝަލް   )ށ(  ނަަމވެސް،  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ކޮންސްޓަބަލުންނަށް، އެ ީމހަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބަލައި، 
ސްޕެޝަލް  ިމގޮތުން  ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.  ސްޕްރޭ  ޕެޕަރ  ނުވަތަ  ުމގުރު 

ހަވާ ހަތިޔާރެއް  އެފަދަ  ާމއްދާގައި  ކޮންސްޓަބަލުންނަށް،  މި  ލުކުރުުމގައިވެސް 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ ތަްމރީނު ފުރިހަަމކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 
މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން، ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރާ ކޮންމެ ފުލުހަކާ   )ނ( 

ހަވާލުކުރަންވާނީ، ހަތިޔާރު ގެންގުޅުާމއި  ނުވަތަ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލަކާ ހަތިޔާރު  
 ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިޤްރާރެއްގައި ސޮއިކުރުވުަމށްފަހުގައެވެ. 

 

 

އެފަދަ  )ރ(  ކޮންސްޓަބަލަކީ،  ސްޕެޝަލް  ފުލުހަކީ ނުވަތަ  ކޮންމެ  ހަވާލުކުރާ  ހަތިޔާރު 
ިމގޮތުން   ވާންވާނެއެވެ.  ބަޔަކަށް  އަހުލުވެރި  ބޭނުންކުރުަމށް  ގެންގުޅެ  ހަތިޔާރު 
ކަނޑައެޅޭ ވަކި ުމއްދަތެއްގައި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުާމއި ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ތަްމރީނުގެ  

ޕްރޮގްރާްމތަ ފަރާތްތަކުން ތާޒާކުރުުމގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ހަތިޔާރު  އް، 
 ފުރިހަަމކުރަންވާނެއެވެ. 

ސަލާމަތްތެރިކަމާެއކު  
 ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން 

ރައްކައުތެރިކަމާ  )ހ(   .10 ސަލާަމތާއި  ގެންގުޅެންވާނީ  ހަތިޔާރު  ވަގުތެއްގައިވެސް  ހުރިހާ 
 އެކުގައެވެ. 

 

 

ސާފުކޮށް   )ށ(  ނޫން  ހަތިޔާރު  ބޭނުންކުރުަމށް  ތަްމރީނުތަކުގައި  ނުވަތަ  ބެލެހެއްޓުަމށް 
ގޮތަކަށް ހަތިޔާރު ނަގަންޖެހޭނީ، އެ ީމހަކު ޤާނޫނީގޮތުން ހަތިޔާރު ނަގަންެޖހޭ ފަދަ  
ހާލަތެއްގައި އެކަންޏެވެ. މި އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަތިޔާރު ނެގުުމގެ ާމނައިގެ  

 ޅުެމއް ނުހިެމނެއެވެ. ތެރޭގައި، ހަތިޔާރު އުފުލައި ގެންގު

 

 
ހާލަތެއް  )ނ(  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި  ހުއްދަކަަމށް،  ބޭނުންކުރުން  ހަތިޔާރު 

ެމދުވެރިވެގެން ނޫންގޮތަކަށް އެއްވެސް ީމހަކާ ދިާމއަށް ހަތިޔާރު ދިއްކޮށްގެން ނުވަތަ  
 އަމާޒުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
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ީމހަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރުގެ ބައެއް އެއްވެސް ފުލުހަކު، އެ   )ރ( 
ދޭ ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ހަތިޔާރު    ންވާނީއެހެން  ހަވާލުކުރަންވާނީ  ނުވަތަ 

ފަރާތަކަށް  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ޚިދުަމތުން  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ކަަމށް  ހަވާލުކުރެވޭނެ 
 އެކަންޏެވެ. 

 

 
ގަވާއިދުގައި   )ބ(  ބޭނުންކުރުމި  ހަތިޔާރު  ަމތީން  ގޮތުގެ    ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ބޭނުންކުރުުމގެ   ހަތިޔާރުގެ  ގޮތެއްގައި  އެއްވެސް  ނޫނީ  ފުލުހަކަށް  ހުއްދަކޮށްފައިވާ 
 ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.  

 

 

ގޮތަށް )ޅ( ހިެމނޭ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ސަލާަމތާއި    ، މި 
ހައުރައްކަ އުޅޭ  ތެރިކަާމއެކު  ޑިއުޓީތަކުގައި  ބެލެހެއްޓުާމއި،  ގެންގުޅެ  ތިޔާރު 

ފަރާތްތަކަށް ހަތިޔާރު ދޫކުރުާމއި، ހަތިޔާރު އަނބުރާ ހަވާލުކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ  
)ތިނެއް(    3ހަަމތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެއް، މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ  

 ވެ.  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވައިލަންވާނެއެ

އޮފް ފޯސް ރިވިއު   ޒްޔޫ
 ކޮމެޓީ 

ޤާނޫނީގޮތުން ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރި ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން   )ހ(   .11
ބާރެއް   އެފަދަ  ފަރާތަކަށްވުާމއެކު،  ަޖވާބުދާރީވާންެޖހޭ  ފުލުހަކީވެސް  ކޮންމެ 

ހުއްޓުވުާމއި،   ބޭނުންކުރުން  އަދި ނަހަަމގޮތުގައި  ޓަކައި،  ނުދިނުަމށް  އިހުާމލުވިޔަ 
ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ހަަމތަކުގެ ަމތިން ބާރާއި އިޚްތިޔާރު 
ބޭނުންކުރާ ގޮތްތައް ބަލައި، ދިާމވާ އެކިއެކި ހާލަތްތަކުގައި ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

ރަނގަޅުކު ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  އެފަދަ  ބަލައި،  ކަންތައްތަކާ ގޮތްތައް  ރަންެޖހޭ 
ދިނުަމށް   ބޯޑަށް ލަފާ  ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ  ގުޅޭގޮތުން 

ނަުމގައި ގެ  ކޮިމޓީ"  ރިވިއު  ފޯސް  އޮފް  "ޔޫޒް  އަދަދެއްގެ   ، ޓަކައި،  އޮނަހިރި 
ެމންބަރުންގެ ަމއްޗަށް އެކުލެވޭ ވަކި ޚާއްޞަ ކޮެމޓީއެއް، ިމ ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން  

ޕޮލިސް   15  ފަށާތާ އޮފް  ކޮިމޝަނަރ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 
 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ކޮެމޓީގައި،   )ށ(    އެކުލަވައިލާ  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުގައި ަމސައްކަތްކުރާ ކޮިމޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި އެގްޒެކެޓިވް  

 ސަރަކު ހިަމނަންވާނެއެވެ. ރޭންކުގެ އޮފި

 ؛ފުލުހުންނަށް ތަޢުލީާމއި ތަްމރީނު ދިނުުމގެ ދާއިރާ (1)   

 ؛ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގގެ ދާއިރާ (2)   
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ޕޮލިސްގައި   (3)    ރީޖަނަލް  ޤާއިުމކޮށްފައިވާ  ދިނުަމށް  ޚިދުަމތް  ލާަމރުކަޒީކޮށް 
 ؛  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް

 ހަތިޔާރާ ގުޅޭ ފަންނުގެ ދާއިރާ. (4)   

ބަލަހައްޓާނީ،  )ނ(    ކަންކަން  އިދާރީ  ކޮެމޓީގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ  މި 
 ކަނޑައަޅާ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

ޢައްޔަނުކުރުަމށްފަހު،    )ރ(    ެމންބަރުން  ކޮެމޓީއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި 
ެމންބަރުންގެ   ކޮެމޓީގެ  ޓަކައި،  އެންގުަމށް  އެކަން  ުމވައްޒަފުންނަށް  އެންެމހައި 

 ންވާނެއެވެ. ނަންތައް ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާންުމކޮށް އިޢުލާނު ކުރަ

މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮެމޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ   )ބ(   
ގޮތް  ކަންތައްތަކުގައި  ހުށަހެޅޭ  ކޮެމޓީއަށް  ކޯރަާމއި،  ބައްދަލުވުުމގެ  ގޮތްތަކާއި، 
ކަންތައްތައް  އެންެމހައި  ހިންގުުމގެ  ކޮެމޓީ  ނޫނަސް  މި  އަދި  ނިންުމން 

ިމ އުސޫލެއް،  ފަށާތާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  )ތިރީސް(   30 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. 

ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރެވޭނެ  
 ލަތްތަްއ ހާ

ޓަކައި ހަތިޔާރު ނެގޭނީ ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭނީ    ފުލުހުންގެ ޤާނޫނީ ވާިޖބު އަދާކުރުަމށް  )ހ(   .12
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.  

ވަކި ީމހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރަުމންދާ ޢަަމލެއްގެ ސަބަބުން، އެހެން ީމހެއްގެ  (1)   
ނުވަތަ  ނުރައްކާވުން  ުމދަލަށް  ނުވަތަ  ފުރާނަޔަށް  ބައެއްގެ  ނުވަތަ 
ޢަަމލެއް   އެފަދަ  ނުވަތަ  ކުރެވުން،  ގަބޫލު  ކަަމށް  ނުރައްކާވެދާނެ 
ހިންގައިފާނެކަަމށް ބެލެވޭ ފަރާތެއް ހައްޔަރުކުރުަމށް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުން 

 ؛ފިޔަވައި އެހެން ގޮތެއް ނެތްކަަމށް ބެލެވުން

ދެއްކުުމގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ީމހަކު ގަދަފަދަކަން   (2)   
ހިފެހެއްޓުުމގައި   ީމހަކު  އެ  ސަބަބުން  ދެއްކުުމގެ  ދެކޮޅުވެރިކަން  ނުވަތަ 
އެހެން   ނުވަތަ  އޮފިސަރަށް  ފުލުސް  ކުރުވުުމގައި  ކިޔަަމންތެރި  ނުވަތަ 
ަމއްޗަށް  ސަބަބުގެ  އެކަށީގެންވާ  ލިބިދާނެކަަމށް  ގެއްލުެމއް  ފަރާތަކަށް 

 ؛ބިނާކޮށް ގަބޫލުކުރެވުން

ޢަަމލުތައް  (3)    ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ހިންގާ  ބަޔަކު  ނުވަތަ  ީމހަކު 
ހުއްޓުވުަމށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެ ީމހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނު 
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ކުރުުމގެ ގޮތުން ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަަމށް،   ތަންފީޛު
 ؛ކުރެވުންހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަށް ގަބޫލު

ލެސްލީތަލް ހަތިޔާރެއް އެ ފުލުހެއްގެ އަތުގައި އޮތް ހާލަތެއްގައި، އެ ފުލުސް  (4)   
އޮފިސަރަށް ީމހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ިޖސްާމނީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ފުރާނައަށް 
ބެލެވިގެން  އުޅޭކަަމށް  ކުރަން  ނުވަތަ  ކުރުން،  ކަެމއް  ފަދަ      ގެއްލުެމއްވާ 

 ؛ޓަކައި އެ ކަުމން ސަލާަމތްވުަމށް

އެހެން   (5)    ފަރާތުން  ބައެއްގެ  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ީމހެއްގެ  އްގެ ީމހެއެއްވެސް 
ހާލަތެއްގައި   ފުރާނަޔަށް ފަދަ  ނުރައްކާވާ  ފުރާނަޔަށް  ބައެއްގެ        ނުވަތަ 

 ؛އެ ހާލަތަކުން އެ ީމހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ސަލާަމތްކުރުަމށް

ޚިލާފު ޢަަމލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކުވެގެން ހިންގާ ޤާނޫނާ   (6)   
އާންުމ   ތަނެއްގެ  އެ  ސަބަބުން  ޢަަމލުތަކެއްގެ  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  ނުވަތަ 
ަމޞްލަޙަތު ގެއްލިދާފަދަ ކަެމއް ދިމާވުން ނުވަތަ ިމއިން ކަެމއް ދިާމވެދާނެ 

 ؛ކަަމށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން

ީމހަކު   (7)    ދެކޮޅަށް  ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ފުލުހުންނާ  ހަތިޔާރު  ބަޔަކު  ނުވަތަ 
 ؛ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަަމށް ގަބޫލުކުރެވުން

 ؛ހޮސްޓޭްޖކުރުާމއި، ރަހީނުކުރުުމގެ ޢަަމލެއް ނިުމަމކަށް ގެނައުން (8)   

 ؛  ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަަމލެއް ހުއްޓުަމކަށް ގެނައުން (9)   

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ނުވަތަ އެ ނޫނަސް   (10)   
އެފަދަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވުުމގެ ހަރަކާތްތައް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ނޫނީ  
ނުހުއްޓުވޭނެކަަމށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރުުމން، އެފަދަ ހަރަކާތެއް 

 ؛ ހުއްޓުވުަމށް

ބޭނުންކުރުުމގައި،  މި   )ށ(    ހަތިޔާރު  ހާލަތްތަކުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި 
ުމދާ   ފުރާނައާއި  ކުރުާމއި،  ކަށަވަރު  ސަލާަމތްތެރިކަން  ރައްކައުތެރިކަާމއި 
ސަލާަމތްކުރުާމއި، އަިމއްލަ ސަލާަމތްތެރިކަާމއި އެހެން ީމހުންގެ ސަލާަމތްތެރިކަން  

 . ޤާއިުމކުރުަމށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ

 ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުުމގެ ކުރިން، އަންނަނިވި ފަދައިން އިންޒާރު ކުރަންވާނެއެވެ. )ހ(   .13
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ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމުގެ  
 ކުރިން ިއންޒާރުކުރުން 

ދިނުަމށް  (1)   އެއްބާރުލުން  ކަަމކަށް  އަންގާ  ފުލުހުން  ޤާނޫނީގޮތުން 
 ؛ ނަސޭހަތްތެރިވުން

ލިބޭ   (2)    ސަބަބުން  ބޭނުންކުރުުމގެ  ހަތިޔާރު  ބޭނުންކުރާނެކަާމއި،  ހަތިޔާރު 
ފަރާތަކުންކަން   ނުދިން  އެއްބާރުލުން  އުފުލަންޖެހޭނީ  ޒިންާމ  ގެއްލުެމއްގެ 

 ؛ އިންޒާރު ކުރުން އިގައަން

 ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުުމގެ ކުރިން "ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަނީ" މިހެން ބުނުން. (3)   

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، އެ ީމހަކާ ދެކޮޅަށް   )ށ(   
ސަބަބުން   ޢަަމލެއްގެ  ކުރަުމންދާ  ީމހާ  ބޭނުންކުރެވޭ  ސަލާަމތާއި  ހަތިޔާރު 

ރައްކާތެރިކަން ގެއްލިދާނެކަުމގެ ކުއްލި ހާލަތެއް އޮތްނަމަ، "ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަނީ"  
ޢިބާރާތް   ހަތިޔާރު   1މި  ކުރުާމއެކު  އިންޒާރު  އިއްވައި  ފަހަރު  )އެކެއް( 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

އެ ީމހަކާ    މި ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، )ނ(   
 ގެ ފުރާނަޔަށްދެކޮޅަށް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ީމހާގެ ސަބަބުން އެ ވަގުތު އެ ީމހާ

ނުރައްކާވާ ފުރާނައަށް  ީމހެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ    ނުވަތަ  އޮތްނަމަ،  ހާލަތެއް       ފަދަ 
ޢަަމލު   ީމހެއްގެ  އެ  ހާލަތުގައި  އެ  ނުކޮށްފިނަމަ،  ބޭނުން  ހަތިޔާރު  ވަގުތު  އެ 

ހަތިޔާރު  ނުހުއްޓުވޭ ދިނުަމކާނުލައި  އިންޒާރު  ބެލެވޭނަމަ،  ނެކަަމށް 
 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ކުރިން   )ރ(    ބޭނުންކުރުުމގެ  ހަތިޔާރު  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި 
އިތުރުން އުސޫލުތަކުގެ  އަސާސީ  ކުރުުމގެ  އިންޒާރު             ، ނަސޭހަތްދިނުާމއި 

ޢަަމލުކުރަންޖެހޭނަމަ،  ވަކި   ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ކުރިން  ބޭނުންކުރުުމގެ  ހަތިޔާރެއް 
އިންޒާރު   ގޮތްތަކާއި،  ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ  ކުރިން  ބޭނުންކުރުުމގެ  ހަތިޔާރެއް  އެފަދަ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ   7މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުރަންެޖހޭ ގޮތްތައް
 ނެއެވެ.  ގައި ބަޔާންކުރަންވާމެނުއަލު

ހަތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ  
 ލަތްތަްއ ހާ

 ީމހަކާ ދެކޮޅަށް އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. )ހ(   .14

 ؛އެއްވެސް ީމހަކަށް އިންޒާރުކުރުުމގެ ގޮތުން ނުވަތަ ބިރުދެއްކުުމގެ ގޮތުން (1)  

 ؛ީމހަކަށްބުއްދި ފިލައިގޮސްފައިވާ  (2)   

 ؛ބިޑިއަޅުވައިފައި ހުރި ީމހަކަށް (3)   
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މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް، އެއްވެސް ީމހަކާ   )ށ(   
ކަނޑައެޅިގެން   ނުވާނެކަން  ހާސިލު  ަމގުސަދު  ބޭނުންކޮށްގެން  ހަތިޔާރު  ދެކޮޅަށް 

 ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެނގޭނަމަ، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި،  1މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(   
ހަތިޔާރު   ގޮތުން  ަމއިތިރިކުރުުމގެ  ކޮންޓްރޯލްކޮށް  ހާލަތު  ދިާމވެފައިވާ 

ހަތިޔާ ތެރޭގައި،   ދެއްކުުމގެ  ޢަަމލެއް  ދޭހަވާފަދަ  އަތް ބޭނުންކޮށްފާނެކަަމށް  ރަށް 
 ގެންދިއުާމއި، ހަތިޔާރު އަތަށް ނެގުން ފަދަ ކަންކަެމއް ނުހިެމނެއެވެ. 

ލެސްލީތަލް ހަތިޔާރު  
 ބޭނުންކުރުން 

ލެސްލީތަލް   )ހ(   .15 ީމހެއްގެ ދިފާޢުގައި  އެހެން  ނުވަތަ  ީމހެއްގެ ދިފާޢުގައި  ފުލުހަކު، އެ 
ދިލަނެގުުމގެ ނުވަތަ ކެރުުމގެ އަސަރު  ހަތިޔާރުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރަންވާނީ  

ހުންނަ ގޭސް ނުވަތަ ލިކުއިޑް ނުވަތަ ޕައުޑަރެވެ.  ނަަމވެސް، ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  
 އެހެން ލެސްލީތަލް ހަތިޔާރެއް ފުލުހަކު ބޭނުންކުރުަމކަށް ިމ ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ބޭ )ށ(    ހަތިޔާރެއް  ލެސްލީތަލް  ދެކޮޅަށް  ީމހަކާ  ނުވަތަ  އެއްވެސް  ީމހަކު  ނުންކޮށްގެން 
ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުުމގެ ސަބަބުން އެ ީމހަކަށް  
އަސަރު   ކެރުުމގެ  ނުވަތަ  ދިލަނެގުުމގެ  ނުވަތަ  ތަދު  ކުރިަމތިވެފައިވާ  ވަގުތީގޮތުން 

 ކުޑަކުރުަމށް އެ ހިނދަކަށް ދޭންެޖހޭ ވަގުތީ ފަރުވާ ދޭންވާނެއެވެ. 

ބޭނުންކުރުުމގައި  )ހ(   .16 ރު ބޭނުންކުރުން މުގު ުމގުރު  ދެކޮޅަށް  ީމހަކާ  ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ހާލަތްތަކުގައި،     ުމގުރު 
 ން ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ

ުމގުރުން   )ށ(    ަޖހަންވާނީ،  ފުރަތަމަ  ޖަހާނަމަ،  ގައިގައި  ީމހަކު  ެޖހުުމގެ  ުމގުރުން 
ސަބަބުން އެ ީމހަކަށް ދާއިީމ ގެއްލުެމއް ނުލިބޭނެ ފަދަ ޕްރައިަމރީ ޓާގެޓް އޭރިއާ 

 ކަަމށްވާ، ގައިގެ މަސްތައް ގިނަ ހިސާބުތަކުގައެވެ.

ޖަހާނީ )ނ(    ދެން  ނުވެއްެޖނަަމ،  ކިޔަަމންތެރި  ެޖހުމުންވެސް  ޓާގެޓުގައި    ، ޕްރައިަމރީ 
ކަށިގިނަ   ަމދު،  މަސްތައް  ހަށިގަނޑުގެ  ކަަމށްވާ،  އޭރިއާ  ޓާގެޓް  ސެކަންޑަރީ 

 ތަންތަނާއި ހުޅުތަކުގައެވެ. 

ދަށަށް  )ރ(    ބެލުުމގެ  ފުލުހުންގެ  ނުވަތަ  އޮފިސަރުގެ  ފުލުސް  ބޭނުންކުރާ  ހަތިޔާރު 
ށް ގެނެސްފައިވާ ީމހެއްގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ީމހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ އޮތްކަަމ

ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ނުރައްކަލެއް ކުރިަމތިކުރުވާ ީމހަކު ހުއްޓުވުަމށްޓަކައި 
 ފައިނަލް ޓާގެޓްކަަމށްވާ ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ުމގުރުން ެޖހިދާނެއެވެ. 
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ދެކޮޅަށް   )ބ(    ބަޔަކާ  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ތިބި  އެއްވަގުތެއްގައި  ުމގުރު  އެއްތަނެއްގައި، 
ޓާގެޓް  ސެކަންޑަރީ  ޓާގެޓާއި  ޕްރައިަމރީ  ހާލަތެއްގައި،  ެޖހިއްެޖ  ބޭނުންކުރަން 
ފާހަގަކޮށް ުމގުރުގެ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައިވެސް ފައިނަލް ޓާގެޓަށް ުމގުރު  
އަމާޒުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ނަަމވެސް، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ފައިނަލް ޓާގެޓަށް ުމގުރު 

، ކަނޑައެޅިގެން ފައިނަލް ޓާގެޓުގައި ުމގުރުން ެޖހީކަުމގައި ބަލައިގެން  އަމާޒުވުަމކީ
 ނުވާނެއެވެ.

ޖަހަންޖެހޭނީ  )ޅ(   ގައިގައި  ީމހެއްގެ  ުމގުރުން  ހާލަތެއްގައިވެސް  ީމހެއްގެ    ،ހުރިހާ  އެ 
ފުރާނައަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ގުނަވަނަކަށް ދާއިީމ ގެއްލުެމއް ނުލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް 

 ވެ. ބަލައިގެންނެ

ުމގުރު ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ފަދަ ހާލަތެއް ދިާމވެގެން ުމގުރު ބޭނުންކުރުުމގެ ސަބަބުން   )ކ(   
ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، ުމގުރު    ސާީމހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެއްެޖނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ ހާދި

ބޭނުންކުރި ސަބަބާއި، ތާރީޚާއި، ގަޑިއާއި، ުމގުރުގެ ބޭނުންކުރި ފުލުހެއްގެ ނަާމއި   
ފަރާތުން   ރިޕޯޓުކުރާ  ސީދާ  އޮފިސަރު  ބޭނުންކުރި  ުމގުރު  އެނގޭނޭހެން،  ރޭންކު 

 ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ރަޔަޓް ހަތިޔާރު  -ެއންޓި
 ބޭނުންކުރުން 

އެއްވުންތަކާއި، -އެންޓި  .17 ބާއްވާ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ބޭނުންކުރަންވާނީ،  ހަތިޔާރު  ރަޔަޓް 
މުޒާހަރާތަކާއި، ހިނގައިލުންތަކުގައި ނުވަތަ ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެގެން ހިންގާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު  

ކުރުަމށް ކޮންޓްރޯލް  ހުއްޓުވައި  ހަތިޔާރު   ،ޓަކައި  ހަރަކާތްތައް  ދެކޮޅަށް  ބަޔަކާ  ގިނަ 
 ރަންެޖހޭ ހާލަތްތަކުގައެވެ.ބޭނުންކު

ކުރުމާއި،    ތަމްރީނު
ތަމްރީނުތަްއ ތާޒާކުރުމުގެ  

 ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގުން 

ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރާ ފުލުހުންނާއި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލުންނަކީ، އެފަދަ ހަތިޔާރު   )ހ(   .18
ުމވައްޒަފުން   ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ގުޅޭގޮތުން  ބޭނުންކުރުާމ  ގެންގުޅެ 
ތަްމރީނު   ގަބޫލުކުރާ،  ބަހާއިން  އިދާރީ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ޒިންާމ  ތަްމރީނުކުރުުމގެ 

 ، އެ ޕްރޮގްރާުމން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  ޕްރޮގްރާެމއް ފުރިހަަމކޮށް

ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ޑިއުޓީ އަދާކުރަންެޖހޭ ކޮންމެ ފުލުހަކު މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި   )ށ(   
ޕްރޮގްރާުމ   ތަްމރީނު  ކުރަންެޖހޭ  ފުރިހަަމ  ަމތީން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

)އެކެއް( ފަހަރު އެ ތަްމރީނު ޕްރޮގްރާުމ    1ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު، ަމދުވެގެން އަހަރަކު  
 ތާޒާކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާެމއް ފުރިހަަމކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ުމއްދަތުގެ އިތުރުން، ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރުގެ   )ނ(   
ތައްޔާރުކުރި ހަތިޔާރު  އެ  ހެދުަމށް   ގޮތުން،  ތަްމރީންތައް  އެފަދަ          ފަރާތުން 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-106/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           238 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

11 

 

ވަކި ޚާއްޞަ ުމއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފައި އޮތްނަމަ، އެ ުމއްދަތެއްގައި ތަްމރީނު  
 ފުރިހަމަ ކުރުަމކަށް ިމ ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  

ތަްމރީނުތަކާ  )ރ(    ފުރިހަަމކުރާ  ފުލުހުން  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި 
އަދި  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ފައިލުގައި  ރިކޯޑް  ފުލުހެއްގެ  އެ  ަމޢުލޫާމތުތައް،         ގުޅޭ 

 އަދާހަަމކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  އެ ަމޢުލޫާމތު، ތަްމރީނުގެ ަމރުކަޒުން

މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ހިންގާ ހަތިޔާރާ ގުޅޭ ތަްމރީނުތަކުގެ   )ބ(   
ތާޒާކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާުމތައް ހިންގުން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުަމކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ  
ޚިދުަމތުގެ ފުލުހުންނަށް ތަްމރީނު ދިނުުމގެ ޒިންާމ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ  

 .  ޒިންާމއެކެވެ

ފުރިހަަމ   )ހ(   .19 ރިޕޯޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ   ހާލަތެއްގައި،  ބޭނުންކުރާ  ހަތިޔާރު  ނޫންގޮތަކަށް  ތަްމރީނެއްގައި 
ގަސްތަކާނުލައި  އަދި  ފަހަރަކު،  ކޮންމެ  ބޭނުންކުރާ  ހަތިޔާރު       އިޚްތިޔާރުގައި 

ރަޔަޓް ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ކޮންޑަކްޓިވް އެނަރޖީ ޑިވައިސްއެއް އޭގެ ޒާތުގައި  -އެންޓި
ަމޢުލޫާމތު، "ޔޫޒް އޮފް ފޯސް ރިވިއު ކޮިމޓީ" އަށް،  އޮޕަރޭޓްވެއްެޖނަމަ، އެކަުމގެ  

ގިނަވެގެން   އަދި  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ރިޕޯޓް    12ވީ  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ  )ބާރަ( 
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އެ ބޭނުންކުރި ހާލަތަކާބެހޭ ހާދިސާ ރިޕޯޓެއް  )ށ(   
ނިުމުމގެ ކުރިން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި، އެ ޑިއުޓީއެއް  

 އެ ީމހެއްގެ ސްޕަވައިޒަރަކަށް ވަގުތުން އެ ކަެމއް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ހަތިޔާރު   ،މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާދިސާ ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލުުމގެ އިތުރުން )ނ(   
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން    ،ގޭނެ ތަފާސްހިސާބުނބޭނުންކޮށްފައިވާ ިމންވަރު އެ

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރިގޮތުގެ  
 ައހަރީ ރިޕޯޓް 

ގޮތުގެ  )ހ(   .20 ބޭނުންކުރި  ހަތިޔާރު  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  އެ  ނިުމާމއެކު،  އަހަރެއް  ކޮންމެ 
ރިޕޯޓެއް، "ޔޫޒް އޮފް ފޯސް ރިވިއު ކޮިމޓީ" އަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ. މި ގޮތުން  

 ފޮނުވާ ރިޕޯޓުގައި އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ.  

ހަތިޔާރެއް    (1)    ތެރެއިން އެ  ތަކެތީގެ  ބޭނުންކުރަންެޖހޭ  އޮޕަރޭޓްކުރަން 
 ؛ބޭނުންކުރެވުނު ތަކެތީގެ އަދަދު

 ؛ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކޮންމެ ހާދިސާއެއްގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުންގެ އަދަދު  (2)   
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ކަން އަދި  (3)    އޮޕަރޭޓްވިނަމަ، އެ  ޒާތުގައި  އޭގެ  ހަތިޔާރެއް      ގަސްތަކާނުލައި 
 ؛އެ ގޮތަށް ހަތިޔާރު އޮޕަރޭޓްވި އަދަދު

 ؛  ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުުމގެ ސަބަބުން އަނިޔާވި ީމހުންގެ އަދަދު  (4)   

 ؛ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުުމގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ތަކެތީގެ އަދަދު  (5)   

ރިޕޯޓް   )ށ(    އަހަރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ތައްޔާރުކުރުުމގައި، ފްރަންޓްލައިން މި 
ުމގުރު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ   ޕޮލިސިންގގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ 

 ހާދިސާތައް ނުހިެމނުަމށް ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ނިންިމދާނެއެވެ. 

ހަތިޔާރު ގުދަންކޮށް  
ބެލެހެްއޓުމާއި، ެއއްތަނުން  

 ައނެއްތަނަށް ގެންދިުއން 

ހަތިޔާރެއް  )ހ(   .21 އެންެމހައި  ހޯދާ  ބޭނުންކުރުަމށް  ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ނިޒާެމއް ބަލަހައްޓާނެ  ަމރުކަޒީގޮތެއްގައި  ފުލުހުންގެ    ،އިންވެންޓްރީކޮށް،  ދިވެހި 

ބަހާއަކާ  އިދާރީ  ވަކި  ބެލެހެއްޓުން  ހިންގައި  ނިޒާުމ  ޤާއިުމކޮށް، އެ  ޚިދުަމތުގައި 
 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ަމރުކަޒީކޮށް ހަތިޔާރު   )ށ(    ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން  މި 
ބެލެހެއްޓި ސިޓީތަކާއި   ގުދަންކޮށް  ވަކި  ނުވަތަ  އަތޮޅުތެރޭގައި  ނަަމވެސް، 

ބޭނުންކުރުަމށް  ަމރުކަޒުތަކުގައި  ފުލުހުންގެ  ޤާއިުމކޮށްފައިވާ       ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
ހަ ަމރުކަޒެއްގައި  ގެންގުޅުުމގައި  އެ  ހަތިޔާރު  ިމގޮތަށް  ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.  ތިޔާރު 

ަމރުކަޒީކޮށް ހަތިޔާރު ބެލެހެއްޓުުމގެ ޒިންާމ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާތުން 
ިމންގަނޑުތައް   ބެލެހެއްޓުުމގެ  ރައްކައުތެރިކަމާ  ސަލާަމތާއި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ފުރިހަަމ   )ނ(    ގެންދަންެޖހޭނީ،  ތަނަކަށް  އެހެން  ތަނުން  ހުރި  ހަތިޔާރެއް  އެއްވެސް 
ބެލުުމގެ   ފުލުހުންގެ  އަދަދެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  ރައްކައުތެރިކަާމއެކު،  ސަލާަމތާއި 

 ދަށުންނެވެ. 

ހަތިޔާރު އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުުމގައި، ގެންދެވޭ އެންެމހައި ހަތިޔާރެއްގެ  )ރ(   
 ލިޔުުމން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ރިކޯޑު

ހަތިޔާރު ބަހައްޓާ ގުދަން ޢިާމރާތްކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަލާަމތީ   )ބ(   
 ިމންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.

ހަތިޔާރު ގުދަނަށް ވަދެވޭނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން އެކަަމށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  )ޅ(  
 ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކާއި، އެ އޮފިސަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-106/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           238 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

13 

 

އާލަތްތައް  )ކ(    ހަތިޔާރުތަކާއި  އެންެމހައި  ބޭނުންކުރާ  ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ލިސްޓުކޮށް ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުަމކީ، ަމރުކަޒީކޮށް ހަތިޔާރު ރައްކައުކޮށްފައި ބަހައްޓާ  

 ހަތިޔާރު ގުދަނާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތުގެ ޒިންާމއެކެވެ.  

އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިްމކުރާ ފުލުހުންގެ ަމރުކަޒުތަކުގެ ބޭނުަމށް ހަތިޔާރު ލާަމރުކަޒީކޮށް   )އ(   
ފަރާތުގެ   ،ފޯރުކޮށްދިނުަމކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ކ(  ާމއްދާގެ  މި 

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ފުރަތަމަ   )ވ(    އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ކުރިން،    3ީމލާދީ  ނިުމުމގެ  މަސްދުވަސް  )ތިނެއް( 
ޚިދު ފުލުހުންގެ  ހަތިޔާރެއްގެ ދިވެހި  އެންެމހައި  ހުރި  ދަށުގައި  ބެލުުމގެ  ަމތުގެ 

 ތަފުސީލު ރިޕޯޓެއް، ކަިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ަމޢުލޫާމތު   )މ(   އަންނަނިވި  ރިޕޯޓުގައި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ވ(  ާމއްދާގެ  މި 
 ހިަމނަންވާނެއެވެ.  

ހަތިޔާރުގެ  (1)    ހުރި  އިންވެންޓްރީގައި  ގުދަނުގެ  ހަތިޔާރު  ފެށުނުއިރު  އަހަރު 
 ؛އަދަދު

 ؛ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރުގެ އަދަދު (2)   

 ؛ހަތިޔާރުގެ އަދަދުއަލަށް އެތެރެކުރި  (3)   

 ؛ުމއްދަތު ހަަމވެފައިވާ ހަތިޔާރުގެ އަދަދު (4)   

 ؛ުމއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ ހަތިޔާރުގެ އަދަދު (5)   

 ؛ ހަލާކުވެފައި ހުރި ހަތިޔާރުގެ އަދަދު (6)   

 ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތުގައި ހުރި ހަތިޔާރުގެ ުޖުމލަ އަދަދު. (7)   

ހަތިޔާރު ރައްކައުކޮށް ބެލެހެއްޓުާމއި، ހަތިޔާރު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުާމއި،   )ފ(   
ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ތަފުސީލު  ޢަަމލުކުރާނެ  ބެލެހެއްޓުުމގައި  ސާފުކޮށް  ހަތިޔާރު 

)ހަތަރު( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި   4އުސޫލެއް، މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ  
 .އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަތިޔާރާއި، ހަތިޔާރު އޮޕަރޭޓް ކުރުަމށް ބޭނުންކުރާ   )ހ(   .22 ހަތިޔާރު ނައްތަިއލުން 
ތަކެތި ނައްތައިލަންެޖހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ތަކެތި ނައްތައިލަންވާނީ، މި ާމއްދާގައި  
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. އަދި ހަތިޔާރާއި ހަތިޔާރާއެކު ނައްތައިލަންެޖހޭ  
 ތައިލުުމގެ ކުރިން އިންވެންޓްރީން އެ ތަކެތި އުނިކުރަންވާނެއެވެ.ތަކެތި ނައް

ހަތިޔާރު ނައްތައިލަންވާނީ، އެ ހަތިޔާރެއް ނައްތައިލުުމގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ީމހަކަށް   )ށ(   
ކަށަވަރުކުރެވޭނެ  ނުލިބޭނެކަން  ގެއްލުެމއް  ނުވަތަ  އަނިޔާއެއް  ބަޔަކަށް  ނުވަތަ 

އަދި  އެކަށީގެންވާ   އެޅުަމށްފަހުގައެވެ.  ފިޔަވަޅު  ރައްކައުތެރިކަުމގެ  ސަލާަމތާއި 
 ހަތިޔާރު ނައްތައިލަންވާނީ، އެ ހަތިޔާރެއް އަލުން އިޔާދަ ނުކުރެވޭނެ ފަދައަކުންނެވެ. 

ހަލާކުވުުމން   )ނ(    ނުކުރެވޭވަރަށް  ބޭނުން  ހަތިޔާރެއްގެ  އެ  ނައްތައިލަންވާނީ،  ހަތިޔާރު 
 ނުވަތަ އެ ހަތިޔާރެއްގެ ބޭނުންކުރުުމގައި ނުރައްކާތެރި ނުވަތަ ުމއްދަތު ހަަމވުުމން

ބާވެ   ިމންވަރަށް  ބެލެވޭ  ދިާމވެދާނެކަަމށް  ހާލަތެއް  ހިނގައިފާނެފަދަ  ހާދިސާއެއް 
 ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ހަތިޔާރުތަކެވެ. 

ހަތިޔާރު   )ރ(    ނައްތައިލަންެޖހޭ  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ  މި 
ޒިންާމ   ބެލެހެއްޓުުމގެ  ހަތިޔާރު  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ކަނޑައަޅަންވާނީ، 
ހުށަހެޅުަމކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮިމޝަނަރ   ހުށަހަޅާ  ބަހާއިން  އިދާރީ  ަމތިކޮށްފައިވާ 

 އޮފް ޕޮލިސްއެވެ.

ހަތިޔާ )ބ(    ކަނޑައަޅާ  ނައްތައިލުަމށް  ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ރު  މި 
ކުރިއަށް  ަމރުޙަލާތައް  ނައްތައިލުުމގެ  ގޮތްތަކާއި،  ޢަަމލުކުރާނެ  ނައްތައިލުުމގައި 
ގެންދިއުާމއި، ނައްތައިލާ ހަތިޔާރާއި އެ ހަތިޔާރު އޮޕަރޭޓްކުރުަމށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެއް، ިމ ގަވާއިދަށް  ގޮތްތައް  ޢަަމލުކުރާނެ  ނައްތައިލުުމގައި 

 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. 3 ފަށާތާ ޢަަމލުކުރަން

މި ގަވާއިދުގައިވާ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން    .23 ބަހުގެ މާނަ 
ދީފައިވަނީ،  ލަފުޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  އަންނަނިވި  ހިނދަކު،  ދޭހަނުވާހައި        ާމނައެއް 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ. 

"ހަތިޔާރު" ކަަމށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ފަޔަރއާމްސްއާއި، އެކްސްޕްލޯސިވްގެ ތެރޭގައި  )ހ(   
ނުވަތަ  ބޭނުންކުރެވޭ  ދެކޮޅަށް  ބަޔަކާ  ނުވަތަ  ދެކޮޅަށް  ފަރުދަކާ  ނުހިެމނޭ، 
ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ހާލަތްތަކުގައި، ީމހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުެމއް ލިބުުމގެ ފުރުޞަތު 

ފަރު ގޮތަށް  ބޭނުންކުރެވޭ ލެސްލީތަލް  ކުޑަވާނެ  ަމގުސަދުގައި  އަދި އެ  ާމކޮށްފައިވާ 
 ހަތިޔާރަށެވެ. 
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"ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން" ކަަމށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ތަްމރީނުތަކުގައި ފަރިތަކުރުަމށް  )ށ(   
ގެންގުޅޭ ގެންގުޅުާމއި، ޑިއުޓީ އަދާކުރުަމށް ފުލުސް ީމހާގެ އަތުން ހިފައިގެން ހުންނަ  

 ހުރުާމއި، ފުލުސް ީމހާގެ ހޮލްސްޓަރގައި އޮންނަ އޮތުަމށެވެ. 

ީމހަކަށް، ނުވަތަ   )ނ(    ވަނީ، އެއްވެސް  އެ  ބުނެފައި  ބޭނުންކުރުން" ކަަމށް  "ހަތިޔާރު 
ތަނަކަށް، ނުވަތަ އެއްޗަކަށް، ނުވަތަ ުމދަލަކަށް އަމާޒުވާގޮތަށް ހަތިޔާރެއްގެ ބޭނުން 

 ހިފުަމށެވެ. 

އް ރަޔަޓް ހަތިޔާރު" ކަަމށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކުށުގެ ޢަަމލު ހިންގާ ފަރާތްތަ-"އެންޓި )ރ(   
ބަޔަކު   ރޫޅައިލުަމށާއި،  އެއްވުންތައް  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ހުއްޓުވުަމށާއި، 
އަަމންއަމާންކަން   ހުއްޓުވައި،  ހަރަކާތްތައް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ހިންގާ  އެއްވެގެން 
ބޭނުންކުރާ  ފުލުހުން  ޤައުުމތަކުގައި  ކުރިއަރައިފައިވާ  ދުނިޔޭގެ  ދެެމހެއްޓުަމށް 

 ލެސްލީތަލް ހަތިޔާރަށެވެ. 

ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ބ(    އެ  ބުނެފައި  ަމރުކަޒު" ކަަމށް   34/2020"ތަްމރީނުގެ 
ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ޤާއިުމކުރެވޭ    35)ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

 ތަްމރީނުގެ ަމރުކަޒަށެވެ.

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން   242"ވަޒީރު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ޅ(  
 ވަޒީރަށެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތަށް ޒިންމާ ަމތިކުރެވިފައިވާ 

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

______________________ 
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