ު

ސުު 2
ދ ް
ަކ ުރ ާ
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ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބއި ަތ ްއު ު
ދ ުހ ަގއިުހިމެނިގެ ް
މިު ަކ ުރ ާ
ނވާު ަ

ަތޢާ ުރ ުފު ު
މި ކަރުދާހަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއީ
އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން،
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރގެ
ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ސިލްސިލާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން
ދެވަނަ ކަރުދާހެވެ.
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަކީ ،ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި
އެކި ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުޞޫލުތަކާއި ،އެކި
ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާ އަދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ

ނ
ނ ަނ ް
ރ ައތުގެ ޤާ ޫ
ށ ަޢ ަމލުކު ަރ ް
ނއީ އިޖު ާ
➢ ިޖ ާ
ށ ެވ ަފއިވާ ަތ ްއ ާޔރީ ަތ ްއ
ށ މިހާ ަތ ަނ ް
ނވާއި ަރ ް
ަފ ަށ ް
➢ ަތޙްޤީ ުޤ ަމ ުރ ަޙލާ
ސ ަތ ްއ
ސ ާ
➢ ަތޙްޤީ ުޤކު ުރމުގެ ބާ ުރ ލިބި ަފއިވާ މު ައ ްއ ަ
ނ
ިނ ަމ ް
ސލަ ެއ ްއ ަތޙްޤީ ުޤކ ް
ދ ެ
ށ ެއ ެދވި ާ
➢ ޖި ާ
ނއީ ަމ ްއ ަ
ށދ ު
ރތް ަތ ްއ
ަފ ާ
ނ
ސލަ ުހ ަށ ެހޅު ް
➢ ަމ ްއ ަ

ބާރުތަކާއި ،އެ ބާރުތައް ބޭނުންކުރަންވީ ގޮތް އެންމެ ތަފްޞީލުކޮށް

ނ
ސކު ުރ ް
ބލައި ފާ ް
➢ ަ

މިހާތަނަށް އެއް ޤާނޫނެއްގައި ލިޔެވި ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނެވެ.

ނ
ނ ަތ ަނ ް
ސކު ުރ ް
ބލައި ފާ ް
ނމު ަތ ް
➢ ޢާ ް
ނމާއިަ ،
ށ ަވ ު

މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ،ޒަމާނާ އެއްގޮތް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުތަކެއް
ތަޢާރުފުކުރެވި،
ބަދަލުތަކެއް

ޖިނާއީ
އައިސް،

އިޞްލާޙީ

ޢަދުލުގެ

ނިޒާމަށް

ބޮޑެތި

ޖިނާއީ

ޢަދުލުގެ

ނިޒާމުގައި

އެކި

މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރާ ދައުރަށް އިޞްލާޙީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް

ނ
ނ ަތ ަނ ް
ސކު ުރ ް
ބލައި ފާ ް
➢ ައމި ްއލަ ަތ ް
ނމާއިަ ،
ށ ަވ ު
ނ
ސކު ުރ ް
ބލައި ފާ ް
➢ ުއ ަޅނ ުދ ަފ ަހ ުރ ަ
ދ ެނ ަތ ެކތި
ސކު ުރމު ަގއި ހިފެ ެހ ްއޓި ާ
ބލައި ފާ ް
➢ ަ

އަންނާނެއެވެ.
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި
ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން ނެރޭ ސިލްސިލާ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ،އެ ޤާނޫނުން އަލަށް
ތަޢާރުފުކުރާ އުޞޫލުތަކަށާއި ،ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ކޮންމެ
މަރުޙަލާއެއްގައި
އިޖުރާއަތުތަކަށާއި،

އެ

ޤާނޫނުގެ
މިއިން

ކޮންމެ

ދަށުން

ޢަމަލުކުރެވޭނެ

މަރުޙަލާއެއްގައި

އެކި

މުއައްސަސާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކަށާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ
ޙައްޤުތަކަށެވެ.

ު

ނު ު
ނ ަނ ް
ރ ައ ުތގެުޤާ ޫ
ށު ަޢ ަމލުކު ަރ ް
ނއީުއިޖު ާ
ޖި ާ
ރ ަތ ްއު ު
ށު ެވ ަފއިވާު ަތ ްއ ާޔ ީ
ށުމިހާ ަތ ަނ ް
ނވާއި ަރ ް
ަފ ަށ ް
ނ
ނކު ުރ ް
ސ ަތ ްއ ަތމްރީ ް
ސ ާ
➢ ަކމާ ެ
ބހޭ މު ައ ްއ ަ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި،
އ.ދ.ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްއާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހުންވަނީ

ޓްރެއިނަރުން

ތަމްރީންކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ހިންގާފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޖުމްލަ  8މުއައްސަސާއެއްގެ
މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރެވިފައިވެއެވެ.

1

އެ މުއައްސަސާތަކަކީ:

ސ ަތްުއު ު
ސ ާ
ަތޙްޤީ ުޤކު ުރމުގެުބާ ުރުލިބި ަފއިވާުމު ައ ްއ ަ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އެކި އެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
 ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

 6ޖޫން  2017ގެ ނިޔަލަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
އަތޮޅެއްގައި ،ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ޤާނޫނަށް ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ހިންގިފައެވެ .އަދި

1

ޖޫން  2017ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންވެސް
ވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ތަމްރީންކުރެވިފައެވެ.

ށު ު
ނ ަމ ްު
ސލަ ެއްުއު ަތޙް ީޤުުޤ ޮކ ް
ޖި ާ
ނއީު ަމ ްއ ަ
ށދި ު
ރތް ަތ ްއު ު
ދ ެ
ނު ަފ ާ
ެއ ެދވި ާ
 މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަމުގެ ނުވަތަ
ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން

ަތުޙްޤީ ުޤު ަމ ުރ ަޙލުާ ު

 މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަމުގެ ނުވަތަ

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާއާ ގުޅޭ
ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަމާބެހޭ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާބެހޭ
އުޞޫލުތައް
 ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި މުދާ ހިފެހެއްޓުމާބެހޭ
އުޞޫލުތައް
 މީހުން ހުއްޓުވައި ،ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ،ހައްޔަރުކުރުމުގައި
ތަންފީޛުކުރާ

ޤާނޫނު

އިދާރާތަކުން

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

އުޞޫލުތައް
 ޖިނާއީ

ކުށްކުށް

ތަޙްޤީޤުކުރުމާ

ގުޅޭ

ގޮތުން

 ޖިނާއީ ކުށްކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ

ު
ު
ު
ު

އަށް ލިބިފައިވާނަމަ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަމުގެ ނުވަތަ
ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ހުށަނޭޅިނަމަވެސް ،ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއް
ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އިދާރާއަށް ތުހުމަތުކުރެވުމުން
ނުވަތަ އެނގުމުން ،އެ އިދާރާގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި އެ އެ
މައްސަލައެއް ބެލިދާނެއެވެ.

ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް
އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް

ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ނު ު
ލު ުހ ަށ ެހޅު ް
ސ ަ
ަމ ްއ ަ
ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ބަލައި ދިނުމަށް އެދި އެ މައްސަލައެއް
ހުށަހަޅަންވާނީ އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ
އިދާރާއަކަށެވެ .މިސާލަކަށް ނަމަ ،ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްނަމަ ،އެ
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށެވެ.
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ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް
ހުށަހަޅާނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށެވެ.

ބެލުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލައެއް ނިންމިގޮތް ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި

މީހަކު މައްސަލައެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ
ބާރު

ލިބިފައިވާ

އިދާރާއަކަށް

މައްސަލައެއް

ހުށަހަޅައި،

އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
މިގޮތުން،

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ހުށަހެޅޭ

ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.

އެ

މައްސަލައެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
ޖެނެރަލްއަށް

އަދި،

ތަޙްޤީޤުކުރާ

އިދާރާއިން

އެ

މައްސަލައެއް

ޝަކުވާއަކާ

ގުޅިގެން ،އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު

ނޖެހޭުޙާލަތް ަތ ްއު ު
ސލަ ެއ ްއު ަތޙް ީޤ ުޤކު ަރ ް
ުހ ަށ ެހޅޭު ަމ ްއ ަ
 ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހާ ،އެކަން ކުރި ކަމަށް

ބެލުމުގެ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ހުރިކަމަށް ވާނަމަ
 ކުށެއް ކުރާ ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އެކަން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރާ ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެންވާ
ސަބަބެއް ހުރިކަމަށް ވާނަމަ

ނުވާު ޮގުތް ު
ސލަު ުހ ަށ ަހ ަޅ ް
ަމ ްއ ަ
ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެދި ތަޙްޤީޤުކުރާ
މައްސަލައެއް

އިދާރާއަށް

ހުށަހަޅާއިރު،

އެމީހަކަށް

އެނގުނު

މިންވަރަކުން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު
(އެމީހަކު ބޭނުން ނުވާނަމަ ،މި މަޢުލޫމާތު ދިނުން ލާޒިމެއް

ުހ ަށ ެހޅޭ

ސލަ ެއ ްއ ެގ
ު ަމ ްއ ަ

ު ަތޙްޤީ ުޤ

ށު
ުކުރި ައ ްު

ނުޙާލަތް ަތ ްއު
ނދި ުއ ަމ ް
ދ ެ
ނމި ާ
ށުނި ް
ނގެ ް
ު
 ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހާ ،އެކަން ކުރި ކަމަށް

ބެލުމުގެ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތް ނަމަ

ނޫން .ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ދިން ކަމުގައިވިޔަސް ،މި

 ކުށެއް ކުރާ ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އެކަން

މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަން އެދެފިނަމަ ،އެ އިދާރާއަކުން އެ

ކުރާ ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެންވާ

މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަންވާނެ)

ސަބަބެއް ނެތް ނަމަ

 މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
 ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުރަން
އުޅޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބުތައް
 ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚް
 މައްސަލަ

ހިނގި

ތަން

ނުވަތަ

ހިނގާތަން

ނުވަތަ

ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވޭ ތަން

ނު
ރއި ްު
ދ ާ
ނ ު ަތޙްޤީ ުޤ ުއި ާ
ލ ެއ ްއ ު ުހ ަށ ެހ ުޅމު ް
ސ ަ
ަމ ްއ ަ
ނ ެޖހޭު ޮގުތް
ަޢ ަމލުކު ަރ ް
ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އެ

ނު ު
ސކު ުރ ް
ލއިުފާ ް
ބ ަ
ަ
ބަލައި ފާސްކުރުމަކީ ،ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ

އިދާރާތަކަށް

ލިބިގެންވާ

ބާރެކެވެ.

ޖިނާއީ

އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ ،އަންނަނިވި
ތަންތަނާއި ފަރާތްތަކެވެ.
 ޢާންމު ތަންތަން
 އަމިއްލަ ތަންތަން
 އުޅަނދުފަހަރު
 މީހުން

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަށްފަހު،

ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ޤާނޫނު

މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރި ކަމުގެ ލިޔުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންވަނީ ޤާނޫނަކުން އެ ބާރު ދީފައިވާ

ދޭންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށެވެ .އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން
ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ
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ކުށަކާ ގުޅިގެން (ބަލައި ފާސްކުރަން ނޫންގޮތަކަށް) ޢާންމު ތަނަކަށް

ޢާންމު

ތަންތަން

ބަލައި

ފާސްކުރުމުގައި،

ޤާނޫނު

ވަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ،އެތަނަކަށް ވަނުމުގެ

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު

ފލުހުން ފިޔަވައި
ބާރު ،ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންނަށެވެ .އަދި ު

ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އެހެން އިދާރާއަކަށް މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ
ބާރު ލިބިގެންނުވެއެވެ.

 ޢާންމު ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ،އެ އިދާރާއަކުން
ކަނޑައަޅާ ވަގުތެއް ވަންދެން އެތަނެއްގައި ތިބުން
 ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
އެއްޗެއް ފެނޭތޯ އެތަނެއް ހޯދުން .އަދި އެފަދަ އެއްޗެއް

ނު ު
ނ ަތ ަނ ް
ސކު ުރ ް
ބލައިުފާ ް
ނމުު ަތ ް
ޢާ ް
ނމާއިަ ު،
ށު ަވ ު
ޖިނާއީ

އިޖުރާއަތުގެ

ޤާނޫނުގައި

ޢާންމު

ތަންތަން

މާނަކޮށްދީފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު ،ޢާންމު ތަންތަނުގެ މާނައިގެ
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އަބަދުމެ
ހުޅުވާލެވިފައިވާ މަގާއި ،ގޯއްޗާއި ،ބިމާއި ،ޢާންމު މައިދާންތަކާއި،
ޕާކްތަކާއި ،އަމިއްލަ ތަންތަން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ބިމާއި ގޯއްޗާއި
ޢިމާރާތެވެ.

ގެންދިއުން
 އެތަނާއި އެތަނުގައިވާ އެއްޗެހީގެ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ނެގުން
 އެތަނެއްގައި ހުރި ޢިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުން (މިގޮތުން
ބަލައި ފާސްކުރާއިރު ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އަމިއްލަ ތަނެއް
ބަލައި ފާސްނުކުރެވޭނެ)
 އެތަނެއް ކޮނެގެން ބެލުން

މީގެ އިތުރުންވެސް ،ޢާންމުކޮށް މީހުންނަށް ވަދެ ނިކުމެވޭ
ގޮތަށް ހުޅުވިގެންވާ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ސައި
ހޮޓާތަކާއި،

ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ އެއްޗެއް އެ އިދާރާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

އެފަދަ

ތަންތަނުގެ

ތެރެއިން

ތަނެއްގައި

ކުށެއް

ހިނގައިފިކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް އެކަށީގެންވާ
ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ތަންތަން ޢާންމު
ތަންތަނުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

 ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެއް ހުރި ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް
ހުޅުވައިގެން ބެލުން
 ތަޅުލާފައި ހުރި އެއްޗެއް ހުރި ނަމަ ،ތަޅު ހުޅުވައިގެން ނުވަތަ
ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެ އެއްޗެއް ބެލުން
 ޢާންމު ތަނެއްގައި ހުރި މީހަކު ،ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ
ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު
އެއުޅެނީ ކުށެއް ކުރަން ކަމަށް ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ
ހެކިތަކެއް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ،

ނު
ނ ުު
ސކު ުރމު ަގއި ުޤާ ޫ
ލ ިއ ުފާ ް
ނ ަތ ް
ނމު ު ަތ ް
ޢާ ް
ބ ަ
ނ ު ަ

ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާނަމަ ،އެމީހާގެ

ނވާުބާ ުރ ަތ ްއު ު
ރ ަތ ަކ ް
ށުލިބިގެ ް
ދ ާ
ރުއި ާ
ޛކު ާ
ަތ ް
ނފީ ު

އަތުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ޢާންމު ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަކީ
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ހުރިހައި އިދާރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ބާރެކެވެ.
ޢާންމު ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން
ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންނަށެވެ .މިގޮތުން،
މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި މީހަކު
ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އެއްޗެއް

އޮތް

ނަމަ،

ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރާ

އިދާރާގެ

އޮފިސަރުންނަށް އެ އެއްޗެއް އަތުލައި ،އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ
ދަށަށް އެ އެއްޗެއް ގެންދިއުން( .މި ޙާލަތުގައި މީހަކު ބަލައި
ފާސްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ އިދާރާއަކަށް އެމީހަކު ބަލައި
ފާސްކުރެވޭނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި މީހަކު ބަލައި
ފާސްކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން)

މަތިންނެވެ .ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި
ޢާންމު ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އެތަނެއްގައި ހުރި އަމިއްލަ
ތަނެއް ބަލައި ފާސްނުކުރެވޭނެއެވެ.

4

ނު ު
ނ ަތ ަނ ް
ސކު ުރ ް
ބލައިުފާ ް
ައމި ްއލަު ަތ ް
ނމާއިަ ު،
ށު ަވ ު
ޖިނާއީ

އިޖުރާއަތުގެ

ޤާނޫނުގައި

އަމިއްލަ

ތަންތަން

މިގޮތުން

ބަލާއިރު،

މީހެއްގެ

ނަމުގައި

މާނަކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެންވާ ގޯއްޗާއި ،ގެއާއި ،ބިމާއި ،ޢިމާރާތާއި،
މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޭގެއަށާއި ގޭބިސީއަށާއި ،އޮފީހަށާއި،
ވަކި އިދާރާއަކުން ،ވަކި އުޞޫލަކުން ވަކި ބައެއް ބޭނުންކުރަން
ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި ،ޢިމާރާތާއި ،ހޯލާއި މައިދާންތައް އަމިއްލަ
ތަންތަނުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ،އަމިއްލަ ތަންތަނާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނު
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރަތަކަށް ލިބިގެންވަނީ އެތަނަކަށް ވަނުމާއި ،ބަލައި
ފާސްކުރުމުގެ ބާރެވެ.

 ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ
މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް
 ކުށެއް ކުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ،އޭނާ
ފަހައި ދަނިކޮށް އޭނާ އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަދެއްޖެ ޙާލަތުގައި،
އޭނާ ހޯދުމަށް ވަނުމަށް
މަތީގައިވާ

ފުލުހުންނަށް

ޙާލަތްތަކުގައިވެސް

އަމިއްލަ

ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ ،ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ
ޙާލަތުގައި

ހުރި

މީހަކު،

އެތަނެއްގައި

އެކަށީގެންވާ

ވާކަމަށް

ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުމާއެކު ،އެ
ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން،
މަތީ ރޭންކެއްގެ ފުލުހެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނުމަށް
ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރަކަށް އެއްވެސް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.

ނު ު
ނ ަތ ަނ ް
ނ ް
ލު ަތ ް
ައމި ްއ ަ
ށު ަވ ު
އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ
އެތަނަކަށް ވަނުމަށް ރުހޭނަމަ ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އެތަނަކަށް އެ
އިދާރާއަކަށް ވަދެވިދާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ ތަނެއް ބަލައި
ފާސްކުރެވޭނީ ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ .އަދި އަމިއްލަ ތަނެއްގެ
ވެރިފަރާތުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން އެތަނަކަށް ވަނުމަށް
ނުރުހޭނަމަ ،ކޯޓު އަމުރަކާ ލައިގެން މެނުވީ އެތަނަކަށް އެ
އިދާރާއަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.

 މީހެއްގެ

ފުރާނައަށް

ގެއްލުމަކުން
ސަލާމަތްކުރުމަށް

ނުވަތަ

އެމީހަކު
އަމިއްލަ

މުދަލަކަށް

ނުވަތަ

އެ

ތަނަކަށް

ލިބިދާނެ
މުދަލެއް

ވަންނަންޖެހޭ

ޙާލަތުގައި
 ޤާނޫނީ ގޮތުން ޙަވާލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ލިޔުމެއް
ނުވަތަ އަމުރެއް ޙަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ރައްދުކުރުމަށް
އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންނަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ
ހިނދަކު ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ،އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ،

އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ

މި

ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކަށް އަމިއްލަ ތަނަކަށް އެއް

އެތަނަކަށް

ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް ވަދެވޭނީ ،ކޯޓު އަމުރުގައި އެފަދައިން

އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުގައި،

ޙާލަތްތަކުގައިވެސް،
ވަންނަނީ

ކޮން

ތަނުގެ

ހަމައެކަނި
ވެރިފަރާތުން

މަޤްޞަދެއްގައިތޯ

ފުލުހުންނަށެވެ.
ފުލުހުން

ސުވާލުކޮށްފިނަމަ،

ފުލުހުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

ވަންނަނީ އަންނަނިވި ތިން ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ޙާލަތެއްގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަން ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ .އަދި ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި
އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަދެގެން މައްސަލައެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ،އެ ތަނަކަށް
ވަތްވަނުން

ބިނާކުރި

އެކަށީގެންވާ

ސަބަބަކީ

ކޮބައިކަން

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ފުލުހުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި
ހުރި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް
5

ރު
ސކު ުރމުގެ ު ޯކ ުޓ ު ައމު ުު
ބލަިުއ ުފާ ް
ނ ަތ ް
ައމި ްއލަ ު ަތ ް
ނު ަ

ނޖެހޭު ަމ ުޢލޫމާތުުު ު
ސކު ުރމު ަގއިުރި ޯކޑުކު ަރ ް
ބލައިުފާ ް
ަ

ނޖެހޭު ޮގުތްު ު
ޛކު ުރމު ަގއިު ަޢ ަމލުކު ަރ ް
ަތ ް
ނފީ ު

 ބަލައި ފާސްކުރާ ތަނުގައި ޙާޟިރުވެ ތިބި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު

 ކޯޓު އަމުރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ
ތަން ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމުން
 ކޯޓު

އަމުރު

ތަންފީޛުކުރެވޭނީ،

ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރާ

އިދާރާއިން އެ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ
އޮފިސަރަކަށާއި،

އަދި

އެ

އޮފިސަރަކާއެކު

އެ

އަމުރު

ތަންފީޛުކުރުމަށް ދާ އެ އިދާރާގެ ހުއްދަކޮށްފައިވާ އެހެން
އޮފިސަރުންނަށް
 އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރާއިރު ،ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ،
ކޯޓު

އަމުރުގައި

ބަލައި

ފާސްކުރުމަށް

ހުއްދަދީފައިވާ

ޞަރަޙައްދު އެކަނި
 އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި
އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންނަ ނަމަ ،ވަންނަކަން އެންގުން
 އަމިއްލަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ހުރި ނަމަ ،އެތަނެއް ބަލައި
ފާސްކުރަންވާނީ އެފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި
 އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނެތް ނަމަ ،އެތަނެއް ބަލައި
ފާސްކުރަންވާނީ ،އެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ
ފަރާތެއްގެ ޙާޟިރުގައި
 އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ ވެރިފަރާތުގެ
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ނެތް ނަމަ ،އެތަނެއް
ބަލައި ފާސްނުކުރެވޭނެ
 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރުގެ ތަޢާރުފެއް އަމިއްލަ
ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް ދިނުން .އަދި އެފަރާތަކީ ޤާނޫނު
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރެއް ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

 އެތަނަށް ވަތް ވަގުތު
 އަމުރު ތަންފީޛުކުރި އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތު
 ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަނުން ނެގޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ތަފްޞީލު،
އެ އެއްޗެއް ނެގުނު ތަން އެނގޭ ގޮތަށް

ނު
ނ ުު
ސކު ުރމު ަގއި ުޤާ ޫ
ބލަ ިއ ުފާ ް
ނ ަތ ް
ައމި ްއލަ ު ަތ ް
ނ ު ަ
ނވާުބާ ުރ ަތ ްއު ު
ރ ަތ ަކ ް
ށުލިބިގެ ް
ދ ާ
ރުއި ާ
ކ ާ
ަތ ް
ޛ ު
ނފީ ު
 ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަދެ ،އެ ތަން
ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ،އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އެތަނުގައި
ތިބުން
 އެތަނަށް ވަނުމަށްޓަކައި ،އެހެން ތަނަކަށް ވަންނަންޖެހޭ ކަމަށް
ވާނަމަ ،އެތަނަކަށް ވަނުން
 ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެން
ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް އެ އިދާރާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން
 އެތަނާއި އެތަނުގައި ހުރި ކަމާބެހޭ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ
ނެގުން
 އެތަނެއްގައި އެވަގުތު ހުރި މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ
ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން ކުރުން
 އެތަނެއްގައި އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެކަމެއް
ކުރުން .މި ޙާލަތުގައި އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ،
ޖިނާއީ

އިޖުރާއަތުގެ

ޤާނޫނުގައި

އުޅަނދުފަހަރު

ފާސްކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ

ބަލައި

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ މަތިން
އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ

ދެއްކުން
 ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް އަމިއްލަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް ދިނުން

އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންވަނީ ،އެއިން ކަމެއް ބާރުގެ ބޭނުން ނުކޮށް

 ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރު ،އެ

ކުރެވެން ނެތް ޙާލަތުގައެވެ.

ބަލައި ފާސްކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރުން
 ވަގުތުން

ވަގުތަށް

ބަލައި

ފާސްކުރުމާބެހޭ

މަޢުލޫމާތު

ރިކޯޑުކުރުމަށް ޢަމަލީ ގޮތުން ދަތިކަމަށްވާނަމަ ،ބަލައި
ފާސްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު
އެ އޮފިސަރު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރުން

 ތަޅުލާފައި ހުރި ދޮރެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެ ދޮރެއް
ހުޅުވުން
 ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުޑަދޮރެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ނުވަތަ
ކުޑަދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެ ކުޑަދޮރެއް ހުޅުވުން

6

 ތަޅުންގަނޑުން

ބައެއް

ނުވަތަ

ފާރުން

ބައެއް

ނުވަތަ

ފަންގިފިލާއިން ބައެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ނުވަތަ ތަނެއް
ކޮނެގެން ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ބެލުން

 ޤާނޫނަކުން ގެންގުޅުން މަނާކުރާ ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ގޮވާ
އެއްޗެއް އެ އުޅަނދުގައި އޮތުން
 އެ އުޅަނދެއްގައި މަސްތުވާއެއްޗެއް ހުރުން

 ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ފޮށްޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް

 އެ އުޅަނދެއްގައި ވަގަށް ނަގާފައިވާ މުދާ ހުރުން

ހުޅުވައިގެން ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްލައިގެން ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް

 އެ އުޅަނދެއްގައި ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ހުރުން

ބެލުން

 ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް އެ އުޅަނދެއްގައި
އޮތް ކަމަށް ބެލެވުން

ު

 ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރި އެއްޗަކަށް އެ އުޅަނދުވުން
 އެ އުޅަނދުގައި ކުށެއްގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ

ނު ު
ސކު ުރ ް
ލއިުފާ ް
ބ ަ
ުުއ ަޅނ ުދ ަފ ަހ ުރު ަ
ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިގެން
ބާރުދީފައިވާ ހުރިހާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށްވެސް ކޯޓު
އަމުރެއްގެ ދަށުން އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި
އަމިއްލަ

ތަނެއް

ުމށް
ްފޛުކުރ ަ
ތަނ ީ

ބަލައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހިނގައިފިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ޤަބޫލުކުރެވުން
މަތީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ދުއްވާފައިވާ އުޅަނދުތަކާއި،

އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ
ފާސްކުރުމުގެ

ހިންގަން އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ދާދި ދެންމެ

ކޯޓު

އަމުރެއް

އިޖުރާއަތުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ މަތިން

ނުވަތަ ޕާކުކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކާއި ނުވަތަ ބަނދަރުކޮށްފައިވާ
އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ
އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އަދި މަތީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ
އިދާރާއަކީ ،ފުލުހުން ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި ،އުޅަނދެއްގައިވާ މީހުން

އުޅަނދުފަހަރު އޮތް ތަނުގައި ބަލައި ފާސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ
ކަމެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި
އެކަން ކުރެވޭނެ އެހެން ތަނަކަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ
އުޅަނދެއް ގެންދިޔުމުގެ ބާރުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ
އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ

ބެލުމުގެ

ދަށަށް

ގެނައުމުގެ

ބާރު

ފުލުހުންނަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

ނު ަތކެިުތ ު
ދ ެ
ސކު ުރމު ަގއިު ިހފެ ެހ ްއޓި ާ
ބލައިުފާ ް
ަ
ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންވެސް

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ،އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ

އަދި ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައިވިޔަސް ،ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރާ ޙާލަތުގައި

ނުލައި

އެ ތަނެއްގައި ހުރި ކުށާ ގުޅޭ ހެކި ނެގޭނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ

އުޅަނދުގެ

ދަށުންނެވެ .ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ތަނެއް ބަލައި

ވެރިފަރާތުން ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ،ބަލައި ފާސްކުރެވެނީ ތިރީގައިވާ

ފާސްކުރާ ޙާލަތުގައި ،ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިބިފައިވާ ތަނެއްގައި

ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ޙާލަތެއްގައިކަން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ

ހުރި އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

އަންނަނިވި
އުޅަނދުފަހަރު

ބަލައި

އަދި

ފާސްކުރެވޭ

ކޯޓު

އަމުރަކާ

ޙާލަތުގައި،

އިދާރާއިން ވެރިފަރާތަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި
ޙާލަތްތަކުގައި ،ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ފެންނަ އެއްޗެހި
ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު އެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތަށް
އުޅަނދުގައިވާ އެއްޗެހި ހިފަހައްޓާއިރުވެސް ،އެ އެއްޗެހި ހިފެހެއްޓޭނީ
ޖިނާއީ

އިޖުރާއަތުގެ

ޤާނޫނުގައި

އެއްޗެހި

ހިފެހެއްޓުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހިފެހެއްޓޭނީ އަންނަނިވި ތަކެއްޗެވެ.
 ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ އެކަށީގެންވާ
ހެކި ލިބިފައިވާ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ؛ ނުވަތަ
 އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ސާމްޕަލްއެއް؛ ނުވަތަ
 އެފަދަ އެއްޗަކުން ބައެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް އެކުގައި
7

ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެ
މަޢުލޫމާތު ބެލޭނެ އަދި ކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށް އަދި އެތަނުން
ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ
އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤެއްގައި އެ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަށް
 ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އެ އެއްޗެހި
ބޭނުންކުރުމަށް
 އެ އެއްޗަކީ ،ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި
ބެލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ އެއްޗެއްގެ
ޙަޤީޤީ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް

ނވީު ޮގުތް
ޗ ެމ ުދު ަޢ ަމލުކު ަރ ް
ހި ަފ ަހ ްއޓާު ަތ ެކ ްއ ާ
ު

 މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީއެއް ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރު
އެކުލަވާލުން .މިކަން ކުރަންވާނީ ،އެހެން އޮފިސަރަކާއި،
މުދަލުގެ

ވެރިފަރާތް

އެފަރާތުގެ

ނުވަތަ

ކޮޕީއެއް

 އިންވެންޓްރީގެ

 2ޖުލައި ަ ު2017ގުއި ު

މަޞްލަޙަތު

ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ޙާޟިރުގައި
މުދަލުގެ

ނ ު
ށ ީު
ނު ަފ ާ
ނ ަނ ް
ރ ައތުގެުޤާ ޫ
ށު ަޢ ަމލުކު ަރ ް
ނއީުއިޖު ާ
ޖި ާ

ވެރިފަރާތަށް

ނުވަތަ

އެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަށް އޮފިސަރު

ށ:
ބ ްއލު ުވ ަމ ް
ރ ައ ުތ ެގ ޤާ ޫ
ނ ެ
ނ ީއ އިޖު ާ
ޖި ާ
ނ ު
http://www.mvlaw.gov.mv/pdf/ganoon/chapterVIII/12-2016.pdf

ނ ަނ ް
ރ ައތުގެ ޤާ ޫ
ނ ައލް
ނކު ުރމުގެ ޕްރގް ާ
ށ ަތމްރީ ް
ނއީ އިޖު ާ
ޖި ާ
ރމްގެ ެމ ު

ދިނުން
 ތަކެތި ހިފެހެއްޓި ބޭނުން ނިމުމަކަށް އައުމުން ޤާނޫނު
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން އެ އެއްޗެއް ،އެ އެއްޗެއްގެ

ށ:
ބ ްއލު ުވ ަމ ް
ެ
http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2017/02/CRPC_TM.pdf

ވެރިފަރާތާ އަނބުރާ ޙަވާލުކުރުން
 ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗަކީ ހަމައެކަނި އެ އެއްޗެއްގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ
ފޮޓޯއެއް އޮތުމުން ފުދޭ އެއްޗެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން
ކުރުމަށްފަހު

އެ

އެއްޗެއް،

އެ

އެއްޗެއްގެ

ވެރިފަރާތާ

ޙަވާލުކުރުން

އި ުތ ުރު ަމ ުޢލޫމާ ުތު ޯހ ްއ ަދވާނީު :
ނ3010176 :
އީ ެމއިލްޯ | LSRC@agoffice.gov.mv|:ފ ް

 އެ އެއްޗަކީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވޭ އެއްޗެއްކަމަށްވެފައި،
ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވަނީ އެ އެއްޗެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެކަނި
ކަމަށްވެފައި،

އަދި

އެ

މަޢުލޫމާތަކީ،

ނަކަލުކުރެވިދާނެ

މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ނަކަލުކުރުމަށްފަހު،
އެ އެއްޗެއް ،އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތާ އަނބުރާ ޙަވާލުކުރުން
ހިފަހައްޓާ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ.
އަދި ހިފަހައްޓާ ތަކެތި އަންނަނިވި ކަންކަން ނިމެންދެން ޤާނޫނު
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމުގައި ބާރު އެ
އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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