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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ުރ ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންދު 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
 ުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2016 ވަރީފެބުރު 24 -  1437 ޖުމާދަލްއޫލާ 15ތާރީޚު 23އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  އުސޫލުގެ ޓްރެފިކް ކުރެވޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމު
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   މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސަރވިސް

 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

 އުސޫލުގެ މީހުން ކަނޑައެޅުމު ޓްރެފިކް ކުރެވޭ
 

  އެއްވަނަ ބައި 

  ފެށުން 

  ތަޢާރުފު
  

 42ގެ ) ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުމީހުން ( 2013/12މި އުސޫލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1
މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުްނ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭމިއީ، . ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހަދާފައިވާ އުސޫލެކެވެ

މީހުން ކަމުގައި  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކާއި، އެފަދަ މީހުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް 
ނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަން   .ވީ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެކަ

  
  .ޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެމި އުސޫލުގެ މަޤު  .2  ޞަދުމަޤު

  
މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ދެނެގަންނާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދެއް، ޤާނޫނު  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ހ(    

  ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކަށް ދިނުން؛
  

މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ޤާނޫނު  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ށ(    
  ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން؛

  
މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ސްކްރީންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ނ(    

  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ބަޔާންކޮށްދިނުން؛
  

 ޓްރެފިކް ކުރެވޭ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ރ(    
ނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަންކަމާއި، ޢަމަލުކުރަންވީ  ލުތައް އުސޫމީހުންކަން ކަ

  .ބަޔާންކޮށްދިނުން
  

 ޤާނޫނާއެކު ކިޔުން 
  

ފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޓްރެ މީހުން( 2013/12މި އުސޫލު ކިޔަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .3
މީހެއް ކަމަށް ބެެލޭވ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ. ދުތަކާ އެކުގައެވެގަވާއިއާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ )ޤާނޫނު
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މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެްސ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭމީހަކު ފާހަގަުކރުމުގައި، އަދި 
ނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނުގެ ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  މީހެއްކަން ކަ

  .އިދާރާތަކުން ރިޢާއަތްކުރަންވާނެއެވެ
  

ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫލު ދިވެހިޢަމަލުމި އުސޫލަށް   .4  މަލުކުރުންޢައުސޫލަށް 
  .ފެށިގެންނެވެ

  
  

 ދެވަނަ ބައި 

  މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހުން ދެނެގަތުން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ

  
މީހުންގެ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ 

މަޢުލޫމާތު އެންގުމުގެ 
  މުހިންމުކަން 

  

ވަކިވެގެްނ  ންގެ ޢާއިލާ ނުވަތަ މުޖުތަމަޢާމީހު ތްތަކުގައި، އެހާލަމީހުންނަކީ، ގިނަ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  .5
އެހެން ޤައުމަކަށް ނުވަތަ އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް، އިތުރު ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބަދަލުވެ، އަދި 

މީހުންނާމެދު އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލެްއ  އެފަދައިން ބަދަލުވާ ތަނަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަުހ އެ
ނާ ޚިލާފު މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް މީހުންނަކީ ޤާނޫ ތުގައި އެހާލަބައެއް . ހިންގޭ މީހުންނެވެ

  . ކުރިމަތިކުރުވާފައި ތިބޭ މީހުންނެވެ 
ުނވަތަ . މީހެއްކަން ގިނަ ފަހަރަކަށް ނޭނގެއެވެ ޓްރެފިކް ކުރެވޭމީހަކަށް އޭނާއަކީ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ 

 ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ މަދު މީހަކަށް ނުވަތަ އޭނާއާމެދު ހިންގޭ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު 
ލުކުރެވުނު ގަބޫމީހުން ކަމުގައި  ޓްރެފިކް ކުރެވޭމީހުންނަކީ  ޢަމަލެއްކަން އެނގޭ މަދު ފަރާތަކަށް އެ

މެދު ހިންގޭ މީހުންނާ ބަޔާންކޮށްދޭން، ނުވަތަ އެ ތުހާލަމީހުންގެ  މީހުންނަކީ އެ ނަމަވެސް، އެ 
އެފަދަ މީހުންނަށް ދޭންެޖޭހ ވީމާ، . ޢަމަލުތައް ރިޕޯޓުކުރަން ޖެހިލުންވާ މީހުން ކަމުގައިވެދާނެއެވެ

މީހުންނާމެދު އެފަދަ ޢަމަުލ ހިންގާ ފަރާތްތަކާ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އަދި އެ 
 ޓްރެފިކް ކުރެވޭ މީހުން ދުރުކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި  އެ

ކުރުމަކީ ވަރަށް ރިޕޯޓުއަވަހަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް  މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހުން ވީ އެންމެ
މީހެއް ކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބެލެވޭނަމަ،  ޓްރެފިކް ކުރެވޭވަކި މީހަކީ . މުހިންމު ކަމެކެވެ

  .އެކަން، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ
  

މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ 
  ތްތައް ފަރާ
  

މީހަކާ ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު  ޓްރެފިކް ކުރެވޭއްސަސާއަކީވެސް އަކޮންމެ ފަރުދަކީވެސް އަދި ކޮންމެ މު  .6
މީަހުކ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ އެހެންކަމުން، ކޮންމެ މީހަކީވެސް . އޮތް މީހެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެކެވެ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ . ދެނެގަތުމުގައި ކޮންމެވެސް ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ މީހެކެވެ
މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހުން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ 

  .ދެނެގަތުމުގައި ޚާއްޞަ ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ ބައެކެވެ
  

ފުލުހުން، (ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން   )ހ(    
ޕްރޮސިކިއުޓަރުން، އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި 

  )ޙަރަކާތްތެރިވާ ދައުލަތުގެ އޮފިސަރުން، ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               23 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

5 
 

  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް   )ށ(    
  

  ސޯޝަލް ވާރކަރުން   )ނ(    
  

  ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޝަރުޢީ   )ރ(    
  

ރަށު ކައުންސިލު ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގައި   )ބ(    
  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް 

  
  ލޭބަރ އިންސްޕެކްޓަރުންނާއި ލޭބަރ އޮފިސަރުން   )ޅ(    

  
  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖަންސީތައް   )ކ(    

  
  މީހުންގެ ޖަމާޢަތްތައް މަސައްކަތްކުރާ   )އ(    

  
  އެމްބަސީއާއި ކޮންސިއުލޭޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން   )ވ(    

  
  އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތްތައް   )މ(    

  
  ދީނީ ޢިލްމުވެރިން  )ފ(    

  
ނޑު މީހުންނާއި އެއްބަފާ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ދ(      މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހާއާއި އެއްބަ

 މީހުންނާއި، ރަޙްމަތްތެރިންނާއި، އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ އެކުގައި އުޅޭ މީހުންނާއި
  އެއް މުޖުތަމަޢުއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ގާތްތިމާގެ މީހުން ފަދަ އޭނާއާ

  
މީހެއް  ޓްރެފިކް ކުރެވޭމު ރައްޔިތުންނަށްވެސް އާްނފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން،  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    

  .ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހަކު ދެނެގަތުމުގައި ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ
  

ސަމާލުކަން ދޭންވީ 
  ކަންކަން 

  

މު އްާނ. މީހެއްކަން އެހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ނޭނގިދާނެއެވެ ޓްރެފިކް ކުރެވޭވަކި މީހަކީ   .7
މީހުންގެ ކިބައިން، އެއް ކަންތަކަށްވުރެ ގިނަ ކަންތައް ފެންނަން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭގޮތެއްގައި 
މީހުންގެ މަސައްކަތުގަިއ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ  6ލުގެ އުސޫމި . ހުންނާނެއެވެ

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން އުޅުމުގައި، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދިމާވާ މީހުންނާ ނުވަތަ 
 އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފާހަގަވޭތޯ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތް 

އޭގެތެރެއިން ގިނަ ކަންކަމަކީ ދިވެއްސެއްގެ ކިބައިންވެސް އަދި ބިދޭސީއެއްގެ . ކުރަންވާނެއެވެ
 . ންމެވެކިބައިންވެސް ފެނިދާނެ ކަންކަން ކަމުގައި ސަމާލުވުން މުހި

  ްކަމަށް ބެލެވިދާނެ  އެ މީހަކު މަސައްކަތްކުރަނީ މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް ކުރިމަތިކުރުވައިގެނ
 ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛
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  ެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ނެތުން؛ އެ އިޚުތިޔާރުމަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުން ބޭރަށް ނުކުތުމުގ 
 ެޑްރެސް ބުނެދޭން ނޭނގުން؛ބިދޭސީއަކުނަމަ، އޭނާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ނުވަތަ ވަގުތީ އ  
 އެ މީހަކު މަސްައކަތްކުރާ ތަނުގެ އެޑްރެސް ބުނެދޭން ނޭނގުން؛  
 އޭނާއަކީ މަޖުބޫރުން ކައިވެނިކޮށްގެންއުޅޭ މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވުން؛  
 އޭނާ ލަްއވާ ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގަން ނުވަތަ ހަށިވިއްކަން މަޖުބޫރުކުރުވާފައިވުން؛ 
  ާތަނަކީ ނުވަތަ މާޙައުލަކީ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހިނގާ ތަނެއް އެ މީހަކު މަސައްކަތްކުރ

 ކަމުގައިވުން؛
  ާއާދަޔާ ޚިލާފަްށ ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ލިބިފައިނުވ

މީހެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ލިބޭ މީހެއް 
 ކަމުގައިނުވުން؛

  އޭނާގެ މުސާރަ ނުވަތަ އުޖޫރަ ލިބެނީ ސީދާ އޭނާއަށް ކަމުގައިނުވުން؛ 
 އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއެކު ދިރިއުޅުމަށް މަޖުބޫރުވެފައިވުން؛  
 އެކަށީގެންވާ މިންވަަރށްވުރެ ދަށް ފެންވަރުގެ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅުމަށް މަޖުބޫރުވެފައިވުން؛
  ަތަ ޢާއިލާއެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުން މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ނުވ

 އަނބުރާ އެތަނަށް ގެންގޮސްފައިވުން؛
  ާނޑައެޅިގެން ކޮން ބާވަތެއްގެ ކޮން މަސައްކަތެއް ކުރ އޭނާ ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަކީ ކަ

  ވަޒީފާއެއްކަން ސާފުނުވުން؛
 ްކަތަކީ އޭނާ ކުރާނެ ކަމަށް ބިދޭސީއަކުނަމަ އޭނާ ރާއްޖެއަށް އައުމަށްފަހު ކުރާ މަސައ

 ކުރިން ބުނެފައިވާ ވަޒީފާ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކަމުގައިނުވުން؛
  ާއެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކީ، އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ަފރާތުން ކުރ

ން ޚަރަދަކަށްވެފައި، މަގުފަހިކޮށްދޭ ފަރާތުން ކުރާ ޚަރަދުގެ މުޤާބިލުގައި މަސައްކަތްކުރަ 
 ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލާޒިމުކުރެވިފައިވުން؛

  ެއެ މީހަކު އުޅޭ ގޮތް އަދި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައިވާކަމުގ
 ޢަލާމާތާއި ނިޝާންތައް ހުރުން؛

 ާރާއަކާ ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދ
 ޙަވާލުކުރާނެކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވުން؛

  ައެ މީހަކު ދިވެިހރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ހައިސިއްޔަތު ހާމަކުރުމަށް ޖެހިލުންވުން ނުވަތ
 .ބިރުގަތުން

  ްއެ މީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށ
މީހެއްގެ ކިބައިގައި ނެތީ، އެ ލިޔުންތައް އެހެން މީހެއްގެ އަތުގައި  ބޭނުންކުރާ ލިޔުން އެ 

 .ހުރުމުންކަން
  ެމީހަކާ ގުޅުންހުރި ސަރަޙައްދަކީ މީހުން  އެ މީހަކު ފެނުނު ސަރަޙައްދަކީ ނުވަތަ އ

ކުރެވޭ ނުވަތަ އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރެވޭކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަޙައްދެއް  އެކްސްޕްލޮއިޓް
 .ކަމުގައިވުން

 ްމީހަކާ އެހެން  ގެ މިނިވަންކަމާއި ޢަމަލުތައް ހިފެހެއްޓިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެއެ މީހެއ
 .މީހުންނާ ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު މަދުވުން ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނެތުން

  ައެ މީހަކު މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގެ ބޭރުން އިތުރު ބަޔަކާ ގުޅުމެއް ނެތުން ނުވަތ
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 .ގުޅުން ކުޑަވުން ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތުން މީހެއްގެ ޢާއިލާއާ އޮތް އެ
 ާއަނިޔާތައް ބާވަތުގެ ލިބޭ ސަބަބުން ގޯނާކުރުމުގެ ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން ރީގެމާރާމ 

އަދި އެފަދަ އަނިޔާ ގާތްގާތުގައި ހުރުން،  ނިޝާންތައް  އެފަދަ ނުވަތަ ހުރުން ފާޅުވެފައި
 ލިބޭކަން ފާހަގަވުން؛

  ުނުވަތަ އަނިޔާ  ގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ފަދަ ޒަޚަމުބެހެއްޓުމު އިފަށްކޮހައްޔަރުމީހަކ
 .މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން އެ

  ްއުޅުނު ނަމަވެސް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިފައިނެތުން ނުވަތަ  ލިވެ ބަގިނަ ދުވަސްތަކަކަށ
ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދޭ ތަނަކަށް އޭނާ ދާއިރު އޭނާއަށް ޖެހިފައިވާ ބަލީަގއި ގިނަ 

 ކެއްވެ، ފަރުވާ ހޯދާފައިނުވުން؛ދުވަސްތަ
  ެނޑައެޅިގެން އ ވާލުކުރުމުން ރައްދުގައި މީހަކާ ސު ޖެހިލުންވުމާއި ބިރުގަތުމުގެ ސަބަބުން ކަ

 ދައްކަން ނުކެރުން؛ވާހަކަ
  ިކަންކަން ކުރަްނ  ގައިގެންއިސްނަ އަށްއަމިއްލަމީހަކު އަންގާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ފިޔަވައ

ނެތްކަމުގެ  އްއިޚުތިޔާރެއެނޫންވެސް އޭނާގެ އަމިއްލަ  ނޭނގުން ނުވަތަ ނުކުރުން، ނުވަތަ
 ޢަލާމާތްތައް ހުރުން؛

  ަމަސައްކަތްކުރާ ތަން ދޫކޮށްފައި ހިނގައްޖެނަމަ އޭނާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ނުވަތ
  ދައްކާފައިވުން؛ ގާތް ފަރާތަކަށް އަނިޔާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު

  ްއެ މީހަކީ ދަރަންޏެއް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަމަށ
  ން؛ވުލުކުރެގަބޫ

  ުއޭނާ ލައްވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތުން ހިންގަން މަޖުބޫރ 
  ކުރުވުން؛

  ިގެ އޭނާއަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް އޭނާ(އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކުރުން  މަށްރުކުއޮޕަރޭޝަނެއް ވަކ
ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ގުނަވަންތަކެއް ނެގުމަށްޓަކައި އޭނާ ތަނަކަށް ގެންދިޔުން ނުވަތަ އެފަދަ 

މި މާނައިގެ ތެރޭގައި، އޭނާއަށް ކުރިމަތިވެފައިާވ ). އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން މަސައްކަތްކުރުން
ޞިއްޙީ ، އޮޕަރޭޝަނެއްެތއްގެ ސަބަބުން އޭނާ ކުރަންޖެހޭ ހާލަބައްޔެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ 

ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ  ،އެހެން ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއްނުވަތަ  ފަރުވާދޭ ތަނެއްގައި ކުރުން
 .ތަނެއްގައި ހޯދުމެއް ނުހިމެނެއެވެ

  
ކުޑަކުދިންނާމެދު 

  ސަމާލުވާންވީ ކަންކަން

  

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  7މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހުން ދެނެގަތުމުގައި، މި އުސޫލުގެ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  .8
ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކީ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމުގެ އިތުރުން، 

ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށްވެްސ 
ކަމެއް ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުަގިއ  މީހެއް އޭގެ އިތުރުން، ވަކި މީހަކީ ބޮޑު. ސަމާލުވުން މުހިންމެވެ

 ންނުކުރެވޭނަމަ، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުވަންދެން އަބަދުވެސް ބަލަންވާނީ އެއީ ކުޑަކުއްޖެއްޔަގީ
 .ކަމުގައެވެ
  ާއެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންނާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނ

 ތަކަށްވެސް ބައްދަލުނުވުން؛ބައްދަލުވުން މަދުވުން ނުވަތަ އެއްގޮ
 އެ ކުއްޖާ ދަތުރުކުރަނީ އެއްވެސް މީހަކާ ނުލައި ނުވަތަ ބޮޑު މީހަކާ ނުލައި ކަމުގައިވުން؛ 
  ްގާތް ތިމާގެ މީހުން ނޫން އެހެން ބަޔަކާއެކު ދަތުރުކުރުން ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޢާއިލާގެ މީހުނ
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 ހަމަޖައްސާފައިވުން؛ޫނން އެހެން ފަރާތަކުން ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް 
  ޭފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ހުރުން؛ އެކުއްޖަކާއެކު ދަތުރުކުރާ މީހާއާމެދު ޝައްކުކުރެވ 
 ަބަސް ނޭނގުން ނުވަތަ ދެބަހުންކުރެ ބަހަކުން ށް ދިވެހިބަސް ނުވަތަ އިނގިރޭސިއެ ކުއްޖާއ

 ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން ނޭނގުން؛
  ެބުރަ މަސައްކަތް  ،މިސާލަކަށް(މަސައްކަތްކުރުވުން ރާ އެކަށީގެންނުވާ އުމުއެ ކުއްޖެއްގ

 ؛)ކުރުވުން
 ަކުރުވުން އިކުދިން ލައްވަވަޒީފާއެއް ކަމުގައިނުވާ އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުޑ

 ؛)ސަލާންޖެހުން ގައިމަގުމަތީ ،މިސާލަކަށް(
 ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ކުއްޖަކަށްވުން؛ 
 ްއަހަރުން ދަށުގެ ކްުއޖަކު ކަމުގައި ބެލެވުން؛ 16ޖަކީ ތަނެއްގައި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ކުއ
  ީއޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ  ސް،އަހަރު ފުރިފައިވާ ކުއްޖަކު ކަމުގައިވީނަމަވެ 16އެ ކުއްޖާއަކ

ރުގެ ކުދިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ގޮތާ އުމުވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި އެ 
 ޚިލާފަށް ކަމަށްވުން؛

  ާކުޑަކުއްޖަކު އުޅުމަށް އެކަށީގެންނުވާ މާޙައުލެއްގައި، ނުވަތަ އުޅުމަށް އެކަށީގެންނުވ
 ތަނެއްގައި ދިރިއުޅުން؛

 ަމު އާންރުގެ އެހެން ކުދިންގެ ކިބައިން އުމުހުންނަކަމަށް ފެނުން، ނުވަތަ އެ  ނެފައިބިރުގ
ޖެއްގެ ކިބައިްނ ގޮތެއްގައި ފެންނަ ފަދަ އުޅުމެއް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލުތައް އެ ކުއް

 ނުފެނުން؛ 
  ،ައެ ކުއްޖާ އުޅެނީ އޭނާގެ ތިމާގެ މީހުންނާ ވަކިން އެހެން ޢާއިލާއަކާއެކު ކަމުގައިވާނަމ

ހަދަނީ އެ ޢާއިލާއާ ވަކިން ކަމުގައިވުން ނުވަތަ އެ ކުއްޖަކަށް ކާން  ބޮއިއެ ކުއްޖާ ކައި
 ލިބެނީ މަދު އެތިކޮޅެއް ކަމުގައިވުން؛

 ުނޑުގައި ޒަޚަމ ފައިވާ ތަންތަނަކީ ނުވަތަ ލަކުނަށްވެފައިވާ ތަންތަނަކީ އަނިޔާ ވެހަށިގަ
 ތަކެއްކަމަށް ބެލެވުން؛މުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ޒަޚަމުކުރު

  ެރާއި، އެ ކުއްޖާގެ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ އުމުރުކަަމށް އެ ކުއްޖާ ބުނާ އުމުއެ ކުއްޖާގ
 ން؛ރު ދިމާނުވުއުމުއެނޫންވެސް ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްގައިވާ 

  ްއެ ކުއްޖާއަކީ ބިދޭސީ ކުއްޖެއް ކަމަށްވެފައި، ކުއްޖާގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރަނ
ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުން ވީތަނެއް ބުނެދޭން ކުއްޖާއަށް ނޭނގުން ނުވަތަ އޭނާގެ 
އަތުގައި އޮތް ޕާސްޕޯޓަކީ ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރަން ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުމަީކ 

 ޖްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އުނިއިތުރު ގެނެސްފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށްވުން؛ފޯ
  

ވިސްނުން 
 ބަހައްޓައިގެންނުވާނެ ގޮތް 

  

ތާމެދު މީހުން ވިސްނާގޮތެއްގެ ސަބަބުން، ހާލަމީހުންނާމެދު ނުވަތަ އެފަދަ މީހުންގެ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  .9
އެގޮތުން . މީހުން ދެނެގަތުމުގައި ހުރަހަކަށް ވެގެންދެއެވެ ޓްރެފިކް ކުރެވޭ ބައެއް ފަހަރު އެފަދަ 

މީހުްނ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭއަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިފިނަމަ 
  .މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދެވި ހިނގައިދާނެއެވެ ދެނެގަނެ އެ

 ިވަންކަމާއެކު ތަންތަނަށް ގޮސްއައިސްވެ އުޅުމަކީ އޭނާއާމެުދ މީހަކު ބޭރު ތެރޭގައި މިނ
އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންނުދާ ކަމުގެ ނުވަތަ އޭނާއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފު 

ެގ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޓްރެފިކިންގ ނުވާކަމުގެ ކުރުވުމެއް ކުރިމަތިކުރުވާފައި މަޖުބޫރު
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  ލުކުރުން؛ގަބޫކަމަށް  ހެތްކެއްނުދާކަމުގެ  ޢަމަލެއް ހިނގަމުން
  ީމީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއް ކަމަށް ހީކުރެވުނު ނަމަވެސް،  ޓްރެފިކް ކުރެވޭވަކި މީހަކ

ކަމަށް ނުވަތަ އެއީ ތިމާއާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން  ވޭނެ ކަމެއް ނެތް އެކަމާމެދު ތިމާއަށް ކުރެ
  ލުކުރުން؛ގަބޫކަމަށް 

 ޭޓްރެފިްކ އްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުކުރުމަކީ، އޭނާއާމެދު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އެ ޓްރެފިކް ކުރެވ
 ލުކުރުން؛ގަބޫކަމަށް  ހެތްކެއްޢަމަލެއް ހިންގެމުންނުދާކަމުގެ  ކުރުމުގެ

  ީކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ މީހެްއ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ ވަކި މީހަކ
ތުގައި، ހާލަމަށްވާ ޓަކުން ކަށް ދިމާވެފައިވަނީ ކުށްކުރުމުގެ ވެ އޭނާއާ ކަމުގައިވިޔަސް، 

މީހެއް ކަމުގައި ނުވާނެ ކަމަށް  ޓްރެފިކް ކުރެވޭއޭނާއަކީ ކުށްކުރާ މީހެއް ކަމަށްވީތީ 
 ލުކުރެވުން؛ގަބޫ

  ާލުވެގެން ކުރާ ގަބޫއޭނާ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި އޭނާ ދެމިހުންނާތީ، އެއީ އޭނ
 ކުރުވުމެއް ކުރިމަތިކުރުވާފައި ބޫރުމަސައްކަތެއް ކަމުގައި ބަލައި، އޭނާއަށް އެއްވެސް މަޖު

  ލުކުރުން؛ގަބޫނުވާކަމަށް 
  ެލުކުރުންގަބޫޢަމަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޢަމަލެއް ނޫން ކަމަށް  ޓްރެފިކް ކުރުމުގ. 
  

 ރިޕޯޓުކުރުން 

  
މީހުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ދެނެގަނެ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ)  ހ( .10

މީހެއް ކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ޓްރެފިކް ކުރެވޭމަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ވަކި މީހަކީ 
ލުކުރެވޭނަމަ، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް ވީ ގަބޫ

  . ވާނެއެވެއެންމެ އަވަހަކަށް ހުށަހަޅަން
  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން؛ )1(
  މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް؛ )2(
  މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިސް؛ )3(
 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އެނޫންވެސް އިދާރާއެއް؛ )4(
  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ؛ )5(
  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް؛ )6(
 އެންޑް ޖެންޑަރ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ  )7(
 ؛.)އެމް.ސީ.އާރު.އެޗް(ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްްސ  )8(
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު؛ )9(
  ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ އެނޫންވެސް މަރުކަޒެއް؛ )10(
  ސޯޝަލް ވާރކަރެއް ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް؛ )11(
 ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް؛ )12(
ށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަ ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  )13(

  އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް؛
ދުގައި ގަވާއިމީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  )14(

ނޑައަޅާފައިވާ އެނޫންވެސް ފަރާތެއް  .ކަ
  

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ގެ ދަށުން ދޭ މަޢުލޫމާތު، ) ހ(މި މާއްދާގެ )ށ(    
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  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ   
  އަނގަބަހުން؛ )1(
 ފޯނުން؛ )2(
 .ގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް 1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  )3(
  

މީހުން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ 
ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހުން 

  ދެނެގަތުން 

) ހ(ވަނަ ނަންބަރުގެ  10މީހެއް ކަމުގައި، މި އުސޫލުގެ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭވަކި މީހަކީ   )ހ( .11
ގައި ހިމެނޭ  2ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކުން ބަލަންވާނީ، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައި،  ޗެކްލިސްޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން އެ
. ރިނަމައެވެމީހެއް ކަމުގައި ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހު  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ މީހަކީ  އެ

އެ ޗެކްލިސްޓުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލާނީ އެހާތަނަށް އެމީހާއާ ގުޅޭގޮތުން 
  .ލިބިފައިވާ މަޢުޫލމާތުގެ އަލީގައެވެ 

  
މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި، ނުވަތަ ލިބޭ އިންޓެލިޖެންްސ  ކަމާބެހޭ  )ށ(    

ހޯދާ ހޯދުންތަކުން ޓްރެފިކްކުރުމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި 
 ކުށުގެ އަނިޔާ  ޓްރެފިކް ކުރުމުގެނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ 

. ގުޅިގެންނެވެ ހުންނާލިބޭ ފަރާތް ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އޮޕަރޭޝަން ހިންގަންވާނީ ފުލު
ލު ޕްލޭނެއް ތަފުސީހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ  އަދި އޮޕަރޭޝަންތައް

އަދި ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އޮޕަރޭޝަން ހިންގަންވާނީ މި އުސޫލުެގ . ލަންވާނެއެވެއިއެކުލަވަ
  .ގައިވާ ފޯމުގެ ޗެކްލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ 5ޖަދުވަލު 

  
މީހެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ ކުޑަކުއްޖަކު ކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެއީ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ނ(    

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ ންނުކުރެވޭނަމަ، އެއީ ޔަގީމީހެއްގެ އުމުރު  ކުޑަކުއްޖެއް ކަމަށް ކަ
އަދި . ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބަލައި، ވަގުތުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ކުރަންވާނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް  ޓަވިއުކުޑަކުއްޖަކާ އިން
މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްެގ 

ތެއްގައި، ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއެއްގެ ހާލައަދި ނެތް . ރުގައެވެހާޒިމަންދޫބެއްގެ 
  .ރުގައެވެހާޒިމުވައްޒަފެއްގެ 

  
 ޓްރެފިކް ކުރެވޭ ◌ީހަކީ  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު، އެމ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ރ(    

މީހެއްކަން ބެލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، އަދި ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، 
މީހަކަށް  މީހަކީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެ

މީހަކަށް  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ
  .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  
ވަނަ ނަންބަރުގެ  10މީހެއް ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މި އުސޫލުގެ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭވަކި މީހަކީ   )ބ(    

ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަކަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ) ހ(
ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ) ހ(ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ ) އްހަތެ( 7ފެށިގެން 
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  .ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ
  

ޓްރެފިކްކުރެވިފައިވާ  މީހަކީއެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު،  ގައިވާ ގޮތުގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ޅ(    
މީހެއްކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) އްހަތެ( 7ކުރާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 32ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
މައްސަލަ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައި، ކޮންޓްރޯލަރަށް  އެ މީހެއްގެ

މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭއަދި . އެކަމުގެ ނޯޓިސް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ
މީހާއަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގައި، އޭނާ އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރަން ނިންމާނެ ގޮތަކާމެދު 

ގައި ) ކ(ޞަތު ދެވޭނޭކަމާއި، މި މުއްދަތުގައި މި މާއްދާގެ ވިސްނުމަށް އޭނާއަށް ފުރު
ޑީޕޯޓްކުރަން ނިންމާފައިވާނަމަ، އެ ނިންމުން  އޭނާތަކާއި، ޙައްޤުބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ތަންފީޛުނުކޮށް ފަސްކުރުން ނުވަތަ ޑީޕޯޓްކުރަން އަމުރު ނެރެފައިވާނަމަ، އެ އަމުރު 
  .ށް ލިބިގެންވާކަން އޭނާއަށް އަންގަންވާނެއެވެއޭނާއަ ޙައްޤުތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ 

  
މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އޭނާ އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރަން ނިންމާނެ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ކ(    

ގޮތަކާމެދު ވިސްނުމަށް އޭނާއަށް ފުރުޞަތު ދެވޭ މުއްދަތުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ 
  .އަންގަންވާނެއެވެތައް ލިބިގެންވާކަން އޭނާއަށް ޙައްޤު

ލުވާނަމަ، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ގަބޫލިބިގަތުމަށް  މީހާ އެހީ ޓްރެފިކް ކުރެވޭ. 1
ކުރާ ފަދައިން، އޭނާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 33ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޓްރެފިކް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތަށް ބެލުމެއްނެތި ނުވަތަ 
ޤީޤެއްގައި ނުވަތަ އުފުލިފައިވާ ދަޢުާވއެއްގައި ޙުމަލާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގޭ ތަޢަ ކުރުމުގެ

ބައިވެރިވާން އޭނާ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނުވަތަ އެކަން ކުރުމަށް އޭނާގެ ކިބައިަގިއ 
  .ހުރި ކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބެލުމެއް ނެތި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ލެވޭ މީހަކަށް މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ މީހަކު ކަމުގައި ބެ ޓްރެފިކް ކުރެވޭ. 2
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލްސ  34ޤާނޫނުގެ 

އަށް އޭނާމިގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު . ސަރވިސްއިން ސާފުކޮށްދިނުން
  ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބެންހުރި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  2.1
  ؛ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކުން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ 2.2
  ލިބެން ހުރި އެހީގެ މަޢުލޫމާތު؛

އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ އެމްބަސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެ ޤައުމެއްގެ ރަސްީމ  2.3
  އޮތްކަމުގެ މަޢުލޫމާތު؛ ޙައްޤުރާއަކާ ގުޅުމުގެ އިދާ

ޤީޤެއް ހިނގަމުންދާނަމަ ނުވަތަ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަުޢާވ އޭނާއާ ގުޅޭ ތަޙު 2.4
  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު؛ އުފުލިފައިވާނަމަ އެކަމާ

ވާ ބަހަުކން އެކަންކަން ކިޔައިދނުމާއި، އޭނާއަށް ލިޔަންކިޔަން އޭނާއަށް ފަހުމު 2.5
  . ލޫމާތު އަނގަބަހުން ކިޔައިދިނުންނޭގޭނަމަ، އެ މަޢު

މީހަކު ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހަކަށް މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ. 3
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ެގ ގމަތްތައް ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދު 35ޤާނޫނުގެ 
މިގޮތުން ތިރީގައި . ން ފޯރުކޮށްދިނުންހަވާލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ މެންޑޭޓް

  މަތްތައް އޭނާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން؛ބަޔާންކުރާ ޚިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް އޭނާއަށް  3.1

  ހޯދައިދިނުން؛
  ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިދެވޭނެ އިންތިޒާމު އޭނާއަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން؛  3.2
 ގެމަތިން، އޭނާއަށް ކައުންސިލިންގ ހާމަނުވާނެ ގޮތެއްގެ އޭނާގެ މަޢޫުލމާތު  3.3

  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން؛
ޤީޤެއްގައި ނުވަތަ އެ ޢަމަލާގުޭޅ ތަޙުޢަމަލާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގޭ  ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ 3.4

ޖިނާއީ ޝަރީޢަތެއްގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
  ޢުލޫމާތު؛އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ ގޮތުގެ މަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް، އޭނާއަށް  3.5
ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދެވޭނެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ 

  ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު؛
ނޑައެޅިއްޖެ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ އޭނާއަކީ  3.6 ދުމުެގ ތެއްގައި ބަދަލު ހޯ ހާލަމީހެއްކަން ކަ

މަދަނީ ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި އެހީތެރިވެދެވޭނެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން 
  ހޯދިދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހަކަށް ލިބިދޭ އެީހތެރިކަން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ 3.7
މަތް ދުޚިހޯދުމަށްޓަކައި ތަރުޖަމާނެއްގެ އެހީ ބޭނުންވާނަމަ، އެފަދަ ތަރުޖަމާނެއްގެ 

  . ފޯރުކޮށްދިނުން
ކުރުމުގައި، އޭނާގެ ޒާތީ  އިންޓަރވިއު މީހަކު ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހަކާ ޓްރެފިކް ކުރެވޭ.  4

މުންނަށާއި ޚަބަރު އާންއްޤާއި، ޙަމަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެކަމުގެ 
ީމުހްނ ، ޙައްޤުކަމުގެ  ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް އޭނާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރެވޭނެ 

ފަދައިން،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 36ްޓެރިފްކުކުރްނ ުހްއުޓުވުމެގ ާޤޫނުނެގ 
  . އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަން ބުނެދިނުން

މީހަކު ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހަކަށް މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ. 5
މީހާެގ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ ފަދައިން،  ކުރާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 37ޤާނޫނުގެ 

ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެއްޖެނަމަ، މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އޭނާ 
ލިބޭ  ކުށަކާ ގުޅޭ ޝަރީޢަތެއްގައި ދަޢުވާ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެކަމާއި، 

 ކޮށްދެވޭނެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލަކުން އޭނާ ސަލާމަތް
  . ލިބިގެންވާކަން އޭނާއަށް ބުނެދިނުން ޙައްޤުކަމުގެ 

ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހަކީ ދިވެހި  މީހަކު  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ . 6
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  38މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ލަސްކުރުމެއްނެތި، އަދި އޭނާގެ ޙައްޤުތަކަށާއި އޭނާގެ ފަދައިން، އެކަށީގެންވާ 
ރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، ޞިއްޙަތަށާއި، އެނޫންވެސް އޭނާއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެ 

އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް . ނާ ރާއްޖެއަށް އައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންއޭ
ނެތް މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ  އަތުގައި ގެއޭނާއެތެރެވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުން 
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ޢަމަލާ ގުޅިގެން އޭނާ ގެންދެވިފައިވާ  ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ އެދުމުގެ މަތިން ނުވަތަ 
ޤައުމުން އެދުމުން، އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި 

  .  އްސައިދިނުންކޮންޓްރޯލަރ ހަމަޖަ ލިބޭނެގޮތް އެނޫންވެސް ހުއްދަތައް އޭނާއަށް
ފަދައިން،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  39މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުުމގެ ޤާނޫނުގެ . 7

ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ  މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކީ ދިވެއްސެއް ޓްރެފިކް ކުރެވޭ 
މަޢުލޫމާތެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން 
ދިވެހިސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިިފ ހިނދެއްގައި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން، 

ކަމާއި، ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރިކަމަށް ބެލެވޭ  އޭނާއަކީ ދިވެހިރައްޔިތެއް
ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްނަމަ، އެ ލިޔުމެއްގެ ކިޔުމަކީ، ދިވެހިލިޔެ

އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް ބޭނުންވާ  .ދިނުންޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށް
ެނތް މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަތުގައި ލިޔެކިއުން އެ މީހެއްގެ

  . އެތެރެވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުން ކޮންޓްރޯލަރ ދޫކޮށްދިނުން
ފަދައިން،  ގައި ބަޔާންކުރާ ވަނަ މާއްދާ 40މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ . 8

މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކީ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާނަމަ،  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ 
އަކީ ބޭރު އޭނާޢަމަލު ހިނގި ކަމަށް ބެލެވޭ ވަގުތު  ޓްރެފިކް ކުރުމުގެނުވަތަ 

ަޤއުމަށް  ނާ ރަށްވެހިވެފައިވާއޭޤައުމެއްގެ ދާއިމީ ރަށްވެއްސެއް ކަމުގައިވާނަމަ، 
އޭނާ އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި  ޔުމަށް އެދިއްޖެނަމަ،އެނބުރި ދި

 ގެ މެންޑޭޓް ގހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް ހިއުމަން ޓްރެފިކިން
އަދި އޭނާ އެ ޤައުމަްށ . ން ފޯރުކޮށްދިނުންހަވާލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ 

އޭނާއަށް ލިބޭނެ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި އެނޫންވެސް ހުއްދަތައް
އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް މަޢުލޫމާުތ . އިންތިޒާމު ކޮންޓްރޯލަރ ހަމަޖައްސައިދިނުން

ގޮތަށް، އޭނާގެ ޤައުމަށް  އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ތާހާލަލިބިފައިހުރި މިންވަރަކުން، 
ފޮނުވާލުމުގައި، އެ ޤައުމުގެ އަންނަނިވި ތަންތަނާއި ފަރާތްތަކާބެހޭ  އި އަނބުރަ

  .ލޫމާތު، ފޯރުކޮށްދިނުންމަޢު
  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތައް؛  8.1
  މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާތައް؛ ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  8.2
  ނީ ވަކީލުން؛ޤާނޫ  8.3
  ލަރުން؛ކައުންސި   8.4
  .ސޯޝަލް ވެލްފެއަރ އެޖެންސީތައް  8.5
  

ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގާ އެންގުން ) ޅ(މި މާއްދާގެ   )އ(    
އަންގަންވާނީ، އެކަމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޖަދުވަލު 

  .މެދުވެރިކޮށެވެ ގައި ހިމެނިފައިވާ ފޯމު 1
  

އެފަދަ މީހެއްގެ  މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ފާހަގަކުރެވުނީ ނުވަތަ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ވ(    
މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށް 

  .ކަމުގައިވާނަމަ، ވަގުތުން އެކަން އެ ސަރވިސްގެ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ
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  ތިންވަނަ ބައި 

ނޑައެޅުން  މީހެއްކަމަށް  ޓްރެފިކް ކުރެވޭޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ކީ މީހަ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   ކަ

  
ޓްރެފިކް ޙަޤީޤަތުގައިވެސް 

މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭ  ކުރެވޭ
  މީހެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުން

 ޓްރެފިކް ކުރެވޭ ގެ ދަށުން ) ހ(މާއްދާގެ  41މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ   )ހ( .12
މީހެއްކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ  ކުރެވޭ ޓްރެފިކް މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކީ ަޙޤީޤަތުގައިވެސް 

  .އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ ސަރވިސްއިންނެވެ
   

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަކި މީހަީކ ) ހަތެއް( 7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  32ޤާނޫނުގެ   )ށ(    
ނޑަނޭޅިއްޖެނަމަ،  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  މީހެއްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕިލސް ސަރވިސަސްއަށް ކަ
 އިޚުތިޔާރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެގޮތުގެ މަތިން އިތުރުކުރުމުގެ ) ހަތެއް( 7އެ މުއްދަތު 

  .މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ 
  

އިން ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްތެރޭގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ) ށ(މި މާއްދާގެ   )ނ(    
އަދި އޭނާގެ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  މީހެއްތޯ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ ވަކި މީހަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް 

ގައި ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  14ލުގެ އުސޫއި މި މުގަތު ވަޒަންކުރުހާލަ
 ފޯމުގައިވާ  4ލުގެ ޖަދުވަލު ސޫއުނިމުމަށްފަހު، މި  އިސްކްރީނިންގ ހަދަ) އިނީޝިއަލް(

އެ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އިންޓަވިއުގައި އޭނާ ދިން މަޢުލޫާމާތ . ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ
ޤީޤުކުރުމާއެކު އޭނާ ދޭ ތަޙު ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ، އެކަން 

އަދި . ށަވަރުކުރަންވާނެއެވެމަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކަ
 އެ މީހަކީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، 

 ޓްރެފިކް ކުރެވޭ އެ މީހަކީމީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނަމަ،  ޓްރެފިކް ކުރެވޭޙަޤީޤަތުގައިވެސް 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ   .މީހެއް ކަމުގައި ކަ

  
ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްއިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ، ) ށ(މި މާއްދާގެ   )ރ(    

އެކަން، ކޮންޓްރޯލަރަށާއި، މިނިސްޓްރީއަށާއި، އޭނާގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ 
މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާއަށް އެކަން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި އިދާރާއަށާއި، 

  .އެވެލިޔުމުން އަންގަންވާނެ
  

ގެ ) ނ(މީހެއް ކަމުގައި މި މާއްދާގެ   ޓްރެފިކް ކުރެވޭ ވަކި މީހަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް   )ބ(    
ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެކަން، ކޮންޓްރޯލަރަށާއި،  ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކަ

މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއް ކަމުގައި  ޓްރެފިކް ކުރެވޭމިނިސްޓްރީއަށާއި، ވަކި މީހަކީ 
މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭމޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި، 

 އެ މީހަކަށް މީހާއަށް އެކަން އަންގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން 
  .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
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މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާއަށް  ޓްރެފިކް ކުރެވޭގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ބ(މި މާއްދާގެ   )ޅ(    
ލިޔުމުން އަންގާއިރު، އޭނާ އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރަން ނިންމާނެ ގޮތަކާމެދު ވިސްނުމަށްޓަކައި 

ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ދެވޭނެ ކަމާއި، އެ މުއްދަތުގައި ) ނުވަދިހަ( 90އޭނާއަށް 
  .ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަން އޭނާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ

  
. ުނވާނެއެވެ މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ްސކްރީންކުރުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ކ(    

މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ސްކްރީންކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ރުހުން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭއަދި 
 7ލުގެ ޖަދުވަލު އުސޫއިން މި އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ ސަރވިސް. އެކަމަށް ހޯދަންވާނެއެވެ

މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭމިގޮތުން . ފުރިހަމަކުރަންވާނެވެ ފޯމުގައިވާ  8ނުވަތަ 
. ވެފޯމެގައިވާ  8ލުގެ ޖަދުވަލު އުސޫކުރަންޖެހޭނީ މި  މީހަކީ ބިދޭސީއަކަށް ވާނަމަ ފުރިހަމަ
. ވެފޯމެަގއިވާ  7ލުގެ ޖަދުވަލު އުސޫކުރަންޖެހޭނީ މި  އަދި ދިވެއްސަކަށް ވާނަމަ ފުރިހަމަ

އުތިރާޒު ލިބިގަތުމަށް އި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިންޓަރވިއު ދިނުމަށާއި އެހީ އެ މީހަކު
  .ކުރެވިދާނެއެވެ

  
މީހެއް  ޓްރެފިކް ކުރެވޭޤީޤަތުގައިވެސް ޙަމީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކީ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )އ(    

ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްްސ ) ނ(ކަމުގައި ނުވަތަ އަފަދަ މީހެްއ ނޫން ކަމުގައި މި މާއްދާގެ 
ނޑައެޅުން  ނޑައަޅާ ކަ ލުނުކުރެވޭނަމަ، މީހުން ގަބޫ އެ މީހަކަށް ޕޮލިސް ސަރިވސްއިން ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ނިންމުން ހިއުމަން  45ގެ ފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުޓްރެ
ވަގުތެއްގައި ބެލެނިވެރިކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށް  ގެ އެންމެހައި ކަންކަން އެ ގޓްރެފިކިން

  . ލިބިގެންވެއެވެ  އެ މީހަކަށްއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު  ހަޅައިހުށަ
  

މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހެްއ ކަމަށް ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް  ޓްރެފިކް ކުރެވޭވަކި މީހަކީ   )ވ(    
ގެ ދަށުން އެންގުމާއެކު، ) ބ(އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް މި މާއްދާގެ 
  .އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮންޓްރޯލަރ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

ން މެނުވީ އޭނާ ރާއްޖެއިން ތެރޭގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ އެދުމުގެ މަތިއެ މުއްދަތުގެ  )1(
  ނުލުން؛އިފޮނުވަ

 ޓްރެފިކް ކުރެވޭއޭނާއަކީ ޑީޕޯޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާއަކީ  )2(
ނޑައެޅެންދެން، އެ ނިންމުން  މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާމެދު ގޮތެއް ކަ

  .ތަންފީޛުނުކޮށް ފަސްކުރުން
  

ގެ ) ނ( މާއްދާގެ މި  މީހެއްކަމަްށ ބެލެވޭ ކަމުގައި  މީހެއް ޓްރެފިކް ކުރެވޭ މީހަކީ  ވަކި  )މ(    
ނޑައަޅައި އެކަމުގެ ލިޔުން  ފިކްކުރުން ދިނުމާއެކު މީހުން ޓްރެ އެ މީހަކަށްދަށުން ކަ

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  އެ މީހަކަށްދަށުން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  34ގެ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
  .މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްއިން ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  އޭނާއަށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބެންހުރި ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު؛ )1(
މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކުން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  )2(

  ލިބެންހުރި އެހީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު؛
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ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ އެމްބަސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެ ޤައުމެއްގެ ރަސްމީ އޭނާ  )3(
ތު އިދާރާއަކާ ގުޅުމުގެ ޙައްޤު އޮތްކަމާއި، އޭނާ ބޭނުންނަމަ އެ ފުރުޞަ

  ހަމަޖައްސައިދެވޭނެކަން؛
ޤީޤެއް ހިނގަމުންދާނަމަ ނުވަތަ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް ތަޙު އޭނާއާގުޅޭ  )4(

 ޅޭ މަޢުލޫމާތު؛އުފުލިފައިވާނަމަ، އެކަމާގު
 .ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު )5(

  
 ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މީހަކަށް ބެލެވޭ ކަމުގައި މީހެއް ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ފ(    

ނުވަތަ  އަދި އޭނާއަށް ދިވެހިބަސް. ވާ ބަހަކުންނެވެއޭނާއަށް ފަހުމު ދޭންވާނީ މަޢުލޫމާތު
ބަސް ނޭނގޭނަމަ، އޭނާ ދަންނަ ބަހަކުން އެކަންކަން އޭނާއަށް ކިޔައިދިނުމަށް އިނގިރޭސި
އަދި އޭނާއަކީ ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ، އޭނާއަށް . ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތް

  .އެ މަޢުލޫމާތު އަނގަބަހުން ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ

  ވިސްނުމަށް ދެވޭ ވަގުތު

  
މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހާ ޢަމަލުކުރަން ނިންމާނެ ގޮތަކާމެދު  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ހ( .13

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އޭނާއަށް ޤާނޫނާއި ) ނުވަދިހަ ( 90ވިސްނުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ދެވޭ 
  .ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  
އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މީހުންނަށް އެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

  .ލުވާނަމައެވެގަބޫ އެ މީހުންއެފަދަ އެހީ ލިބިގަތުމަށް 
  

މީހަކު ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ އޭނާ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ނ(    
ޓްރެފިކް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތަށް ބެލުމަކާ ނުލައި، އަދި 

ޢަމަލަކާ  ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ޤީޤެއްގައި ނުވަތަ ތަޙުޢަމަލާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގޭ  ކުރުމުގެ
ޢުވާއެއްގައި ބައިވެރިވާން އޭނާ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނުވަތަ އެކަން ދަ ހިނގަމުންދާ ގުޅިގެން

  .ކުރުމަށް އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި ކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ
  

މީހެއްކަމުގައި ބެލެވޭ މީހާ ޢަމަލުކުަރން ނިންމާނެ ގޮތަކާމެދު  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  )ރ(    
ޓްރެފިކް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ) ނުވަދިހަ( 90ވިސްނުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ދެވޭ 

ޤީޤުކުރާ އިދާރާއަށް އެއްބާރުލުން ތަޙުޤީޤެއްގައި ތަޙުކުށާ ގުޅިގެން ިހންގޭ  ކުރުމުގެ
ދިނުމާމެދު އޭނާ ގޮތެއް ނިންމައި، އޭނާ ނިންމާ ގޮތެއް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 

 ރިކޯޑުނިންމުން ލިޔެކިއުމުން  އަދި މިގޮތުން އެ ނިންމާ. އަންގަންވާނެއެވެ
  .ކުރެވެންވާނެއެވެ
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  ހަތަރުވަނަ ބައި

  ސްކްރީންކުރުމާއި އިންޓަވިއުކުރުން 

  
ސްކްރީންކުރުމާއި 
  އިންޓަވިއުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  12ލުގެ އުސޫމީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހެްއ ކަމުގައި މި  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ހ( .14
ނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ މީހަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  މީހެއްތޯ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭދަށުން ކަ

 ސްކްރީންކޮށް، އިންޓަވިއު އެ މީހަކު އިން ކައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްބެލުމަށްޓަ
  .ކުރަންވާނެއެވެ

  
ލުގެ އުސޫކުރުމުގެ ކުރިން، މި  މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކާ އިންޓަރވިއު  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ށ(    

ތު ވަޒަންކުރުމުގެ ހާލަގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  12
 3ލުގެ ޖަދުވަލު އުސޫއަދި އެކަން ކުރަންވާނީ، މި . ގޮތުން އޭނާ ސްކްރީންކުރަންވާނެއެވެ

  .ލިބިފައިވާ ފުލުހެކެވެގައި ބަޔާންކުރާ ސްކްރީނިންގ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް، ތަމްރީނު 
  

ގައި ބަޔާންކުރާ މީހާގެ ސްކްރީނިންގ ) ށ(މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްއިން މި މާއްދާގެ   )ނ(    
ނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް،  ޓްރެފިކް ކުރެވޭހަދައި، އޭނާއަކީ   ޓްރެފިކް ކުރެވޭ މީހެއްކަން ކަ

  .ކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެދުވަހުގެ ތެރޭގައި  90މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހާއަށް ދެވޭ 
  

މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާއަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު، އިންޓަރވިއު  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ނ(    
އަދި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ . ރުހުން އެކަމަށް ހޯދަންވާނެއެވެ އެ މީހެއްގެކުރުމުގެ ކުރިން 

. ފުރިހަމަކުރަންވާނެވެ ފޯމުގައިވާ  8ނުވަތަ  7ލުގެ ޖަދުވަލު އުސޫއިން މި ސަރވިސް
ލުގެ އުސޫމީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކީ ދިވެއްސެއްނަމަ މި  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ މިގޮތުން 
މީހެއް ކަމަށް ބެލެޭވ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭއަދި . ފުރިހަަމކުރަންވާނެއެވެ ފޯމުގައިވާ  7ޖަދުވަލު 

  .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ ފޯމުގައިވާ  8ލުގެ ޖަދުވަލު އުސޫމީހަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ މި 
  

މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނާ އިންޓަރވިއު ކުރަންވާނީ މީހުން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ރ(    
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭނާގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާުތ  36ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މުންނަށާއި ޚަބަރުފަތުރާ އާންމަތިން، އަދި  ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ގޮތެއްގެ 
އަދި އިންޓަވިއުކުރެވޭ . ވަސީލަތްތަކަށް އޭނާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ

 އެ މީހަކު އަދި . ޞަދުތައް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެއަށް، އިންޓަރވިއު ކުރުމުގެ މަޤުމީހާ
އިއުތިރާޒު މަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިންޓަރވިއު ދިނުމަށާއި އެހީ ލިބިގަތު

  .ކުރެވިދާނެކަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
  

 ޓްރެފިކް ކުރެވޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  37މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ   )ބ(    
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  .ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ
  

ވޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތުގެ ދީނީކަންކަމާއި އަިދ ރެކު އިންޓަރވިއު ކުރުމުގައި، ޓްރެފިކް  )ޅ(    
 ކަންކަމާއި ކޮށްގެން ނުވާނެ  އާދަކާދައާއި ސަގާފަތުގައި ބަލައިނުގަނެވޭ އެ މީހެއްގެ

  .ކުރުމުގައި ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވާންވާނެއެވެ ކަންކަމަށް އިންޓަރވިއު
  

ކަމުގައި ބެލެވޭނަމަ، ކުޑަކުއްޖަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުމުގެ  ކުޑަކުއްޖެއް  ޓްރެފިކް ކުރެވެނީ  )ކ(    
ގައި ގައިވާ ފޯމުގެ ޗެކްލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް  6ލުގެ ޖަދުވަުލ އުސޫކުރިން، މި 

  .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ
  

މީހަކާ އެއް  ކުރަންވާނީ، އެ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކާ އިންޓަވިއު  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )އ(    
 އިންޓަވިއު . ހެދުމުގައެވެ އަދި އިންޓަވިއުކުރާ މީހާ ހުންނަންވާނީ ކުލަ. ޖިންސުގެ މީހެކެވެ

އަދި އިންޓަވިއުކުރާ މީހާގެ ގައިގައި ނުވަތަ އެ . ކުރާއިރު ޔުނިފޯމުގައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ
ތަނުގައި އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ނުވަތަ ސިފަކުރެވޭ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 

ލިބިފައިވާ  އެކަމުގެ ތަމްރީނު ކުރަންވާނީ އިންޓަވިއު. ނުވާނެއެވެ ފެންނަންހުރެގެން އެއްޗެއް
މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްއިން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސްކްރީނިންގ . މުވައްޒަފެކެވެ
ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކުގެ ނުވަތަ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ނުވަތަ ކުރުމުގައި 

 .އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ
  

 މީހެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ ކުޑަކުއްޖަކު ކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއް ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ވ(    
ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބަލައި، އޭނާއާ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ  ނީ،ކުރަންވާ އިންޓަވިއު 
  .ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަންދޫބެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ

  
ބަސް ނޭނގޭނަމަ، ހާއަށް ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސިމީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީ ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  )މ(    

 އެ މީހަކަށްދަންނަ އަދި  އެ މީހަކުމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ  އެ މީހަކަށްއިންޓަވިއުގައި 
މުޢާމަލާތުކުރަްނ މީހާއާއި އިންޓަވިއުކުރާ މީހާއާ  އެކަމަށްޓަކައި އެ. ވާ ބަހަުކންނެވެފަހުމު

 ޓްރެފިކް ކުރެވޭއަދި އެފަދައިން ހަމަޖައްސާ މީހަކީ . އެނގޭ މީހަކު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
ހިފަހައްޓާނެ މީހެއްކަްނ  މީހާގެ މަޢުޫލމާތު ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއްގެ ގޮތުގައި 

 މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާއާގުޅޭ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭއެގޮތުން، . ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ
އެއްވެސް މަޢުޫލމާތެއް ހާމަނުކުރުމަށް، އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ ކުރިން، އޭނާ އިޤުރާރުވެ 

  .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
  

 ދިނުމަށް މަޖުބޫރެއް  އިންޓަރވިއު ްށމީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކަ ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   )ފ(    
 ދިނުމަށް އިންކާރު  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިންޓަރވިއު އެ މީހަކުއަދި . ނުކުރެވޭނެއެވެ
އާ ކުރެވޭ އިންޓަވިއު ކުރިއަށް އަދި އިންޓަވިއު ފެށުމަށްފަހުގައިވެސް އޭނާ. ކުރެވިދާނެއެވެ

  .ބޭނުންނުވާނަމަ އިންޓަވިއު ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ ގެންދިއުމަށް އޭނާ
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ނުކުރުމުގެ ޙައްުޤ  ހިއްސާއިންޓަވިއު ފެށުމުގެ ކުރިން ޖަވާބު ނުދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު   )ދ(    

  .މީހާއަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ޓްރެފިކް ކުރެވޭ ލިބިގެންވާކަން 
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  1ޖަދުވަލު 

c  

 
Maldives Police Service  csivrws csilop cscviDclOm 
Malé  ެމާލ 
Republic of Maldives  ެދިވެހިރާއްޖ 

    

  ފޯމު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ގެ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ޓްރެފިކް ކުރެވޭ

  

: ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  .1  މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު

  ނަން:

  ތަން: ދިރިއުޅޭ

  މަސައްކަތްކުރާ ތަން:

  ތަން: ފެނިދެނިވެ އުޅޭނެ މުކޮށް އާން

  

: ޓްރެފިކް ކުރެވޭއޭނާއަކީ  .2   މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބު

)1( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

)2( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

)3( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ނުވަތަ ދުވަސްވަރު: ތާރީޚުމީހާއާ ގުޅޭގޮތުން އެކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނު  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  .3

  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާގެ މަޢުޫލމާތު (މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ބޭނުންނަމައެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރެވޭނެއެވެ.): .4

  ނަން:

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
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  2ޖަދުވަލު 

ނޑައެޅު ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   މުގައި ބަލަންޖެހޭ ޗެކްލިސްޓް މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްކަން ކަ

ވަނަ މާއްދާއާއި  7ކުރާ އިދާރާތަކުން މި އުސޫލުގެ ރިޕޯޓުމީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްކަން ދެނެގަތުމުގައި،  ޓްރެފިކް ކުރެވޭވަކި މީހަކީ 

. އޭގެ އިތުރުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް އަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާ 8 ތްކުރަންވާނެއެވެ
  ދޭންވާނެއެވެ.

  

 ތު ހާލަމަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ  .1

 ތު ހާލަމަސައްކަތް ނުވަތަ ވަޒީފާ ލިބުނު ގޮާތއި  .2

 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވޭތޯ .3

 އުޖޫރަ ލިބޭ ގޮތް  .4

 ހުރިތޯ  ލިޔެކިއުމެއް ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ އެއްވެސް ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުން .5

 މެދު އަނިޔާވެރިކަމުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވޭތޯއާއޭނާ .6

 އޭނާގެ ަޢމަލުތައް ހުރިގޮތް  .7
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  3 ޖަދުވަލު 

c 
 

Maldives Police Service  csivrws csilop cscviDclOm 
Malé  ެމާލ 
Republic of Maldives  ެދިވެހިރާއްޖ 

                  ނަންބަރު:  ފޯމު

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހަދާ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ   ސްކްރީނިންގފުރަތަމަ (އިނީޝިއަލް) މީހެއްކަން ކަ
  

 ސްކްރީނިންގއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  .1

. މިބައިގައިވާ ސުވާލުތައް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު އިންޓަވިއުކުރެވޭ މީހާއާ  (ހަމައެަކނި އިންޓަވިއުކުރާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް
 ނުކުރުމަށް)ހިއްސާ

  ޭތާރީޚުއިންޓަވިއުކުރެވ  ------------------------- 

  ޭމީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި އިދާރާ: ޓްރެފިކް ކުރެވ 

  ންޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިިމގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަ 

  ގެ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

 ----------- ------------------ ------------------ އެއް އެނޫންވެސް އިދާރާޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިީޓ 

 އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 

  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

  -------------- ----- ----------ހޮސްޕިޓަލެއް ުނވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ އެނޫންވެސް މަރުކަޒެއް  

  ------------------------------ ----------------  ސޯޝަލް ވާރކަރެއް ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް 
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 ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް 

---------  އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ 
 --------------------------- 

 ----------------------------------------- އެހެން ފަރާތަކުން  

 އަމިއްލައަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހާޒިރުވި މީހެއް 

  ީމީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހެއް ކަމުގައި ޓްރެފިކް ކުރެވޭއިންޓަވިއުކުރެވޭ މީހާ ވަނ 

ނޑައެޅިފައި   ނޑައެއްނޭޅޭ         ކަ  ކަ

 ުމީހާގެ ޖިންސ 

 ފިރިހެން           އަންހެން                

  ްއިންޓަވިއު ކުރިއަށްގެންދެވޭ ބަސ ------------------------------- 

  ްއިންޓަވިއުކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބަސް އިންޓަވިއުކުރެވޭ މީހާއަށ 

 ނޭނގޭ            އެނގޭ  

  ުންވާ ނުވަތަ ފަރިތަ ބަސް އިންޓަވިއުކުރެވޭ މީހާ ވާހަކަދައްކަން ބޭނ ----------------------------- 

ދައްކަން އޭނާއަށް އެނގޭ ބަހަކުން ވާހަކަ އިންޓަވިއުކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބަސް އިންޓަވިއުކުރެވޭ މީހާއަށް ނޭނގޭނަމަ،
.) (ހަމަޖެހިަފއިނުވާނަމަ އިންޓަވިއުކުރިއަށް އެނގޭ މީހެއްގެ އެހީ  ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ

 ހަމަޖެހިފައެއްނުވޭ         ޖެހިފައިވޭ ހަމަ 

 މީހާއާގުޅޭ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު  .2

ޞަދެއްގައިކަން ކިޔައިދީ، ތަޢާރުފެއް ދީ، ކުރަންއުޅޭ އެ އިންޓަވިއުކުރެވެނީ ކޮން މަޤު (އިންޓަވިއު ފެށުމުގެ ގޮތުން،
  ސުވާލުތަކުގެ ތަޢާރުފެއް ދިނުމަށް)

  ްމީހާގެ ނަނ --------------------------------- 

  ފުރިހަމަ ނަން ނޭނގޭ 

  ުއުފަންވީ ޤައުމ------------------------------- 

ދިވެއްސެއްތޯ ނުވަތަ ބޭރު މީހެއްތޯ ބެލުމާއި،  އެ މީހަކީ(އުފަންވީ ޤައުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ 

.)ބޭރު މީހެއްނަމަ، ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ސު   ވާލުތައް ފާހަގަކުރުމެވެ

 ްދާއިމީ އެޑްރެސ 

 ނޭނގޭ 
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  ްތާރީޚު އުފަނ 

 ނޭނގޭ 

  ްނޑަކަށް ކިތައް އަހަރުތޯ  ނޭނގޭނަމަ، އުމުރުން ތާރީޚު އުފަނ  ގާތްގަ

  ްއުމުރު ބުނެދޭން ނޭނގޭނަމަ، އުމުރުފުރާތަކެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއިން އުމުރެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށ

 ހުށަހެޅުން

  އަހަރުން ދަށް 13

  އަހަރާ ދެމެދު  17އަހަރާއި  13

  އަހަރާ ދެމެދު  19ހަރާއި އަ 18

  އަހަރާ ެދމެދު  24އަހަރާއި  20

  އަހަރާ ދެމެދު  29އަހަރާއި  25

  އަހަރާ ދެމެދު  34އަހަރާއި  30

  އަހަރާ ދެމެދު  39އަހަރާއި  35

  އަހަރާ ދެމެދު  44އަހަރާއި  40

  އަހަރާ ދެމެދު  49އަހަރާއި  45

  އަހަރާ ދެމެދު  54އަހަރާއި  50

  އަހަރާ ދެމެދު  50އަހަރާއި  55

 އަހަރުން މަތި 60

  ޯއެއްވެސް މިންވަރަކަްށ މަދަރުސީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ، އަދި ކޮށްފައިވާނަމަ، ކިތައް އަހަރުތ 

 އަހަރު 6ފުރަތަމަ 

 އަހަރާ ދެމެދު 12އަހަރާއި  7

 އަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް  12

 އެނޫން އެހެން މުއްދަތަކަށް ...........

 ).އިވާ ސުވާލުތައް ދިވެހިންނާ ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ ހަމައެކަނި ބިދޭސީންނަށް (މިބައިގަ  .3

(މިބައިގައިވާ ސުވާލުތައް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދެން ސުވާލުކުރެވޭނީ އޭނާގެ އުފަން ޤައުމާ ބެހޭގޮތުންކަން 
އޮޅުންފިލުވަން ބުނެދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ ސުވާލުތައް ކުރެވެނީ އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު 
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ތު ދެނެގަތުމަށް އެކަނި ކަމާއި، އޭނާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އޭރުންކަން ހާލަނޫންކަމަށާއި، އޭނާގެ 

  ބުނެދޭންވާނެއެވެ.)

  އުފަން ޤައުމުގެ އިތުރުން އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛ ------------------------------ 

  (ވަކި ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްކަން ބުނެދޭން ނޭނގޭނަމަ، އޭނާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ އުފަން ޤައުމު ހޯދުމަށް)

  ނޭނގޭ  

 ަމިއްލަ ޤައުމު ދޫކޮށްދިޔަ ސަބަބުއޭނާގެ އ 

 މުގައި އުޅުނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް އުއެ ޤައަދި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ކުރިން ދިރިއުޅުނީ ކޮން ޤައުމެއްގައި؛ 

 ޯދިވެހިރާއްޖެއަށް ކިތައް ފަހަރު އައިސްފައިވޭތ 

  ްއި ތާރީޚު އަ އެންމެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށ 

 ތާރީޚު ނޭނގޭނަމަ، އަހަރު 

ނޑަކަށް ކިހާ މުއްދަތެއްތޯ   އަހަރު ނޭނގޭނަމަ ގާތްގަ

  ުހަމަޖައްސައިދީގެންތޯ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައީ ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކ 

 ނޫނެކޭ          އާނއެކޭ  

 ވަކި މީހަކު ހަމަޖައްސައިދީގެން ކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ ކާކުތޯ:

 ކޮށްދިނީ ކީއްތޯ  އެ މީހުން

 ުވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ބާރުއެޅިތޯ ނުވަތަ  ން އޭނާ ލައްވައިއޭނާ ރާއްޖެއައުމަށް ހަމަޖައްސައިދިން މީހ

ނަށް ވަކި ކަމެއް ކޮށްދިނިންތޯ އެ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މީހުންމަޖުބޫރުކުރިތޯ، ނުވަތަ 
 އިރު، ނުވަތަ ޓްރާންޒިޓްކުރިއިރު އެއްވެސް އެއްޗެއް އުފުލަން ބުނިތޯ)އޭނާ ހުރި ޤައުމުން ރާއްޖެ އައި (މިސާލަކަށް

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  ޯކޮށްދިންނަމަ، އެއީ ކޮން ކަމެއްތ 

 ަރަދު އެނގޭތަ، ނުވަތަ ރާއްޖެ އައުމަށްޓަކައި އެކަން ހަމަޖައްސައިދން މީހުންނަށް ފައިސާ ރާއްޖެ އައުމަށް ކުރި ޚ
 އަދި ދިނީ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައިތޯ؟ ދިނިންތޯ، އަދި ދިންނަމަ، ދިނީ ކިހާވަރެއްތޯ

 ުމަށް، މަސައްކަތް / ވަޒީފާ އެ ފައިސާއަކީ ކޮން ކަމަކަށް ދިން ފައިސާއެއްތޯ (ދަތުރު ޚަރަދަށް، ލިޔެކިޔ
(  ހަމަޖެއްސުމަށް

  ްއޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އެހީތެރިވެދިން މީހުންނަށް އޭނާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއިން އެއްވެސް ދަރަންޏެއ
 ދައްކަންޖެހިފައިވޭތޯ؟ (ފައިސާ ނޫން ވަސީލަތެއް ކަމުގައިވެދާނެ؛ ގެއެއް ނުވަތަ ބިމެއް)
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 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ، އެ ދަރަނި އަދިވެސް އެބައޮތްތޯ (އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބުނާގޮތުން އެ ދަރަނި އަދިވެސ
 އެބައޮތްތޯ)

  ްއެއްވެސް އިރެއްގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާނަމަ، އެ އަނބުރާ ދެއްކުމަށްޓަކައި މަޖުބޫރުން ކަމެއ
 އް ކުރަންޖެހުންތޯ؟ބޭނުންނުވާ ކަމެ ކުރަންޖެހުންތޯ ނުވަތަ ކުރަން

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

 ބުނަން ޖެހިލުންނުވާނަމަ، ނުވަތަ އުނދަގޫ ނޫންނަމަ، ކުރަންޖެހުނީ ކޮން ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ ބުނެދެވިދާނެތޯ؟ 

 މަސައްކަތް ނުވަތަ ވަޒީފާއާގުޅޭ  .4

ތަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން (މި ބައި ފެށުމުގެ ކުރިން، ދެން ސުވާލުކުރެވޭނީ އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރި ނުވަ

ކަމާއި، އޭނާ މަސައްކަތް ކުރީ ނުވަތަ ކުރަމުންދަނީ ކޮން ފަރާތަކަށްތޯ ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ ސުވާލުތައް ކުރެވެނީ، 
ޔައީ ރައްކާތެރި ކުރަމުންދި އޭނާ މަސައްކަތްކުރީ ނުވަތަ ކުރަމުންދަނީ އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައަކަށްތޯ ބެލުމަށާއި، މަސައްކަތް 

. އަދި އޭނާ ދޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތަކީ  މާޙައުލެއްގައިތޯއާއި، މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމަށްކަން ބުނެދޭންވާނެއެވެ

 ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.)އޭނާއަށް ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ މަޢުލޫމާތުކަން 

 ުވަތަ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތަކީ ކޮބައިތޯ؟މަސައްކަތްކުރި ނުވަތަ ކުރާ ތަނަކީ ނ 

  ަދިރިއުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ؟ (ދިރިއުޅެނީ އަމިއްލައަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެންތޯ؟ ނުވަތަ މީހަކު ބަހައްޓާފައި ހުންނ
 ތަނެއްގައިތޯ؟)

  ިހަދަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ (އަމިއްލައަށްތޯ އެހެން މީހަކު ދޭ ނުވަތަ ހޯދައިދޭ އެއްޗެހިތޯ) މަސައްކަތު ގަޑީގައި ކައިބޮއ 

 (  އަސާސީ އެއްޗެހި ހޯދަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ (އަމިއްލައަށްތޯ އެހެން މީހަކު ދޭ ނުވަތަ ހޯދައިދޭ އެއްޗެހިތޯ

 ެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބަލައިގެްނ ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އުޖޫރައ

 އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދިނިންތޯ؟

ރައްކާތެރި ނޫން މާޙައުލެއްގައި ނުވަތަ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ، (އުޖޫރައަކާ ނުލައި ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުވުން 

 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުން، އުޖޫރަ ނުލިބޭ މަސައްކަތެއް ކުރުން)

  ެމަސައްކަތެއްތޯ ކުރީ ނުވަތަ ކުރަމުންއައީ؟ކޮން ބާވަތެއްގ 

  ިއެ މަސައްކަތާ ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ ކިނިހެއްތޯ؟ (ރާއްޖެއިން ބޭރުންތޯ ނުވަތަ ރާއްޖެއިންތޯ، އަދ

 )ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް 

  ްކުރިންތޯ؟ގަބޫލިބެންޖެހޭކަމަށ (  ލުކުރެވުނު އުޖޫރައެއް ނުލިބި ދުވަހަކުވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް (ނުވަތަ ކަމެއް

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  
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  އެއީ ކުރިންވެސް ބުނި މަސައްކަތްތޯ؟

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  އެހެން މަސައްކަތެއްނަމަ، އެއީ ކޮން ކަހަލަ މަސައްކަތެއްތޯ؟

އެ މަސައްކަތްނަމަ، މަސައްކަތަށް ލިބޭނެ އުޖޫރަ ކަމަށް ބެލީ ކިހާ މިންވަރެއްތޯ، އަދި އެވަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ހަމަ 

 ބެލީ ކީއްވެގެންތޯ؟ އަދި ލިބުނީ ކިހާ ވަރެއްތޯ؟

 ްއެއްވެސް މީހަކު ދުވަހަކުވެސ 

 ؟އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓިތޯ 

 ؟ހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ދިންތޯއޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައެއް އެ  

 އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކޮންޓްރޯލްކުރިތޯ؟ 

 އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާ  

  ަންނުވެ ދުވަހަކުވެސް އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި (މިސާލަކަށް ޔަގީވަކި ލިޔުމަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ނޭނގި ނުވަތ
) ސޮ  ؟އިކުރިންތޯވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  )އެއީ ކޮން ލިޔުމެއްތޯ، ކޮން އިރަކުތޯ ސޮއިކުރީ ކުރިނަމަ،

 އޭނާ ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ މަސައްކަތް ނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް ދުވަހަކުވެސް ކުރަންޖެހުނުތޯ؟ 

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  ؟މަސައްކަތެއްތޯކުރަންޖެހުނު ނަމަ، ކުރާނެ ކަމަށް ބުނީ ކޮން 

  ްމަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އުޅޭ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން ބިރުވެރިކަމެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރިކަމެއ

 ؟ޖެހުންތޯ ސާސްކުރަން ޙުއި

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

 ؟ކުރިމަތިވިނަމަ، އެއީ ކޮން ކަމެއްތޯ

  ްޖިސްމާނީ އަނިޔާ،  ؟ބިރުދެއްކިތޯ ނުވަތަ އަނިޔާކުރިތޯމަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އުޅޭ އެއްވެސް މީހަކު އޭނާއަށ)
)ނަފު  ސާނީ އަނިޔާ، ޖިންސީ އަނިޔާ

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

 ؟ކުރީ ކޮން ކަމެއްތޯ އެ މީހަކުކުރިނަމަ، 
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  ަމަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އުޅޭ އެއްވެސް މީހަކު އޭނާގެ ތިމާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ ރައްޓެއްސަކަށް ބިރުދެއްކިތޯ ނުވަތ

 ސާނީ އަނިޔާ، ޖިންސީ އަނިޔާ)(ޖިސްމާނީ އަނިޔާ، ނަފު ؟ނިޔާކުރިތޯއަ

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  ؟އަދި އެކަން ކުރީ ނުވަތަ ކުރަން ބުނީ ކާކަށްތޯ ؟ކުރީ ކޮން ކަމެއްތޯ އެ މީހަކުކުރިނަމަ، 

 ުތޯ؟ނުލިބު އިރު ހުސް ވަގުތުމަސައްކަތުގައި އުޅުނ 

  ފޯނުކުރުމަށް، ފާޚާނާއަށް ދިޔުމަށް)(މިސާލަކަށް ކެއިންބުއިމަށް، 

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  ތެއްގައި ހަދަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ހާލަހުސްވަގުތު ނުލިބޭނަމަ، ބަލިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކުއްލި 

  ލުކުރާ ގޮތުގައި ހުސްވަގުތު ނަގައިފިނަމަ ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ގަބޫއޭނާ 

  އަހަންޖެހޭތޯ؟ހުސްވަގުތު ލިބޭނަމަ، ހުއްދައަށް 

  އަހަންޖެހޭނަމަ، އެ ހުއްދަ ނުދީ ހިފަހައްޓާތޯ؟

 ލުކުރާ ގޮތުގައި ހުއްދަ ނުދެނީސް ހުސްވަގުތު ނަގައިފިނަމަ ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ގަބޫއޭނާ 

 މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ދުވަހަކުވެސް ބަލިވިތޯ؟ 

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މީހަކު ހުރަސްއެޅިތަ؟ބަލިވިނަމަ، ދުވަހަކުވެސް 

 ކިޔައިދޭން ޖެހިލުންނުވާނަމަ، ކަން ވީގޮތް ސާފުކޮށްދެވިދާނެތަ؟
  

 މާޙައުލު  ގެ ދިރިއުޅޭ އަދި މަސައްކަތު  .5

މަސައްކަތު މާޙައުލާ (މި ބައިގައި ހިމެނޭ ސުވާލުތައް ކުރުމުގެ ކުރިން، ދެން ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ދިރިއުޅޭ މާޙައުލާއި 

  ).ގުޅޭގޮތުންކަން ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  ެތަކީ ކޮބައިތޯ؟ހާލަމިހާރު ދިރިއުޅެމުންދަނީ ނުވަތަ ކުރިން ދިރިއުޅެފައިވަނީ ކޮން ތަނެއްގައިތޯ؟ އަދި އެތަނުގ 

 މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދަނީ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައިތޯ؟ 

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

 މަސައްކަތްކުރާ ތަނާ ވަކިން ދިރިއުޅެން ވަކި ވަސީލަތްތަކެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ؟އެތަނުގައި 

 ދިރިއުޅެނީ އަމިއްލައަށް ހޯދައިގެން އުޅޭ ތަނެއްގައިތޯ؟ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ ތަނެއްގައިތޯ؟ 
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  ްބަޔަކާ އެކުގައިތޯ؟ދިރިއުޅެނީ އެކަނިތޯ ނުވަތަ ޢާއިލާއާ އެކުގައިތޯ ނުވަތަ އެހެނ 

 އުޅޭނަމަ، އެއީ ކޮން ބައެއްތޯ؟ އެހެން ބަޔަކާ އެކުގައި

 ިސާސް ލިބިަފއިވޭތޯ؟ޙުމަސައްކަތްކުރާ ތަން ދޫކޮށްފައި ނުދެވޭނެ ކަމުގެ އ 

  ލުކުރެވެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ގަބޫނުދެވޭނެ ކަމަށް 

 ތޯ؟ލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ދާން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ވާނީ ކިހިނެއްގަބޫއޭނާއަށް 

  ްދުވަހަކުވެސް ަމސައްކަތްކުރާ ވަގުތު ބޭރަށް ނުނިކުމެވޭ ގޮތަށް ތަޅުލާފައި ުހރި އެއްވެސް ތަނެއްގައި މަސައްކަތ
 ؟ކުރިންތޯ

(   (ދޮރު ނުވަތަ ކުޑަދޮރު ތަޅުލާފައި، ނުވަތަ ބޭރަށް ނިކުތަނުދިނުމަށްޓަކައި އެނޫންވެސް ގޮތެއް ހަދާފައި

 ާނުވަތަ އެނޫންވެސް ގާތް މީހުންނާ ގުޅަން ހުރަސްއަޅާތޯ ނުވަތަ ގުޅާ  އޭނާގެ ޢާއިލާއާ ނުވަތަ ރައްޓެހިންނ

 މިންވަރު ހަނިކޮށްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާތޯ؟

 ޢާއިލާއާ ނުވަތަ ރައްޓެހިންނާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގާތް މީހުންނާ ގުޅަން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭތޯ؟

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  ނެދެވިދާނެތަ؟އެއީ ކީއްވެގެންކަން ބު

 އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރަން ގެންގުޅޭ އެހެން ލިޔުމެއް އެއްވެސް މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވޭތޯ؟ 

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

އެ އެއްޗެހި ހުރީ އެހެން މީހެއްގެ އަތުގައި ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ އެއްޗެހި އޭނާއަށް 
  ލިބޭނެތަ؟

  ްބޭނުންކުރުމަށ ( އަސްލު އޮޅުވާލާފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް (ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ވާރކްޕަރމިޓް
 ދުވަހަކުވެސް މީހަކު މަޖުބޫރުކުރިތަ؟

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  ްނޫން އޭނާގެ ޙަޤީޤީ އުމުރު ނޫން އެހެން އުމުރެއް ބަޔާންކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާ ޙަޤީޤަތުގައި ކުރާ މަސައްކަތ
 އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރާ ކަމަށް ބުނުމަށް އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ އެއްވެސް މީހަކު އޭނާގެ ގާތުގައި ބުނިތަ؟

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  ެއޭނާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ އިމިގްރޭޝަނަށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެނޫންވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާނ

 މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ އެއްވެސް މީހަކު އޭނާއަށް ބިރުދެއްކިތޯ؟ ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  
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  ުއޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން މީހަކަށް ބިރުދައްކާ ނުވަތަ އަނިޔާކުރާ މަންޒަރ

 ދުވަހަކުވެސް ެފނިފައިވޭތޯ؟

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

(ފެނުނު ކަމަށްބުނާނަމަ، އޭނާއަށް އުނދަގޫނުވަންޏާ އެކަން ވީގޮތެއް ނުވަތަ އޭނާއަށް ފެނުނު ކަމެއް ކިޔައިދިނުމަށް 
 އެދުމަށް)

  ައޭނާ ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމެއް ކުރުމަށް އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ މީހަކު އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކުރިތޯ ނުވަތ
 އް ކުރުވިތޯ؟އޮޅުވާލައިގެން އެފަދަ ކަމެ

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  (ކުރުވި ކަމަށްބުނާނަމަ، އޭނާއަށް އުނދަގޫނުވަންޏާ އެއީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އެދުމަށް)

  ްއެހެން މީހެއްގެ ގައިގައި ބީހުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުމެއް ހިންގުމަށް އެއްވެސް މީހަކު އޭނާއަށ

 ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ބާރުއެޅިތޯ؟ މަޖުބޫރުކުރިތޯ 

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  (ކުރުވި ކަމަށްބުނާނަމަ، އޭނާއަށް އުނދަގޫނުވަންޏާ އެއީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އެދުމަށް)

  ާލުނުވާ ގޮތަކަށް އޭނާގެ ފޮޓޯއެއް އެއްވެސް މީހަކު ނެގިތޯ؟ގަބޫއޭނ 

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

އަދި އެ ފޮޓޯ ނެގީ ކޮން ބޭނުމަކުކަން  ތޯކަމަށްބުނާނަމަ، އޭނާއަށް އުނދަގޫނުވަންޏާ އެކަން ކުރީ ކާކު(ނެގި 

  އެނގޭނަމަ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އެދުމަށް)

  އެކަމަށް އެއްބަސްވިންތޯ؟

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  ަހޯދުމަށްޓަކައި އެއްވެސް މާއްދީ އެއްޗެހި (ފައިސާ، ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް، ކާބޯތަކެތި، ވަކި ކަހަލ ( މަންފާއެއް
 މީހަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގިންތޯ؟

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  )؟އަހަރުން މަތިތޯ 18(އާނއެކޭނަމަ، އެކަން ކުރީ މަޖުބޫރުކުވުމެއްގެ ދަށުންތޯ، އަދި އޭނާގެ އުމުރުން އޭރު 

  ާކަތްކުރާ މީހާ އެކި ކަންކަމަށްޓަކައި (މިސާލަކަށް މަސައް އެ މީހަކަށްއޭނާއަށް ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުން ނުވަތަ އޭނ
ދަތުރު ޚަރަދަށް ނުވަތަ ކާބޯތަކެއްޗަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ކަމަށް ބުނެ) ދުވަހަކުވެސް އޭނާގެ އަތުން ފައާިސ 

 ؟ނަގާފައިވޭތޯ

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  
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ްތ ހާލައަދި އެ  ؟މުގައިތޯ(އާނއެކޭނަމަ، އޭނާއަށް ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުން އެ ފައިސާ ނެގީ އޭނާގެ ރުހު

  ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އެދުމަށް)

  ްއޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ އެއްވެސް މީހަކު އޭނާ ކާއެއްޗެހި އެއްވެސް ވަރަކަށ

 ކޮންޓްރޯލްކުރޭތޯ؟

  ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  ލިބޭތޯ؟)(އާނއެކޭނަމަ، އޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި 

  ްއޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ އެއްވެސް މީހަކު އޭނާ ނިދާ ގަޑި އެއްވެސް ވަރަކަށ
 ކޮންޓްރޯލްކުރޭތޯ؟

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  

  (އާނއެކޭނަމަ، އޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނިދި ލިބޭތޯ؟)

  ްތުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެހީއަށް ހާލަކުރިމަތިވެފައިވާ  އޭނާއަށް ދިވެހި ބަސް ނޭނގޭ ކަމަށްޓަކައި، އޭނާއަށ

 އެދުމަށް ހުރަހަކަށްވޭތަ؟

 ނޫނެކޭ            އާނއެކޭ  
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  4 ޖަދުވަލު 

c 
 

Maldives Police Service  csivrws csilop cscviDclOm 
Malé  ެމާލ 

  Republic of Maldives                                                                              ދިވެހިރާއްޖެ       

                  ނަންބަރު:  ފޯމު     

  :ތާރީޚު      

  އިންޓަވިއުއަށްފަހު އިންޓަވިއުކުރާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

  

ފާހަގަވެފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ކުރިން އޭނާއަކީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހެއްކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކުރިން 
  ކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.ބިފައިާވނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ރިލި

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

އެ މަޢުލޫމާތެއް ، ވުނު މީހާ ދިން މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު ނޫން މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ބެލެވޭނަމައިންޓަވިއުކުރެ
. އަދި އެއީ ތެދު ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް    ލުކުރެވޭ ސަބަބުވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ގަބޫފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ތިމާލު އޮތް މިންވަރު (ކޮންމެވެސް އެއް ބައެއްގައި މީހެއް ކަމަށް ވުމުގެ އިހު ޓްރެފިކް ކުރެވޭ އިންޓަވިއުކުރެވުނު މީހާއަކީ 
:(   ފާހަގަޖެހުމަށް

  ންކުރެވޭ ޔަގީ 

  ންނުވިޔަސް ކޮންމެވެސް ިމންވަރަކަށް ބެލެވޭޔަގީމުޅިން  

  ނެއް ނޫން ޔަގީ 

  މީހެއް ނޫން  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ  
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ކުރީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔާންކުރުމަށް (ތިން ސަބަބެއް  އިޚުތިޔާރުކުރި ގޮތް އިޚުތިޔާރުމަތީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ބަޔާންކުރުމަށް)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------  

  އިންޓަވިއުކުރެވުނު މީހާ ކޮން ޚިދުމަތްތަކެއް ނުވަތަ އެހީއެއް ބޭނުންވާ ކަމަށްތޯ ފާހަގަކުރެވެނީ؟

 --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ފާހަގަކުެރވޭ އިތުރު ކަންކަން:

---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5 ޖަދުވަލު 

  ބަލަންޖެހޭ ޗެކްލިސްޓް ކަންކަމުގައި  ސަލާމަތްކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއް  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ

    މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ފަރާތްތަކެއްނޫނެވެ.  ކީލިބޭ ފަރާތަ ކުށުގެ އަނިޔާ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ
 ވުމުގެ އިގެންފައިމިނިވަންކަން ނިގުޅަ ގެއެ މީހުން  ،ގެ މައްޗަށް ފޯރުވަމުންދާ ނުފޫޒާއިއެ މީހުން ތު ނިޔާކުރާގޮތުން ހާލަގެ އެ މީހުން

އަމިއްލައަށް މައްސަލަ ހުށަެހޅުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ނާދިރުކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ  މީހުންނަށްސަބަބުން އެފަދަ 
 ކުރެވެނީ ޓްރެފިކް އަދި  މުހިއްމުކަމެކެވެ.މަކީ ވެވުނު އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ސަލާމަތްކުރު ން،ތްތަކުގައިވާ މީހުހާލަ

. އެކަންކަމަށްވެސް  ،ތްތަކުގައިހާލަކުޑަކުއްޖެއްކަމުގައި ބެލެވޭ  މީގެ އިތުރުން އަންނަނިވި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ
  ަކންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

  
 ާން.މަޢުޫލމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރު  ލިބިފައިވ 

 ިއަންހެން ތަމްރީން ލިބިފައިހުރި އެއް ޓީމުގައި މަދުވެގެން  ލާއިވަޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެކުލަ އަންހެނަކު ސަލާމަތްކުރުމުގައ

ތެއްގައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ތަމްރީން ލިބިފައިހުރި އަންހެން ހާލައަންހެން ފުލުހަކު ނެތް  .ހިމެުނން ފުލުހަކު

.  މުވައްޒަފަކު  ހިމެނުން

 ޭހުރުން.މީހުން މަދުވެގެން  ދެ ފަދަ ދެވޭތުގައި ހެކިބަސް ހާލަ ސަލާމަތްކުރެވ 

 ާކުށުގެ ބައިވެރިންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ،އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުންދާއިރު ސަލާމަތްކުރ، 

އެފަދަ މީހެއްގެ ދައުރު  ،މާލުވުމަށާއިފަރާތުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަ ލިބޭ އަނިޔާ ،ުލމުގައި ބައިވެރިވާ މީހަކުއިއޮޅުވަ ފަދައެ

 ނުން.ސާފުކޮށްދި

 ޯނުން.ނަގާނެ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކުރާނެ މީހެއް ޓީމުގައި ހިމެ ފޮޓ 

 ިނުން.ދައުރު ސާފުކޮށްދި އެ މީހެއްގެސަލާމަތްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި  ،ހިމެނޭ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ޓީމުގައ 

 ާއްސުން.ފަދަ އެހެނިހެން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެ ބޭސް ،އަންނައުނާއި ،ކާނާއާއި ،ވެހިކަލާއި ،ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވ 

 ،ިރުން.ހެކި ހޯދުމާއި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަމަކު ލިޔެކިޔުމަށާއ 

 ްރުކޮށްދޭ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯ ،ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތުސަލާމަތް  ،ރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދާއިކު ސަލާމަތ

 އެންގުން. ތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަށްސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް ނުވަ

 ެން.ކުރު އޮޕަރޭޝަންގެ ސިއްރުވެރިކަން ކަށަވަރު ސަލާމަތްކުރުމުގ 

 ޭން.މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުވެރިކަން ކަށަވަރުކުރު ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތަކުރެވ  
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  6 ޖަދުވަލު 

 ކުރިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކުރުމުގެ  އިންޓަރވިއު  ކުޑަކުއްޖަކާ  ބެލެވޭނަމަ، ކުޑަކުއްޖެއްކަމުގައި  ޓްރެފިކް ކުރެވެނީ
 ކަންކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޗެކްލިސްޓް 

  

  ުކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ސައިކޮލަޖިސްޓެއް ނުވަތަ ސޯޝަލް ަވރކަރއެއް ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރ

 .  ކުރަންވާނެއެވެ

 .ެކުޑަކުއްޖާއާ އެއްޖިންސުގެ އޮފިސަރަކު އިންޓަރވިއުކުރަން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވ 

  .  ކުޑަކުއްޖަކާ އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ

 ެވެ.ގުޅުމެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެގާތް ސް ވަރަކަށް ފަރިތަވެލައި، ވެ އިްނޓަރވިއު ފެށުމުގެ ކުރިން ކުއްޖާއާ ވާހަކަދައްކާލައި ކޮންމ 

 ުއިންޓަވިއުކުރާ ތަނަކީ އާދައިގެ އަދި ނުރަސްމީ ތަނަކަށްވާންވާނެއެވެ. އާޖާއްކ 

  .  ކުއްޖާއާ އިންޓަރވިއު ކުރަންވާނީ އެކުއްޖާގެ ލޮލަށް ސީދާ ބެލޭ މިނަށް ތިރިވެގެންނެވެ

  ްއަދި ވީވަރަކުން އެކުއްޖެއްގެ ކެްއކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ތަތައްޔާރުކުރާ ސުވާލުތަކަކީ ފުޅާ ސުވާލު ކުއްޖާއާ ކުރަނ

.  ތްވަރުހިދީ އަމިއްލަ އިބާރާތުން ކަންހިނގި ގޮތް ކިޔައިދިނުމަށް ފުރުޞަތު  ދޭންވާނެއެވެ

 ުލިބުނުކަން  ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެހީ ގަޅަށް ދިޔަކަމަށާއި އެނނިމުމުން، އިންޓަރވިއު ރަ ކޮށްކުއްޖާ އިންޓަރވިއ

  ވާނެއެވެ.ކުއްޖަކަށް ވިސްނައިދޭން އެ
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7 ޖަދުވަލު   

c 
 

Maldives Police Service  csivrws csilop cscviDclOm 
Malé  ެމާލ 
Republic of Maldives  ެދިވެހިރާއްޖ 

  ނަންބަރު:          
  :ތާރީޚު          

  ފޯމުރވިއު ކުރުމަށް ރުހުންދޭޭ އިންޓަ

އިންޓަރވިއު ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑު ހުރި  ނަންބަރު:..........) އާ ކާޑުވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އަޅުގަނޑު ........... (ދި
ތުމަށްކަން އަޅުގަނޑަށް މި އިންޓަރވިއު ކުިރ ފަރާތުން ރިކަން ބޭނުންވާ މިންވަރު ދެނެގަހާލަތު ދެނެގަނެ އަޅުގަނޑަށް ބޭނުންވާ އެހީތެ

. އަދި (ނަވަނީ ވަރަށް ރ ދިނީ ބުއްދި  އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ރުހުން ގައި މި) ...............ތާރީޚުގަޅަށް ބުނެދީފައެވެ
  .   ސަލާމަތުން ހުރެ ސީދާގޮތުން އަދި ނުސީދާގޮތުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރު ކުރުވުމެއް ނެތިއެވެ

ފަރާތުން ސީދާ އަޅުގަނޑާއި ލޫމާތު އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރުމަށް، އިންޓަރވިއު ކުރާ ޢުުއިންޓަރވިއުގައި އަޅުގަނޑު ފޯރުކޮށްދޭ މަ މި
ފަރާތަށް  އިންޓަރވިއު ކުރާ އިޚުތިޔާރުމާތާއި ލިޔެކިއުން ހޯދުމުގެ މަޢުލޫގުޅޭ އިތުރު  ނުވަތަ އަޅުގަނޑާ އިޚުތިޔާރުމުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ 

. އަދި އެ އްކަލެއް ދެނެގަނެ ޤާނޫނުގައި މާތަކަކީ، އަޅުގަނޑަށް ކުރިމަތި ވެދާނެ ނުރަމަޢުލޫ ލިބިެގންވާކަން އަޅުގަނޑަށް ބުނެދީފައިވެއެވެ
ަށް ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އުަޅގަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނޭ އެއްޗެއްކަން އަޅުގަނޑ

  ބުނެދީފައިވެއެވެ.

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކާއި މާތު، މަޢުލޫއިންޓަރވިއުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އެއްކުރެވޭ  މި
އިންޓަރވިއު ކުރި  އްސާކުރެވޭނޭކަން މިހިއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ތްތަކުގެ މެދުގައި ޤާނޫނާނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަ

. އަދި މިގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް    ތިރާޒެއް ނެތެވެ.ސާ ކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އިއުމަޢުލޫމާތު ހިއްމާތު ދީފައިވެއެވެ

 ގައިމާތު، އަޅުގަނޑުގެ ވަނަވަރު ނޭގޭނޭހެން އެކި ސިފައިމަޢުލޫއިސްވެ ދެންނެވުނު ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އެއްކުރެވޭ 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޝިކާރައަކަށް  ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޝިކާރައަށް ވެފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް އެހީތެރިކަން

އިންޓަރވިއު ކުރި  ވެފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ޝިކާރައަކަށް ވެދާނޭ ފަރާތެއް ސަލާމަތް ކުރުުމގެ ބޭނުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނޭކަމަށް މި
. އަދި މިގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް    ތިރާޒެއް ނެތެވެ. ދު އަޅުގަނުޑގެ އިޢުމާތު ހިއްސާ ކުރުމާމެމަޢުލޫމާތު ދިނެވެ
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ރައްކާކޮށް ހިއުމަން އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  މާތު، ޤާނޫނާމަޢުލޫއިންޓަރވިއުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އެއްކުރެވޭ  މި
އު ކުރި ފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް އިންޓަރވި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭކަން މި ޓްރެފިކިންގގެ ޢަމަލުތައް

. އަދި މިގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫވަނީ  . މާތު ހިއްސާ ކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އިއުމަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ   ތިރާޒެއް ނެތެވެ

  ޓްރެފިކް ކުރެވޭ މީހެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ފަރާތް 

:   ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް
  ނަންބަރު: ޑުދ.ރ.އ ކާ
:ތާރީޚާއި    ގަޑި
 :   ސޮއި

 :   އިނގިލީގެ ނިޝާން
  

  ނެގި ފަރާތް ރުހުން 

:   ފުރިހަމަ ނަމާއި ރޭންކް
 :   ސަރވިސް ނަންބަރު

:   ތާރީޚާއި ގަޑި
 :   ސޮއި

  އަޑުއެހީ

:   ފުރިހަމަ ނަމާއި ރޭންކް
:   ތާރީޚާއި ގަޑި

:   ސޮއި
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8 ޖަދުވަލު   

c 
 

Maldives Police Service  csivrws csilop cscviDclOm 
Malé  ެމާލ 
Republic of Maldives  ެދިވެހިރާއްޖ 

Form No:            

Date: 

 

INFORMED CONSENT FOR FORMAL INTERVIEW 

I, ……………… (National …………, Passport no.: ………….) have been informed about the 

purposes of the formal interview for the assessment of the situation and addressing of my needs, and 

accept on my own free will to be interviewed today on the date ……………... 

I have been informed and accept that, if there is a need for clarifications on information provided 

through the interview, the interviewers may contact me directly or collect additional information or 

documentation they deem necessary. I am aware that the information collected may be used to judge 

any potential risk posed to me and to meet my needs for assistance and protection according to law. 

I have been informed by the interviewers and I agree that the information collected during the 

interview may be shared with organizations or institutions that provide assistance according to the 

law. 

The interviewers have also informed me and I agree that information, which do not reveal my 

identity, collected during the interview may be shared with law enforcement agencies for the purpose 

of assisting other victims that are still under the exploitation and control of traffickers, and to prevent 

the exploitation of potential victims. 

The interviewers have also informed me and I agree that information, which do not reveal my 

identity, collected during the interview, may be preserved and used in accordance with the law, for 

purposes of research that contribute to the fight against the exploitation and trafficking in persons. 
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Potential Victim: 

Name:  

Nationality: 

PP/ID no. : 

Date and time:  

Sign:  

Thumb print: 

 

Interpreter: 

Name : 

Nationality: 

PP/ID no. : 

Language of communication:  

Date:  

Sign:  

Consent taken by:     Witnessed by: 

Name and rank:      Name and rank:  

S.no.:        S.no.:  

Date and Time:      Date and Time:  
Sign:        Sign: 

  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


