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ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500
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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 25/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43      އަދަދު: 239       ތާރީޚު: 8 ޛުލްޤަޢިދާ 1435  -  2 ސެޕްޓެންބަރު 2014   ބުދަ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 239                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ބުރާސްފަތި ވި  42މަހުގެ  އޮަގްސޓުވަނަ އަހަރުގެ  4102
ވަނަ އިޞްލާުޙ  0އަށް ޤާނޫނު(  ފުލުހުންގެ) 4112/5ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި 01

 ޛުލްޤަޢިދާ 2) 4102 ސެޕްޓެންަބރު 0 ،ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން 24ޤާނޫނުއަާސސީގެ  "ބިލު ގެނައުުމގެ
ދިވެހިސަރުކާުރގެ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުންރައީ ދުވަހު ބުދަހ( ވި 0205

 ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 239                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 942 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 9103/52 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު( އަށް  ފުލުހުންގެ ) 8002/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި ައށް( ޤާނޫނު ފުުލހުންގެ) 9112/5 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 ޙުކުރުން.ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާ 94ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްެޖ  )ޅ( .94 
 މަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން.ޔުދެއްގައި، އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިހިނ

 ޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އި 43ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްެޖ  (ނ) .43 
 މަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން.ޔުހިނދެއްގައި، އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދި

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(  39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤީޤަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ  )ށ( .39 
މަށް ޔުދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަަނށް ފެނިއްޖެ ިހނދެއްގައި، ެއކަން ކުރިޔަށް ގެންދި

 ން.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅު

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ނު ފާސްެވ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ޤާނޫ .3
 ފެށިގެންވެ.

________________________ 
 
 
 



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 އަށް

. . .your fr iend on air.


