
` 

 

 

 

   

 

 R-87/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިއުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ގަވާއިދުތަކާއ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 124 ތާރީޚު: 1443 ޝައްވާލް 22  – 2022 މޭ 23  ހޯމަ

 

 ގޮތުގެ ގަވާއިދު  އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެފިޔަވަޅުތައުދީބީ މައްސަލަތައް ބަލައި 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ސަރުާކރުގެ ގެެޒޓް ދިވެހި             R-87/2022 ގަާވިއދު ނަންަބރު:              124  އަދަދު:                   51ވޮލިުއމް: 
 

3 
 

` 
 

 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 
 މާލެ،           

 ދިވެހިރާއްޖެ.       

 ގޮތުގެ ގަވާއިދު  އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ފިޔަވަޅު ތައުދީބީ މައްސަލަތައް ބަލައި 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އާންމު އުސޫލުތައް 
ވަަނ  133ގެ  ުދމަތުގެ ޤާނޫނު()ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚި 34/2020މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

( ވަަނ ނަންބަރުން ބާރު ލިބިެގްނ 15( ވަނަ ނަންބަރާއި، )8މާއްދާގެ )ނ( ގެ )
ފުލުހުންނާެމދު ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލަިއގަތުމާއި، ތައުީދބީ މައްސަލަތަްއ  ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ

 ދެވެ. އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިފިޔަވަޅު ،ތަޙުޤީޤުކޮށް
 

އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ބީ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު"ތައުދީ ،މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ.

 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ  .2 މަުގސަދު 
 

އް ބަލައިގަނެ، އެފަދަ ޝަކުވާތަކާމެދު ޝަކުވާތަ ޅާހުށަހަ ،ފުލުހުންނާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެުޅމާއި )ހ(  
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުުރން.

 

މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ  ،ޝަކުވާަތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޅާފުލުހުންނާމެދު ުހށަހަ )ށ(  
އެޅޭނެ އެ ކުށްތަކަށް ކަނޑަ ،އިދާރީ ކުށްތަކާއި ،މައްސަލަތަކާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތަކާއި

 އަދަބުތައް ބަޔާންކުރުން.
 

ތައުދީބީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، ހެކި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް  )ނ(  
 ބަޔާންކުރުން. 

 

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިއްޖެ  ،ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤުން ހާމަވާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް )ރ(  
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 .އެފަދަ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން ،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްަތއް ބަޔާންކުރުމާއި ،ގައިހާލަތެއް
 

ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް  ގާތައުދީބީ މައްސަލަތަކުގައި ހިން  )ބ(  
 .ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ސަސްޕެންޑް

 

ފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭނެ ިޢނާޔަތްތަކާއި، ހިފެެހއްޓޭނެ ޢިނާޔަްތތަކާއި، އެފަަދ  ރާކުސަސްޕެންޑް )ޅ(  
 .ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަްއ ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން

 

ރާތް މަސްއޫލިއްޔަތުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތައުީދބީ މަްއސަލައަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަ )ކ(  
 .ލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުންކުރުމުގައި ޢަމައެކަހެރި

 

އިސްތިއުނާފު  ޑާއިތައުދީބީ މައްސަލަތަކުގައި ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރުމާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯ )އ(  
 .ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން

 

ނާފު އުއިސްތި ނާއިމުގެ މުއްދަތުތަކާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުންތައުދީބީ މައްސަލަތައް، ތަޙުޤީޤުކުރު )ވ(  
 .ކޮމެޓީން ތައުދީބީ މައްސަލަތަކަްށ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މުއްދަތުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން

 

އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީން މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ  ،ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑާއި )މ(  
 .ސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން އަސާސީ އު

 

ގޮތުގެ މަތީން  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ،ތައުދީބީ މައްސަލަތަކަށް ފިޔަަވޅު އެޅުމުގައި )ފ(  
 ހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުން. ،ނުޖެހި އިންސާފުެވރިކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް

 

ލިބިދޭންޖެހޭ  ށްތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަތައުދީބީ މައްސަލަތަކުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތަކެއްގައި،  )ދ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަ ،އިމްތިޔާޒުތައް ،އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި

 މަތީން ލިބިދެޭވނެކަން ކަށަވަރުުކރުން.
 

ގަާވިއދު 
 ތަންފީޛުކުރާ ަފރާތް 

 ނެވެ.  ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނީ  .3

ގަާވިއދުގެ 
 އިޚްިތޞާޞް 

   ،ވިޔަސް ފުލުހަކު ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށެއް ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއް ކުރީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމުގައި  .4
 އެ ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދު ހިންގޭނެއެވެ. 

 

ޑިސިޕްލިނަރީ 
 ކާއިމަްއސަލަތަ

އިާދރީ މަްއސަލަަތއް 
 ބަލާ ފަރާތް 

ތަޙުޤީޤުކުރާނީ،   ތައުދީބީ މައްސަލަތައް ބަލައި ،މަތީން ވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި ގަ )ހ(  .5
 ގެ ފަރާތުންނެވެ.ޑުޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާން
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  )ށ(  
ޙައްލުކުރެވޭެނ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް މި ގަވާއިދުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން 

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާްތ މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން  ،މަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 
 ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

 

ވާނަމަ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނު މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ތައުދީބީ މައްސަލައެއް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް، 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް  ،ވަކި ޚާއްޞަ ތަޙުޤީޤު ޓީމެއް އެކުލަވައިލުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 

 
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާ ހިންގަންވާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( )ރ( 

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށްވުރެ ދަށްނޫން ރޭންކެއްެގ  ،ކަނޑައަޅާ
 އޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 

މަްއސަލަތަކާ ބެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު ފޮުނވުން 
މައްސަލައެއް، ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ކުރެވިގެން އެ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ )ހ(  .6

ޚިދުމަތުގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓަުކން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާނަމަ، އެ ުފލުހަކު ކުރި ކުށާ ނުވަތަ ޢަަމލާ 
       ،ގުޅިގެން އޭނާއަށް އަޅަންޖެހޭ ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް

ޕްރޮފެޝަނަލް  ،ކުރާ ފަރާތުންމައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު  އެ ،މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު އެ
 ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 

ފަދައިން ިޖނާީއ ކުށުގެ މައްސަލައެއް ހުށަެހޅި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
ޕްރޮފެޝަނަްލ  ށާއި، ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓާ ފަރާތަމުވައްޒަފުންގެ ،ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާނަމަ، އެކަން 
    ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި )ސައުވީސް(  24ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް 

 ތެރޭގައި ލިޔުމުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.ގެ ގަޑިއިރުއަށެއް( )ސާޅީސް 48
 

ގަާވިއދަށް ބަދަލު 

 ގެަނއުން 
      ނައުމަށް ވަޒީރަށް ލަފާ ދިުނމުގައި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ގެ އިޞްލާޙުމި ގަވާއިދަށް   .7

 ބޯޑުގެ ަމޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ. ޓްދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެްގޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަން
 

މަފްހޫމްތަުކގެ 

 އަާސސް 
ވަނީ، މި ގަވާއިދުެގ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އެ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަފްހޫމުތައް މި )ހ(  .8

ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މި ގަވާއިދުެގ މަގުސަދު އެންމެ ފުޅާމިނުގައި  ދާއިރާގެ އަސްލު އެ
ވެސް  ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ހަމަ ކޮންމެ މާއްދާއެއް

 ތީްނނެވެ.މަ  މަފްހޫމުތަކަށް ަހނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެ ކިޔަންވާނީ، އެ
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އަްނނަނިިވ  ،ހިނދަކުހައި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން )ށ(  
 ވަނީއެވެ.މި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ،ކުރުންތައްފަިއވާ މާނަދީޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަަކށް 

 

      2020/34 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،"ފުލުހުން" ކަމުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އެވަނީ (1)   
   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1)ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު 

"ފުލުހުންގެ ހުވާ" ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގައި 
 ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަަކށެވެ.

 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ"ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑު ނުވަތަ ބޯޑު" ކަމުގައި  (2)   
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  85)ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2020/34

 ލާ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށެވެ.ވައިދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެކުލަ
 

        2020/34ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ކޮމިޓީ" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ (3)   
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  89)ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ލާ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށެވެ. ވައިމިނިސްޓަރު އެކުލަ
 

އެޅި ފިަޔވަޅެއް ލިޔުމުން ނުވަތަ  ،''ފިޔަވަޅު ރިކޯޑު ކުރުން'' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (4)   
ނުވަތަ އާކައިްވ މަށް މެއްގެ ދަށުން ރައްކައުކުރުއޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯވީޑިއޯ ވަކި ނިޒާ

 ކުރުމަށެވެ.
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  242ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،''މިނިސްޓަރ'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (5)   
 ފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.ށްގެ ޚިދުމަތަށް ޒިްނމާ މަތިކޮދިވެހި ފުލުހުން

 

    ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް  ،ިއ އެވަނީ''ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް'' ކަމަށް ބުނެފަ (6)   
ހުރި ފުލުހުންެގ ވަގުތީގޮުތން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުިރ ނުވަތަހިންގުމާ ހަވާލުވެވަގުތަކު  އެ

 އިސް އޮފިސަރަށެވެ.   އެންމެ
 

       ،"މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ ބަލަހައްޓާ ފަރާތް" ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނީ (7)   
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ އެންމެހައި ލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ފު

 މަތިކުރެވިފައިވާ އިދާރީ ބަހާއަށެވެ.ވަގުތަކު  އެކަންތައްތައް 
 

 އަންނަނިވި ކަންތަްއތަކަށެވެ. ،"މަޤުބޫލު ސަބަބު" ކަމުގައި ބުެނފައި އެވަނީ (8)   
 

 ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެންޖެހުން؛ނުވަތަ  ގައިރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް 8.1    
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 ދަތުރު ނުކުރެވޭ ވަރަށް މޫސުން ގޯސްވުން؛ 8.2    
 

 ދުރަތީ ކާރިސާއެއް ދިމާވުން؛ޤުދަތުރު ނުކުރެވޭފަދަ ކުއްލި  8.3    
 

 ނިޔާވުން؛ ރަކުއިލާގެ މެންބައާ 8.4    
 

 މައްސަލައެއް ދިމާވުން؛   ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވުން ުނވަތަ އެފަދަ ޞިއްޙީ 8.5    
 

 މިނޫނަސް މިފަދަ އެހެން ސަބަެބއް ދިމާވުން. 8.6    
 

ތައުީދބީ 
މަްއސަލަތައް 

 ގިންތިކުުރން 

 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތައުދީބީ މައްސަލަތައް ބެހިގެންަވނީ އަންނަނިވި ގިންިތތަކަށެވެ.   .9
 

 ލަތައް؛މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ މައްސަ )ހ( 
 

 އިދާރީ ކުދި ކުށްތައް؛  ކާއި،ޑިސިޕްލިނަރީ ކުދި ކުށްތަ )ށ( 
 

 އިދާރީ ބޮޑެތި ކުށްތައް. ކާއި،ޑިސިޕްލިނަރީ ބޮޑެތި ކުށްތަ )ނ( 
 

މަްސއޫލިއްޔަތުން 

 ދުރުުކރުން 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ފުލުހަކު މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކުރުމަކީ، ޚިދުމަތުން  )ހ(  .10

ފައިާވ ވަޒީފާގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ކޮށްށް ނުވާގޮތަށް، މުވައްޒަފާ ހަވާލުކަޑުކުރުމަސަސްޕެން
އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަދި ވަޒީފާގެ ގޮތުން ދުވަހުްނ ދުވަހަށް ކުރަންޖެޭހ އެއްވެސް 

އެއްވެސް  ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަީޒފާގެ ނުވަތަ ަމޤާމުގެ ،މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް
 ހެދުމެވެ. ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރެވޭ ގޮތް

 

މައްސަލައިގެ ބާވަތުން  ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ )ށ(  
 2020/34ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުހަކު މަސްޫއލިއްޔަތުން ދުރުކުރެވިދާނެކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި،  92ގެ   ޚިދުމަތުގެ ާޤނޫނު()ދިވެހި ފުލުހުންގެ
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ކޮމިޝަނަރ )ސާދަ(  14ގިނަވެގެން  ،މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުހަކު

 އޮފް ޕޮލިސްއަށް މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
 

މަތީން މަސްއޫލިްއޔަތުން ދުރުކުރުމަށް ނިންމުމުގައި  ފައިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށް  )ނ(  
 އަންނަނިވި ކަންތައްތަަކށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި މުއައްސަސާގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ކަމެއް  (1)   
 ؛އެކުލެވޭ މިންވަރު
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ޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެނަމަ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ވަ (2)   
          ފާނެކަމަށް ނުަވތަ އިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ހެއްކަށް ނުފޫުޒ ފޯުރވަ

ފާނެކަމަްށ ދައިފާނެކަމަށް ނުަވތަ ލިބެންއޮތް ހެއްކެއް ުނލިބޭެނ ގޮތް ހައިލަތައިހެކި ނައް
   ؛ބެލެވޭ މިންވަރު

 

ނުވަަތ އިދާރީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ބޮޑު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވުމާއެކު، ލިނަރީ ޑިސިޕް (3)   
 ގޮތް. ކުށް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުކުރެވުމާއެކު، އެ

 

ފުލުހަކު މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކުރުމަށް ، މަތީން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ )ރ(  
މުއްދަތާއި، ސަބަބު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް  ،ތުްނ ދުރުކުރި ތާރީޚާއިނިންމައިފިނަމަ، މަސްއޫލިއްޔަ

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 
 

 ،މަޢުލޫމާތުގެ ލިޔުން މަީތން ލިޔުމުްނ ރިކޯޑުކުރާ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ )ބ(  
ޕްރޮފެޝަނަލް  ،ރޭގައި)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެ 48ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން 

 ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.
 

ވަގުތަކު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކުރުމަށް  މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ފުލުހަކު އެ )ޅ(  
ވާ އާލާތްތަކާއި، ހަިތޔާރާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފައިކޮށްމުވައްޒަފާ ހަވާލު ނިންމައިފިނަމަ، އެ

ނުވަތަ  ޑެއްގެއަދާކުރުމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ތަކެތި، އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމާން
ޑައިރެކްޓަރޭޓެއްގެ އިދާރީބަޔާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 

އެނޫނަސް އެފަދަ  އި،ސްތަކާއި، ކޮމްޕިއުޓަރާފައިވާ އެކްސެކޮށްށް ދޫވަންނަންޖެހޭ ތަނަކަށް ވަނުމަ 
 ލަންވާނެއެވެ.ޑައިަފއިވާ އެކްސެސްތައް ކަނކޮށްއާލާތްތައް ބޭުނންކުރުމަށް ދޫ

 

ޚިުދމަތުން 
 ސަސްޕެްނޑް ކުރުން 

ޕެންޑު ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ޚިދުމަތުން ސަސް  )ހ(  .11
ފައިވާ ވަޒީފާގެ ޒިންމާގެ ތެޭރގައި އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކޮށް މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރުމަކީ، 
  ،ގެ ގޮތުންނާއިވަޒީފާގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ގެ ގޮތުންނާއިޒިންމާއެއް

އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ވީތީ  ނުވަތަ ފުލުހަަކށް  ވީތީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުަވއްޒަފަކަށް
ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަީޒފާގެ ނުވަތަ ަމޤާމުގެ އެއްވެސް  ،އަދާނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޒިންމާއެއް

 ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމެވެ. ،ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހެދުމާއެކު
 

ފަަދ  އުދީބީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިދާނެތަ ޅާ،ޗަށް ތުހުަމތުކުރެވިގެން ހުށަހަފުލުހެއްގެ މައް )ށ(  
  ޚިދުމަތުން  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުހަކު

ބޯޑުން ނިންާމ ގޮތެއްެގ  އެ ،ގެންޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ުހށަހަޅައި ،ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނީ
 މަތީންނެވެ.
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ކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާން )ނ(  
ޖިނާީއ  ރިއޭނާ ބަންދުކު ،ވަގުތުން ފެިށގެން ރިނަމަ، އެ ފުލުހަކު ބަންދުކުކޮށްފި ފުލުހަކު ބަންދު

އެ ފުލުހަކު ހުންނާނީ ޚިދުމަތުްނ  ންގޮތެއް ނިންމަންދެ ފައިގުޅޭ ތައުދީބީ މައްސަލަ ބަލައި ކުށާ
. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ތައުީދބީ މައްސަަލއެއް ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމަްށ ފައެވެކޮށްސަސްޕެންޑު

)ތިނެއް(  3ތާ ކުރިމުއްދަތެއް ހޭދަވާނަމަ، ސަސްޕެންޑު  )ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު 3
ފައިވާ މުއްވައްޒަފުގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަްށ ކޮށްމަސްދުވަސް ހަމަވުމުން، ސަސްޕެންޑު 

 .ގެންނަންވާނެއެވެ
 

މަތީން ުފލުހަކު ޚިދުމަތުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާމެދު  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ގޮތުގެ )ރ(  
ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  10ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، މި ަގވާއިދުގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޑިސިޕްލިނަރީ ޯބޑުން ރިޢާޔަތް ،ކަންތައްތަކަށް
 

 ސަސްޕެންޑުކޮށްފިނަމަ، ސަސްޕެންޑްމަތީން ފުލުހަކު  އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި މާ )ބ(  
 ،)ތިރީސް( ދުވަސް  ހަމަވުމުން 30ފައި ހުންނަާތ، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ކޮށްފައި

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ސަސްޕެންޝަން ރިވިއު

ކަމުގައި  ސްޕެންޝަން ރިވިއު ކުރަންވާނެމާއްދާގައި ވަކި މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން ސަ މި )ޅ(  
ފުލުހަކު އިތުަރށް  ކުރުމަށްފަހު، އެ ނަމަވެސް، ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑްއޮތް ންކޮށްފައި ޔާބަ

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް  ،ގައި ބަހައްޓަންޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް ނެތްކަމަށްނުސަސްޕެންޝަ
ޝަން ރިވިއުކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ވެސް ސަސްޕެން ވަުގތެއްގައި  ކޮންމެ ،ފެންނަނަމަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

    މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލތު ފިޔަވައި، މި )ކ(  
      އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން  މަތީން ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިނަމަ، ވީ ގޮތުގެ
ފުލުހަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ  ރިކުގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  ސަސްޕެންޑް( )ސައުވީސް 24

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް  ،ބަހާއަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ ަކްނތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ފަރާތަށް
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމާންޑުގެ ފަރާތުން ލިޔުމުން 

 

     މަތީން ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފިނަމަ، ގިނަވެގެން ފައިވާ ގޮތުގެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް މި )އ(  
އެަކން ފުލުހަކަށް ލިޔުމުން  ރި ސަސްޕެންޑްކު ،ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި)ސައުވީސް(  24

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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 ން ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ކުރުމާ ގުޅިގެޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހަކު ބަންދު )ވ(  
ން އަންގަންޖެޭހ މަތީ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ ، މި މާއްދާގެ )ކ( އާއިލަތުގައިހާ

 ޤީޤުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.އެ ފުލުހަކު ބަންދުކުރި ޖިނާއީ މައްސަލަ ތަޙު ،އެންގުން އަންގާނީ
 

ސަސްޕެްނޝަުނގައި 

ހުންނަ މުްއދަުތގައި 
 މުާސރަ ދިނުން 

އެ މައްސަލައިގެ  ،ތުކުރެިވގެން ހުށަހެޅޭ ތައުީދބީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަ )ހ(   .12
މުސާރަ ނުިލބޭ  ށާިއ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަ ،ކުރުމުގައި ޚިދުމަތުްނ ސަސްޕެންޑް ބާވަތުން ފުލުހަކު

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ސަސްޕެންޑުވެސް ގޮތަށް 
 

 ކުރާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ސަސްޕެންޑް އިވާވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ 11މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
 މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށެވެ. ،ފުލުހުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނީ

 

ނޫްނ  ފަދަ ހާލަތު ފިޔަވައި އެ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 11މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
 ގޮތަށެވެ. މުސާރަ ލިބޭ ،ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނީ ފުލުހުން ހާލަތްތަކުގައި ސަސްޕެންޑްކުރާ

 

އެލަވަންސްތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި  މުސާރައާއި  ،ފުލުހުންނަށް ސަސްޕެންޑްކުރާ  )ރ(  
ގައި  )ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު( R-85/2022ގަވާއިދު ނަންަބރު  ،ޢަމަލުކުރާނީ

 މަތީްނނެެވ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 ދެވަނަ ބާބު 

 ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ފުލުހުންނާމެދު ޝަކުވާ 

ޝަކުވާއެއް ބަލައިދިނުމަްށ  ފުލުހަކާމެދު، ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، އެ )ހ(  .13 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަްތ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް އުފަްއދައި ހިންގާ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް،  ،އެދި

 ވެ.ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެ
 

މުވައްޒަފަކާމެދު އަންނަނިވި ގޮތްތަުކެގ  ،މަތީން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 ތެރެއިން ގޮތެއް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

 ؛ގެންހާޒިރުވެ (1)   
 

 ފޯނުން؛ (2)   
 

 އިން؛ރީޢާއީމެއިލްގެ ޒަ (3)   
 

 ؛ ންސިޓީ (4)   
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 ގޮތެއް މެދުވެރިކޮށް. މިނޫނަސް، ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ އެހެން (5)   
 

ފަރާތަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް  މަތީން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
 ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަން ފަރާތުން އެއީ ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ

 ފަރާތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މަތީްނ އެ ގޮތުގެ ބޭނުންނުާވނަމަ، އެ
 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަމިއްލަ  ،ނުލައި ވަކި މީހަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަކާ )ރ(   
ނުވަތަ ނުކޮްށ ދޫކޮށްލި ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން، ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން، ފުލުހަކު ކުޅަ  ،އިސްނެގުމަށް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ިލބިެގންވެއެވެ. ،ސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރުމައް
 

        ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މަރުކަޒުން، އެ ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ )ބ(  
 ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.  އެ
  

 ޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ހުށަހަ  (1)   
 

 ؛އި ވަގުތުހިނގި ތާރީޚާ ހާދިސާ  (2)   
 

 ؛ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ތަފުސީލު  (3)   
 

 މަޢުލޫމާތު. އެ ،ވާނަމަ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް  (4)   
 

ގޭގޮތަށް ުހށަހަޅާ ޝަކުވާއެްއނަމަ، ނުވަަތ ޝަކުވާ ހުށަހަާޅ ނކާކުކަން ނޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ  )ޅ(  
ރާތުން  ދެނެގަނެވޭނެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަފަރާތުގެ ކާކުކަން

( ަވނަ 1އެއްެގ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމުގައި، މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ )އެދޭނަމަ، އެފަދަ ޝަކުވާ
 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަުޢލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ހުށަހެޅޭ ޝަުކވާއަށް 

 އެޅުން ފިޔަވަޅު 
ޝަކުވާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަށްފަހު، ބަލަންޖެޭހ  ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން، އެ  )ހ(  .14

 ކުރަންވާެނއެވެ. މަތީން ޢަމަލު ވާނަމަ، އަންނަނިިވ ގޮތުގެ މައްސަލައެއް

މަތީްނ  ގޮތުގެ މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްނަމަ، އެ (1)   
 ން؛ޙައްލުކުރު

 

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ، ތައްއިދާރީ މައްސަލަ ތަކާއިޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަ (2)   
  ކޮމާންޑަށް ފޮނުވުން؛

 

 އެ ބާވަތުެގ ޖިނާއީ މައްސަލަ ބަލާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުުވން.، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް (3)   
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 ަވގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކީ، އެފަަދ ޝަކުވާއެއްގެ ބާވަތުން )ށ(  
 ޝަކުވާއެއްނަމަ، އެކަމަކާ ގުޅިގެން ވަގުތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާާތ  ޓަކައި، އެ ަބލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން )ނ(  
 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ،އިގަޑިއިރުގެ ތެރޭގަ)ސައުވީސް(  24ގިނަވެގެން 

 މަތީން އެފަދަ މައްސަލައެއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ފޮނުަވންވާެނއެވެ.
 

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާނަމަ، ހުަށހެޅިފައިވާ  މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން )ރ(  
ބާވަތުން، ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެޭހ މައްސަލައިގެ 

 ވަކި ޓީމަކުން އެފަދަ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 

ޝަކުާވއަށް ޖަާވބު 

 ދިނުން.
އެ ޝަކުވާ ހުށަހެިޅ  ،ފައިވާނަމަޅައިމެދު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ފުލުހަކާ ފު )ހ(   .15

އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުުނ  ،ގޮތެއް ޝަކުވާއާމެދު ނިންމި  ( ދުވަހުެގ ެތރޭގައި އެ)ަހތެއް 7ފަރާތަށް 
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އަްނގާ އެންގުމުގައި، އެ ޝަކުވާއަކީ 

ނަމަ، ފައިވާ ޝަކުވާއެއް މައިނުވަތަ ބަލައިނުގަތުަމށް ިނންނަމަ، ބަލައިގަނެފައިވާ ޝަކުވާއެއް 
 އެކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ،ނުވަތަ ބަލަމުްނދާ ޝަކުވާއެއްނަމަ 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ފުލުހަކާމެދު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެްއ  )ށ(   
 ވާނަަމ، ފަރާތަކީ ކާކުކަްނ ނޭނގޭގޮަތށް ކަމުގައި ފައިވަނީ، ެއފަދަ ޝަުކވާއެއް ހުށަހެޅިޅައިހުށަހަ

 ނޫނެވެ. އެފަދަ ޝަކުވާއަކާމެދު ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމެއް ،ގޮތަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން )ނ(   
ޢުލޫމާތު، ޝަކުވާ ހުށަހެިޅ އެ މައްސަލައިގެ އިތުރު މަނަމަ، އްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާއެ

 ބަލާ ފަރާތުންނެވެ.   އެ މައްސަލަ ،ހިއްސާކުރާނީ ށްފަރާތަ
 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް 

މަޝްަވރާކޮްށގެން 
ޙައްލުކުެރވޭ 
 މަްއސަލަތައް 

 ތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ މައްސަލަތަކަކީ، ފުލުހެއްގެ ަމސައްކަ )ހ(  .16
 ށް ނުަވތަ ފުުލހެއްގެ ފަރާތުން ފެންނަ ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަ ،ނުވުމުގެ ސަބަބުން

އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ތައުދީީބ  ވަތުގެ މައްސަލަތަކެވެ.ތައުީދބީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ބާ ،ބަލައި
ނުވަަތ  ،ފަރާތުން ޑުގެކުރާ ކޮމާންފުލުހަކު މަސައްކަތް އެ ،ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން

އެފަދަ މައްސަލައެއް  ،ގެ ފަާރތުންޓުނުވަތަ ޑިޕާޓްމަން ،ފަރާތުން ޓުގެޑައިރެކްޓްރޭ
 ކުރަންވާނެއެވެ. މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް
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 ފުލުހަކު އެ ،މައްސަލަތައް  މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ނިންމާމަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ )ށ(  
      މަދުވެގެން ،އެ ރިކޯޑުތައް ،މަސައްކަތްކުރާ ބަހާއިން، އޭާނގެ ރިކޯޑު ފައިލުގައި ހިމަނައި

 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްަދތަށް ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ.   3

ގައި މި މާއްދާގެ )ށ(  ،މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އެކަމުގެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަންވާނީ، ހަމައެކަނި ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ 

 ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ޭބނުމުގަެއވެ.
 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާަވތުގެ ަމއްސަލައެއް މަޝްވަރާކޮށްގެން )ރ(  
ޓަކައި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން  ސަަބބަށް ވުމަކީ، ހަމައެކަނި އެ ފައިކޮށްޙައްލުކުރެވިފައިވާކަން ރިކޯޑު

 ނޫނެވެ. އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ިޢނާޔަތެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހިފެެހއްޓޭނެ ސަބަބެއް

މަޝްަވރާކޮްށގެން 
ޙައްލުކުެރވޭ 

މަްއސަލަތަކުގެ 
ގޮތުަގއި ބެެލވޭނެ 

 ކަންތައްަތއް 

ފުލުހެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު އެކަށީގެން ނުވުމުގެ ، އިވާ ގޮތުގެ މަތީންމި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަ )ހ(  .17
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އޭނާ ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން، މަޝްވަރާކޮށްގެން ނުަވތަ ސަބަބުން، 

 ޙައްލުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
 

 ؛ފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ަފރުވާ ކުޑަކުރުންކޮށްހަވާލު (1)   
 

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅިގެން ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ރިޕޯޓު ނުކުރުން ނުވަތަ  (2)   
 ރިޕޯޓުކުރުން ލަސްކުރުން؛ 

  

އި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަްށ ވެރިޔަކު ކުރާ އަމުރުތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގަ (3)   
 ފަރުވާކުޑަކުރުން؛

 

 ހާޒިރީއަށް ފަރުވާކުޑަކުރުން؛ (4)   
 

އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އިޙްިތރާމު ކުޑަކުރުން ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ބަހުރުވަިއން  (5)   
 މުޢާމަލާތުކުރުން؛

 

  ؛ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރުން (6)   
 

ގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ އެހެން މުވައްޒަފެއް (7)   
 ވާހަކައެއް ދެއްކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއްކުރުން؛

 

  ފުލުހުންގެ އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަނެތި ުދއްވުން؛ (8)   
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މް ުބުނމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ރޫޙާ )ޗުއްޓީ ނެގުމާއި، ސަލާ R-98/2021ގަވާއިދު ނަންބަުރ  (9)   
 ؛ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން

 

ގެއްލޭފަދަ ވާހަަކ  އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޞްލަޙަތު (10)   
 ކުރުން؛ އެފަދަ ޢަމަލު ،ދެއްކުމާއި

 

 ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް (11)   
 ބޭނުންކުރުމުގައި ނުވަތަ ގެންގުުޅމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރުން؛

 

 ރައްޔިތުންނާ އެކަށީގެންނުވާ ބަުހރުވައިން މުޢާމަލާތުކުރުން؛ (12)   
 

އިތުބާރެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ، ވެފައިާވ މަދަނީ މުޢާމަާލތަކާ  ރާވީީތ ކު ފުލުހަކަށް (13)   
ގޮތުގައި އަދާނުކުުރމުގެ ސަބަބުން އުފެޭދ  ންމާ އެގުޅިގެން ފުލުހަކު އަދާކުރަންޖެޭހ ޒި

 ؛ދެބަސްވުންތައް
 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެދިގެްނ އަންނަ ފަރާތަކާ ނުވަތަ ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތް ހޯާދ  (14)   
އެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވަންޖެހޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުމުގެ ބޭރުން ، ފަރާތަކާ

ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ  ، ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއިތުރު ނަހަމަ ގުޅުމެއް
ނުރުހުމުގައި އޭނާއަށް ފޯނުކުރުން ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް 

 ބޭނުންކޮށްެގން މުޢާމަލާތު ކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުން. 
 

ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނޫްނ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ފުލުހަކު ކުރީ އޭނާ  )ށ(  
    ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި

   ،ތަނެއް ެބލެެހއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާުތން ޑިޕާޓްމަްނޓަކުން ނުވަތަ އެ އެ ،ނަމަ ތަނެއްގައި
ވަނަ  18ންގަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގެ ފުލުހަކު ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެކަން އަ އެ

 ފުލުހަކު ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓުން ޢަމަލު ކަމަކާމެދު އެ މަތީން އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
 ކުރަންވާނެއެވެ.

 

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ނިޔަލަްށ 4( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

އްގަިއ ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުގެ ފަދަ ކަމެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންާދ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް 
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މަތީން  ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްސަލައެއް މި  ލިބިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ހާލަތެއްގަިއ އެ

 ،ރާކޮށްގެން ޙައްލުކޮށްގެން ނުނިންމޭނެއެވެ. ެއފަދަ ހާަލތުގަިއ އެ މައްސަލައެއް ބަލަންާވނީމަޝްވަ

 ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުންނެވެ.

މަްއސަލަތައް 

 ޙައްލުކުުރން 
މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް  ،މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ(  .18

 މަތީންނެވެ. މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މި ،މުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީޙައްލުކުރު
 

( ވަނަ 12( ވަނަ ަނންބަރުން ފެށިގެން )1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 17މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ރެވިގެން ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ުފލުހެއްެގ މައްޗަށް ތުހުމަުތ ކު

ޙައްލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އެ މައްސަލައެއް ނަމަ، މަޝްވަރާކޮށްގެން ޅައިފިއެއް ހުށަހަޝަކުވާ
ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ، ޝަކުާވ ރައްދުވާ ފުލުހަކު މަސައްކަްތކުރާ އިދާރީ ބަހާއިން އެކަމަްށ 

 ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެކެވެ.
 

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 14) އިނަްނަބރާވަނަ ( 13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 17މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ރެވިގެން ޝަކުވާއެްއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދ ކަމެއް ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ތުުހމަތު ކު

މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް  ނަމަ، މަޝްވަރާކޮްށގެން އެޅައިފިހުށަހަ
ޑުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަންޑް ގެންދަންވާނީ، ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާން

 އޮފިސަރެކެވެ.
 

މަޝްވަރާޮކށްގެްނ ޙައްލުކޮށްކުރެވޭ މައްސަލަތައް  ،މަތީން މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ )ރ(  
 ،މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރު  ،ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި

 ީތން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.މަ އަންނަނިވި ގޮތުގެ
 

އޭނާއާމެދު ހުަށހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ  ފައި،ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފުލުހަކު ާހޒިރުކޮށް (1)   
 ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްިދނުން؛

 

     ނަމަ، އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި  ޝަުކވާ ޙައްލުކުރެވިއްޖެ ޝަކުވާގެ ބާވަތުން އެ (2)   
 ރައްދުވާ ޝަކުވާ ،އްލުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނިމިގެންދާނެކަންމައްސަލަ ޙަ އެ

ކޯޑާމެދު ރި ،އި، މަްއސަލައިގެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓާެނ މުއްދަތާއިފަރާތަށް ކިޔައިދިނުމާ
 ؛ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ކިޔައިދިނުން

 

މައްސަލަ  ، އެނަމަ ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެ ެގ މައްސަލަމަޝްވަރާކޮށްގެން އެ ޝަކުވާ (3)   
 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކިޔައިދިނުން. ،އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ،ގޮތާއި ކުރިޔަށްދާނެ
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މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުނުކުެރވޭ މައްސަލަތަކަށް ގޮތެްއ ނިންމަންާވނީ، ޕްރޮފެޝަަނލް  )ބ(  
ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް  ،ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު

 ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
 

ތަކުރާރުކޮށް 

 ކުށްކުރުން 
މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް އެއީ އޭގެ ޒާތުގައި ޙައްލުކުރުމަށްފަހު އެކަމުގެ  )ހ(  .19

ބާވަތުެގ  ނަމަވެސް، އެ ނުލައި ނިމޭ މައްސަލަތަކެއް މައްޗަށް އިތުރު ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާ
ފަރާތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮްށގެން ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް  ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ ކުށްތައް

 ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް، ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
 

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަޝްވަރާކޮށްެގން ޙައްލުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ  2ވޭތުވެދިޔަ  )ށ(  
)ދޭއް( ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަްށ  2ރޭގައި ހިމެނޭ އެއްބާވަތެއްެގ މައްސަލައެއް ތަކުރާރުކޮށް ތެ

މައްސަލައަކާމެދު  ާހލަތުގައި އެ ނަމަ، އެޅައިފިތުހުމަތުކުރެވިގެްނ ހުށަހަ ކުރިކަމަށް
 ށެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ކުޑަ ކު 46މި ގަވާއިދުގެ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ،

ޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަލައި ތަޙު
   ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

މަޝްަވރާކޮްށގެން 
ޙައްލުކުެރވޭ 

މަްއސަލަތަކަށް 

 ގޮތެއް ިނންމުން 

ތައް ޙައްލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލޭ ާބވަތުގެ މައްސަލަ )ހ(  .20
 ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ިންނމިދާނެއެވެ.

 

ފަރާތާއި، ތުހުމަތުުކރެވުނު ފަރާތުން ނުވަަތ  މަޝްވަރާގެ މަރުޙަލާގައި، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ (1)  
         ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުްނ ވާހަކަދައްކައިގެން އެއްބަްސވުމަކަށް އާދެވި އަދި

    ބޫލުކުރާނަމަ، ގައެ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާގޮތް، މީޑިއޭޝަން ހިންގި އޮފިސަރުވެސް 
 ؛މަތީން ޢަމަލުކުރުމަްށ ނިންމުން އެ ގޮތެއްގެ

 

މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތަށް އިޢުތިރާފުވެ  (2)   
މަތީން އެއްބަސްވާނަމަ، އެކަން  ގޮތުގެ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ އެ އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނު

 ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް މައްސަލަ ނިންމުން؛
  

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާގެ ބާވަުތްނ، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަާރތް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޕޮލިސް  (3)   
ހިނދަްށ އޭނާ  ސްޓޭޝަން ނުވަަތ ޑިޕާޓްމަންްޓ ނޫން އެެހން ޑިޕާޓްމަންޓަަކްށ އެ

ގޮތްކަމަށް  ވަގުތީގޮތުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ަބދަލުކުރުން އެއީ އެންމެ މަޞްލަޙަތު ރަނގަޅު
އެގޮތުގެމަތީްނ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް  ،ބޫލުކުރެވުމާއެކުގަމީޑިއޭޝަން ހިންގާ އޮފިސަރަށް 

ންމައި މައްސަލަ އެގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރުަމށް ނި ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް އެއްބަސްާވނަމަ
 ޙައްލުކުރުން؛
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ފިޔަވަޅެއް އެޅި  ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތީން އަޅާ ކޮންެމ ފިަޔވަޅެއްވެސް އެ މި )ށ(  
ަވަނ  18ގަވާއިދުގެ   ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން މި

ވަގުތަކު   ހާލަތެގައި ފުލުހުންނާެމދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، އެމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާފަދަ
ވަަނ  18ގަވާއިދުގެ   ފުލުހަކު މަސައްކަތްކުރަމުންާދ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ ފަާރތުންނެވެ. އަދި މި އެ

މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހާލަތެގައި ފުލުހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، ޕްރޮފެޝަނަލް 
 ސް ކޮމާންޑުންނެވެ.ސްޓޭންޑަރޑް

 

ފަދަ  މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް އެ  )ނ(  
      ނިންމަންވާނެއެވެ.  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙައްލުކޮށް 30މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭތާ 

ތެއް ނުނިިމއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައަކާމެދު ފަދަ މައްސަލައަކަށް ގޮ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އެ
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް  ޓަކައި ނިންމުމަށް ގޮތެއް

 ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 

ފަރާތުެގ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހާލަތުގަިއ، މައްސަލަ ނުނިމުނީ، ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ރ(  
ވާނަމަ، އެ ހާލަތުގައި އެ މައްސަލައަކާމެދު، މަޝްވަރާކޮށްގެްނ  އިހުމާލުން ނޫންކަމުގައި

ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ  ޙައްލުނުކުރެވޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް މި
ރޮފެޝަނަްލ ޢަމަލުކުރަންވާނީ، އެ މަްއސަލައެއް މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރުމަށް ޕް

 ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން މަސައްކަތްކޮށް އެގޮތުގެމަތީން ޙައްލުނުވިނަމައެވެ.
 

މަޝްަވރާކޮްށގެން 
ޙައްލުކުެރވޭ 

މަްއސަލަތަކުގެ 
 ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް  މި )ހ(   .21
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް،  1މަށްފަހު  މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ޙައްލުކުރު

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެކަމުގެ ގައި އެފޯމު ފައިލުކޮށް ރިކޯޑު ޓުތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑިޕާޓްަމން
 

 ކޮމާންޑުން ޕްރޮފެޝަަނލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތީން  މި )ށ(  
މި ާމއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،ވެސް ނިންމާ ހާަލތުގައިގެ މައްސަލަ ބަލައި ޝަކުވާއެއް

ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާްތ  ،ފޯމު ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
 ޯފމު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެ

 

މަޝްވަރާކޮށްގެްނ މަްއސަލަ ޙައްލުނުކުރެވި ފިޔަވަޅެއް  ،ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތީން މި )ނ(  
އަޅަންޖެހޭ ހާލަތުގައި، އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ މަޝްވަރާގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވިފައިހުިރ 

ޅު އެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައި މައްސަލައިގެ ފިޔަވަ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތައް އެއީ އެ ،ވާހަކަތަކާއި
 ނޫނެވެ.  ކަންތައްަތކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންވާނެ ކަންތައްތަކެއް ބަލައިގަނެވޭނެ އަދި އެ
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުން 

ީޤޤަށް ޙުތަ
 ،ހާޒިރުކުުރާމއި

ހާޒިުރވާން 
 އެްނގުުމގެ ބާރު 

ގުޅިގެން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުެގ ފުލުހުންނާމެދު ުހށަހަޅާ ޝަުކވާއަކާ  )ހ(   .22
ޓަކައި، ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުލުހުން ހާޒިރުކޮށް  ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްމައްސަލަތައް 

ސުވާލުކުރުމާއި، އިދާރީ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމަށް ޭބނުންވާނެ ަކންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ޕްރޮފެޝަނަްލ 
 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަ

   

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޝްވަރާކޮށްެގން  )ށ(   
 ،ޓަކައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޙައްލުކުރެވޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްނަމަ، މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް  ،ތިޔާރުގުޅުންހުރި ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚް
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

 މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުވާން އަންނަނިވި ގޮްތތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް އެންގިދާނެއެވެ.  )ނ(  
 

 ؛ެގންހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ފޯނުކޮށް (1)   
 

 އަންގައިގެން؛ ކަންފައި އެހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތާ ބައްދަލުކޮށް  (2)   
 

 ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް މެސެޖް ނުވަތަ އީމެއިލް ފޮނުވައިގެން؛ (3)   
 

 ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓެއް ފޮނުވައިގެން؛  (4)   
 

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް / ޔުނިޓަށް އިންޓާރނަލް ނޯޓެއް  (5)   
 ން؛ފޮނުވައިގެ

 

( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ 2) އި( ވަނަ ނަންބަރ1ާމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ރ(  
 މަތީން ފުލުހަކަށް ހާޒިރުވާން އަްނގާ ކޮންމެފަހަރަކު، އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

 

     ރުވާން އަންގާ އެންގުމުގައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފުލުހަކަށް ހާޒި )ބ(  
ފަރާތެއް ހާޒިރުވުމަށް އެކަީށގެންވާ ވަގުތެއް ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއްގައި  އެ

ކަމަްށ އެކަށީގެންާވ  ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ުހންނަ ފުލުހަުކ ހާޒިރުވުމަށް އަްނގާނަމަ، އެ
 މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

 

ދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮފެޝަނަލް މި މާއް )ޅ(  
ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުމަކާ އެއްގޮތަށް، ފުލުހަކު މަުޤބޫުލ 
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ސަބަބެއްނެތި ހާޒިރުނުވެއްެޖނަަމ، އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ޕްރޮފެޝަނަލް 
 ކޮމާންޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ސްޓޭންޑަރޑްސް

 

މަްއސަލަ 

 ތަޙުީޤޤުކުުރން 
މައްސަލައެއްގެ  އެ ،ލަސްކުރުމެއްނެތި ،ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ތައުދީބީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާއެކު )ހ(    .23

އިބްތިދާއީ ތަޙުޤީޤު ފަަށންވާނެއެެވ. އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއްގެ 
ގައި ނުވަތަ އިދާރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެޭހ މައްސަލައެއްކަމަށް އިބްތިދާއީ ގޮތު

)ދިހައެއް(  10ތަޙުޤީޤުން އެހިނދަށް ިލބިފައިވާ ހެކިތަކުން ހާމަވާނަމަ، ގިނަވެެގްނ  ބަންދުނޫން 
ގެމަތީްނ ރީކޮށް، ތަޙުޤީޤު ފަށަންވާނެއެވެ. މިގޮތުޓަމައްސަލައެއް ރަޖިސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ

ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވޭ ވަގުތުން 
ފަރާތަށް ލިޔުމުން  )ހަްތދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ 72ގިނަވެގެން  ،ފެށިގެން

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
 

ންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަީތން ލިޔުމުން އަންގާ އެންގުން، އެ ފުުލހެއްެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ )ށ(  
ފުލުހަކު އެދޭ އެހެން މެިއލްއަކަށް ފޮނުވުމުން ލިޔުމުން  ޕޮލިސް މެއިލްއަށް ނުވަތަ އެ 

 އެންގުނީކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
 

ދު ތުހުމަތުކުރެވި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ފުލުހަކާމެ )ނ(   
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެފަދަ މައްސަލައެއް އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިގެން 

ހުރި އި ހެކިބަސް ދޭންމައްސަލައިގަ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގައިފިނަމަ، އެ ބަލަމުންދާކަން އެ
ލަފާނެކަމަްށ ތައި ހެއްކެއް ނައްޓަކައި، ނުވަތަ ލިބެން އޮތް ނެކަމަށްފާވައިފަރާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރު

   ށް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޔަނަމަ، އެ ހާލަތެއް ނިމުމާ ހަމަހުރި ބެލެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބު
ފަރާތާމެދު ތައުީދބީ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާަކން ލިޔުމުްނ  ށް އެޔަހެކި ހޯދައި ނިމުމާ ހަމަ

 އެންގުން ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ.
 

މަތީން ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމަންވާނީ،  ގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާ )ރ(  
   ގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ބަހާ ހިންގުމާ ަހވާލުވެހުިރ ޑުޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާން

    އިސް އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެްނނެވެ. އަދި އެގޮަތށް ޢަމަލުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު،
 މަތީން ޢަމަލުކުރަންޖެުހނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން ިލޔުމުން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.  ތުގެގޮ އެ
 

ސުވާލުކޮށް 

 ބަޔާންެނގުން 
މަތީން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .24

ފަރާތަކީ ކޮމިޝަންޑް  ވެފައި، ަތޙުޤީޤުކުރާ ގައިކަމު ފަރާތަކީ ކޮމިޝަންޑް ރޭންކެއްގެ ފުލުހެއް
ވާނަމަ، ތުހުަމތުކުރެވޭ ފަރާތާ ަތޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ސުވާލުކޮށް  ރޭންކުގެ ފުލުހެއް ނޫންކަމުގައި

 ބަޔާން ނަގަންވާނީ ކޮމިޝަންޑް ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.
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، ހެކިބަހުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ނަމަވެސް ގައި އެހެން އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
 ނޫނެވެ. ވަކިރޭންކެއްގެ ފުލުހަކު އެކަން ކުރުން ލާޒިމެއް ،ގޮތުން ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގާަނމަ

 

ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހަކާ ސުވާލުކުރާ  )ނ(  
ކުރިން، އޭނާގެ މައްަޗށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އިދާރީ ކުށަކީ  އާ ސުވާލުކުރަްނ ފެށުމުގެހާލަތުގައި، އޭނާ

ކޮބައިކަމާއި، އޭނާއަށް ލިބިގެްނވާ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން ރަނގަޅަށް ފަހުމްވާނޭހެްނ 
 ސާފުކޮށް ބުނެދޭންވާނެއެވެ.

 

އްގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކޮށް ބަޔާްނ ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެ )ރ(  
 ގޮތަށެވެ.  ނަގަންވާނީ، އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިޯއ ރިކޯޑު ކުރެވޭނެ

 

ތައުދީބީ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހުރީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތް ހުރި ރަށް ނޫން އެހެން  )ބ(  
ލަތެއް ސީލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ ވަ ވާނަމަ، އި ރަށެއްގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމުގައި

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ  ،ވީޑިއޯ ރިކޯޑު ކުރެވޭގޮތަށް އާއިބޭނުންކޮށްެގން އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ
 ޕްރޮފެޝަަނލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ބަޔާންނެގުމުގެ ބާރު

 

     އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯގެ ރެކޯޑިންގއަކީ، )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އާއިމި މާއްދާގެ )ރ(  )ޅ(  
    ޓަކަިއ  ފައިވާ ވާހަކަކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުަމށްކައިއެ މީހަކު ތަޙުޤީޤުގައި އެގޮތަށް ދައް

އަދި  ،އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅޭނެ ށާއިހެކީގެ ގޮތުގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަ
 ހެއްެކވެ. ކޮމެޓީން ބަލައިގަްނނާނެޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑާއި އިސްތިއުނާފު 

 

ޤާނޫނީ ވަކީލު 

 ުކރުން ނު އައްޔަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ  ،ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި )ހ(  .25

 ސުވާލުކުރެވޭ ވަގުތު އޭނާގެ ޤާޫނނީ ވަކީލު އޭނާއާ އެކުގައި ހުުރމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު، އޭނާއަށް 
 ދޭންވާނެއެވެ.  ުފރުޞަތު ނަމަ، އޭނާއަށް އެދިއްޖެލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އޭނާ އެކަމަށް އެ

 

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  ހިނދަކު، މިހައި ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާ )ށ(  
    އަށެއް( ގަޑިއިރު )ސާޅީސް 48ން ދޭ ފުރުޞަތުގައި، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަ 

އްޔަނުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އަވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީލު  ފާއިތުވާއިރު
 ،ވަގުތަށް ދޫކޮށްލީކަމުގަިއ ބަލައި  ކުރުަމށް ލިބިފައިާވ ފުރުޞަތު އެ ނުޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އޭނާއާ ސުވާލު
 

ވެސް، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނަމަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް )ނ(  
ވެސް  ފަހުގައި ކުރުމަށްނު ްއޔައަފުރުޞަތުގައި، އޭނާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ދޭ ހަމަޖައްސަން
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ނުވަީނ،  ނުވެއްޖެނަމަ، ައދި ވަކީލު ހާޒިރުވެފައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް އޭނާގެ ވަކީލު ހާޒިރު
   ވާނަމަ، އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ގުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ެއން

   )ބާރަ( ގަޑިއިރުގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް، އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި  12ކުރުމަށް،  ނުއްޔައަ
ނުވާނަމަ، ޤާޫނީނ  ވެސް، ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުވެފައި )ބާރަ( ގަޑިއިރު ފާއިތުވާއިރު 12އެ 

އޭނާއާ  ،ވަގުތަށް ދޫކޮށްލީކަމުގައި ބަލައި  ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު އެކުރުމަށްނު ވަކީލަކު އައްޔަ
 ދެވިދާނެއެވެ. ސުވާލުކުރުމައިގެން ކުރިޔަށް

 

ކުރުމަށް ލިބިދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ  ނުއްޔައަމާއްދާގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  މި )ރ(  
ވަ ވަގުތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުނުވުމުގެ ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައި ،އްޔަނު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުންއަ

ވަގުތަށް ދޫކޮށްލީކަމުގަިއ  ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުަޞތު އެ ނުްއޔައަސަބަބުން، ާޤނޫނީ ވަކީލަކު 
ވެސް، އޭނާގެ ޤާނޫނީ ަވކީލު ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ، އިތުރަްށ  ސުވާލުކުރަން ފެށުަމށްަފހުގައި ،ބަލައި
 ދާންވާނީ، ާޤނޫނީ ވަކީލުގެ ހާިޒރުގައެވެ.ޔަށްއާ ސުވާލުކުރުމައިގެން ކުރިއޭނާ

 

ނުވާނަަމ، ތައުީދބީ  ޮގތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މި )ބ(  
އްޔަނުވެފައިވާ ފަރާތަކަށް އަމައްސަލައެއްގައި ސުވާލުކުރާ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮުތގައި 

ލުކުރެވޭ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ތައުދީބީ މައްސަލައިގައި ސުވާ އެ
 ނުވެވޭނެއެވެ. ނެއްއްޔައަ
 

ތަޙުީޤޤަށް ޭބނުްނވާ 
 ،ލިޔުންތަކާއި

އެހެނިހެން ހެކި 
 ހޯދުން 

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންާވ  )ހ(  .26
ސަލައިގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް އޮތީ މައް ލިޔުންތައް ނުވަތަ އެ

އެއްޗެއް ހޯދެން އޮތީ  ވެފައި، އެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިދާރީ އެހެން ބަހާއެއްގައި ކަމުގައި
 ،އެއްޗެއް ދޭން އެންގުމުގެ ބާރު ވާނަމަ، އެ ކަމަށް އެދިގެން ކަމުގައި އިދާރީ ބަހާގައި އެ އެ
 ރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޕް

މަތީން އަންގާ އެންގުމެއް އަންގަންވާީނ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 ލިޔުމުންނެވެ.

 

މަތީން ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ، އެއްވެސް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
     ވާނަމަ، ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިކައުލަތެއްގައި ރައްސީ ތެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަބާވަ
ތަނުން ގެންދެޭވނެ ގޮތަކަްށ  އެ ،ށާއިކިޔަން އެނގޭނެ ގޮތަކަ ގޮތަށާއި،މަޢުލޫމާތު ބެޭލނެ  އެ

 އެވެ.ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ލިބިގެންވެ ،ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު
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މަތީން ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން އަންގާ  ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މި )ރ(  
      ފަރާތަުކން ުކރި ޢަމަލަކަށް ބަލައި، އެީއ  އެންގުމަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުނކޮށްފިނަމަ، އެ

ފަާރތަކާމެުދ  އެ ،އި ބަލައިޤީޤަކަށް ހުރަސްއެޅީކަމުގަޙުހާލަތުގައި ިހނގަމުންދާ ިއދާރީ ތަ އެ
 ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު

 

ތަންތަނާއި ތަކެތި 

 ބަލައި ފާސްުކރުން 
ބަލަމުންދާ ތައުީދބީ މައްސަލައަާކ ގުޅޭ ހެކި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތުގެ ނުވަތަ ދިެވހި ފުލުުހންގެ  )ހ(  .27

ނިސްބަތްވާ ތަނެްއގައި ހުރިކަމަށް ޕްރޮފެޝަނަްލ ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ޚިދުމަތަށް 
ޓަކައި ހެކީގެ ގޮތުގައި  ކުރުމަށް މައްސަލަ އިދާރީ މިންގަނޑުން ސާބިތު ބެލެވޭނަމަ، އަދި އެއީ އެ

ވާނަމަ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންތެރިވެދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް
ތަނަކަށް ވަދެ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ  އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެ ސްގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައަކާއެކު، އެޕޮލި
 ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ބާރު

 

މުވައްޒަފަކަށް ދިވެހި ފުުލހުްނގެ ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްފައިާވ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްއެއްގައި  )ށ(  
ކޮށްފައި ހުރިކަމަށް ކައުއުީދބީ މައްސަލަެއއްގެ ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭ މަޢުޫލމާތު ރައްބަލަމުންދާ ތަ

ކިޔަްނ  ގޮތަަކށާއިމަުޢލޫމާތު ބެޭލނެ  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ބެލެޭވނަމަ، އެ
ބާުރ  މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގެ އެއްޗަކުން އެ އެ ރާއި،އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ުހށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާ

 ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ޚިދުމަތަށް  ޓަކައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ އެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް )ނ(  
 ނިސްބަތްވާ ތަނެއްގެ މާނައިގެ ެތރޭގައި އަންނަނިވި ތަންަތން ހިެމނެއެވެ.

 

 ؛މާރާތްތައްއިފުލުހުންގެ  (1)   
 

 ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްތަްއ؛ (2)   
 

 ފުލުހުންގެ ކަނޑު އުޅަނދުތައް؛ (3)   
 

 ވެިހކަލްތައް؛ ތަކާއި،އުޅަނދު ،މާރާތްތަކާއިއިފައިވާ ފައިފުލުހުން ކުއްޔަށް ހި (4)   
 

 ތަމްރީނުކުރާ މަރުކަޒުތައް؛ (5)   
 

 ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތައް؛   ( 6)   
 

 ފަޅު ފަދަ ތަންތަން. ،ށް ދައުލަުތން ަހމަޖައްސައިދީފައިވާ ރަށްތަކާއިފުލުހުންގެ ޭބނުމަ (7)   
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މަތީން ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޕޮލިސް ދޭ ޚާއްޞަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ރ(  
ހުއްދައަށް އެދުނު  އެ  ،ފަހަރަކު ހުއްދަ ދޭންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި އެފަދައިން ހުއްދަދޭ ކޮންމެ 

 ހުއްދަދިން ތާރީޚު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ބާއި،ސަބަ ،ރާތާއިފަ
 

 ،ތަްނތަނާިއ ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި  ،މަތީން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ )ބ(  
ކުރުމުެގ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ތެރޭގަިއ، އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
 

    ބޫުލކުރެވޭ އެއްޗެއް ފެނޭތޯ ގަމައްސަލައިގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް  (1)   
 ތަނެއް ހޯދުން؛ އެ
 

ބޫލުކުރެވޭ އެއްޗެއް ގަބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަްށ  (2)   
 ޗެއް ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނައުން؛އެއް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ

 

 ވީޑިއޯ ނެގުން؛ އާއި،ތަނުގައިވާ އެއްޗެތީގެ ފޮޓޯ އެ ،ތަނާއި އެ (3)   
 

 އެއްޗެއް ހުޅުވައިގެން ބެލުން؛   ތަނެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުިރ އެއްޗެއް ހުރިނަމަ، އެ އެ (4)   
 

 ،އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމާއި ނެގުމަށް އެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްއެއްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު  (5)   
 ލީލުކުރުން.ހުތަ
 

މަތީން ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ އަދި އެ ތަނަކުން   މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ޅ(  
އެ މައްަސލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުެގ  ،ނަގަންވާނީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ފެނުނު އެްއޗެއް

ތުކުރެވޭ ފަާރތް ހާޒިރުގައި ނެތްނަމަ އެކަްނ ކުރަންވާނީ، ަބލައި ފާސްކުރެވޭ ހާޒިރުގައެވެ. ތުހުމަ
 ތަން ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ބަހާގެ އިސްވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. 

 

ޖިނާއީ 

މަްއސަލަތަކުަގއި 
ހޯދޭ ހެކި އިާދރީ 

ތަޙުީޤުޤގެ ބޭުނމަށް 
 ހިއްސާުކރުން 

ނުވާނަމަ، ދިވެހި ފުލުުހްނގެ  ކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިގޮތަ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން )ހ(  .28
ޚިދުމަތުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދޭ ހޯދުްނތަކާއި، ހެއްކާިއ 

 އިދާީރ ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަލަމުންާދ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަ ޤަރީނާއަކީ، އެ
ނާފު ކޮމެޓީގެ މަރުޙަލާގައި އުއިސްތި ،ސިޕްލިނަރީ ބޯޑާއިޑި ،އިގައްޔާމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު

 ބޭނުންކުރެވޭނެ މަޢުލޫާމތާއި އެއްޗެއްސެވެ.
 

ކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ދީފައިވާ ފަރާތަކުން ކުރަމުންދާ  ޖިނާއީ ވަކި ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ތަޙުޤީޤު )ށ(  
މައްސަލަ އެ އިވާ މަޢުލޫމާތު، ޖިނާއީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދޭ ހޯދުންތަކާއި، ިލބިފަ

މަޢުލޫމާތުތަކަކީ،  ފަރާތުން ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑާ ހިއްސާކޮށްފިނަމަ، އެ ބަލާ
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އެފަދަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އިދާރީ މައްސަލައެއް ބަލަމުންާދ 
 ޑާއި ޤީޤާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޙުދާ ތަ އެ ކުރެވެމުން މަޢުލޫމާތަކީ މަޢުލޫމާތަކަށްވާނަަމ، އެ

 ނާފު ކޮމެޓީގެ މަރުޙަލާގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެކެވެ.އުއިސްތި
 

މަތީން ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައިގެ ނުވަތަ އިދާރީ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
އްސަލައިގައި ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކާއި މަޢުލޫމާުތ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުަމށް ޖިނާއީ މަ

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑާ ހިއްސާކޮށްފިނަމަ،  ،ނުވަތަ ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނާ
     ވެދާނެކަަމށް ތިނުވަތަ ދަނާރާނެަކމަށް ބަލަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލައިެގ ތަޙުޤީޤަށް ބުރުލެއް 

      ،މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން އެ ،މަފަރާތަށް ބެލެވޭނަ މައްސަލަ ބަލާ އެ
 ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތުތައް  އެޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ކޮމާންޑާ ހިއްސާނުކޮށް 

   

ފަރާަތށް  ފަދަ ހާަލތްތަކުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަ ބަލާ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ )ރ(  
    ހޯދިަފއިވާ ހޯދުންތަކާއި، ލިބިފައިާވ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،  ،މާތާއިލިބިފައިވާ މަޢުލޫ

 ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.   ،ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓެއް  އެ
 

ތަޙުީޤޤުކުުރުމގެ 
 މުްއދަތު 

)ތިނެއް(  3 ،ބީ މައްސަލަތައްޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ހުށަހެޅޭ ތައުދީ )ހ(  .29
      ތެރޭގައި ތަޙުޤީޤު ނިންމައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މަސްދުވަހުގެ

)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާއިރު ތަޙުޤީޤު ނުނިމޭ މައްސަލަތައް  ތަޙުޤީޤު ނުނިމިވާ ސަބަބު  3
ބޯޑުން ިނންމާ ގޮތެއްގެ މަީތން މުއްދަުތ  ބަޔާންކޮށް، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަްށ ހުށަހަޅައިގެން އެ

 އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
 

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާިއރު، ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް ހުށަހެޅި، ނުނިިމ  މި )ށ(  
)ފަހެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ހުރި މައްސަލަތައް، މި

މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ތަޙުޤީޤު  ނިންމައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ތަޙުޤީޤު
މައްސަލަ ޑިސިޕްލިނަރީ  ނުނިމި އޮންނަ  ހާލަތެއްގަިއ، ަތޙުޤީޤު ނުނިމިވާ ސަބަުބ ބަޔާންޮކށް، އެ

 ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން މުއްދަތު ިއތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 
  

މަތީން ުމއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނުނިމިވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، މުއްދަުތ  މައްސަލަތަކުގައި އެ

 ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 30އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންެމ ފަހަރަކު، ގިނަވެގެން 
މަތީން އެންމެ ގިނަވެގެން ތަޙުޤީޤު ނިންމުމަްށ ގެ ގޮތު  ދެވިދާނެއެވެ. މިޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން

 )ނުވަިދހަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ. 90 ،އިތުރުކޮށްދެވޭނީ
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 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ނާފު ކޮމެޓީގެ ދައުރު އު އިސްތި  ،ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑާއި

ޑިސިޕްލިނަރީ 

 ،ބޯޑާއި 

އިސްިތއުނާފު 
ކޮމިޓީއަށް ަމއްސަލަ 

 ފޮނުވުން 

  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން ބަލައި ތަޙުޤީޤުުކރާ މައްސަލަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ  )ހ(  .30
މަތީްނ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ،ޓަކައި ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، ޮގތެއް ކަނޑައެޅުމަށް

 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް އެ
 

ރުޢީ ކޯޓްތަކުގައި ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ޤާނޫީނ ބާރު ލިބިދީފައިވާ ދައުލަުތގެ ޝަ )ށ(  
ލިބިފައިވާ މިނިވަން ކޮމިޝަނަކުން  މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު

ނުވަަތ ފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި، އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ދީ ލަފާފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  ފުލުހަކާމެދު އިދާރީ
    ކަންަކން ބެުލމަށްފަހު، އެފަަދ މައްސަލައަކީ،  އެ ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ހުރިނަމަ

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުުކރެވޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައަކަްށ 
 ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޓަކައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަ މައްސަލައަށް ގޮތެްއ ނިންމުމަށް ނުވާނަމަ، އެ

 

   ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު،  ނާފުއުޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އަޅާ މައްސަލަތައް އިސްތި )ނ(  
މައްސަލައެއް ރައްދުވި ފަރާތަށާއި، މައްސަލައިގެ ސަބަބުްނ ސީދާގޮތުން އަސަރު ފޯރައިފާނެ  އެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ،ކޮންމެ މީހަކަށާއި
 

ޓަކައި،  މަީތން ތައުީދބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ރ(  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ފޮނުވަންވާީނ، މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު 

 ."ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިންނެވެ
 

ޓަކަިއ، މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ސީދާގޮތުން އަސަރު ފޯރައިފާނެ  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް )ބ(  
ފަރާތްތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މައްސަލައިގެ ތުހުމަުތކުރެވޭ ފަރާތާއި، މައްސަލައިގެ 

 ވެ.ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކޮްނމެ ފަރާތެކެލިބިފައިވާ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް 
 

ޑިސިޕްލިނަރީ 

 ،ބޯޑާއި 
ނާފު އުއިސްތި 

ކޮމެޓީގެ 
ސެކްރެޓޭިރއޭޓް 

 ބެލެހެއްޓުން 

ތައުީދބީ ަމއްސަލަތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  ،މަތީން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ )ހ(  .31
ޝަނަރ އޮފް ފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބަލަހައްޓާނީ، އެކަމަށް ކޮމިވައިލައިއެކުލަ

 ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ ފަރާތުންނެވެ.
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ފައިވާ ވައިލައިނާުފ ކުރުމަށް އެކުލައުޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންާމ މައްސަލަތައް އިސްތި )ށ(  
 މަތީންނެވެ. ނާފު ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބަލަހައްޓާީނ، މިނިސްޓަުރ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެއުއިސްތި

 

ައންނަނިވި ކަްނތައްތައް ކުރުްނ  ،ތެރޭގައި ރެޓޭރިއޭޓް ބަލަހައްޓާ ފަާރތުގެ ޒިންމާތަކުގެސެކް )ނ(  
 ހިމެނިގެންވެއެވެ.

 

 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމަށް މެްނަބރުންނަށް އެންގުްނ؛ (1)   
 

ތަ ފައިާވ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް، ބޯޑުގެ ނުވަކޮށްބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ (2)   
 އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުުވމަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުން؛ 

 

ފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮށްއެޖެންޑާ (3)   
 އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުުވމަށް ހާޒިރުވާން އެންގުން؛

 

 ން؛ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ބެެލހެްއޓު (4)   
 

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުްނ؛ (5)   
 

 އަންގަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަްށ އެންގުން؛ ންތަކުގައި ިނންމާ ކަްނތައްތައްބައްދަލުވު (6)   
 

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް ހުށަެހޅުމަށް ފޮނުވާ އިދާރީ  (7)   
 .ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުންމައްސަލަތަކުގެ ފޯމު 

 

ެގ ޓުމަތީްނ ސެކްރެޓޭރިއޭ ( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ2ެމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ރ(  
ޯބޑުގެ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމްށ  ،ފަރާތުން އަންގާ އެންގުން
ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިްނ  ގެ )ސައުވީސް( ގަޑިއިރު 24ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުގެ 

 ،އަންގާ އެންގުމުގައި ބޯޑުގެ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި
 ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ތަނެއް އަންގަންވާނެއެވެ. އާއި،ގަޑި

 

ގޮތުގެ މަތީން ބޯޑަށް ނުވަަތ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2މާއްދާގައި )ނ( ގެ ) މި )ބ(  
އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް ހުށަެހޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ އެންގުްނ 

 އަންނަނިވި ގޮތްތަުކން ކުރެ ގޮތަކަށް އެންގިދާނެއެވެ.

 ؛ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ފޯނުކޮށްެގން (1)   

 ފޮނުވައިގެން؛ .ސްހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް އެސް.އެމް.އެ (2)   

 ނުވަތަ އީމެއިލް ފޮނުވައިގެން.  ސެޖުހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް މެ (3)   
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( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހާޒިރުވާން އަންާގ 1މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) )ޅ(  
 ފަހަރަކު، އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ

 

 ބޯޑަށް ުނވަތަ

ކޮމެޓީއަށް ަމއްސަލަ 
 ހުށަހެޅުން 

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުުމގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާީނ، ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް  )ހ(  .32
ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރު ނުަވތަ  ގެ ފަރާތުން އެޑުކޮމާން

 އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމުގެ ފަރާުތންނެވެ.

   އެ މައްސަލައެއް  ،ނާފު ކޮމެޓީގެ ބަްއދަލުވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަަހޅަންވާނީއުއިސްތި )ށ(  
އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

        ވާނަ، ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން  ކަމުގައި ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން
 ލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.އެ މައްސަ

މައްސަލައިގެ  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ،މަތީން މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މި )ނ(  
 ، އާއިތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުަތކާއި، ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކާއި، ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

 ގޮތް ބަާޔންކުރަންވާނެއެވެ.  ނުވަތަ ބުރަވެވޭގޮތް ބޫލުކުރެޭވ ގަތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް 

ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެްނ  ،ނަމަވެސްއޮތް މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  މި )ރ(  
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި، ހިނގަމުންދާ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤަކަްށ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަަތ 

ނުވަތަ ެހކި ނުވަތަ ޤަރީނާ ހިމެނޭނަމަ، އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އެފަދަ  ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކެއް
ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ހާމަވެއްޖެނަމަ، ޖިނާީއ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް 

ހަމައެކަނި  ،ފެންނަނަމަ، އެފަދަ މަުޢލޫމާތު ނުވަތަ އެފަދަ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހިއްސާކުރަންވާނީ
 ޑުގެ މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ބޯ

ޖަާވބުާދރީުވުމގެ 
 ފުރުޞަތު ދިުނން 

ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ހުަށހެޅޭ ަޝކުވާއަކާ ގުޅިގެން އޭނާއާމެދު ަތއުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން  )ހ(  .33
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޑުރިކޯއެކަން ލިޔުމުން  ،އެކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތުދީ

 

މައްސަލަ ރައްދުާވ  ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ބަލާ ކޮްނމެ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންަމންވާނީ، އެ )ށ(  
 ފަރާތުން އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ދައްަކން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ުފރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 

 

ގެ އޭނާ ތީން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުންމަ ގެމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު މި )ނ(  
ބޯުޑގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމުގަިއ، އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ  ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް

ގްރޭޑާ އެއްފެންވަރެއްގެ މަޤާމަކާއި ރޭންކާއި  ،ރޭންކާއި ،ވަކީލަކަށާއި، އޭނާ ހުރި މަޤާމާއި
 ށް އޭނާއާއެކު ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.ގްރޭޑެއްގައި ހުރި އެހެން މީހަކަ
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      ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން ތަޙުޤީޤު )ރ(  
ތަޙުޤީޤު ނިންމުަމށް  ،ކުރުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަޙުޤީޤު ނުނިމި އޮންނަ ހާލަތުގައި ތަޙުޤީޤު

ލެއް ސޫމާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު މަްށ އެިދ ބޯޑަށް ހުަށހަޅާއިރު، މިއިތުރު މުއްދަތެއް ހޯދު
 ނުހިނގާނެއެވެ.

 

ބޯޑަށް ުނވަތަ 

ކޮމެޓީއަށް 
ހާޒިުރވުާމއި، 

 ޖަާވބުާދރީުވން 

ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ުހށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ނުވަތަ އިސްތިއުާނފު  )ހ(  .34
 ށް އެ ފުލުަހކަށް އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭނެއެވެ.ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވުމަ

 

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވާން ފުލުހުންަނށް އަންގާ އެންުގމާ  )ށ(   
ފުލުހަކު  އިރަކު އެ ޑްރެސްގައި ނުވަތަ އެ ކިންގރވާ ،އެއްގޮތަށް، ފުލުހަކު ހާޒިރުވާްނވާނީ

ންމު ުފލުހުްނ އާސަސްޕެންޝަނުގައި ތިބޭ ފުލުހުންނާއި،  ،ނުންކުރާ ޔުނިފޯމެއްގައެވެ. ނަަމވެސްބޭ
 ރުވުމަށް ހުއްދަކުރާ ހެދުމެއްގައެވެ.ޒިރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާ ،ހާޒިރުވާނީ

 

ޒުރެްއ އުޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ މަޤުބޫލު  )ނ(  
     ނުވަތަ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ބައްދަލުވުން ވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮްށ ބޯޑުގެ އޮ
އިން ސެކްރެޓޭރިއެޓަްށ ޢާގެ ޒަރީ.ލިޔުމުން ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް ،ކުރިން ގެ)ދޭއް( ގަޑިއިރު 2

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
 

ތީން ބޯޑަށް ނުވަތަ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވުމަށް ފުލުހަކަށް ގޮތުގެ މަ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ރ(  
ޑަށް ބޯ ،އަންގާ އެންގުމަކާ އެއްގޮތަށް އެ ފުލުހަކު ބޯޑަށް ނުވަތަ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ

ފުރުޞަތު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި،  ދިން  ޖަވާބުދާރީވުމަށް އޭނާއަށް
       އިވާ ަމއްސަލައާ ގުޅިގެން ބާއްާވ ބޯޑުގެ ބައްދަލުުވން އޭާނގެ އޭނާއާމެދު ހުށަހެޅިފަ

އެ މައްސަލައަށް ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ  އި،ހާޒިރުގައި ބާއްވަ ޣައިރު
ބޯޑަށް ނުވަތަ އެ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްިތޔާރު އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް 

 ވެ.ލިބިގެންވެއެ
 

      މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ  ،މަީތން މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ބ(  
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާީނ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް 

ރުވުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ޒިބޯޑަށް ހާ ،ފުރުޞަތުގެ އިތުރުން ންށް ހާޒިރުވުމަށް ފުރަތަމަ ދިބޯޑަ
ފަރާތުން ބޯޑަށް ހާޒިރުނުވެއްެޖނަމަ،  އިތުރު ފުރުޞަތުގައި އެ ނުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮުތން ދޭ ދި

މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމާނެކަން  ،ޣައިރު ހާޒިރުގައި ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށްގެންގޮސް
 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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ނަމަވެސް، މައްސަލައެއްގައި އޮްތ )ބ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  އާއިމި މާއްދާގެ )ރ(  )ޅ(  
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާުތން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހާޒިރުވެ ަޖވާބުދާރީވުމަށް ބޭނުންނުވާކަަމްށ 

ްށ ފަރާތަށް ޯބޑަށް ހާޒިރުވުމަށް ލިބިދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަ ބަޔާންކޮށް، އެ
ބޭނުންނުވާކަމުގަިއ ބުެނފައިވާ ަފރާތްތެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޯބޑުގެ ބައްދަލުވުންތަްއ ބާއްވަިއ 

 ނާޅައެވެ.  މާއްދާ ހުރަހެއް މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިމުމަށް މި
 

ޑިސިޕްލިނަރީ ޯބޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް  ،މަތީން މި ބާބުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ )ކ(  
ޮގތާއި، ބޯޑަށް މައްސަލަ ުހަށހެޅުމާއި، ބޯޑުގެ މެންބަރުްނ  ންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގެ

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަްށ ބަހުސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ 
ހުންގެ )ފަނަރަ( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފުލު 15ފަށާތާ  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން މި ،އުސޫލެއް

 ލަންވާނެއެވެ. ވައިޚިދުމަތުން އެކުލަ
 

ނާފު ކޮެމޓީގެ ބައްދަލުުވންތައް ކުރިޔަްށ އު އިސްތި ،މަތީން ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މި )އ(  
ގޮތާއި، އެ ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، މެންބަރުްނ  ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަްށ ބަހުސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ  ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމާއި،

)ފަނަރަ( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  15ފަށާތާ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ،އުސޫލެއް
 ލަންވާެނއެވެ. ވައިހޯމްއެފެއާޒުން އެކުލަ

 
ބޯޑުން ނިްނމާ 

 ނިންމުން 
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ލަތަކަށް ގޮތެއް ިނންމުުމގައި، އެޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ )ހ(  .35

މެންބަރުްނެގ  ،ޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި، ަމއްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމަށް
 ބޯޑުގެ މެންބަރުންަނށް ދޭންވާނެއެވެ. ،ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަހުސްމެދު
 

ގޮތެއް ނިްނމަންވާނީ، ބޯޑުގެ ިތންބައިކުަޅ  ކަށްޑަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަޑިސިޕްލިނަރީ ބޯ )ށ(  
ގުޅޭގޮތުްނ  އެކަމާ ބޯޑުގެ ބަްއދަލުވުމެއްގައި އްވާ މެންބަރުްނގެ ހާޒިރުގައި ބާށްވުރެ މަދުނޫން ޔަދެބަ

ސިއްރު ވޯުޓން އަޣުލަބިއްޔަތު ިލބޭ ގޮތެއްެގ  ނަގާ ގެންމެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްަވރާކޮށް
 ޓު އްޗަށެވެ. ފެންނަ ުނފެންނަ އަދަދު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ގޮތެއް ނިންމާނީ ރިޔާސަތުން ވޯ މަ

 ދީގެންނެވެ.
 

   ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ  )ނ(  
     ގައެވެ. މި މާއްދާގެ އޭނާގެ ހާޒިރު ،ކަމެއްގައި އެ ފުލުހެއްގެ އަޑު އެހުމަށްފަހު އެ

އޭނާގެ ހާޒިރުގައި  ޓަކައި އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކީ މަގުސަދަށް
 ލާތެއްކަމުގައި ބެލެޭވނެއެވެ.ހިންގޭ މުޢާމަ
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ދާގެ ވަނަ މާއް 34މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
     ނިންމާއިރު،  ފަދަ ހާަލތެއްގައި މަްއސަލައަށް ގޮތެއް )ޅ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އާއި)ރ( 

 އުސޫލެއް ނުހިނގާނެއެވެ.  ޔާންކޮްށފައިވާމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަ
 

ތައުީދބީ 

މަްއސަލަތަކަށް 
ފިޔަވަޅު އެުޅމުގެ 

 އަާސސް 

ކުރުަމށްފަހު، އެފަދަ މައްސަލަތަަކށް  ތަޙުޤީޤުފުލުހުންނާމެދު ުހށަހެޅޭ ޝަުކވާތައް ބަލައި  )ހ(  .36
ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަާކ 

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

ބާވަުތގެ  އެ ،ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކަށް ތައުދީބީ ިފޔަވަޅު އަޅަންވާނީ )ށ(  
ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މައްސަލަތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅުތައް

ތުހުމަތުކުރެވޭ  ،ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެކެވެ. މިގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅު ވާންވާނީ
 ށާއި،ބާވަތަ  ،ތަށާއިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުށުގެ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށާއި، ޢަމަލުގެ ޒާ

 މައްސަލައިގައި ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ބަލަިއ، އެ ކުށަކާ އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅަކަށެވެ. 
 

      ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު،  )ނ(  
އިވާ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅުތައް ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ކަނޑައެޅިފަ އެ

ިލޭބ  ގެއްލުން ށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ތައުީދބީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި، މުއައްސަސާގެ މަޞްލަޙަތަ
އެކަމަށް ރިޢާޔަތް  ،މައްސަލައިގައި އެކުލެވޭނަމަ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް އެ

 ކުރަންވާނެއެވެ.
 

     ލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި، ޑިސިޕް )ރ(  
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތާމެދު މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބު ލުއިކުރެވިދާނެ  އެ

ޅިފައިވާ ތައުދީބީ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ކަނޑައެ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ،ހާލަތެއް ހިމެނޭނަމަ
ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތައުދީީބ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  ފިޔަވަޅުތައް

 ލުއި ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ކުޑަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
 

     ޅު އެޅުމުގައި، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތައުދީބީ ފިޔަވަ )ބ(  
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތާމެދު މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބު ބޮޑުކުރެވިދާެނ  އެ

ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތައުދީބީ  އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ،ހާލަތެއް ހިމެނޭނަމަ
ފައިވާ ތައުދީީބ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ފިޔަވަޅުތައް ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށް

 ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
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ޅިގެން އަޅާ ގުނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކާ ޅިގެން ގުކުށަކާ ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ިޑސިޕްލިނަރީ  )ޅ(  
ފުލުހަކަށް  ވެ. އަދި އެކުރި ކުށަކާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅަކަށެ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު ވާންވާނީ، އެ

ލިބިފައިވާ ބާރު ނަހަމަގޮތުގަިއ ބޭނުންކުރިޔަ ނުދިނުމަށާއި، އޭނާގެ ވާޖިބަށް އިހުމާލުވުމުގެ 
 ޢަމަލުތައް ކުރުން ދުރިހެލިކުރުވާަފދަ ފިޔަވަޅަކަށެވެ.

 

ވަޒަންުކރަްނވީ 

 މިންަގނޑު 
ސާބިތުވާކަމަށް ބެލުމުގަިއ  ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ )ހ(  .37

ހެކި ބުރަވަނީ،  ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ބަލާ މިންގަނޑަކީ، ލިބިފައިވާ ހެއްކަށް ބުަރވެ ބަލާއިރު، އެ
އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައް އޭނާ ނުކުރުމަށްވުރެ ކުރިކަމަށް ބެލުން ގާތްކަމަށް ވުމުގެ 

    ހާލަތުގައި ހުރި އެހެްނ  މަޤާމުގައި، އަދި އެ ކުރި ކަންތައް އެ މައްޗަށެވެ. އަދި އޭނާ އެ
 ގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ މައްޗަެށވެ. އެ ވެސް ކުރާނަމަ ކުރާނީ، ހަމަ މީހަކު

 

އެއިްނ  ،ތަފާތު މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގަިއ ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ޝަކުވާަތކެއް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ )ށ(  
    ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ހަމައެކަނި  ،ކޮންމެ ޝަކުވާއެއް ތަޙުޤީޤު ކުރަންވާނީ

ޓަކައި، ފުުލހެއްގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ސަބަބަށް އެ
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެން މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތް

 

ތައުީދބީ ފިޔަަވޅު 
 އެޅުން 

ކޮމާންޑުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް  )ހ(  .38
އަށް މަތީްނ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެޅުމުގެ ބާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.   
 

ށް ގެ ފަރާތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަޑުޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާން )ށ(  
 ޢަމަލު އޭނާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، އެ

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 37މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުރުމުގައިކުރިކަމަށް ސާބިތު
ކުރިކަމަށް ެބލެވޭނަމަ،  ވަޒަންކުރަންވީ މިންގަނޑުން ބަާލއިރު ފުލުހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެުވނު ކުށް

 ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
 

ފަދައިން ފުލުހެއްެގ މައްޗަށް ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ )ނ(  
)ދޭއް(  2ން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިފޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއި 49މި ގަވާއިދުގެ  ،އެޅުމުގައި

 ގައި އެޅުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.ފިޔަވަޅެއް އެކުއެކު
 

ޑިސިޕްލިނަރީ ޯބޑުން ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ  ،މަތީން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި  36ނިންމާއިރު، މި ގަވާއިދުގެ 

 ހައްޓަންޖެހޭ އަސާސްތަކަށް ަތބާވާންވާނެއެވެ. ހިފަ
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މަްއސަލަ 
އިސްިތއުނާފު 

 ކުރުން  

މައްސަލައެއް  ފައިވާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެމައިޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިން )ހ(  .39
 ،ށާއިރައްދުވި ފަރާތަށާއި، މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ސީދާގޮތުން އަސަރު ފޯރައިފާނެ ކޮންމެ މީހަކަ

 ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ މައްސަަލ  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޓީގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް، އިސްތިއުނާފު ކޮމެ
 ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށެވެ.

 

ލިނަރީ ބޯޑުން ތައުދީީބ ނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، ޑިސިޕްއުމައްސަލައެއް އިސްތި )ށ(  
)ދިހައެއް(  10ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި  ،ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަޅަންފިޔަވަޅު

 މަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
 

ނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަަމ، އުމަތީން މައްސަލައެއް އިސްތި  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މި )ނ(  
ކުރަންވާނީ،   ފައިވާ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު ތަންފީޛުޅައިމައްސަލައިގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އަ އެ

 ނެވެ.ނާފު މަރުޙަލާ ނިމުމުންއުއިސްތި
 

އިސްިތއުނާފު 

ކޮމެޓީން މަްއސަލަ 
 ބެލުން 

 ،ނާފު ކޮމެޓީއަށް ުހށަހެޅުމުންއުއަޅާ މައްސަލަތައް އިސްތި ިފޔަވަޅު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތައުދީބީ )ހ(   .40
ފައިވާ ޅައިމައްސަލައިގައި ިޑސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އަ ެބލުމަށްފަހު، އެމައްސަލައެއް  އެކޮމެޓީން  އެ

ފިޔަވަޅު ދަމަހައްޓަން ނިންމުމާިއ، އެ ފިޔަވަޅަށް  އެ ،ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަނަމަތައުދީބީ ފިޔަވަޅު 
ފިޔަވަޅު ރިވިއުކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ފޮނުވުމާއި،  އެ ،ބަދަލެއް ގެންަނން ފެްނނަނަމަ

ނާފު ފައިވާ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު އިސްތިއުޅައިޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އަ 
 ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

   ނާފު ކޮމެޓީން ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އުޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތި )ށ(   
   ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގަިއ  ،ކޮމެޓީގެ ދައުރަކީ އެ

 ނިންމުމެވެ.ނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކަށް ގޮތެއް އުއިސްތި
 

ނާފު ކޮމެޓީން ބެލުމަށްަފހު އުއިްސތި ،މަތީން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
     ،ބޯޑުން ބެލުމަށްފަހު ރިވިއުކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ފޮނުވާ މައްސަލައެއް އަލުން އެ

    ނާފު ކޮމެޓީގައި ވެސް އިސްތިއު ބޯޑުން ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އަޅާ މައްސަލަތައް އެ
 އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 
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ތައުީދބީ ފިޔަަވޅު 
ލުއިކުެރވިދާނެ 

 ހާލަތްތައް 

ފުލުހަކު ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށަކަށް އަދި އިދާރީ ކުށަކަށް ތައުީދބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި، ލުއި ފިޔަވަޅެއް   .41
 ވަނީއެވެ.މިފައި އެޅިދާނެ ހާލަތްތައް ތިރީގައި ބަާޔންކޮށް

 

 .ވުން ކުށެއް ކުރިކަމަށް ސާބިތުވާ ފުރަތަމަ ފަަހރު ކަމުގައި ބާވަތުގެ ފުލުހަކު އެ އެ )ހ(  
 

 ވެ، ކުށުގެ ޢަމަުލ ހިންގިގޮތް ފު ތިރާއިޢު ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި އަމިއްލައަށް އިސްވެ، ކުށަށް  )ށ(  
 .ތަޙުޤީޤުގައި ކިޔައިދީފައިވުން

 

 .އެދުން ފަށްމާ )ނ(  
 

ފައިވާ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ވަށައިގެންވާ ކަްނކަމަށް ބަލާއިރު، މުއައްސަސާގެ ގައިކުށްކުރުމުގައި ހިން )ރ(  
 ލިބޭ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުންލިބޭ ނުަވަތ އިތުބާރާއި ޤަދަރަށް އުނިކަން

 .ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވުން
 

ބަބުްނ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ނުވަަތ ޚިދުމަތަކަށް މާލީ ގެއްލުމެއް ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަ )ބ(  
 . ދީފައިވުންގެއްލުމުގެ ަބދަލު ލިބިފައިވާނަމަ، އެ

ން، މައްސަލަ އިތުަރށް މީހަކާ ދެކޮޅަށް ކުށް ހިންުގުނ ފަރާތުން ނުަވތަ އަނިޔާ ލިުބުނ ފަރާތު އެ )ޅ(  
 ދީފައިވުން. މާފު ށްަމތު ކުރެވުނު ފަރާތަގެންދަން ބޭނުްނނުވާކަމުަގއި ބުނެ، ތުހުކުރިޔަށް

 

ތައުީދބީ ފިޔަަވޅު 

ކުެރވިާދނެ ބޮޑު
 ހާލަތްތައް 

ފުލުހަކު ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށަކަށް އަދި އިދާރީ ކުށަކަށް ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި، ތައުދީބީ ބޮޑު   .42
 ވަނީއެެވ.މިފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެ، ހާލަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

 

 .ތަކުރާރުކޮށް ކުށް ކުރުން )ހ(  
 

ފައިވާ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ވަށައިގެންވާ ކަްނކަމަށް ބަލާއިރު، މުއައްސަސާގެ ގައިކުށްކުރުމުގައި ހިން )ށ(  
 ލިބޭ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭ ިލބޭ ނުަވތަ އިތުބާރާއި ޤަދަރަށް އުނިަކން މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން

 .ކަމެއް ކޮށްފައިވުން
 

ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުްނ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ނުވަަތ ޚިދުމަތަކަށް މާލީ ގެއްލުމެއް  )ނ(  
 .ަބދަލު ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން ގެއްލުމުގެ ލިބިފައިވާނަމަ، އެ

 

 .ފައިވުންގައިކުށް ކުރުމުގައި އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިން )ރ(  
 

 ންމު ސުލޫކީ ޤިޔަމްތަކާ ޚިލާފުވެފައިވުން.އާ މުޖުތަމަޢުގެ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި )ބ(  
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މަްއސަލަތަކަށް 
ގޮތެއް ިނންުމމުގެ 

 ،މުްއދަތާއި 
 އިޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑާ

ނާފު ކޮމެޓީ އުއިސްތި 
 ހިންުގމުގެ އުސޫލު 

ވާ ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ތަޙުޤީޤު ނިންމުމަށްފަުހ، ގޮެތއް )ހ(  .43
)ިތނެއް(  3ބޯޑަށް ބަލައިގަްނނަތާ  ގޮތުގެމަތީން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަްށ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް އެ

 މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އެ
 

ނާފު އުސަލަތައް އިސްތިނާފު ކުެރވޭ މައްއުމަތީން އިސްތި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ( 
 ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަަލއި ނިންމަންވާނެއެވެ.)ސާޅީސް 45މެޓީއަށް ހުށަހަޅާތާ ކޮ
 

އަންނަިނވި  ،ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑާއި އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި )ނ(  
 މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. ގޮތުގެ

 

ރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ޒިރީ ބޯޑަށް ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް ހާޑިސިޕްލިނަ (1)   
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ،ފުރުޞަތު

 މަތީން ދިނުްނ؛ ގޮތުގެ
 

ތް އޭނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާ ، ލާއިތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީ (2)   
ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް، އޭނާ ހުރި މަޤާމާއި ރޭންކާއި ގްރޭޑާ އެއްފެންވަރެއްގެ 
މަޤާމަކާއި ރޭންކާއި ގްރޭޑެއްގައި ހުރި އެހެން މީހަކަށް ޭއނާއާއެކު ހާޒިރުވުމުގެ 

 މަތީން ިދުނން؛  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ،ފުރުޞަތު
  

 .ކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރޞަތު ދިނުންވޭ ފަރާތުން ހުަށހަޅަްނ ބޭނުންވާ ހެތުހުމަތުކުރެ (3)   
 

ނާފު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ މައްސަލައެއްގައި އެއްވެސް އުޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ނުވަތަ އިސްތި )ރ(  
ނުވަތަ ުހށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލައަކީ މެންބަރެއްގެ  ،މިންވަރަކަށް މެންބަރަކު ޝާިމލުވާނަމަ

އެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ  ،ނަމަ ޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމެއް އެކުލެވޭ މައްސަލައެއްމަ
މެންބަރަކު  އެއްވެސް އަޑުއެހުމެއްގައި އަދި އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އެ

 ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

މަްއސަލަ ނިންމި 
 ގޮތް އެްނގުން 

ނާފު ކޮމެޓީން މައްސަލަ ބަލައި މައްސަލައަށް ގޮތެއް އުތަ އިސްތިޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑު ނުވަ )ހ(  .44
ގެ ޓުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސެކްރެޓޭރިއޭ އެ ،މައްސަލަ ނިންމި ގޮތެއް ނިންމުމުން، އެ

ގިނަވެގެން  ،ގޮތުގެ ލިޔުން ފަރާތުން ލަސްކުރުމެއްނެތި އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ނިންމި
 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. އް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ)ފަހެ 5ބަންދުނޫން 

 

މަތީން ދޭ ލިޔުމުގައި، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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 ؛މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ (1)   
 

 ؛މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (2)   
 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު؛ (3)   
 

 ؛ނިންިމ ތާރީޚުމައްސަލަ ބޯޑުން/ކޮމެޓީން  (4)   
 

 މައްސަލަ ނިންމިގޮތް. (5)   
 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ކުށާއި އަދަބުގެ ބައި 
ތައުީދބީ 

މަްއސަލަތަކުގެ 

ގޮތުަގއި ބެެލވޭ 
 ކުށްތައް 

ނެއް( ގިްނތިއަކަށެވެ. އެއިން ކޮންމެ ގިންިތއެއްގައި )ތި 3މައިގަނޑު  ،ތައުދީބީ މައްސަލަތައް ބެހިގެންަވނީ  .45
ގިންތިއަކަށް ަކނޑައެޅޭ  ބާބުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވަނީ އެ ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ގޮތުގައި ބެެލވޭ ކުށްތައް މި

 ންނެވެ.ކީކުށްތައް ވަ
 

ުކދި ޑިސިޕްލިނަރީ 

ިއދާރީ  ކާއި،ކުށްތަ
 ކުދި ކުށްތައް 

އިދާރީ ކުދި ކުށްތަކުގެ  އިތެރެއިން، ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތަކާ ާވ ގިންތިތަކުގެތައުދީބީ މައްސަލަތައް ބެހިގެން  .46
 ވަނީއެވެ.މިތިީރގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ގިންތީގައި ހިމެނޭ ކުށްތައް

 

ވަނަ މާއްދާގައި  17ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުގެ އަހަރު)ތިނެއް(  3ވޭތުވެދިޔަ  )ހ(  
)ދޭްއ(  2ން ޙައްލުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެގެން މަޝްވަރާކޮްށގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .އިތުރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހުން ފަހަރަށްވުރެ
 

ވޭނެ ަމތީން މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެ ކުރި ޢަމަލަކީ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ްއސަސާގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން ޢަމަލުގެ ސަބަބުން މުއަ ސް، އެޔަކަމުގައި ވި ބާވަތުގެ ކަމެއް

 ކަމެއް ހިނގުން.  ފަދަ އަންނަ
 

ނުވަަތ އުސޫލަކާ ޚިލާފަށް  ދަކާލައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއި ވައިދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން އެުކލަ )ނ(  
އް ނުވަތަ ޚިދުމަތެ ،ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ބުރޫއެރުން

 ނުަވތަ ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތެއް މެދުކެނޑުން. ،ނުދެވުން
 

 . ނުވަތަ ކުރުންތެރި ނޫން ޢަމަލެއް ހިންގުންކައުޞިއްޙީގޮތުން ރައް )ރ(  

ބުނެޭދންޖެހޭނެކަމަށް ާޤޫނނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި  ފުލުހެއްގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު )ބ(  
 ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު ނުބުނުން ނުަވތަ ވަންހަނާކުރުން. ،އިފައިވާ ހާލަތްތަކުގަޅައިކަނޑައަ
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ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ ޢިބާރާތަކުން، ރަސްމީ އެއްވެސް ފޮތެއްގައި ނުވަތަ ރިކޯޑެއްގައި ލިޔުމާއި  )ޅ(  
 ކުރެހުން.

 

ތާ ޚިލާފު ނުވަތަ ޙަޤީޤަ ،ލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ބޭއަދަބީ ވާހަކައެއް ދެއްކުންސީސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަ )ކ(  
ދުކުރާކަްނ އީތާ ރަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޝިޢާރަކަށްނުަވތަ ސިޔާސީ ވަކި ފިކު ،ވާހަކައެއް ދެއްކުން

 ކުރުން. ނުވަތަ ތާއީދު ނުކުރާކަން ހާމަވާަފދަ ކަމެއް
 

ނުވަތަ ޔުިނފޯމެއްެގ  ،އެ ފުލުހަކަށް ނިްސބަތްވާ ނުަވތަ ނިސްބަްތނުވާ، ުފލުހުންގެ ޔުނިފޯމެއް )އ(  
ނުވަަތ  ،ލާތެއް އާނުވަތަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ  ،ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ،ބައެއް

އި ޑިއުޓީކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެްއޗެއް އޭނާގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި އްޔާއޮޕަރޭޝަންތަކުގަ
ވައްޒަފަކަށް ނުަވތަ އެފަދަ އެއްޗަކާ ގުޅުމެއް ނުވާ މު ،ނުވަތަ ޭބނުންކުރުން ،ހުއްދަނެތި ބެހެްއޓުން

 ދިނުން ނުވަތަ ޭބނުންކުރެވޭގޮތް ހެދުން. 

ނުވަތަ ފޮނުަވންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް  ،ގައި ނުދިނުން ތުދޭންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ ބަާޔނެއް ގަސް )ވ(  
ނުވަތަ ދޭންނުޖެޭހ  ،ނުވަތަ ދިނުން ަލސްކުރުން ،ނުވަތަ ފޮނުވުން ލަސްކުރުން ،ނުފޮނުވުން 

 ފަރާތަކަށް ދިނުން.
 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ،ފައިވާޅައިވަކި ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން ެމނުވީ ނުވަދެވޭނެކަމަށް ަކނޑައަ )މ(  
 ހުއްދަނެތި ވަނުން. ،ޚިދުމަތަށް ނިސްބަތްވާ ތަނަަކށް

 

، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފުލުހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަްނޖެހޭ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުކަމަށް )ފ(  
ގައި ( ސުލޫީކ މިންގަނޑުގެ ގަވާއިދު)ދިވެހި ފުލުހުންގެ  R-89/2021 ގަވާއިދު ނަންބަރު

ޑާ ޚިލާފު ނބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުްނ ބޭރުވާފަދަ އިބާރާތަކުްނ ނުވަަތ އަޚްލާޤީ މިންގަ
އިބާރާތަކުން މީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންޮކށްގެން ެއއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަަތ 

 ހިންގުން.
 

ބާރާތުން ނުވަތަ އިޙްތިރާމް ކުޑަކުރުމަށް ފުރުޞަތު އިވައްޒަފަކަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުތުރު މު )ދ(  
 މާއި،ލަތެއް ބޭނުންކޮްށގެން އެއްވެސްކަމެއް ކުރުސީތަނަވަސްވާ ގޮތަށް މީޑިޔާގެ އެއްވެސް ވަ

 އެއްޗެއް ޢުކޮްށަފއިވާ އެފަދަ އެއްވެސްއިލަތެއްގައި ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ ޝާސީމީޑިޔާގެ އެއްވެސް ވަ
 ކުރާކަން ދޭހަވާގޮތަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ ހިންގުން.ތާއީދުއެ އެއްޗަކަށް  ،ފެތުރުމާއި

 

)ހަތަރު( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ނުނަގައި ނުވަތަ ގަވާއިދުން ސަލާމް  4ވޭތުވެދިޔަ  )ތ(  
 ދުވަސް )ހަތެއް(  7ޓީއަށް ނުނިކުމެ، ނުވަތަ ޑިއުހާޒިރުނުވެ ނުބުނެ، ވީޮގތެއް ނާންގައި އޮފީަހށް 

 ވުން.
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ގައި އޮންނަ ހާލަތުގައި ނުވަަތ  3 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލް )ލ(  
މަޤުޫބލު  ،ދާ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅިގެން ޑިއުޓީއަށް ނުކުތުމަށް އެންގުމުންގެންހިންގަމުން

 .ބެއްނެތި ޑިއުޓީއަށް ުނނިކުުތންސަބަ
 

ލަތެއް ބޭުނންކޮށްގެން އަމިއްލަ ފައިދާއެްއ ސީދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ުމދަލެއް ނުވަތަ ވަ )ގ(  
 .މިއްލަ މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުންނުވަތަ އަ

 

 ިއ ހުރި މީހަކާމެުދ ކޮށްފަބަންދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި  )ޏ(  
ށް ބެލެވޭފަދަ ޢަމަލެްއ ނަމަވެސް، އަދަބެއް ދިނުންކަމަ ވިގައި ކަނޑައެޅިފައިނުކަމު ޖަލު އަދަބެއް

 .ހިންގުން
 

   ގަވާއިުދ ނަްނބަރު  ،ލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ޤާޫނނު( އާއިއު)ދަ 2006/3ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ސ(  
2017/R-20 ާކުރުންޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭުނން އިދު( އާ)ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ގަވ، 

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުަމށް ކަނޑައަޅާ  ،ތަކެއްޗާއި ،ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތގެ މުދަލާއި
 .ތަކެތި ބޭުނންކުރުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެ

 

        )ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫުނ( ގައި ނުވަަތ  2020/34ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ޑ(  
ކި ޤާނޫނެއްގައި ފުލުހުން ުކރުން މަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ވަ

ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ،ކުރުން
 ލަކާ ޚިލާފުވުން.ނުވަތަ އެފަދަ ގަވާއިދަކުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިަލއިފައިވާ އުސޫ ،ގަވާއިދަކާއި

 

ބޮޑެތި ޑިސިޕްލިނަރީ 
ިއދާރީ  ކުށްތަކާއި،

 ކުށްތައް  ޑެތިބޮ

     އިތެރެއިްނ، ިޑސިޕްލިނަރީ ބޮޑެތި ކުށްތަކާ ތައުދީބީ މައްސަލަތައް ެބހިގެްނވާ ގިންތިތަކުގެ )ހ(  .47
 .ވަނީއެވެމިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،އިދާރީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ގިންތީަގއި ހިމެނޭ ކުށްތައް

 

  ނުވަތަ  ރޭގައި، ޑިސިޕްލިަނރީ ކުޑަކުށެއްއަހަުރދުވަހުގެ ތެ)ފަހެއް(  5ވޭތުވެދިޔަ  (1)   
)ދޭއް( ފަހަރަށްވުެރ އިތުރަށް ފިޔަވަޅު  2 ،އިދާރީ ކުޑަކުށެއް ސާބިތުވެގެން

 އަޅަންޖެހުން؛
 

ޤީޤަކުން ހޯދޭ ތަޙު އީ ކުށަކާ ގުޅިގެްނ ިހންގާފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ުތހުމަތުކުެރވޭ ޖިނާ (2)   
ގަވާއިދު ނަންބަުރ  ،ފުލުހަކު އެ ،ހޯދުންތަކާއި، ިލބޭ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ބަލައި

2021/R-89 ުނުވަަތ  ( އާ)ދިވެހި ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ގަވާއިދ
  އެނޫންވެސް ގަވާއިދަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރިކަމަށް ބެލެވުން؛
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އްދުވާގޮތަށް ދޮގު ތުހުމަތުކޮށް، ޙަޤީަޤތާ ޚިލާފު ދޮގުވާހަކަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ރަ (3)   
ލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން ފެތުރުން ނުަވތަ މީޑިޔާގެ އެއްވެސް ސީމީޑިޔާގެ އެއްވެސް ވަ 

އް ޢުކޮށްފައިވާ އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއިލަތެއްގައި ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ ޝާސީވަ
ރާކަން ނުވަތަ ތާއިދުނުކުރާކަން ދޭހަވާގޮތަްށ ކުތާއީދުއެ އެއްޗަކަށް ދައުރުކުރުވުން ނުވަތަ 

 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން؛
 

ނުވަަތ  ،ނުަވަތ ހަތިޔާރެއް ،ނުވަަތ ޔުނިފޯމެއްގެ ބައެއް ،ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމެއް (4)   
އި އްޔާނުަވތަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގަ ،ލާތެއްއާހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭުންނކުރެވޭ 

ންމު އާއެފަދަ އެއްޗަކާ ގުޅުމެއް ނުވާ  ،ާބވަތުގެ އެއްޗެއް ރާ އެޑިއުޓީކުރުމުގައި ބޭނުންކު
 ނުވަތަ ހަވާުލކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮްތ ހެދުން؛ ،ފަރާތަކަށް ދިނުން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ަފރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާީއ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤަކަށް  (5)   
ނުވަަތ އެފަދަ ރިޕޯެޓއް ޖެނެރޭޓް ނުކުރެޭވ  ،ނުދިނުން ގައިތުބޭނުންވާ ރިޕޯޓެއް ގަސް

       ،ރަކާތްތެރިވި ފުލުހަކުހަނުވަތަ އެފަަދ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ،ގޮތް ހެދުން
 ،މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ދޭންޖެހޭ ބަޔާނެއް ނުދިނުން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ އެ

މީގެ  ؛ރީޢަތުގެ މަރުޙަލާަގއި ބަދަލުކުރުންކަށް ދީފަިއވާ ބަޔާން ޝަޤަޤީޙުނުވަތަ އެފަދަ ތަ
 ،ތެރޭގައި ފުލުހަކާމެދު ތުހުަމތުުކރެވޭ ޖިނާއީ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް

ނުވަތަ ދީފައިވާ ބަޔާން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި  ،އޭނާ ދޭންޖެހޭ ބަޔާނެއް ނުދިުނން
 .ނުވެއެވެ ނެއްބަދަލުކުރުން ހިމެނިގެ

 

މަނާކަމަށް  އްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ވަކި ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ ވަނުންމަސަ (6)   
ތަނެއްގައި ުހރި އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ  އެ ،ފައިވާ ތަނަކަށް ހުްއދަނެތި ވަދެޅައިކަނޑައަ

ތަނުގައި ހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި އަތްލުމާއި  އެ ،ފޮޓޯ ނެގުމާއި، ވީޑިއޯ ކުރުމާއި
 ތަނުން ގެންދިއުން؛ ވެސް އެއްޗެއް އެބެލުން ނުވަތަ އެއް

 

ހިނގަމުންދާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަަތ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅޭ  (7)   
ނުވަތަ ނިމިފައިވާ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅޭ  ،މަޢުލޫމަތު އެކަމާ ނުބެހޭ މީހަކާ ހިއްސާކުރުން

ޤީޤެއްގެ މަޢުލޫމާތު، އެކަާމ ޙުތަމަޢުލޫމާތު ނުވަަތ ނިމިފައިވާ ިޖނާއީ މައްސަލައެއްގެ 
 ނުބެހޭ މީހަކާ ހުއްދަެނތި ހިއްސާކުރުން؛

 

ރކް ނުަވތަ  ޚިދުމަތުގެ ޓޯކީ/ރޭިޑއޯ، ނެޓްވާމަގުސަދެއް ނެތި، ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޒުޖާއި (8)   
     ނުވަތަ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ނުވަތަ އެޫނންވެސް  ރރވަސަޖެނެރޭޓަރ ނުވަތަ 

ގައި ފެއިލްކޮށްލުން ތުލަތެއް ަގސްސީއެއް ުނވަތަ މުހިންމު ވަބާވަތުގެ މެޝިނަރީ އެ
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ލަތަކަްށ ސީފަރާތަކަްށ އެފަދަ ވަ ގޮްތ ހެދުން ނުވަތަ އެެހން ނުކުރާނެ ނުވަތަ މަސައްކަތް
  ؛ސް ދިނުންއެކްސެ

 

 ވަޒީފާއަށް ފިލުން؛ (9)   
 

ބޮއެފައިވާކަމަްށ ނގުރާ ީލލަކުން ބަ ހުދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ކުރާ ތަ (10)   
 ނުވަތަ މަސްތުވާތެކެތި ޭބނުންކޮްށފައިވާކަމަށް ދެއްކުން؛

 

 މަޤާމުގެ ނުރަނގަޅު ނުފޫޒު ބޭުނންކުރުން؛ (11)   
 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ނުަވތަ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ަބްނދުގައި ހުރި މީހަކާމެދު  (12)   
 އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުން.

 

ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުްށ ގެ ނިޔަލަ)ސ(  ފެށިގެން ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( އިން 46ގަވާއިދުގެ  މި )ށ(  
   ލިބޭ ނުވަތަ ފުލުހުންެގ  ކުރުމުގެ ސަބަބުން މުއައްސަސާގެ މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން

 ޤަދަރަށް ކުރާ އިތުބާރާއި ފަދަ ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުން މުއައްސަސާ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުށަކީ މި އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، އެ

 ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށެކެވެ. ޑެތިއިދާރީ ބޮ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައްޔާއިޑިސިޕްލިނަރީ 
 

ުކށުގެ ޢަމަލުގެ ސަަބބުްނ ލިުބނު ވަަނ މާއްދާެގ )ސ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  46މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
  ކުަށކީ  ހާލަތުގައި އެ ހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، އެސް)ފަ  -/5,000ގެއްލުމުގެ އަގު 

 ޑެތިއިދާރީ ބޮ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައްޔާއި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ  މި
 ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށެެކވެ.

 

ސާގެ މުައއްސަ 
ލަޙަތަށް ޞްމަ

ލިބޭ  ގެއްލުން
 ކަންކަން

ލިބޭ ނުވަތަ އިތުބާރާއި ޤަދަރަށް  ޓަކައި، މުއައްސަސާގެ މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް  .48
 އަންނަނިވި ކަންކަން ބެލެވޭނެެއވެ. ،ލިބޭ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި  އުނިކަން

 

ނުވަތަ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންެޖހޭ ޚިދުމަތެއް  ،ރުންމުއައްސަސާގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބުރޫއެ )ހ( 
 .އެރުންދިނުމަށް ބުރޫ

 

ންބޮޑުވުން އޮތްކަްނ އްސަސާއާމެދު ކައަކުރި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މު )ށ(  
 .ފާޅުކުރުން

 

ވުން އޮތްަކން ގުޅިގެން ކަންބޮޑު ޢަމަލާ  ވެފައި، އެ ޢަމަލު ހިންގީ ވަކި ރަށެއްގަިއ ކަމުގައި )ނ(  
 .ކުރުންޝުޢޫރު ފާޅުރަށެއްގެ ރައްޔިތުން  އެދޭހަކޮށް، 
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ކަމުގައި ބަލައިގަނެ  ންމުކޮށް ހަޑިހުތުުރ ޢަމަލުތައްއާމުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުންގެ ެމުދގައި  )ރ(  
 .ތަނެއްގައި ހިންގުން ންމުއާބޫލުކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްނަަމ، ެއފަދަ ޢަމަލެއް ގަ
 

 އްގައި ތުހުމަތުކުރެވިެގން ހައްޔަރުކުރެވުން. ޖިނާއީ ކުށެ )ބ(  
 

ތައުީދބީ 

 ފިޔަވަޅުަތއް 
 ވަނީއެވެ.މިތައުދީބީ ފިޔަވަޅުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ(  .49

 

 ތް ދިނުން؛ސޭހަނަ (1)  
  

 އިންޒާރު ދިނުން؛ (2)   
 

 ކައުންސެލިންގ ދިނުން؛ (3)   
 

 ކައިރިން ސުޕަވައިޒްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުވުން؛ (4)   
 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުްނ؛ (5)   
 

 ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުވުން؛ (6)   
 

 ދަދަކުން ޫޖރިމަނާކުރުން؛އަމަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  (އްކެއެ) 1 (7)   
 

 މަތުން ސަސްޕެންޑުކުރުން؛ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދު (8)   
 

 ހިފެހެއްޓުްނ؛ދިނުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް  (9)   
 

 މަޤާމު ދަށްކުރުން؛ (10)   
 

 ހިފެހެއްޓުްނ؛ނުދީ ޕްރޮމޯޝަން  (11)   
 

 ރޭންކު ދަށްކުރުން؛   (12)   
 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ލަފާދިނުން. (13)   
 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި ،ގައި ނުވަތަ އިދާރީ މައްސަލައެއްގައިޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއް )ށ(  
ތައުދީބީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލިންގ ދިނުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމަންވާނީ،  

ކަމުގައި  ކައުންސިލިންގ ދީގެން އިޞްލާޙުވާނެފަދަ ޢަމަލެއް ،ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށުގެ ޢަމަލަކީ
ފަރާތަކަށް ދޭންވާީނ، ކޮންބާވަތެއްެގ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާއިރު، އެ ބެލެވޭނަމައެވެ. އަދި އެ

 ކައުންސިލިންގއެއްކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
 

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުވުމަށް ނިންމަންވާނީ، ުތހުަމތު  )ނ(  
 ފުލުސް އޮފިސަރު ކޮށްފައިވަނީ، އޭނާއަްށ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީުނ ކުރެވުނު ކުށުގެ ޢަމަލު
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ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުަވތަ އެފަދަ ކަމެއް ރަނގަޅު ގޮތުގައި  އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ލިިބފައި
ކު، ބޫލުކުރެވުމާއެގަ ކަމުގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް  ނެުތމުގެ ސަބަބުން ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައި

 ގޮތުގެ ތަމްރީނާއި ތަުޢލީމު ލިބިއްޖެނަމަ، ކުރިޔަށް އޮތް  ގޮތުގައި ކުރާނެފަދަ ކަމެއް ރަނގަޅު އެ
ނުވުމުގެ ފުުރޞަތު ބޮޑުކަމަށް ބެލެވޭނަމައެވެ.  ކަމެއް ތަކުރާރު ަފދަ ތަނުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެ

ފުލުހަކު ލައްވައި  އަދި އެފަދަ ފަންނީ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް އެ
 ބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ.ގަފަހުގައިކަމަށް  ކުރުވަންވާނީ، ޚާއްޞަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުވުމަށް

 

ޕަވައިޒު ކުރެވޭގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުވުމަށް ސު ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ކައިރިން  )ރ(  
 ޢަަމލަކީ އެ ފުލުހަކަށްވުރެ ސީނިއަރ ނިންމާއިރު، ފުލުހެއްގެ މައްޗަްށ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށުގެ

ރޭންކެއްގެ ފުލުހެއްގެ ސީދާ ިއރުޝާދުގެ ދަށުން މަސައްކަތްޮކށްފިނަމަ، ތުހުމަތުކުރެވުުނ ފަަދ 
ފިޔަވަޅު  ވެދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއްތޯ ަބލަންވާނެއެވެ. އަދި އެޙުލާޞްޢަމަލެއް ކުރުމުން ދުރުހެލިވެ އި

އަދާކުރަންޖެޭހނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅަިއ  ގޮތަށް ވަޒީފާ އެޅުމަށް ނިންމާނަަމ، އެ
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރަްނ ނިންމާ ނިންމުމުގަިއ، ވަޒީާފ  )ބ(  
ނެތް  ފަންނީ ޤާބިލުަކން ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި މާއިބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޢިލްމީ ާޤބިލުކަ

އިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިދާނެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ނުަވތަ ޔުނިޓަކަށް ނުވަތަ ޕޮލިސް ދާ
ފަރާތެއް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިގެން ުނވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ތައުދީބީ  ސްޓޭޝަނަކަށް އެ

އް ކަމަށް މުއްދަތެ ތަން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާނަމަ، އެ އަދާކުރާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާ 
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 

މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތުން ސަސްޕެންޑުކުރަން ނުވަތަ މުސާރައިގެ  ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި )ޅ(  
ކަމެއް ހިފަހައްާޓ  ކުރިއެރުމެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ ޕްރޮމޯޝަން ހިފެހެއްޓުމަށް ނިންމާނަމަ، އެ

 މުއްދަތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 

މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުްނ  (އްކެއެ) 1ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި  )ކ(  
 މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ،ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ނިންމުމުގައި
ކައި ޚަލާޞް ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާނަމަ، ޖޫރިމަނާ ދައް ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެ

ވެސް  މުއްދަތަކާއި، ޖޫރިމަނާގެ ޮގތުަގއި މަދުވެގެން ކޮންމެ ަމހަުކ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު
މަސްދުވަހުގެ   (އްކެއެ) 1ޓަކައި  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް

 މީހެއްގެ އަސާސީ މުސާރައެވެ. އެ ،މުސާރަކަމުގައި ބަލަންވާނީ
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އުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގަިއ މަޤާމު ދަށްކުރުމަށް ނިންުމމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަީކ ތަ )އ(  
ފުލުހެއްނަމަ، އޭނާގެ މަޤާމު ދަށްކުރުމުގެ ސަބަބުން ދެން އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އޭނާގެ ރޭންކުގައި އަދާނުކުރެވޭނެ ނުވަތަ އަދާކުރުން އިދާރީ ހިންގުމުގެ

ހަމަތަކުން ބަލާއިރު އެކަށީގެންުނވާފަދަ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްނަމަ، އެފަދަ ފުލުހަކާމެދު މަޤާމު 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން އަދަބެއް ކަނަޑައެޅުމަށް  ދަށްކުރުމަށް ނިންމުމުގެ ބަދަލުަގއި މި

 ކު   ގައި ދަށްކުރަންވާނީ، ފަހަރަރުމުއިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި މަޤާމު ދަށްކު
 )އެކެއް( މަޤާމެވެ.  1
 

   މީހަކު ހުރި ރޭންކުގެ  ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މަޤާމު ދަށްކުރުމަށް ނިންމުމުގައި އެ )ވ(  
މަތީ  ގްރޭޑުން އެއަށްވުރެ ދަށް ގްރޭޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް ިނންމިދާނެއެވެ. ފުލުހެއްގެ މަޤާުމ 

 )އެކެއް( ގްރޭޑެވެ.  1 ރަކު ދަށްކުރަންވާނީ، ަފހަދަށްކުރުމުގައި
 

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ރޭންކު ދަށްކުރުމަށް ނިންމާ ިނންމުމުގައި، އާންމު އުސޫލުން  )މ(  
ކުރެވޭ ފަރާތް ށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ތުހުމަތު)އެކެއް( ރޭންކު ދަށްކުރުމަ 1 ރަކުނިންމަންވާނީ ފަހަ
ލަަތށް ބަލަިއ، ތުހުަމތު ހާސާބިތުވި ޢަމަުލގެ ބާވަތާއި، ޢަމަލުކޮށްފައިާވ ޮގތާއި ކޮށްފައިވާކަމަށް 

)އެކެއް( ރޭންކަށްވުރެ ގިނަ ރޭންކު ދަށްކުރުމަށް  1ކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއްނަމަ، 
    )ދޭއް( ރޭންކަށްވުރެ  2އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެއްފަހަރާ  ،ނިންމިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް

 ގިނަ އަދަދަކަށް ރޭންކު ދަށްކުރުމަށް ނިންމައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 

     މި ތައުީދބީ ފިޔަވަޅަކީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަްށ ންނި ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް އަޅަން )ފ(  
   ން ގެ މައްސަލަ ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށި ވާނަަމ، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އެ ލަފާދިނުން ކަމުގައި

ކުރުމަށް  ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑް ނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން އެއުއިގެ އިސްތިމައްސަލަ އެ
 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

ތައުދީބީ 
މައްސަލަތަކަށް 

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން

ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުަމތުކުރެވިގެން ޕްރޮފެޝަނަްލ ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން  )ހ(  .50
ދީބީ ިފޔަވަޅުއެޅުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ތައު

މަތީން ތައުދީީބ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މި ،ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ސާބިތުވާނަމަ، އެ
ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް  ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ލަފާދިނުމުގެ ބާރު ،ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް

 އެވެ.ލިބިގެންވެ
 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށެއް ފުލުހަކު  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ 17މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ވަަނ  49ފުލުހަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅު ވާްނވާނީ، މި ގަވާއިދުެގ  ކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ 
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ބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ( ވަނަ ނަން 5( ވަނަ ަންނބަރުން ފެށިގެން )1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
 ތައުދީބީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެކެވެ. 

 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށެއް ފުލުހަކު  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ 46މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ވަނަ  49ވާއިދުގެ މި ގަ ،ކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ފުލުހަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅު ވާންވާނީ

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ނިޔަލަްށ 11( ވަަނ ނަންބަރުން ފެށިގެން )3މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތައުދީބީ ފިޔަވަުޅތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިޔަވަޅަކަށެވެ.

 

 ފުލުހަކު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ 47މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
ވަނަ  49މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ފުލުހަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅު ވާންވާނީ

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ނިޔަލަްށ 13( ވަަނ ނަންބަރުން ފެށިގެން )8މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތައުދީބީ ފިޔަވަުޅތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިޔަވަޅަކަށެވެ. 

 

ީދބީ ފިޔަަވޅު ތައު

 ތަންފީޛު ކުރުން 
ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކާމެދު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން  ،ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި )ހ(  .51

ކޮށްފިނަމަ،  ނާފުއުމައްސަލައެއް އިސްތި ކުރަންވާނީ، އެ ނަމަވެސް، އެކަން ތަްނފީޛު ނިންމި
ނާފުގެ މުއްދަތު އުނުކުރާނަމަ، އިސްތި ނާފުއުނުވަތަ އިސްތި ،ނާފު މަރުޙަލާ ނިމުމުންއުއިސްތި

 ހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ. 
 

ަމީތން  ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް ތަންފީޛު ުކރަންވާނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 ގޮތުގައި އެޅުމަށް ފެްނނަަކމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފިޔަވަޅެއް އެ ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު، އެ

މަތީން ކޮމިޝަނަރ އޮްފ  ގޮތުގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ޤާޫނނުގައިވާ
މިގޮތުްނ ނިންމާ ނިންމުްނތައް ލިޔުމުްނ  ޕޮލިސްގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ނިންމުމުްނނެވެ.

 ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

ޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި، ޑިސި )ނ(  
ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  ވާނަމަ، ކަމުގައިފިޔަވަޅަކީ، ފުލުހެއްގެ ރޭންކު ދަށްކުރުން 

މަތީްނ  )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އާއިވާނަމަ، ިމ މާއްދާގެ )ހ(  ލަފާދިނުން ކަމުގައި
ގޮތް އެނގޭނެ  ކަމުގައި ނިންމި ޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނީ އެޢަމަލުކުރުމާއެކު، މިނިސް

 ލިޔުންތަކާއެކުގައެވެ.
 

 ،ދިނުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ ގއި ކައުންސެލިންގަގޮތު ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ )ރ(  
ވެ. މިގޮތުްނ، އެކަން ތަންފީޛުކުރުމަކީ މުވައްަޒފުންގެ ކަންތަްއތައް ބަަލހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެ

ލެހެއްޓުމާއި، ކައުންސެލިންގ ދެވޭ ފުލުހުންގެ ބެކައުންސެލިންގ ދިނުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް 
 މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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އް ތަމްރީނެ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުއި ޚާްއޞަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުވަްނ ނިންމައިފިނަމަ، އެ )ބ(  
ފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ ށްރީނު ދިނުމުގެ ޒިންާމ މަތިކޮދިނުމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ތަުޢީލމާއި ތަމް

ތަމްރީނުތަކުގެ މަުޢލޫމާތު ިލޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްަޓްނ  ފަދައިން ދޭޒިންމާއެކެވެ. އަދި އެ
 ވާނެއެވެ.

 

(  ވަނަ 5)، އިވަނަ ނަންބަރާ (4)، އިވަނަ ނަންބަރާ (2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 49ބާބުގެ  މި )ޅ(  
 ( ވަނަ ަނންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތައުދީީބ ފިޔަވަޅެއް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ 6) ،އިނަންބަރާ
 ،ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ ޓުގޮތުގެ ރިޕޯ ނުވަތަ ތަންފީުޛކުރި ޓުރިޕޯގޮތުގެ 

ގޮތުގެ  ފުލުހަކު އެކަން ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ އެ ،ންމުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތު
 ބޯޑަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. ޓު،ގޮތުގެ ރިޕޯ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކޮށްފަިއވާ ޓު،ރިޕޯ

 

ތައުީދބީ ފިޔަަވޅު 
އެޅިަކމުގެ 

މަޢުލޫމާތު 
މުަވއްޒަުފގެ 

 ރިކޯޑުަގއި ހިެމނުން 

 ،މައްސަލައެއް ނިމުނުގޮތް މުން، އެފުލުހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޭޅ މައްސަލައެއް ނިމު )ހ(  .52
     އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން ވީ  ،ގެ ފަރާތުންޑުޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާން

ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާަތށް ލިޔުމުްނ ހުގެ )ފަހެއް( ދުވަ 5
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ދާނަމަ، ނުވަތަ ތަންފީޛުޮކށް  ކުރަމުން އުދީބީ އަދަބެއް ތަންފީޛުފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ތަ )ށ(  
     )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3އެންެމ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން  ނިންމައިފިނަމަ،  ވީ

ހިމަަނންވާނެއެވެ. އަިދ އެފަދަ ތައުީތބީ ފިޔަވަޅުތަާކ އެކަން އެ ފުލުހެއްގެ ރިކޯޑު ފައިލުގަިއ 
މުވައްޒަފުންެގ  ،އްގެ ރިކޯޑު ފައިލުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އަްނނަ ބަދަލުތައްގުޅިގެން ފުލުހެ

 ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ފަރާތުން އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ 

ހާލަތެއްަގއި ުނވަތަ 
ކާރިާސއެްއގެ 

ހާލަތުގައި ޚާްއޞަ 
 އުސޫލު ހިްނގުން 

ޤާނޫނު އަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ާބރުލިބިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  )ހ(  .53
        ާހލަތު ދެމިއޮތުމުގެ ސަަބބުްނ،  ހާލަތެއް ނުަވތަ ކާރިސާގެ ހާލަތެއް ޢިއުާލނުކޮށް އެ

ތެރޭގައި އަންނަިނވި ކަންކަން ނުިނންމޭނެކަމަްށ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތުގެ
 މަތީން ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.  ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މި ،އެ ހާަލތުގައި ބެލެވޭނަމަ،

 

 ތައުދީބީ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު؛ (1)   
 

 މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމުްނ؛  (2)   
 

 ސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިދީފައިވާ މުއްދަތު؛ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ މައް (3)   
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 ނާފު ކޮމެޓީން މައްސަލަ ނިންމުން.އުޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނުވަތަ އިސްތި (4)   
 

މި މާއްދާގެ  ،ންގެމި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށި )ށ(  
ންކަން ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ

 ކަންކަން ކުރުމަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  އެއްވަރުގެ މުއްދަތެއް، އެ
 

 ށް އިާވ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާަލތަާލނުކޮށްފައިޢުމި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމަންވާީނ،  )ނ(  
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަުހ، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި މި މާއްދާގެ ލަތަށް ހާނުވަތަ ދިމާވެފައިވާ ކާރިސާގެ 

މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނކަން ކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކުގެ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  ،މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމާ މުއްދަތެއް މިގޮތުން މި
 ، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޓަަކއި ފުންނަށް އެަކން އެންގުމަށް އެންމެހައި މުވައްޒަ ،ކަނޑައަޅައި

 ކުރަންވާނެއެވެ. ންުމކޮށް އިޢުލާނުއާ ގައިއިންޓާނަލް ވެބްސައިޓު
 

    ތައުދީބީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް  )ރ(  
       ދަތުގެ ތެރެއިން ވަކި ުމއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވަނިކޮްށ، މި ގަވާއިދުން ލިބިދީފައިވާ މުއް

މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެވުުނ  މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ިނންމައި އަދި މި މި
އިރުވެސް، ތައުދީބީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ 

ތައުދީބީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ނުވާނަމަ، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި، އެ ށް ނިމިފައި ތެރެއިން ކަމެއް ކޮ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި އާންމު އުސޫލުން 

 ތެއްފައިވާ މުއްދަމައިމާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނިން ދީފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގައި، މި
 ނޭނެއެވެ.ނުހިމެ

 

ގަާވިއދަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  މި  .54

 ފެށިގެންނެވެ.
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  1ޖަދުވަލު 

`  

 Maldives Police Service ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 
 (Name of Department) ގެ ނަން()ޑިޕާޓްމަންޓު

 

 ފޯމު ނަންބަރު: 
 

 ރެވޭ މައްސަލަ ރިކޯޑުކުރާ ފޯމު މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކު 
 

 . މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 1
  : ކާޑު ނަންބަރުދ.ރ.އ.  ފުރިހަމަ ނަން:

  ފޯނު ނަންބަރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 

 . މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު 2
  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުށް:
 :މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
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 . މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 3
  ނަންބަރު ރވިސްސަ  ރޭންކާއި ނަން:

  ކޮމާންޑް/ޑައިރެކްޓްރޭޓް/ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް:
 
 
 
 

 . މީޑިއޭޝަން ހިންގި އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތު 4
  ނަންބަރު ރވިސްސަ  ރޭންކާއި ނަން:

  ކޮމާންޑް/ޑައިރެކްޓްރޭޓް/ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް:
 
 
 
 
 
 
 

 . މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރެވުނު ގޮތް:5
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  ފަރާތަށް މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް އެންގުން: . މައްސަލަ ރައްދުވާ 6
  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ރޭންކާއި ނަން:

 ސޮއި:
 
 

އިނގިލީގެ 
 ނިޝާން:

 

 ތާރީޚު:  މީޑިއޭޝަން ހިންގި އޮފިސަރުގެ ސޮއި:
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 2ޖަދުވަލު 

` 
Maldives Police Service                                          ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް              
Professional Standards Command ރޑްސް ކޮމާންޑް                                                                      ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަ   

 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 
                                                                              

  ފޯމު ނަންބަރު: 

   :ޚު ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީ        މައްސަލައިގެ ނަންބަރު:
 :ޚުރީކުރި ތާރީ ޓަމައްސަލަ ރަޖިސް    މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 

 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:

..................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 
 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުށް:

...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ރވިސް ސަ  ނަން )ރޭންކު / މަޤާމާއެކު(     
 ނަންބަރު 

 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ...................................................................................................................... ....................... ............................................................ 

 ..................................................................................................................... ....................... ............................................................ 

 

 މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ:
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................  
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 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: 

...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ކޮމެންޓް: 

..................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... 

 
               ސޮއި:        : ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތް 

        
 ގެ އިސްވެރިއެއްގެ ނަމާއި ސޮއި:( ޑު)ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާން

 
 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ބޭނުމަށް

 ގޮތް: ލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމި ޑިސިޕް 

 

 

 
 

 : ޚު ބޯޑުން ނިންމި ތާރީ 
 

 ބަރުން                                            ސޮއި        ންމެ  ހާޒިރުވި  ބޯޑަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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 ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ބޯޑަށް ހާޒިރުވުމާ ގުޅޭ:  

  ނުވޭ:  އެއް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު، ބޯޑަށް ހާޒިރުވެފަ    ނީ ވަކީލަކު، ބޯޑަށް ހާޒިރުވި: ޤާނޫ 

 ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:  ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފުރިހަމަ ނަން:  

 މިހާރުގެ އެޑްރެސް:     ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 

 
 އްގެ މަޢުލޫމާތު:އެމީހެ  ،ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް، ބޯޑަށް މީހަކު ހާޒިރުވިނަމަ

 ރވިސް ނަންބަރު: ސަ  ރޭންކާއި ނަން:  
 

 
 ފައިވާ ބައި:ކޮށް ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ އެންޑޯޒްމަންޓް ބޭނުންވާ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްޞަ 

 ބޯޑުގެ ނިންމުން ތަްނފީޛު ކުރަްނ     ފެނޭ             ނުފެނޭ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------އިތުރު ބަޔާން: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ::                                                        ސޮއިޚުތާރީ

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް          
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 3ޖަދުވަލު 
` 

Maldives Police Service             ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް                                           

 ނަންބަރު:  
 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 

 ރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:ހުށަހަޅާ ފަ

ރވިސް ސަ  ފުރިހަމަ ނަން: 
 ނަންބަރު:

 )މުވައްޒަފެއްނަމަ(

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޑުރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ ދިވެހި

 ނަންބަރު:
  ފޯނު ނަންބަރު: 

 
 
 

 މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު: 

  އްސަލަ ނިންމި ތާރީޚު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން މަ  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 
  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:

 
 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމި
 ގޮތް: 
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 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު: ކުރުމާ ފުއިސްތިއުނާ
  ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ސަބަބު:  ފުއިސްތިއުނާ

 
 

 ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ޚިލާަފށްކަމަށް ފެންނަ ނުުކތާތައް:  ށްކަމަޚިލާަފށްނޫނާ ޤާކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ  ފުއިސްތިއުނާ

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

ކެއް ނުަވތަ ލިުޔމެއް ތްކުރިން ހުށަހެިޅފައި ނުވާ ހެ)ކުރެވޭ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުްނަތކާއި ހެކިތައް:  އިސްތިއުނާފު
 ހުށަހަޅާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކުރަްނވާނެއެވެ.(

1. 
2. 
3. 
4. 

 ގޮތް: ކުރާ ފަރާތުން އެދޭފުއިސްތިއުނާ
 
 
 

 އިނގިލީގެ ނިާޝން                : ޚުހުށަހެޅި ތާރީ
 ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސޮއި: 

 
 ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް:  

  :މަޤާމުނަމާއި ފޯމާ ހަވާލުވި މުވައްޒަފުގެ 
 :ޚުހަވާލުވި ތާރީ

 

 ވެ. ރިހަމަކުރުމަށް ދީފައިވާ ޖާގަ ނުފުދޭނަމަ، މި ފޯމުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެ: މި ފޯމުގައި މަޢުލޫމާތު ފުނޯޓު

 

 


