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 ފުަރތަމަ ަވނަ ައހަރުެގ  2023ުދވަުހ ޭބއްެވިވ ަރއްޔިުތްނގެ މަޖިލީުހެގ  ހޯމަ ިވ  20މާރިުޗ  2023
 ިޚދުމަުތގެ  ިދވެިހ ފުުލހުްނގެ ) 2020/34ނަްނބަރު  ޤާޫނނު "ަޅ ވަަނ ޖަލްާސއިްނ ފާްސކު 19ދައުުރެގ 
 ަވނަ މާއްާދަގއިާވ ގޮތުގެ  92  ާޤޫނނުއަސާީސގެ ބިލު" ގެަނއުުމގެ ިއޞްލާޙު ަވނަ 1 އަށް ޤާޫނނު( 

ދުަވހު ަރއީސުލްޖުްމހޫރިްއޔާ ަތޞްދީުޤ  ބުދަ( ިވ 30 ަޝޢުބާން 1444) 22މާރިޗު  2023 ،ންމަތީ
 ިދެވހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަުދ ާޝއިުޢ ކުެރވިްއޖެެއވެ. ،މި ބިލު ާޤޫނނަކަްށވެ ،ކުރެްއވުުމން
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 2023/2 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

            އަށް ( ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު ) 34/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 

 .އަށް އަންނަނިިވ އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން( ޚިދުމަތުެގ ާޤނޫނުދިެވހި ފުުލހުންގެ ) 2020/34ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 .އަންނަނިިވ ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން ވަަނ މާއްދާ 17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

 ކުރިން  ރެކްރޫޓުކުރުމުގެ 
 ބެކްގްރައުންޑް  އިތުރު 

 ކުރުން ކް ޗެ 

 ރައްޔިތުންގެ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަކީ ދިެވހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޢާންމު  )ހ( 17.

 ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ވަޒީފާއަކަށްާވތީ ފުލުހުންގެ 

 ޚިދުމަތުގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއަކަށް އެްއވެސް މުވައްޒަފަކު ަކނޑައެޅުމުގެ

ދުމަތުގެ ުމވައްޒަފުންގެ ޚިކުރިން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ފުލުހުްނގެ 

 ެބކްގްރައުންޑް  ގޮުތގެމަތިން އެމީެހއްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ަގވާއިދުތަކުގަިއވާ

 .ޗެކްކުރަންވާެނއެވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ުފލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާައށް ކުރިމަތިާލ  )ށ(  

ކަންކަްނ  ފަރާތްތަކުެގ ބެކްްގރައުންޑް ޗެކްކުރުުމެގ ގޮތުްނ އަންނަިނވި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ކުށުގެ ެރކޯޑު ސާފުކުރުން؛  (1)   

 ބެކްގްރައުންޑް އެނަލިސިސްެއއް ހެދުން.  (2)   

ފުުލހުންގެ ޚިދުމަުތގެ ވަޒީފާއަްށ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް )ނ(  

  ކުރިމަތިާލ ފަރާތްތަުކގެ ބެްކގްަރއުންޑް ޗެްކކުރުމުެގ ގޮތުްނ މި މާއްދާގެ 

( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުްނ ހަދާ ެބކްގްރައުންްޑ 2)ށ( ގެ )

ޕޮިލގްރާްފ ނުވަތަ އެނޫންެވްސ ވަސީލަތެްއ  ،އެނަލިސިސްއަކަށްފަހު 

 މެދުވެރިކޮށް އިުތރު އެނަލިސިްސ ހެދުމަކަށް ިމ މާއްދާ ުހރަެހއްނާޅައެވެ.
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 ރައުންޑް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާއަށް ުކރިމަތިލާ ފަރާތްަތކުގެ ެބކްގް )ރ(  

ޗެކްކުރުމުގެ ގޮތުން މި މާއްާދގެ )ށ( އަދި )ނ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ކަންކަްނ 

ފުރިހަމަކުރުމުަގއި ޢަމަލުުކރާނެ އުޫސލުތަކާިއ އެކަންކަން ުފިރހަމަކުރުމުގަިއ 

ބޭނުންކުރެވިދާނެ އިުތރު ވަީސލަތްތައް، މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ 

 ނެެއވެ.ގަވާއިދުތަކުަގއި ބަޔާންުކރަންވާ

 

 .ވަަނ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން 100ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ ހުއްަދ ދެޭވ ކޮންެމ ފަރާތަީކ ތަޙްޤީޤުުކރުާމ ގުޅުންުހރި  (ކ) .100 

ދާއިރާއެއްކަމަށް ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުން ޤަބޫލުުކރާ އެންމެ ދަށްވެގެްނ 

ުލކޮށްފައިާވ ފަރާތަކަްށ ާވންވާނެއެވެ. ހާސިޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުެގ ސަނަދެްއ 

   ގެ ނިަޔލަށް  2024ރިުޗ މާ 27ލުުކރުމަށްޓަކައި، ހާސިމި މަޤްޞަދު 

މި އަކުރަްށ ޢަމަލުުކރުން ފަސްުކރުމުެގ އިޚްތިާޔރު ކޮމިަޝނަރ އޮްފ 

 ޕޮލިސްއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 
ކޮށް، ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުުކރާ ދުވަުހްނ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤު .3

 .ފެށިގެންނެވެ

______________________ 


