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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

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

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

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2017 ޖަނަވަރީ 26 – 1438 ރަބީޢުލްއާޚިރު 28ތާރީޚު 18އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ދުަގވާއި  ދިނުމާެބހޭއަދަބު އެ ކުށްަތކަށްޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކުށްތަކާއި، 
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  މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް

   ،މާލެ       
  ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

 ދުގަވާއި ދިނުމާބެހޭއަދަބު އެ ކުށްތަކަށްޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިާދރީކުށްތަކާއި، 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ 17ގެ  (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) 2008/5 ަނންބަރުމިއީ، ޤާނޫނު   .1  ޢާރަފުތަ

ލެވިފައިވާ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސްގެ އި(ނ) އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވަ

 އެ ކުށްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ފެންނަ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، 

  ދެވެ.ގަވާއި ދިނުމާބެހޭއަދަބު

އަދަބު  އެ ކުށްތަކަށް ދަށް ކިޔާނީ "ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކުށްތަކާއި، މި ގަވާއި  .2  ދުގެ ނަން ގަވާއި

" އެވެ.ގަވާއި ބެހޭދިނުމާ   ދު

ޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މި ގަވާއިދުގެ މަޤު  .3  މަޤްޞަދު

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ކުރާ  މުވައްޒަފުން

ނޑައެޅުމާއި، އެ ކުށްތަކަ ށް ދެވޭނެ އަދަބުތަކާއި ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށްތައް ކަ

ނޑައެޅުމާއި، މިފަދަ އިޖްރާޢާތު އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެހައި   ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހި މައްސަލަތައް ތަޙު ޤީޤުކުރުމާއި، އަދަބު ކަ

 އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު މުވައްޒަފުންނާމެދު މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެމަތިން 

  ޢަމަލުކުރުން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

ދު ތަންފީޒުކުރާ މި ގަވާއި

  ފަރާތް
  ދު ތަންފީޒު ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.ގަވާއިމި   .4

ލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ މޯ  (ހ)  .5  ތިޞާސްޚުދުގެ އިގަވާއި

 ކަމުގައިވިޔަސް ކުށެއް ކުރިއިރު ހުރީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

  ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.އިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދުގަ އިމުވައްޒަފަކާމެދު މި ގަވާ އެ
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ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ 

  މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތް
އިދާރީ މައްސަލަތައް  ،މުވައްޒަފުންގެ ޑިސިޕްލިަނރީ މައްސަލަތަކާއި  (ހ)  .6

ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ތަޙުޤީޤު

ނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.ކޮމި ،ބައެއް ޚާއްޞަ   ޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަ

ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ތަޙުޤީޤު (ހ) މާއްދާގެ  މި  (ށ)    

ހިންގަންވާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ނޑައަޅުއްވާ، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކަށްވުރެ  ޕޮލިސް ކަ

  ރޭންކެއްގެ ފުލުހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ދަށްނޫން

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑާއި 

  ކޮމިޓީ  އިސްތިއުނާފު
މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ފެންނަ ޑިސިޕްލިނަީރ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު   (ހ)  .7

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑެއް    ލަންވާނެއެވެ. އިއެކުލަވަ ކަ

ކުރުމަށްޓަކައި  އިސްތިއުނާފުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑު  (ށ)    

. އިއެކުލަވަ ކޮމެޓީއެއް  އިސްތިއުނާފު     ލަންވާނެއެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިސިްޕލިނަރީ ބޯޑާއި  މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) މި  (ނ)    

ނޑައަޅައި  މެންބަރުންކޮމެޓީއަށް  އިސްތިއުނާފު އްޔަންކުރާނީ ޢަ މެންބަރުންކަ

    ނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ.ކޮމިޝަ

 އިސްތިއުނާފު ގައިވާ  ގައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑާއި (ށ) މާއްދާގެ (ހ) މި  (ރ)    

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް  ،ޓް ބަލަހައްޓާނީކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެ

 .   ބަލާ ފަރާތުންނެވެ

  ލަތައް ގިންތި ކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.މެދު ހުށަހެޅޭ މައްސައްޒަފުންާނވަމު  .8  މައްސަލަތައް ގިންތިކުރުން 

  ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ މައްސަލަތައް؛ އިންފޯމަލް  )1(      

  ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް؛   )2(      

ނޑައަޅާފައިވާ ރިޒޮލިއުޝަނަ އިންފޯމަލް  (ހ)  .9  ރިޒޮލިއުޝަން  އިންފޯމަލް އުސޫލުތަކާ ނުވަަތ ކީ ކަ

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފަކު  ،ޢަމަލެއް ޚިލާފު ނަލިޒަމާޕްރޮފެޝަ

ލެވެލްގައި އަޅަންޖެހޭ  ގެ ޑިޕާޓްމަންޓުގުޅިގެން  އެ މައްސަލައަކާކޮށްފިނަމަ 

  .   ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ

ކޮމާންޑެއްގައި  ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ނިންމޭ މައްސަލަތައް އެ އިންފޯމަލް  (ށ)    

. އަދި އްގައި ނުވަތަ ޔުނިޓެއްގައި ރިކޯޑުންޓެމަ ނުވަތަ ޑިޕާޓް ކުރަންވާނެއެވެ
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  ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ކޯޑުއްޒަފެއްގެ ރިވަމުއެ 

ރިޒޮލިއުޝަންގެ  އިންފޯމަލް

  ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ގޮތުގައި 
ންފޯމަްލ ) ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ އ9ިގެ (މި ގަވާއިދު  (ހ)  .10

  ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  އި ބެލޭނެ ކަންތައްތައްގޮތުގަ ރިޒޮލިއުޝަންގެ

 ކުޑަކުރުން.ފުލުހުންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާ  )1(      

، ވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އާލާތަކަށް، އުޅަނދަކަށްމު  )2(      

ނުވަތަ  ގިގެންނޔުނިފޯމަކަށް ނުވަތަ ހަތިޔާރަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭ

ތަ ހަލާކުވެގެން އެކަން ގެއްލިގެން ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިގެން ނުވަ

ތެރޭގައި  ނާންގައި  ވަގުތެއްގެ  ޖެހޭ ފަރާތަށް، އެކަށީގެންވާއަންގަން

  އޮތުން.

  ހުތުރުބަހުން މުޢާމަލާތްކުރުން.  )3(      

 ކިޔަމަންނުވުން.ޫނނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ވެރިޔަކު ކުރާ އަމުރަކަށް ޤާ  )4(      

      )5(    .   ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުން

އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތަށް ނޭދެވޭ   )6(      

 ޚިލާފު ވާހަކައެއް ދެއްކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޤީގަތާޙައަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ 

  ޢަމަލެއްކުރުން.

  .ނުވަތަ ކުރުން ހިންގުންއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިނޫން ޢަމަލެއް ޞި  )7(      

ފުލުހުންގެ އުަޅނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ނެތި ފުލުހުންގެ އުޅަނދެއް   )8(      

  ދުއްވުން.

(ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމާބެހޭ  REG-09ނަންބަރު  ވާއުިދގަ  )9(      

(  ުބނުމަށްފަހު ސަލާމް ބުނުމާއި، ޚިލާފަށް ސަާލމް އާ ގަވާއިދު

ބޭނުންފިޔަވައި  ބުނި ފަދަ ސަާލމް މަސްދަތުރު، ޕިކްނިކް ދަތުރުދިއުން

ރީއަށް ޒިއެހެން ބޭނުމަކު އޮފީހުގެ ހުއްދަނެތި ރަށުން ބޭރަށް ދިޔުމާއި ހާ

  ކުރުން.ފަރުވާކުޑަ

)ގަވާއިބެހޭ ވަޒީފާއާ( REG-04 ނަންބަރުދު ގަވާއި )10(       ޚިލާފަްށ  އާ  ދު

  .މުވައްޒަފުން ލައްވައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުވުން
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ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން  (ށ)    

ނޑައަޅާފަ އެ  ތަކާއުސޫލުއިވާ މުވައްޒަފަކު ކުރި ކަމަކީ ނުވަތަ ޢަމަލަކީ، ކަ

  ޢަމަލެއް ކަމުގައިވުން.   ޚިލާފު ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމާނުވަތަ ފުލުހުންގެ 

ބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓް ސްމާއްދާގައި ބުނާފަދަ ކަމެއް މުވައްޒަފަކު ކުރީ އޭނާ ނި މި  (ނ)    

ޓްމަންޓެއްގެ ބެލުމުގެ ޓެއްގައިނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޑިޕާޓްމަންނޫން އެހެން ޑިޕާ

ތަނެއް ބެލެހެއްޓުމާ  ޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ އެއްގައިނަމަ އެ ޑިޕާވާ ތަނެ ދަށުގައި

ބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެކަން ސްމުވައްޒަފު ނި  ވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން އެ ހަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  12ދުގެ މި ގަވާއިއެވެ. އަދި އަންގަންވާނެ 

  އެވެ.ޢަމަލުކުރަންވާނެ ންޓުންޓްމަބަތްވާ ޑިޕާސް ދު އެ މުވައްޒަފު ނިއެކަމަކާމެ

 REG-03 ނަންބަރުދު ގަވާއި) އަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި 2ގެ (ހ) ގެ (މި މާއްދާ  (ރ)    

)ގަވާއި(ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ  ގައިވާ ކަންތައްތަކަށާއި،  ދު

 އި ދުއްވަ އެއްގަމު އުޅަނދު(އިންޖީނުލީ  ORD-19 ނަންބަރު އޯޑަރު

ވަނަމާއްދާގެ (ރ) އަދި (ޅ) ގައިާވ  3ގެ  ރ)ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އޯޑަ

(ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  REG-14 ނަންބަރު ދުގަވާއި ،ކަންތައްތަކަށާއި

ލަތާއި، އާލާތްތައް ގެންގުޅެ، ވަސީއަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި، 

) ގެ ގަވާއިތަކެތީގެ ބޭނުންހިފުމާބެހޭ  ބަލަހައްޓައި އެ ވަނަ މާއްދާގައިާވ  7ދު

  ންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.ކަ

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ 

  ކުށްތައް
ދުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތައް ތިރީގައި ގަވާއިމި   (ހ)  .11

  ވަނީއެވެ.މިބަޔާންކުރެވިފައި 

ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  10ގެ މި ގަވާއިދު  )1(      

ކުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ކަންތައްތަ 

  ޅަންޖެހުން.އަފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފިޔަވަޅު  2

ރިޒޮލިއުޝަންގެ  އިންފޯމަލްވަނަ މާއްދާގައި  10ގެ މި ގަވާއިދު  )2(      

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް  ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި 

ހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުން ޖިނާއީ ކުށެއްކަމުގައި އުޤޫބާތުގައާއި އެ

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްނަމަ އެކުށުގެ ދައުވާ ޝަރުޢީ ކޯޓުގައި  ކަ

ނުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމާފައިވާ 

  މައްސަލަތައް.
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ރިޒޮލިއުޝަންގެ  އިންފޯމަލްވަނަ މާއްދާގައި  10ގެ މި ގަވާއިދު  )3(      

ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމުގައި ގޮތުގައި ބަޔާން

ވީނަމަވެސް އެޢަމަލެއް ހިންގީ އާއްމުތަނެއްގައި ނުވަތަ މިމުއައްސަސާެގ 

   މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އާއްމުން ތިބި ތަނެއްގައި ކަމުގައިވުން.

މަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަމެއްކުރިކަ 10ގެ މި ގަވާއިދު  )4(      

ވަނަ މާއްދާެގ  12ހުށަހެޅިގެން އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި 

ފިޔަވަޅެްއ އެޅުމަްށ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުން. އިންކާރުކުރުން

 ބުނެދޭންޖެހޭނެ ކަމަްށ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު   )5(      

(ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގައި ނުވަތަ  2008/5 ނަންބަރުޤާނޫނު 

ވާއިދެއްގަިއ ގަޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ އެއްވެސް  އެ

ނޑައަޅާފައިވާ  ލަތްތަކުގައި ނަން ނުވަތަ ސަރވިސް ނަންބަރު ހާކަ

  ވަންހަނާކުރުން.

ތަ އެއްވެސް ފޮތެއްގައި ނުވަޤީޤަތް އޮޅޭފަަދ ޢިބާރާތަކުން، ރަސްމީ ޙަ  )6(      

 ލަތެއްގައި އެފަދަވަސީޑެއްގައި ލިޔުން ނުވަތަ މީޑިއާގެ އެއްވެސް ރިކޯ

ޝެއަރ ކުރުމާއި، ހަމަ  ،ހެދުމާއި އިއެއްވެސް ޢިބާރާތެއް ލިޔެ ކުރަހަ

  އެފަދަ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ އޯޑިއޯއެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯއެއް ހިމެނުން.

އް ނުވަތަ އެފަދަ ފަކަށް ނިސްބަތްނުވާ، ފުލުހުންގެ ުޔނިފޯމެއެ މުވައްޒަ  )7(      

ލާތެއް ނުވަތަ އާޔުނިފޯމެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ 

 އި ޑިއުޓީކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއްޔާއޮޕަރޭޝަންތަކުގައް

އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި، ހުއްދަ ނެތި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ 

މުވައްޒަފަކަށް  ނުވަތަ އެފަދަ އެއެއްޗަކާ ގުޅުމެއް ނުވާ، ބޭނުންކުރުން

ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބޭރު ފަރާތަކަށް ދިނުން، 

  ނުވަތަ ޙަވާލުކުރުން.

މުވައްޒަފަކު ދޭން ޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ނުދިނުން ނުވަތަ ފޮނުވަން ޖެހޭ   )8(      

ރިޕޯޓެއް ނުފޮނުވުން ނުވަތަ ފޮނުވުން ލަސްކުރުން ނުވަތަ ދިނުން 

ގުޅިގެން، ހުށަެހޭޅ ޙަރަކާތްތެރިވި ކަމަކާއެމީހަކު ލަސްކުރުން ނުވަތަ 

  މައްސަލައެއްގައި ދޭންޖެހޭ ބަޔާނެއް ނުދިނުން.
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އެއް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤެއް ނުވަތަ އަޑުއެހުމަކާބެހޭ ވާހަކަ  )9(      

އްސާކުރުން ނުވަތަ ހިނުބެހޭ މީހަކާ  ކާ ތު އެކަމަބެހޭ މަޢުލޫމާކާއެކަމަ

  ކުރުން.އަންގަން ނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަ

ތަ އިން ހިންގާ ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ނުވަމޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް )10(      

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޭންނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހިންގާފައިވާ އޮޕަރޭޝަނަކާ

  ދިނުން.

 ވަކިބަޔަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ތަންތަނަށް ހުއްދަނެތި ވަނުން. )11(      

ގެ ކިބައިގައި ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް )12(      

ފަދަ ޢިބާރާތަކުން ނުވަތަ  ޑުން ބޭރުވާނލާޤީ މިންގަހުންނަންޖެހޭ އަޚު

ފަަދ  ބޫލުކުރެވޭ ގަޑުން ބޭރުވެފައިވާކަމަށް ނލާޤީ މިންގައަޚު

ލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ވަސީޢިބާރާތަކުން މީޑިއާގެ އެއްވެސް 

  ން.    ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ ހިންގު

ނގާ ކަމަކާބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ހި )13(      

ލަތެއް ވަސީނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް މީޑިއާގެ އެއްވެސް ހާމަކުރަން

ގައި ލިޔެވޭ އެފަދަ މީޑިއާ ބޭނުންކޮށްގެން ހާމަކުރުން ނުވަތަ ސޯޝަލް

އެއްވެސް އެއްޗަކަށް  ކުރެވޭ އެފަދައިޢުވާހަކައަކަށް ނުވަތަ ޝާ

މަލެއް ކުރުން ނުވަތަ ޢަކުރާކަން ދޭހަވާގޮތަށް އެއްވެސް އީދުތާ

  .   ހިންގުން

އެކަކު އަނެކަކަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުތުރު ޢިބާރާތުން  މުވައްޒަފުންގެ )14(      

ނުވަތަ އިޙްތިރާމް ކުޑަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވާފަދަ ގޮތަކަށް 

އްވެސް ކަމެއް ލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެވަސީމީޑިޔާގެ އެއްވެސް 

ލަތެއްގައި ލިޔެވޭ ނުވަތަ ވަސީމީޑިޔާގެ އެއްވެސް  ،ކުރުމާއި

ކުރާކަން ދޭހަވާގޮތަށް ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ތާއީދު ކުރެވޭ އެ ޢުޝާއި

  .   އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ ހިންގުން

ން ފަދަ ޢަމަލަކަށް އަރައިގަތުމަށް އެހެ ގައި ބުނެވުނު  މި މާއްދާގެ (ހ) )15(      

  މުވައްޒަފަކަށް ހިތްވަރު ދިނުން.

ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން ފިޔަވައި ޖިނާއީ  މި މާއްދާގެ (ހ) )16(      

ގައި ނަމަވެސް ޑިސިްޕިލނަރީ ކުށެއް ކަމު ،ކުށަކަށް ނުހިމެނޭ
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ނޑައަޅާ ކުށްތައް.މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް   އިން ކަ

 ޒަފަކު، ހެދިފައިވާ ުއސޫލާ ވައްމޯލްޑިވްސް ޮޕިލސް ސަރވިސްގެ މު )17(      

ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދީ  ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ

ކުރުމާއި  ވަކިކަމަކަށް ޑިމާންޑު  ބިރުދެއްކުމާއި، ހަމައެފަދައިން

ނޑުން ންގެ މެދުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަޚުމުވައްޒަފު ލާޤީ މިންގަ

ނުވަތަ ހަޅުތާލަކަށް  ބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށްގަބޭރުވެފައިވާކަމަށް 

ފަދަ ގޮތަކަށް  ނުވަތަ ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެއްދުމަށްކަމަށް މާނަކުރެވޭ

ބައްދަލުކުރުމަށް  ފަކާއެ މުވައްޒަމީހުން އެއްފަހަރާ  އެކަކަށްވުރެ ގިނަ

ދިއުމާއި، އެފަދަ ގޮތަކަށް ގުރޫޕެއް އުފައްދައިގެން ޕެޓިޝަން ހެދުމާއި، 

  ކަށް ޢަމަލުކުރުން. ފޮނުވުމާއި، ނެރުމާއި އެފަދަ ގޮތަ 

ނަ ވަ 17ގެ   (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) 2008/5ނޫނު ނަންބަރު ޤާ )18(      

ފައިވާ ލާއިމާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވަ

  ތަކާ ޚިލާފުވުން.އޯޑަރު ނެރެފައިވާވުމާއި، ގަވާއިދަކާ ޚިލާފު

  ހުއްދަނެތި ޑިއުޓީއަށް ނުނިކުމެ ހުރުން. )19(      

ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު) 17މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (  (ށ)    

މީހުން ވެރިއަކާ ބައްދަލުކޮށް  ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙު

ހަމައެފަދައިން ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން ސިޓީ ފޮނުވުމާއި  ،މަޝްވަރާދިނުމާއި

  ޅައެވެ.ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ހުރަހެއް ނައަ

 ގެ (ހ) ގައި ބުނާ ކުށެއް ނަމަމި މާއާްދމުވައްޒަފު ކުރި ކުށަކީ   )ނ(    

ޑަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ ރީ ބޯއެ މައްސަލައެއް ޑިސިޕްލިނަ

  ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ރިޒޮލިއުޝަންގެ  އިންފޯމަލް

  ގޮތުގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް
ދު އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް މެ ޝަންގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނާރިޒޮލިއު އިންފޯމަލް  (ހ)  .12

. މި ވެގެން މި މާއްދާގައި ބަޔާން ދުގެ ދަށުން އެޅޭ ކޮންމެ މި ގަވާއިވަނީއެވެ

  ކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.ންޓެއްގައި ރިކޯޑުޑިޕާޓްމަ ފިޔަވަޅެއްވެސް އެ

  ކުރުމަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުން. އިޞްލާޙު ،ފުރަތަމަފަހަރު  )1(      

ލިޔުމުން  އި ނަރީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގަޑިސިޕްލި ،ދެވަނަފަހަރު  )2(      

.   ސޭނަ   ހަތާއި އިންޒާރު ދިނުން
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ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފު މި މާއްދާ  (ށ)    

ލެވެލްގަިއ  ގެޑިޕާޓްމަންޓުކަންތައްތައް  ކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވިއިޞްލާޙު

  ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކު މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓް ނުވަތަ ސެކްޝަްނ ފަ އެ މުވައްޒަ  )1(      

  ބަދަލުކުރުން.

) REG-04ވާއިދު ނަންބަރު ގަ  )2(        ޒު ރުއާތަ އާ  (ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު

ުނވަތަ އިތުރު މަސައްކަތް  ޖެއްސުން ކުރަންޑިއުޓީ ށްނުވާގޮތަށް އިތުރަ

. ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކު ފަރުވާކުޑަކުރި ކަމެއް  ޙަވާލުކުރުން

ގަޅަށް ކުރުވުމަށްފަހު ހެޑް އޮފް ނއެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ރަ

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް  ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ކަ

  ކުރުމަށް އެންގުން. ރިޕޯޓު

ންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަުޅ އަޅައިފިނަމަ އި  (ނ)    

. އޮންނަންވާނެއެޅުނު ފިޔަވަޅެއް ލިޔުމުން ފެންނަން  އަދި މި ގަވާއިދުގެ އެވެ

އެޅުނުކަން   ގައިވާ 'އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ފިޔަވަޅު 1ޖަދުވަލު 

' އެ މުވައްޒަ      ފަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.އަންގާ ލިޔުން

ކުރިކަމަށް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަމެއް 10ގެ މި ގަވާއިދު  (ރ)    

ހުށަހެޅިގެން އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި  މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި 

ކުރުމަށް ފިޔަވަޅަކަށް ޢަމަލު (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުން އެ

އެްއ އެ މައްސަލަ ނުވަތަ އެއްބާރުލުން ނުދީފިނަމަ ކޮށްފިނަމައިންކާރު

ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ 

  މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މައްސަ

  ފޮނުވުން 
ކުރާނީ، ޖިނާއީ ޤީޤު ލަތައް ތަޙުސަމުވައްޒަފުންކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައް  (ހ)  .13

ނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެތަޙު އިމައްސަލަތައް ބަލަ . އަދި ޤީޤުކުރުމަށް ކަ

ނުވަތަ ޢަމަލާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް އަޅަންޖޭެހ  އެ މުވައްޒަފު ކުރި ކުށާ

ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުަމށް އެ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫާމތު 

ތަްއ ކުރާ ފަރާތުން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަޤީޤުލައެއް ތަޙުއެ މައްސަ

  އެވެ. ބަލާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެ
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ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލައެއް މި މާއްދާ  (ށ)    

 އި،އްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށާހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެކަން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަ 

 ފުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށްމުވައްޒަ

. އަދި ގެ ތެރޭގައި ގަޑިއިރު 24 ގެ ތެރޭގައި ގަޑިއިރު 48އަންގަންވާނެއެވެ

އެ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާީރ 

  މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ފޮނުވާ މައްސަލައެއް   (ހ)  .14  ކުރުންޤީޤުލަ ތަޙުމައްސަ

ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެ  އިންފޯމަލްއަކީ އެ މައްސަލަކުރުމުން ޤީޤުޙުތަ

 އިންފޯމަލް އެއް އެ މައްސަލަމައްސަލައެއްކަމުގައި ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ 

  ޓަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.ޑިޕާޓްމަންގޮތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ރިޒޮލިއުޝަންގެ

މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަީކ ޢާއިލީ މަްއސަލައެއް ނުވަތަ   (ށ)    

ންގާފައިވާ ކުށުގެ މައްސަަލ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްނަމަ އޭނާ ހި 

ލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ޤީޤުކޮށް ބަލާނީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މޯތަޙު

 . ދަށުން  ދުގެމި ގަވާއިސާވިސްގައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ

ނޑައެޅޭނީ ހަމައެކަނި އެ މުވައްޒަ ފަކާމެދު ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ އަދަބު ކަ

ޢަމަލު  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ އެ

  ޖެހޭ ފިޔަވަޅެކެެވ.ހިންގާފައިވާތީ އޭނާއާމެދު އަޅަން 

ގަންވާނީ ދަށުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަ ދުގެމި ގަވާއި  (ހ)  .15  ސުވާލުކޮށް ބަޔާންނެގުން 

އެއްރޭންކެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ސީނިއާ ރޭންކެއްގެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ

  މުވައްޒަފެކެވެ.

ވެސް، ހެކިބަހުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގައި އެހެން އޮތްނަމަ ގެ (ހ)މި މާއްދާ  (ށ)    

ރޭންކެއްގެ  ކުރުމުގެ ގޮތުން ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގާނަމަ ވަކިލޫމާތު ސާފު ޢުމަ

 .   ފުލުހަކު އެކަން ކުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ

  ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 
ންގެ ޑަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ހަމަ އެކަނި މުވައްޒަފުޑިސިޕްލިނަރީ ބޯ    .16

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުން،  ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލަން ކަ

) ގައިވާ "ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަާޅ 2( މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

  އިންނެވެ. "ފޯމު



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                    18 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

12 

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ 

  ކުށްތަކަށް ގޮތް ނިންމުން 
ތަށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކުށަކީ ޝަރީޢަ މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ  .17

ޤީޤަށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި އަކަށް ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް ތަޙުމައްސަލަ

ކުޅަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް  ކަމަކީ، އެ އަދި ޤަރީނާ ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ

ސާއެއްގައި، އެފަދަ މީހަކު ޕޮލިސް ސަރވިސް ފަދަ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ މުވައްސަ

ސަބަބުން އެހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި  އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ އޭގެ 

ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވެދާނެ ފަދަ ނުވަތަ ބުރޫ  އާންމު މުވައްސަސާގެ މައްޗަށް 

 ލާފުއި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއާ ޚިނުވަތަ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އަރާފާނެ ކަމެއްކަމަށް

ނޑައެޅިފައިާވ މި ގަވާއިކަމެއްކަމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި  ދުގައި ކަ

ނޑައެޅިދާނެ އެވެ.ފެއްއެ މުވައްޒައަދަބުތައް    ގެ މައްޗަށް ކަ

ލިނަރީ އަދި އިދާރީ ޑިސިޕް

  އަދަބު ކަޑައެޅުން ކުށްތަކަށް 
) ގެ  2008/5 ނަންބަރުޤާނޫނު   .18 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  67(ފުލުހުންގެ ާޤނޫނު

ނޑައެޅޭ އަދަބުތައް ތިރީގައި  ގައިވާގޮތުގެމަތިން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް ކަ

  ވަނީއެވެ.މި

  .ކައުންސެލިންގ ދިނުން  (ހ)    

ކައުންސެލިންގ ދިނުމަކީ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް ދެވޭ އެންެމ 

. މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ޑި ސިޕްިލނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލައެއް ކުޑަ އަދަބެވެ

މީހަކު އިސްލާޙުކުރުމަްށ  ދިމާވެއްޖެނަމަ ކައުންސެލިންގ ދީގެން އެ

. ކައުންސެލިން ދިނުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން  ގމަސައްކަތްކުރަން ވާނެއެވެ

ދޭފަރާތުެގ  ގކުރުމަކީ ކައުންސެލިންޒުނިންމައިފިނަމަ އެކަމެއް ތަންފީ

ދިން  ގފަކަށް ކައުންސިލިންގ ދެވިއްޖެނަމަ ކައުންސެލިންޒިންމާއެކެވެ. މުވައްޒަ

. ފަރާތުން އެކަން ރިކޯޑު   ކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ
 

  ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުވުން. ޞަޚާއް  (ށ)    

މުވައްޒަފު ކުރި ޑިސިޕްލިނަީރ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ 

އެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ފެނިއްޖެ މައްސަލައެ  ،ތަމްރީނާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމެއްކަމަށް

ހިނދެއްގައި އެފަދަ ކުށެއް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން 

އެކަމާގުޅޭ އިތުރު ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންގިދާނެއެވެ. އެފަދަގޮތަކަށް 

ބައި ކުރިޔަށް  ތަމްރީނެއް ދިނުމުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ އެ 

. އަދި ތަމްރީނުދާނީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުގެން މަށްފަހު ދިނު ރާ ފަރާތަކުންނެވެ

. އަދި އެފަދަ ތަމްރީނެއް ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެތަމްރީނު ދެވުނުކަން ރި އެވެ

ހިނދަކު ކުރިން އި ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ނުކުރާހަ ދިނުމަށް ނިންމުމަށްފަހު އެ
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. ޚާއްހައްޔަތު މީހަކު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަސްއޫލި އެ  ޞަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ނޑައަޅާ މުވައްޒަފު، އެ  ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމުގެ  ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަ

ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ވެސް ވަކި މުއްދަތެއްގެ  ކުރިން ނުވަތަ އެ

އިތުރު  އިގަގެން އޭނާއާ ދޭތެރޭކޮށް  ތެރޭގައި އޭނާ އެފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރުކޮށް

އެ މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުްނ ފިޔަވަޅެއް އެޭޅނެކަމަށް ނިންމާފައިވާނަމަ، އެކަން 

  ކުރަން ވާނެއެވެ.އިންޒާރު އިއަންގަ
 

  ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުވާފަދަ ޚާއްޞަ ކައުންސެލިންގ ދިނުން.  (ނ)    

 އަކީ މުވައްޒަފަކު ކުރާރުވުމަށްދޭ ޚާއްޞަ ކައުންސެލިންގޤާބިލުކަން އިތުރު ކު

ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޢަމަލު ވަކި ގޮތަކަށް 

ނޑައެޅޭ ވަކި  ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ބައްޓަންކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެގޮތުން ކަ

ގުޅުންހުރި ފަންނީ  މްރީންތައް ލިބިގަތުމާއި އެކަމާރުވެ ތަހާޒިސެޝަންތަކަށް 

. އަދި  ރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކައުންސެލިންގ ފު  މި މީހުންގެ އިރުޝާދު ލިބިގަތުމެވެ

  އެވެ.  ވާނެ ކުރަންކޯޑުގޮތް ރި
   

  .ރެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުވުްނކައިރިން ސްޕަވައިޒްކު  (ރ)    

މީހާއަށް  މުވައްޒަފަކު ކުރި ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކާ ގުޅިގެން އެ 

ކުރެވޭ ގޮތަށް ޕަވައިޒުމުގެ ގޮތުން ކައިރިން ސްލާޙުވުމަށް ފުރުޞަތެއް ދިނުޞްއި

. މިގޮތަށް ފު ރުޞަތުދެވޭނީ ކައިރިން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ

. އަދި ލަތެއްހާލާޙުވާނެކަމަށް ފެނިއްޖެ ޞްމީހަކު އި  ކޮށްގެން އެސުޕަވައިޒު ގައެވެ

ދާކުރުމަށް ނިންމާއިރު ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާ އަކައިރިން ސްޕަވައިޒު

ނޑައަޅަ ކުރާނެ ސުޕަވައިޒު . ކައިރިން ސުޕަވައިޒުމުއްދަތެއް ކަ ކުރާނީ ންވާނެއެވެ

. އެޑިޕާޓްމަންކުރާ ވަގުތަކު މަސައްކަތް އޭނާ އެ މުއްދަތުގައި އޭނާގެ  ޓަކުންނެވެ

ވައިޒް އެވެ. އަދި ސުޕަކުރަންވާނެކޯޑުރިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް 

ޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ފަރާތުން އެކަން ޑިސި ކުރި ކުރުމަށްފަހު، ސުޕަވައިޒު

  މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 

  .ޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުންވަ  (ބ)    

މަސައްކަތްކުރާ ، ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި

ރާ ރަށް މަސައްކަތްކު، ޑިޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކުރުން، ޔުނިޓް ބަދަލުކުރުން

ޑިސިޕްލިނަީރ ތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚު

 ،ޑިޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކުރިނަމަ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ  ބޯޑުން ނޫންގޮތަކަށް
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. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  އެއީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވުނު އަދަބަކަށް ނުވާނެއެވެ

ތަން ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އެބަދަލު  ތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދޭވޭ އަދަބެއްގެ ގޮ

ފަރާތުން އެކަން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް  ގެނައި

  އަންގަންވާނެއެވެ.
 

  ރޭންކު ދަށްކުރުން.  (ޅ)    

މުވައްޒަފަކު ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ރޭންކު 

، ދަށްކުރުމުގައި  ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ، މަޤާމު ، ރުމަށްދަށްކު

(މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ  REG-08 ނަންބަރު ދު ގަވާއި ކުރާނީޢަމަލު

) އާ ގަވާއިބެހޭ ން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާނިޝާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ދު

 . ގޮތުން ރޭންކް ދުގެ ދަށުން އެޅޭ ފިޔަވަޅެްއގެމި ގަވާއިމަތީންނެވެ

ދަށްކުރެވިއްޖެނަމަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އެކަން 

  ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

  
 .ްނވަޒީފާއިން ވަކިކުރު  (ކ)    

އަދަބެއް  ންކާ ގުޅިގެނުވަތަ އިދާރީ ކުށަ މުވައްޒަފަކު ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ 

މީހަކަށް ލިޔުމުން  ދިނުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން އެ

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު އެކަން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި 

  އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 ވަނިކޮށް،ވަކިކޮށްފައިވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   (އ)    

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އްގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކުރަންވާނީ، އެ މުވައްޒަފެ

ނިހާއީ ހުކުމަކަށް  ،ހުކުމް ކޯޓަކުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކުރާ

  ވުމުންނެވެ.

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ ބޯޑަށް   (ހ)  .19  ނިންމުން ބޯޑުން ނިންމާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ބެހޭގޮތުން  ޒިރުގައި އެކަމަކާހާގެ އަޣުލަބިއްޔަތުގެ މެންބަރުން ކަ

މެދުގައި ހާމަކޮށް ނެގޭ ފެންނަ ނުފެންނަ  ގެ މެންބަރުންމަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު 

. ފެންނަ ނުފެންނަ  ދަދު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ރިޔާސަތުން ވޯޓު އަވޯޓަކުންނެވެ

. ނިންމާނީ އަށް ގޮތެއް އެ މައްސަލަދީގެން    އެވެ

ޑިސިޕްލިނަރ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ މައްސަލައެއްގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް   (ށ)    
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ބަރަކު ޝާމިލުވާނަމަ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ބޯޑު ންބޯޑުގެ މެ

ބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމެއް ންމެ ބުނާފަދަ އެ ގައިހިންގުމުގެ އޯޑަރު

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އެއްވްެސ  އެ މައްސަލައެކުލެވޭ މައްސަލައެއްނަމަ 

ނޑައެޅުމުގައި އެއެ މައްސަލައަޑުއެހުމެއްގައި އަދި  ބަރަކު ންމެ އާމެދު ގޮތެއް ކަ

. ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެ   އެވެ

ނޑައަޅަންވާނީ   (ނ)     މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އަދަބެއް ކަ

ރުގައެވެ. ހާޒިށްފަހު އޭނާގެ ފެއްގެ އަޑު އެހުމައެ މުވައްޒައެކަމެއްގައި 

ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ނިޒާމުން ކުރެވޭ މި މާއްދާ

ތެއްކަމުގައި ރުކޮށްގެން ހިންގޭ މުޢާމާލާހާޒިފަކު އެ މުވައްޒަމުޢާމަލާތަކީ 

  އެވެ.ބެލެވޭނެ

ތަކާއި މެދު ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާިލސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާމޯލްޑިވްސް ޕޮ  (ރ)    

ވާ ކޮމިޝަނަކުން މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން މަތިކުރެވިފައި

 އި،ދާރީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނިންމަ މެދު ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިމުވައްޒަފަކާ

މަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕިލސް ރުނިންމުން މިނިސްޓަރ މެދުވެރިކޮށް ތަންފީޒުކު އެ

ުޅމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސ އެ ފިޔަވަޅު އަށް އަންގައިފިނަމަ އެސަރވިސް

އެއް މުވައްޒަފުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ އެ މައްސަލަ

ން މުވައްޒަފުންގެ ރިފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކު އަދި އެ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އެއް އެ މައްސަލަޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތުން 

  ޑިސިްޕލިނަރީ ބޯޑުގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެވެ. ،ރުމަށްފަހުގައިދިރާސާ ކު

ވާ ނުކުރުމަށް ޢުމައްސަލައެއްގެ ަދމަތު ކުރެވިފައިވާ ޖިނާއީ ހުވައްޒަފަކާމެދު ތުމު  (ބ)    

ކުރުމުގެ ޤީޤުޙުޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފިނަމަ ނުވަތަ ތަ 

ޤާނޫނީ ބާރުލިބިފައިވާ މިނިވަން ކޮމިޝަނަކުން ފުލުހަކާމެުދ ހުށަހެޅިފައިވާ 

ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޤީޤުޙުމައްސަލައެއްގެ ތަ

 އިވާގަވާއިދުގަގޮތެއް ނިންމާނީ މި މެދު ޝްވަރާ ދެއްވައިފިނަމަ އެ މައްސަލައާމަ

  އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީންނެވެ.

 ކޮމެޓީގައި  އިސްތިއުނާފު  އް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތަ  (ޅ)    

 އިސްތިއުނާފު ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީން  22ގެ މި ގަވާއިދު

  ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ރުވުމަށް ހާޒިއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މުވައްޒަފަކު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް   (ހ)  .20  ބޯޑަށް ޖަވާބުދާރީވުން

ފަރާތުން،  ބޯޑުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ އެ

ފަކަށް އަންގައިފި ހިނދެއްގައި ބޯޑުގެ އެންގެވުމާ އެއްގޮތަށް އެ މުވައްޒަ

. ރުހާޒިފަކު ބޯޑަށް އެ މުވައްޒަ   ވާން ވާނެއެވެ

ވާނީ ވޯކިންގޑްރެސްގައި ނުވަތަ  ރުވާންހާޒިރުކުރާ މުވައްޒަފު ހާޒިބޯޑަށް   (ށ)    

. ނަމަވެސްއެ މުވައްޒައިރަކު  އެ  ،ފަކު ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމެއްގައެވެ

ރުވާނީ އޮފިޝަލް ސިިވްލ ހާޒިސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފު 

  .   ހެދުމެއްގައެވެ

ޔާންކޮށް ލަސްވެގެން އްވާނަމަ އެކަން ބައުޒުރެފަދަ މަޤުބޫލު  ރުނުވެވޭހާޒިޑަށް ބޯ  (ނ)    

ގަޑިއިރު ކުރިން ލިޔުމުން ނުވަތަ (ދޭއް)  2 ފެށުމުގެ ބައްދަލުވުންގެ ބޯޑު

ށް އެކަން ރީއާއިން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަގެ ޒަ އެސް،އެމް.އެސް

  އަންގަންވާނެއެވެ.

ގަޑިއިރުގެ ކުރިން  24ކުރާނަމަ ބޯޑު ބޭއްވުމުގެ ރުޒިބޯޑަށް މުވައްޒަފަކު ހާ  (ރ)    

. އެ މުވައްޒަގެ ފަރާތުން އަޓުސެކްރެޓޭރި   ފަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ  13(ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  2008/5 ނަންބަރުޤާނޫނު   (ބ)    

ވާންޖެހޭނެ ފުލުހަކު ޖަާވބުދާރީ ގައި ފުލުހަކު ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އެ  (ރ)

ވުމަށް ބޯޑަށް ޖަވާބުދާރީ ފައިވާ މަްއސަލައަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ހުށަހެޅި

. އަދި ހާޒިރު ފަދަ ހާލަތެްއ  ގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ މި މާއްދާވާން ވާނެއެވެ

ވުމަށް ޢުދިފާ ހާޒިރުވެވެވިއްޖެނަމަ ފަހުން ބޯޑަށް ނު ހާޒިރުދިމާވެގެން 

.  ޖަވާބުދާ   ރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

ރުވުމަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަްއ ހާޒި ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ބޯޑަށް މި މާއްދާ  (ޅ)    

ނަމަ ހުށަހެޅިފައިާވ ރު ނުވެއްޖެ ހާޒި ފަކު ބޯޑަށް އެ މުވައްޒަފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

ރުގައި ބައްދަލުވުންތަްއ ޒިއިރު ހާޣަފެއްގެ އެ މުވައްޒަގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ

ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބެއް އެ މައްސަލައަކާބާއްވައި   އަދި  ،ގުޅޭގޮތުން ކަ

  ތިޔާރު ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚުއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އި 

އެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ގުޅިގެން  މުވައްޒަފަކު ކުރި ޢަމަލަކާ  (ހ)  .21  ސަސްޕެންޑް ކުރުން 

. މިގޮތުން ރީ ބޯސިޕްލިނަތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ޑިއިޚު ޑަށެވެ

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެކަން  24ކޮށްފިނަމަ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް 
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ފަކަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އަންގަން އެ މުވައްޒަ

 .   ވާނެއެވެ

މުވައްޒަފަކު ކުރި ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ 

މުވައްޒަފަކު  އަދި. ރީ ބޯޑަށެވެސިޕްލިނަތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ޑިއިޚު

 ،ތެރޭގައި އެކަން އެ މުވައްޒަފަކަށާއި ގެގަޑިއިރު 24ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިނަމަ 

  ވާނެއެވެ.ން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އަންގަންމުވައްޒަފުންގެ ކަންކަ

)  2ސަސްޕެންޑް ކުރާ މުއްދަތު   (ށ)     ދުވަހަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ. މަސް(ދޭއް

)  30ދުވަހުން ފެށިގެން އަދި ސަސްޕެންޑްކުރި   ދުވަސް ހަމަވުމުގެ(ތިރީސް

  ކުރަން ވާނެއެވެ.  ކުރިން ސަސްޕެންޝަން ރިވިއު 

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ   (ނ)    

. ސަސްޕެންޝަން ރިވިއު ވަގުތަކު އެ  ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބޯޑަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ޑިސިޕްލިނަީރ  ރިޢާޔަތްކޮށް މެދު ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ވައްޒަފަކާމު  (ރ)    

ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރީން، ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން 

) 7ގިނަވެގެން  ކުރުމުގެ ބާރު އްދަތަށް މުވައްޒަފަކު އެކަހެރި ދުވަހުގެ މު (ހަތެއް

. މިގޮތުން ވަޒީފާގެ ކޮމާންޑް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓްރޭޓް ހެޑަ ށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ގެ ގަޑިއިރު 24ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ތުން އެކަހެރިމަސްއޫލިޔަ

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ  ،ފަރާތަށާއި  ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ބަލާ

 .   ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ންކުރެވިފައިވާ ހާަލތެއް މެދުވެރިވެގެން ސީނިއަރ ގެ (ރ) ގައި ބަޔާމި މާއްދާ  (ބ)    

މެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާގެ ޤާމަ މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން މަތީ

ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން އްޔަތުން ވަގުތީ ގޮތުން އެކަހެރިމަސްއޫލި

 .   ނިންމާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ

ންވަނީ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެ މި  (ޅ)    

ޖިނާއީ ކުށެއް  ،ނަމަވެސްބުނެފައިވީނަރީ ބޯޑުން ކަމުގައި ހަމައެކަނި ޑިސިޕްލި

އްޔަރު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކު ހަ

ވާ ޢުދައޭނާގެ މައްޗަށް  އިމައްސަލައިގަފެށިގެން އެ ހައްޔަރުކުރާ ދުވަހުން 

އޮފީހުން ނިންމުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ ރަލްގެ ނުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ

ހަމައަށް އެ މުވައްޒަފަުކ ކުމަކަށް ވުމާޙު ނިހާއީ ،ކުމްޙުކޯޓުން ކުރާ  ޢީޝަރު
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  ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވުނީއެވެ.

ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ 

މައްސަލައެއް 

  ކުރުން  އިސްތިއުނާފު

ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް  ޑުން ފަކާ ގުޅޭގޮތުން ޑިސިޕްލިނެރީ ބޯމުވައްޒަ  (ހ)  .22

ފަކަށް އެ މުވައްޒަކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު އިސްތިއުނާފު

. އެގޮތުން  ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އިސްތިއުނާފުއެއް އެ މައްސަލަލިބިގެންވެއެވެ

  ކޮމެޓީއަށެވެ. އިސްތިއުނާފު

ްޕލިނަރީ ބޯޑުގެ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ޑިސިއިސްތިއުނާފުމައްސަލަ   (ށ)    

އިސްތިއުނާފު ) ގައިވާ "މައްސަލަ 3( މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުށް ސެކްރެޓޭރިއަޓަ

. ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު   " އިންނެވެ

އަދި އިދާރީ  ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ މުވައްޒަފަކާ  (ނ)    

ކޮމެޓީއަށް  ތިއުނާފުއިސް، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށާއި ،ޤީޤަށާއިމައްސަލައެއްގެ ތަޙު

ރުގައި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ޒިޖަވާބު ދާރީވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހާ

. ލިބިގެން   ވެއެވެ

ނޑައަޅާ އިސްތިއުނާފުމައްސަލައެއް   (ރ)     ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ބޯޑުން އަދަބު ކަ

)  7ދުވަސް ނުހިމަނައި، ފެށިގެން ބަންދު ތާރީޚުން ރޭގައެވެ. ދުވަހުގެ ތެ(ހަތެއް

. އްސަލައެއް އިތުރަކަށް ނުބެލޭނެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ މަ އެ   އެވެ

ނޑައަޅާ އަދަބެއް   (ބ)      އެ މައްސަލަ ކުރަންވާނީ ތަންފީޒުމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކަ

. އިސްތިއުނާފު  ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުހުލަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ އޭނާގެ މައްޗައި  (ޅ)     ށް ކަ

 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި،އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު  ،ކުރަންވާނީ  ތަންފީޒު އަދަބު 

ނޑައެޅުމުންނެވެ. އެ   ކޮމެޓީން އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ކަ

ޤީޤްކޮށް ތަޙު އިސަލަތައް ބަލަކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައް އިސްތިއުނާފު  (ކ)    

)  15ގިނަވެގެން  ކޮމެޓީއަށް  އިސްތިއުނާފުތެރޭގައި  ގެހުދުވަ(ފަނަރަ

 . ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް  އިސްތިއުނާފުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ބަލައި މައްސަލައަށް ގޮތެއް  ގައި ތެރޭހުގެ ދުވަ(ދިހައެއް)  10ގިނަވެގެން 

  ނިންމަންވާނެއެވެ. 

ރުމަށް އެދި ކު އިސްތިއުނާފު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ މައްސަލައެއް   (އ)    

. އަދި ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު  ނާފަށް އިސްތިއުހުށަހެޅޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ
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ދުވަހު ޑިިސޕްލިނަރީ ބޯޑުެގ  ވާ ވަނައަްށ 14އިފިނަމަ ލަސްވެގެން ހުށަނާޅަ

 .   ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަންވާނެއެވެ

ވަނަ  19 ގެމި ގަވާއިދު ކޮމެޓީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  އިސްތިއުނާފު  (ވ)    

. އަދި ކޮމެޓީއަށް މުވައްޒަފުން ޢާމާއްދާގައިވާ ކަންކަމަށް ރި ޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  20ދުގެ ވާނީ މިގަވާ ކުރަންޢަމަލުކުރާނަމަ ރުޒިހާ

  މަތީންނެވެ. 

ސިްޕލިނަރީ ގެ (ރ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންވެފައި އޮތްނަމަވެސް ޑިމި މާއްދާ  (މ)    

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ގަވާއިދު ،މެދު ނިންމާ ނިންމުމެއްމުވައްޒަފަކާބޯޑުން 

 އިސްތިއުނާފު ނިންމުމެއް  ނުކޮށްފިނަމަ، އެ އިސްތިއުނާފު ފަކު އެ މުވައްޒަ

ނިންމުމެއް  ކުރެވޭނަމަ އެބޫލުގަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް 

(ތިނެއް)  3އްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ކުރުމަށް މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ މު  އިސްތިއުނާފު

 އިސްތިއުނާފުނިންމުމެއް  ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް އެހުގެދުވަ

  ތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.ކުރުމުގެ އިޚު

 ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ

ކުށްތަކަށް އަދަބު 

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ  ކަ

ނޑު    މިންގަ

ދުގެ ދަށުން އަދަބު މި ގަވާއިކުށްތަކަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ  (ހ)  .23

ނޑައަޅާއިރު ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާންމު  ކަ

ނޑައަޅަންވާނީ މި  ވަނަ މާއްދާގައި  18ދުގެ ގަވާއިއުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަދަބު ކަ

  އަދަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީބަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.

ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް  ވައްޒަފަކުމު  (ށ)    

ގައި އަދަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 18ރިޢާޔަތްކޮށް މި ގަވާއިދުގެ 

ނޑައެޅުމުގެ އިޚު ގެނައިކަމުގައިވިޔަސް،ތަރުތީބަށް ބަދަލު  ތިޔާރު އަދަބު ކަ

. އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯ އަދަބެއް  ޑަށާއި އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ނޑައަޅާނަމަ ދެ ކަމެއް އެކުއެކީގަިއ  އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކަ

ނޑައެޅުމާމެދު މި ގަވާއިކުފުރިހަމަ   ޅައެވެ.ދު ހުރަހެއް ނާރުމަށް ކަ

ތަފާތު މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަކުވާތަކެއް   (ނ)    

ވާނީ ވަކި  ކުރަން ޤީޤުަމ އެއިން ކޮންމެ ޝަކުވާއެއް ތަޙުހުށަހެޅިފައިވާނަ

. އަދި ހަމައެކަނި އެ  ކައި، މުވައްޒަފެއްގެ ސަބަބައްޓަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ނޑައެޅުމުގައި އޭނާމައް ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން ޗަށް އަދަބު ކަ

  މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                    18 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

20 

ވައްޒަފަކު ކުރާ ކުށަކާ މު

އެޅިދާނެ ގުޅިގެން އޭނާއާމެދު 

 އެހެނިހެން ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް

ފަކު އެ މުވައްޒަލް، ލާޤީ މެޑެ ލާީޤ ކުލަ ނުވަތަ އަޚުއަޚުމުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ   (ހ)  .24

ކުށުގެ ބާވަތާއި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޭނާގެ ، ކުރާ ކުށަކާގުޅިގެން

. މިގޮތުން އަތުލެވޭނީ އެން މެފަހުން އޭނާއަށް ދީފައިވާ އަތުން އަތުލެވިދާނެއެވެ

. އަދި ލާޤީ މެޑެލާޤީ ކުލަ ނުވަތަ އަޚުއަޚު ކުލަޔަކަށް  ފަހުން އެ  އޭގެއްޔެވެ

(މަޤާމުެގ  REG-08 ނަންބަރުދު ގަވާއިށް ހުށަހެޅޭނީ ކައްޔަމެޑެ އެ ނުވަތަ 

)ގަވާއި ބެހޭ ށްކުރުމާކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަ  ދު

  .   ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ށް ބެލުމަށްފަހު ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިަނ، މުވައްޒަފަކު ކުރާ ކުށެއްގެ ބާވަތުން  (ށ)    

ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް  އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތަކާ

. ނުވަތަ ޠިލުފަކަށް ދީފައިވާ ވަކި ހުއްދައެއް ބާއެ މުވައްޒައިން  ކުރެވިދާނެއެވެ

. އަދި މަސްހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމެއް  ލިއްޔަތުން އެކަހެރިކުރެވިދާނެއެވެ. އެފަދައޫއެވެ

.  އަހަރުދުވަހުގެ(ތިނެއް)  3ނަވެގެން ކުރަންވާނީ ގި   އަދިމުއްދަތަށެވެ

ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ހިފަހައްޓާފައިވާ ހުއްދައެއް އަލުން ދެވޭނީ ނުވަތަ ބާޠިލު

ދޫކުރުމުގެ  ހުއްދަ ކުރެވޭނީ އެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އިއާދައެކަހެރިކޮށް

ޓަކުން ޑިޕާޓްމަންލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮމެޓީއަކުން ނުވަތަ އޫމަސް

ލިއްޔަތު އޫހުއްދަ ނުވަތަ މަސް ފެއްގެ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު އެއެ މުވައްޒަ

ކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނުފެންނަ ޠިލުކުރަން ފެންނަނަމައެވެ. ބާއާދައި

ގޮތް  ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލުފަކު އެ މުވައްޒަކަމަށް ކޮމެޓީން ނިންމައިފިނަމަ 

. ކޮމެޓީން އަންގަންވާނެ އެ   އެވެ

މެދު ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެ މުވައްޒަފަކު މުވައްޒަފަކާ  (ނ)    

ވަގުތަކު އަދާކުރަމުންއައި މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަީރ  އެ

 ،ޑިޕާޓްމަންޓަށާއި މަސައްކަތްކުރާކު އެ މުވައްޒަފަ ،ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ  ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް

. މަސް މައްސަލަ ބަލާ ލިއްޔަތުން އޫފަރާތުން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

ގެ ޓުމުވަޒަފެއްގެ ޑިޕާޓްމަން އެ ،ދުރުކުރިކަމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގައިފިނަމަ

ވިފައިވާ ހަވާކުރެ މުވަޒަފަކާ  އެ ،އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން  މިނިސްޓްރޭޝަނުންއެޑް

ގުޅުންހުރި ހުރިާހ  އަދާކުރުމާ ލިއްޔަތުއޫމަސްއި، ވަޒީފާގެ ހަތިޔާރާ ،އާލާތްތަކާއި

.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ އެއްޗެއް  އަދި މައްސަލައިގެ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

އިމާރާތްތަކަށް ވަނުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  ފުލުހުންގެބާވަތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް 

 ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ އާލާތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  ،ހުއްދަތަކާއި
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ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ކަމާ ކަންއެޑާލުމަށް ނއެކްސެސްތައް ކަ

     އަންގަންވާނެއެވެ.

 ،ދުރުކޮށް ލިއްޔަތުންއޫމަސް މަތިންވާގޮތުގެ ގައި މާއްދާގެ (ނ)  މި (ރ)     

ނޑާލަންވާނީ ގިނަވެގެން އި، ހުއްދަތަކާ (ތިނެއް)  3އެކްސަސްތައް ކަ

. މިއަށްވުރެ އިތުރުކުރާނަމަ އެކަން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ  މީހަުކ  މަސްދުވަހަށެވެ

  ސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.މަ

ސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށަކަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ޑި  (ހ)  .25  އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުން

ނޑައަޅާ އަދަ ބަކީ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ ކޮމިޓީން ކަ

ކުރުމުގެ ކުރިން ކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަން ތަންފީޒު  ރޭންކު ދަށްކުރުން

)ގައިވާ "ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަާޅ 2( މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

ހުރި އެންމެ އިސް ން ގަހިންލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް " ގައި މޯ ފޯމު

މިނިސްޓަރަށް ފަދަ މައްސަލަތައް، އެއަދި ޔަކު ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. ވެރި

.ހިންގަންހުރި އެންމެ އިސްވެރިއަކު ނީ ންވާހުށަހަޅަ   ސޮއި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

ތްތައް އަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާމި ގަވާއިދުކުރުމުގެ ކުރީން އަދަބު ތަންފީޒު  (ށ)    

. އަދި ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެ  ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  އިސްތިއުނާފުއެވެ

ރޭންކު ދަށްކުރުމުގެ އަދަބު  ،މައްސަލައެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި

އަދަބުން ކުރެ އަދަބެއް  ދެ ކޮމެޓީން ދަމަހައްޓައިފިނަމަ ނުވަތަ މި  އިސްތިއުނާފު

 ގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް މި މާއްދާދިނުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، 

  .   ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

އަދި (ބ) ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)، (ށ)، (ނ) (ރ) 18ގަވާއިދުގެ  މި  (ނ)    

 ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތުގެ  ހިމެނޭ އަދަބެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ

ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ  ޑިސިޕްލިނަރީ

ނުވަތަ ފުރިހަމަ  ގޮތުގެ  ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކު އެކަން ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ

  ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ދަބެއް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގައި ހިމެނޭ އަ 18ގެ މި ގަވާއިދު  (ރ)    

ނޑައަޅައިފިނަމަ،  ފަކަށް އެ މުވައްޒަދިނުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަ

އެންމެހައި ކަންކަން ބޭނުންވާނެ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ 

.   އިންތިޒާމު    ކުރާނީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނެވެ
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ގައި ހިމެނޭ އަދަބުތައް (ނ) ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި 18ގެ މި ގަވާއިދު  (ބ)    

ންސެލިންގ ދޭނެ ފަރާތްތަކުެގ ޞަދައްޓަކައި ކައު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަޤު

ތަރެއް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ދަފު

މުވައްޒަފުގެ ރިކޯޑުގައި އަދަބު 

  ހިމެނުން 
އެއް އެ މައްސަލަމައްސަލަެއއް ނިމުމުން،  ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މުވައްޒަފުންނާ  (ހ)  .26

ނިމުނުގޮތް މުވައްޒަފުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުން ލަސްވެގެން  ) 5ކަ ތެރޭގައި ހުގެދުވަ (ފަހެއް

  މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ތަންފީޒު  ޒުޗަށް އެއްވެސް އަދަބެއް ތަންފީ މުވައްޒަފެއްގެ މައް  (ށ)    

) 3ކުރަމުން ދާނަމަ ލަސްވެގެން  އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ގައިތެރޭހުގެދުވަ  (ތިނެއް

  އެވެ.ގައި އެކަން ހިމަނަންވާނެރިކޯޑުފައިލު

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު   ،އްގެ މައްޗަށް އަޅާެނއެ މުވައްޒަފެ، މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެްނ  .27  އަދަބު ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި  24އަދި  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ އަދަބެއް 18މި ގަވާއިދުގެ 

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށާއި  ބަޔާންވެގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ކަ

  އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށެވެ.

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް 

  ކުރުން ޢަމަލު
މި ގަވާއިދު ފާސްވާއިރު ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް   (ހ)  .28

 އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން

ކު އެ މުވައްޒަފަ ،ހައްލުކުރެވެންހުރި ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ މައްސަލަތައް

އިޚުތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ ކަޑިޕާޓްމަންޓަ މަސައްކަތްކުރާ

     އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަތައް ށް ހުށަހެޅޭ އް ބަލާ ފަރާތަސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތަޑި  (ށ)    

3  ( ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ނިންމައި  ކޮށް ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤުހުގެ މަސްދުވަ(ތިނެއް

 ނުނިމި އޮންނަ ޤީޤު ހަމަވާއިރު ތަޙު ދުވަސްމަސް 3 އަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

    ވެ.މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެއެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެންއެކަން ހާލަތެއްގައި، 

ުނވަތަ އެއްވެސް މާއްދާއެއް އުނިކުރެވޭނީ ނުވަތަ  ގެނެވޭނީ އްލާޙެޞްމި ގަވާއިދަށް އި  .29  ދަށް ބަދަލު ގެނައުން ގަވާއި

އިތުރު ކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މެނޭމަންޓް ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި 

  ލަބިއްޔަތުން ފާސްވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.ޣުބޯޑުގެ އަ އެ

އި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ގަމި ގަވާއިދުދުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި މި ގަވާއި  (ހ)  .30  ބަހުގެ މާނަ 

ގައި މި މާއްދާހިނދަކު އަންނަނިވި ބަސްތަކުގެ މާނަ ކުރަންވާނީ ހައި ނުވާ
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  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

ފުލުހުންނާއި ސްޕެޝަލް  ،"މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ  (ށ)    

  ވެ.ށެލަރީ އަދި ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަކޮންސްޓަބު

" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ"ބޯ  (ނ)     ވަނަ މާއްދާގެ  7ދުގެ މި ގަވާއި ،ޑު

ނޑައަ   ވެ.ށެޅާ ބޯޑު ނުވަތަ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަ(ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އަދަބު ކަ

" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ  (ރ)     ވަނަ މާއްދާގެ  7ދުގެ މި ގަވާއި ،"ކޮމިޓީ

ނޑަ އަޅާ ބޯޑުން ނިންމާ މައްސަލަތައް (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ އަދަބު ކަ

 ން ން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަ ކުރުމަށް ނުވަތަ އަލުއިސްތިއުނާފު

ނޑައަޅާފައިވާ  . ށެއިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަކަ   ވެ

'' ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 12ވަނަ މާއްދާ އަދި  9ދުގެ މި ގަވާއި  (ބ)    

އެޅި ފިޔަވަޅެއް ލިޔުމުން  ،ނެފައި އެވަނީުކރުން '' ކަމުގައި ބުކޯޑުފިޔަވަޅު ރި

ވަކި ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ރައްކާކުރުން ނުވަަތ  ނުވަތަ އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯވީޑިއޯ

  ވެ.ށެ އާކައިވް ކުރުމަ

އެވަގުތަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ  ،'މިނިސްޓަރ'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ '  (ޅ)    

ނޑައަޅާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  ހަވާލުވުމަށްސަރވިސްގެ ކަންތައްތަކާ   ކަ

  ވެ.ށެމިނިސްޓަރަ ރިހު ވާލުވެހަމިނިސްޓްރީއެއް ހިންގުމާ 

އެވަގުތަކު މޯލްޑިވްްސ  ،' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ'ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް''  (ކ)    

ުނވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާއި  ރިޕޮލިސް ސަރިވސް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހު

    ވެ.ށެފުލުހުންގެ އެންމެއިސް އޮފިސަރަ ރިހަވާލުވެ ހު

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް"   (އ)     "ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަ

ްސ ސާރވިސްެގ އެވަގުތަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލި ،އި ބުނެފައި އެވަނީކަމުގަ

އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލައި  ޑިސިޕްލިނަރީ އަދިމުވައްޒަފުން ކުރާ 

  ވެ.ށެ ތައްތައް މަތިކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަން  އެންމެހައިކުރުމުގެ ޤީޤުތަޙު

 ،ބުނެފައި އެވަނީ  " ކަމުގައި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތް "މުވައްޒަފުންގެ   (ވ)    

މުވައްޒަފުންެގ  އެންމެހައިއެވަގުތަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސާރވިސްގެ 

  ވެ.ށެތައްތައް މަތިކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަން
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" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ  (މ)      ަނންބަރު ދު ގަވާއި  ،"ވޯރކިންގ ޑްރެސް

REG-05  ޭގެ ގަވާއި(ޔުނީފޯމާބެހ ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ޖަދުވަލު ދު

    ވެ.ށެމަޔުނީފޯ

 ،ގައި ބުނެފައި އެވަީނމި ގަވާއުިދ"ސަސްޕެންޑް ކުރުން" ކަމުގައި   (ފ)    

  އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށެވެ. މުވައްޒަފަކަށް

" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ  (ދ)     އޯޑަރ   ،"ކޮމާންޑް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓްރޭޓް ހެޑް

(މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސްގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު  ORD-05 ންބަރުނަ

ނޑައެޅުމުގެ  ނޑައެޅުމާއި ވެރިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނޭ ފަރާތްތައް ކަ ކަ

   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމާންޑް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓްރޭޓް ދަރަޖަތަކަށެވެ. އޯޑަރ)

ކުރަން ފެށުމާއެކު މީގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް އިން މަލުމި ގަވާއިދަށް ޢަ  .31 ދު ގަވާއިއުވާލެވޭ 

"ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ MPS-7/2009-1 ނަންބަރުދު ގަވާއިޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ، 

"  އުވުނީއެވެ.ގަވާއިއަދަބު ދިނުމާބެހޭ  އެ ކުށްތަކަށް ، ކުށްތަކާއި    ދު

ޢަމަލުކުރަން ދަށް މި ގަވާއި

  ފެށުން 
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް ދިެވހިކުރަން ފަށާނީ، ޢަމަލުދަށް އިމި ގަވާ  .32

)  3ކުރާތާ އިޢުޝާ .  ދުވަސްމަސް (ތިނެއް   ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
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 1ޖަދުވަލު 

 c   
Maldives Police Service                                                      csivrws csilop cscviDclOމ 
Professional Standards Command ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާރޑްސް ކޮމާންޑް                                                                 

     

      / DR(A)/201:ނަންބަރު

  ޅު އެޅުނުކަން އަންގާ ލިޔުން ވަައިންފޯރމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ފިޔަ
  

: ރޭންކާއި ނަ 1111 :ނަންބަރުސާވިސް   އިބްރާހީމްޕޮލިސް ސާޖެންޓް މޫސާ ން

: ޑިޕާޓްމަންޓްކޮމާންޑް / ޑައިރެކްޓަރޭޓް /   މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  / ޔުނިޓް

: ވަޒީފާއަށް ނު ގަވާއިދުެގ ކުމެވޭ ވަރަށްވުރެ ބަލިކަމަށް ބުނެ ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުުނ ސަބަބު

.ތީގޮސްފައިވާ ބުނި ދުވަހު ޕިކްނިކުޒިރުނުވެ ސަލާމް ހާއޮފީހަށް  ބުނުމަށްފަހުޚިލާފަށް ސަލާމް  ނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ވަ 14

މެއް ކަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީ މިފަދަމިފަދަ ޢަމަލެއް ކުރި ފުރަތަމަ ،ޢަމަލަކީ ސާޖެންޓް މޫސާ އިބްރާހީމް މި :އެޅި ފިވަޅު

ނޑައެޅުމާބެހޭ  އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެ އަދި ޕްލިނަރީޑިސި ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އަންގައި  ދުގެގަވާއިކުށްތަކަށް އަދަބު ކަ

 ގޮތަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދެވިފައި.ގައި ވާނަންބަރު) ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 8

 : ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ ހާރޫންފިޔަވަޅު އެޅި ފަރާތް

: ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ ހާރޫން :ޑިޕާޓްމަންޓްހެޑް އޮފް   ސޮއި

7  /7  /2014  
  

.   މަތީގައިވާ ލިޔުން އަޅުގަޑު ކިޔައިފީމެވެ
: 1111 - އިބްރާހީމްޕޮލިސް ސާޖެންޓް މޫސާ  ރޭންކާއި ނަން:  ސޮއި

  

.  ހާާންގެ އަޅުގަޑުމެސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކުރީ  1111 - އިބްރާހީމްޕޮލިސް ސާޖެންޓް މޫސާ  ލިޔުމުގައި މި     ޒިރުގައެވެ
: 2222 - ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް އަޤްލާ ޔޫސުފް  ރޭންކާއި ނަން:  ސޮއި

: 9999 -ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް ސުލައިމާން ޒަކަރިއްޔާ  ރޭންކާއި ނަން:  ސޮއި

  
:ޑިޕާޓްމަންޓް   ގެ ތައްގަޑު

  
  

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  8ދުގެ ގަވާއިބެހޭ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމާ އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެއަދި : މިއީ ޑިސިޕްލިނަރީ ނޯޓު
.  ދަށުން ދެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ

 ނަމޫނާ
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  2ޖަދުވަލު 

c 
Maldives Police Service          މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް                                      

Professional Standards Command                                                      ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާރޑްސް ކޮމާންޑް            

 

 ފޯމުޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނަރީ ބޯޑިސިޕްލި

 
                    /DBMF/2017:ނަންބަރު ފޯމު                                                                               
   : މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު DC/2017/      :ނަންބަރުމައްސަލައިގެ 

   :   މައްސަލައިގެ ބާވަތް
 

:  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

  ޕޮލިސ
  

:  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުށް

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………   
  

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް:

      (   ޑިޕާޓްމަންޓް ނަންބަރުސ.  ނަން (ރޭންކު / މަޤާމާއެކު
      ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް 1

:އިވާ ހެތްމައްސަލައިގައި ލިބިފަ  ކާއި ޤަރީނާ

 ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް  .1

 
 

 :  މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް

 ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް  .1

 
: ޤުތަަޙްޤީ  ކުރާ ފަރާތުގެ ކޮމެންޓް

ް   ށް.ނިންމަވައިދެއްވުމަ ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް
:   ތަޙުޤީޤުކުރި   ފަރާތް

:   ސޮއި
            

  އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު                                        
  

 ނަމޫނާ
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  ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ބޭނުމަށް
  :ިގޮތް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމ

 

 

   
  
  
  
  

  .........................................................................................................: ބޯޑުން ނިންމި ތާރީޚު
  

 ސޮއި                                         ބަރުންންްރުވި މެހާޒިޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް 

1   
2   

3    

4   

5   

6   

7   

8   

9  
 

10 

  
: ރުވިނަމަ އެހާޒިބޯޑަށް މީހަކު ، ޓަކައިތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް   މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު

  :   : ނަންބަރު ޑުދ.ރ.އ. ކާ  ފުރިހަމަ ނަން
: :      ދާއިމީ އެޑްރެސް   މިހާރުގެ އެޑްރެސް

  
 ނުންވާ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ބައި:ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  ގެ އެންޑޯޒްމަންޓް ބޭ

  ބޯޑުގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން   ފެނޭ             ނުފެނޭ 
 : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- އިތުރު ބަޔާން

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

:   :                                                        ތާރީޚު   ސޮއި
 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް                          
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  3ޖަދުވަލު 

c 
Maldives Police Service           ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް                                     މޯ

Professional Standards Command                                                                ްޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާރޑްސް ކޮމާންޑ 

  / ABF/201:ނަންބަރު
   ހުށަހަޅާ ފޯމުކުރުމަށް އެދި  އުނާފުމައްސަލަ އިސްތި

  

:  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 :ނަންބަރުސ.  : ފުރިހަމަ ނަން، ރޭންކާއެކު

: ޑިޕާޓްމަންޓްކޮމާންޑް / ޑައިރެކްޓަރޭޓް /    / ޔުނިޓް
  

:މައްސަލައާ  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

  :އަދަބު ކަނޑައެޅި ތާރީޚު  : މައްސަލައިގެ ބާވަތް

:މައްސަލައިގެ ކުރު    ތަފުސީލު

 

 

  : ބޯޑުން ކަނޑައެޅި އަދަބު

 
  

 އިސްތިއުނާފް ކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 :   އެޕީލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު

 

 

:  ތަޙުޤީޤު  ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ހުރި ހެކިތައް

 

 

  ނިޝާން އިނގިލީގެ                                                         :  ޚުހުށަހެޅި ތާރ
:  ފޯމު   ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސޮއި
  

 ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް:

: ހަަ ފޯމު  :ނަންބަރުސ.  ވާލުވި ފަރާތުގެ ރޭންކާއި ނަން

 :ޚުވާލުވި ތާރީހަަ

 ނަމޫނާ

 


