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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ 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

އާދީއްތަ   : :  2018 ޖޫން 10 – 1439 ރަމަޟާން 26ތާރީޚު 93އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

   ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި ިއދާރީ ކުށްަތކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާެބހޭ ގަވާއިދަށް

 ދުވާއިގަވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1
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  މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  
  

   ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި ިއދާރީ ކުށްަތކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާެބހޭ ގަވާއިދަށް
 ދުވާއިގަވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

  
  

ޑިސިްޕިލނަރީ  ލާފައިވާ(ނ) އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައި ވަނަ މާއްދާގެ 17(ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  2008/5 ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  ގެނައުން. ތައްއަންނަނިވި އިޞްލާޙްއަށް  ދަށްއިވާގަ ކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެ 

  
  އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުްނ) ށވަނަ މާއްދާގެ ( 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

  
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ 

ކުށްތަކަށް އަދަބު 
ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ  ކަ

ނޑު    މިންގަ

ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  މުވައްޒަފަކު (ށ)  .23
ވަނަ މާއްދާގައި އަދަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީބަށް ބަދަލު  18ގެ ގަވާއިދު މި

ރޑަށް ، ގެންސްގެނެ ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯ . އަދި  އަދަބު ކަ  ލިބިގެންވެއެވެ
ނޑައަޅާނަމަ ދެކަމެއް އެކުއެކީގައި ފުރިހަމަ  މުވައްޒަފެއްގެ އެ އަދަބެއް މައްޗަށް ކަ
  ޅައެވެ.ދު ހުރަހެއް ނާގަވާއި މިށް ނޑައެޅުމަކަ ންޖެހޭގޮތަށް އަދަބުކުރަ
   

އިޞްލާޙުކޮށް، އެއީ އެ މާއްދާގެ (ހ) ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާއަށް (ށ) އާއި  ވަނަ މާއާްދ 27ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ . 2
  (ނ) އިތުރުކުރުން

  
ނޑައެޅުމުގެ އަދަބު ވަނަ  18ދުގެ ގަވާއި މި މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް  އެ، ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ  (ހ)  .27 ބާރު  ކަ

ނޑައެޅުމުގެ، މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ އަދަބެއް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ  24އަދި ކަ
ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ    ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށެވެ. ،ފިޔަވަޅެއް ކަ

    

ނޑައަޅާ އަދަބެއް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން،  ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން މުވައްޒަފެއްގެމައްޗަށް  )ށ(     ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ  އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީން އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު ޑިސިޕްިލނަރީ ބޯޑުން ކަ

ނޑައަޅާފައި ވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ފެންނަނަމަ، އެ އަދަބެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބާރު،  އަދަބު ކަ
ނޑައެޅު މުގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭކަމެއްވާކަމަށް ފެންނަނަމަ، އެ މައްސަލައެއް އަދި އަބަދު ކަ

  ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ށް އެންގުމުގެ ބާރު އިސްތިއުނާފު ބެލުމަ އަލުން
  

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެއްގެ ބަދަލުގައި އެ ނޫން  )ނ(     މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަ
ނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީ އަށް ލިބިގެންނުވެއެވެ.އެހެން އަދަބެއް    ކަ
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   އިޞްލާޙުކުރުން ވަނަ މާއާްދ 29ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ . 3
  
ށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ނުވަތަ އެއްވެސް މާއްދާއެއް އުނިކުރެވޭނީ ނުވަތަ އިތުރު ދަގަވާއި މި  .29  އިދަށް ބަދަލު ގެނައުން ގަވާ

އެ ބޯޑުެގ  ގެންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިކުރެވޭނީ 
  އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

  
   

  ޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.އިގައި މި ގަވާއިދު ޝާމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު. 4
  

  


