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`

`
ލސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ދރީކުށްތަކާއި ،އެ ކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އި ާ

ތަޢާރަފު

.1

ގަވާއިދުގެ ނަން

.2

މަޤްޞަދު

.3

މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާ

.4

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ
)ނ( އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ފެންނަ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި ،އެ ކުށްތަކަށް
އަދަބުދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކުށްތަކާއި ،އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު
ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
މުވައްޒަފުން ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި ،އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ
ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށްތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ކުށްތަކަށް ދެވޭނެ އަދަބުތަކާއި
އަދަބުދިނުމުގައި
މައްސަލަތައް

ޢަމަލުކުރާނެ

އެންމެހައި

ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި،

އަދަބު

އިޖްރާޢާތު

ކަނޑައެޅުމާއި،

ކަނޑައެޅުމުގައި

ދ
މިފަ ަ

ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހި

އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު މުވައްޒަފުންނާމެދު މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެމަތިން
ޢަމަލުކުރުން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.
މި ގަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.

ފަރާތް
ގަވާއިދުގެ އިޚުތިޞާސް

.5

)ހ(

ލސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ކުށެއް

ކުރިއިރު

ހުރީ

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

ސ
ކަމުގައިވިޔަ ް

އެ މުވައްޒަފަކާމެދު މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.
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.6

)ހ(

މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނރީ
ޑިސިޕްލި ަ

މުވައްޒަފުންގެ

މައްސަލަތަކާއި،

މައްސަލަތައް

އިދާރީ

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން
ޚާއްޞަ ބައެއް ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

ބަޔާންވެގެންވާ

ކަންތައްތައް

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ

ހިންގަންވާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ޕޮލިސް ކަނޑައަޅުއްވާ ،އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކަށްވުރެ
ދަށްނޫން ރޭންކެއްގެ ފުލުހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑާއި

.7

)ހ(

އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީ

ރ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު
މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ފެންނަ ޑިސިޕްލިނަ ީ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ޑިސިޕްލިނަރީ

ބޯޑުން

ނިންމާ މައްސަލަތައް

އިސްތިއުނާފު

ކުރުމަށްޓަކައި

އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ޕލިނަރީ ބޯޑާއި
މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިސި ް
އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅައި މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑާއި )ށ( ގައިވާ އިސްތިއުނާފު
ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ،ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް
ބަލާ ފަރާތުންނެވެ.

މައްސަލަތައް ގިންތިކުރުން

.8

އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަން

.9

ނމެދު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގިންތި ކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
މުވައްޒަފުން ާ

)ހ(

)(1

އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ މައްސަލަތައް؛

)(2

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް؛

އިންފޯމަލް

ރިޒޮލިއުޝަނަކީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އުސޫލުތަކާ

ތ
ނުވަ ަ

ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ،މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފަކު
ކޮށްފިނަމަ އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލެވެލްގައި އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ.
)ށ(

އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ނިންމޭ މައްސަލަތައް އެ ކޮމާންޑެއްގައި
ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި ނުވަތަ ޔުނިޓެއްގައި ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރިކޯޑުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ
ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް

.10

)ހ(

ލ
ނފޯމަ ް
ދގެ ) (9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ އި ް
މި ގަވާއި ު
ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)(1

ފުލުހުންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން.

)(2

ށ،
އުޅަނދަކަ ް

މުވައްޒަފަކާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

އެއްވެސް

އާލާތަކަށް،

ޔުނިފޯމަކަށް ނުވަތަ ހަތިޔާރަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެން ނުވަތަ
ގެއްލިގެން ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އެކަން
އަންގަންޖެހޭ ފަރާތަށް ،އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި

ނާންގައި

އޮތުން.
)(3

ހުތުރުބަހުން މުޢާމަލާތްކުރުން.

)(4

ނނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ވެރިޔަކު ކުރާ އަމުރަކަށް ކިޔަމަންނުވުން.
ޤާ ޫ

)(5

ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުން.

)(6

އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތަށް ނޭދެވޭ
އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ޙަޤީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ދެއްކުން ނުވަތަ އެފަދަ
ޢަމަލެއްކުރުން.

)(7

ނ.
ނވަތަ ކުރު ް
ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިނޫން ޢަމަލެއް ހިންގުން ު

)(8

ފުލުހުންގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ނެތި ފުލުހުންގެ އުޅަނދެއް
ދުއްވުން.

)(9

ދ ނަންބަރު ) REG-09ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމާބެހޭ
ގަވާއި ު
ބނުމަށްފަހު
ު
ލމް ބުނުމާއި ،ސަލާމް
ގަވާއިދު( އާ ޚިލާފަށް ސަ ާ
ލމް ބުނި ބޭނުންފިޔަވައި
މަސްދަތުރު ،ޕިކްނިކް ދަތުރުދިއުން ފަދަ ސަ ާ
އެހެން ބޭނުމަކު އޮފީހުގެ ހުއްދަނެތި ރަށުން ބޭރަށް ދިޔުމާއި ހާޒިރީއަށް
ފަރުވާކުޑަކުރުން.

ށ
) (10ގަވާއިދު ނަންބަރު ) REG-04ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު( އާ ޚިލާފަ ް
މުވައްޒަފުން ލައްވައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުވުން.

5

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި

މާއްދާގެ

ގައި

)ހ(

ކަންކަމުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އިތުރުންވެސް

އެ މުވައްޒަފަކު ކުރި ކަމަކީ ނުވަތަ ޢަމަލަކީ ،ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ
ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކަމުގައިވުން.
)ނ(

މި މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ކަމެއް މުވައްޒަފަކު ކުރީ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓް
ނޫން އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައިނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައިވާ ތަނެއްގައިނަމަ އެ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ އެ ތަނެއް ބެލެހެއްޓުމާ
ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އެކަމަކާމެދު އެ މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2އަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު REG-03
)ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގައިވާ ކަންތައްތަކަށާއި،
އޯޑަރު

ނަންބަރު

ORD-19

)އިންޖީނުލީ

އެއްގަމު

އުޅަނދު

އ
ދުއްވަ ި

ވ
ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އޯޑަރ( ގެ  3ވަނަމާއްދާގެ )ރ( އަދި )ޅ( ގައި ާ
ކަންތައްތަކަށާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ) REG-14ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމަށް

ސާމާނާއި،

ބޭނުންކުރާ

ވަސީލަތާއި،

ގެންގުޅެ،

އާލާތްތައް

ވ
ބަލަހައްޓައި އެ ތަކެތީގެ ބޭނުންހިފުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ާ
ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ
ކުށްތައް

.11

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކުރެވިފައި މިވަނީއެވެ.
)(1

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި
 2ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހުން.

)(2

ދގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ
މި ގަވާއި ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގައި

އެހެނިހެން

އުޤޫބާތުގައާއި
ކަނޑައަޅާފައިވާ
ނުކުރުމަށް
މައްސަލަތައް.

6

ކުށެއްނަމަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކަންތައްތަކާއި
ޤާނޫނުތަކުން
އެކުށުގެ
ޖެނެރަލްގެ

ޖިނާއީ

ދައުވާ

ކުށެއްކަމުގައި

ޝަރުޢީ

އޮފީހުން

ޤާނޫނުލް
ކޯޓުގައި

ނިންމާފައިވާ

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)(3

ދގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ
މި ގަވާއި ު
ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމުގައި
ގ
ވީނަމަވެސް އެޢަމަލެއް ހިންގީ އާއްމުތަނެއްގައި ނުވަތަ މިމުއައްސަސާ ެ
މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އާއްމުން ތިބި ތަނެއްގައި ކަމުގައިވުން.

)(4

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަމެއްކުރިކަމަށް
ގ
ހުށަހެޅިގެން އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި  12ވަނަ މާއްދާ ެ
)ހ(

އަދި

)ށ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އ
ފިޔަވަޅެ ް

ށ
އެޅުމަ ް

އިންކާރުކުރުން ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުން.
)(5

ށ
މުވައްޒަފެއްގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު ބުނެދޭންޖެހޭނެ ކަމަ ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގައި ނުވަތަ
އެ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ހެދިފައިވާ

އެއްވެސް

އ
ގަވާއިދެއްގަ ި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ނަން ނުވަތަ ސަރވިސް ނަންބަރު
ވަންހަނާކުރުން.
)(6

ދ ޢިބާރާތަކުން ،ރަސްމީ އެއްވެސް ފޮތެއްގައި ނުވަތަ
ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަ ަ
ރިކޯޑެއްގައި ލިޔުން ނުވަތަ މީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގައި އެފަދަ
އެއްވެސް ޢިބާރާތެއް ލިޔެ ކުރަހައި ހެދުމާއި ،ޝެއަރ ކުރުމާއި ،ހަމަ
އެފަދަ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ އޯޑިއޯއެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯއެއް ހިމެނުން.

)(7

ޔނިފޯމެއް ނުވަތަ އެފަދަ
އެ މުވައްޒަފަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ،ފުލުހުންގެ ު
ޔުނިފޯމެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ އާލާތެއް ނުވަތަ
އޮޕަރޭޝަންތަކުގައްޔާއި ޑިއުޓީކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް
ބެލުމުގެ

އޭނާގެ

ދަށުގައި،

ހުއްދަ

ނެތި

ބެހެއްޓުން

ނުވަތަ

ބޭނުންކުރުން ،ނުވަތަ އެފަދަ އެއެއްޗަކާ ގުޅުމެއް ނުވާ މުވައްޒަފަކަށް
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބޭރު ފަރާތަކަށް ދިނުން،
ނުވަތަ ޙަވާލުކުރުން.
)(8

މުވައްޒަފަކު ދޭން ޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ނުދިނުން ނުވަތަ ފޮނުވަން ޖެހޭ
ރިޕޯޓެއް ނުފޮނުވުން ނުވަތަ ފޮނުވުން ލަސްކުރުން ނުވަތަ ދިނުން
ޅ
ހ ޭ
ލަސްކުރުން ނުވަތަ އެމީހަކު ޙަރަކާތްތެރިވި ކަމަކާގުޅިގެން ،ހުށަ ެ
މައްސަލައެއްގައި ދޭންޖެހޭ ބަޔާނެއް ނުދިނުން.

7

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)(9

ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤެއް ނުވަތަ އަޑުއެހުމަކާބެހޭ ވާހަކައެއް ނުވަތަ
އެކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެކަމަކާ ނުބެހޭ މީހަކާ ހިއްސާކުރުން ނުވަތަ
އަންގަން ނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރުން.

ލސް ސަރވިސްއިން ހިންގާ ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ނުވަތަ
) (10މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
އޮޕަރޭޝަނަކާބެހޭ

ހިންގާފައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ފަރާތަކަށް

ދޭންނުޖެހޭ

ދިނުން.
) (11ވަކިބަޔަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ތަންތަނަށް ހުއްދަނެތި ވަނުން.
) (12މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްގެ

ޕޮލިސް

ކިބައިގައި

މުވައްޒަފުންގެ

ހުންނަންޖެހޭ އަޚުލާޤީ މިންގަ ނޑުން ބޭރުވާ ފަދަ ޢިބާރާތަކުން ނުވަތަ
މިންގަ ނޑުން

އަޚުލާޤީ

ގަބޫލުކުރެވޭ

ބޭރުވެފައިވާކަމަށް

ދ
ފަ ަ

ޢިބާރާތަކުން މީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް
ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ ހިންގުން.
ޕޮލިސް

) (13މޯލްޑިވްސް

ހާމަކުރަންނުޖެހޭ

ސަރވިސްގައި

މަޢުލޫމާތެއް

ހިނގާ

މީޑިއާގެ

ކަމަކާބެހޭގޮތުން

އެއްވެސް

ވަސީލަތެއް

ބޭނުންކޮށްގެން ހާމަކުރުން ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔެވޭ އެފަދަ
ނުވަތަ

ވާހަކައަކަށް
ތާއީދުކުރާކަން

ޝާއިޢުކުރެވޭ

ދޭހަވާގޮތަށް

އެފަދަ

އެއްވެސް

އެއްވެސް

ޢަމަލެއް

ކުރުން

އެއްޗަކަށް
ނުވަތަ

ހިންގުން.
) (14މުވައްޒަފުންގެ އެކަކު އަނެކަކަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުތުރު ޢިބާރާތުން
ނުވަތަ އިޙްތިރާމް ކުޑަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވާފަދަ ގޮތަކަށް
މީޑިޔާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ކަމެއް
ކުރުމާއި،

މީޑިޔާގެ

އެއްވެސް

ވަސީލަތެއްގައި

ލިޔެވޭ

ނުވަތަ

ޝާއިޢުކުރެވޭ އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ތާއީދުކުރާކަން ދޭހަވާގޮތަށް
އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ ހިންގުން.
) (15މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެވުނު ފަދަ ޢަމަލަކަށް އަރައިގަތުމަށް އެހެން
މުވައްޒަފަކަށް ހިތްވަރު ދިނުން.
) (16މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން ފިޔަވައި ޖިނާއީ
ނުހިމެނޭ،

ކުށަކަށް
8

ނަމަވެސް

ލނަރީ
ޕ ި
ޑިސި ް

ކުށެއް

ކަމުގައި

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ލސް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ ކުށްތައް.
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ލ
އސޫ ާ
ލސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ،ހެދިފައިވާ ު
ޕ ި
) (17މޯލްޑިވްސް ޮ
ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދީ
ބިރުދެއްކުމާއި،
މުވައްޒަފުންގެ

ހަމައެފަދައިން
މެދުގައި

ވަކިކަމަކަށް

ހުންނަންޖެހޭ

ޑިމާންޑު

އަޚުލާޤީ

ކުރުމާއި

މިންގަނޑުން

ބޭރުވެފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ހަޅުތާލަކަށް
ނުވަތަ ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެއްދުމަށްކަމަށް މާނަކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް
އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްފަހަރާ އެ މުވައްޒަފަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް
ދިއުމާއި ،އެފަދަ ގޮތަކަށް ގުރޫޕެއް އުފައްދައިގެން ޕެޓިޝަން ހެދުމާއި،
ފޮނުވުމާއި ،ނެރުމާއި އެފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން.
 17ވަނަ

) (18ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގެ

މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ
ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވުމާއި ،ނެރެފައިވާ އޯޑަރުތަކާ ޚިލާފުވުން.
) (19ހުއްދަނެތި ޑިއުޓީއަށް ނުނިކުމެ ހުރުން.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (17ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ކަމެއް
އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެރިއަކާ ބައްދަލުކޮށް
މަޝްވަރާދިނުމާއި ،ހަމައެފަދައިން ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން ސިޓީ ފޮނުވުމާއި
ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ހުރަހެއް ނައަޅައެވެ.

)ނ(

މުވައްޒަފު
އެ

ކުށަކީ

ކުރި

މައްސަލައެއް

މި

މާއްދާގެ

ޑިސިޕްލިނަރީ

ބޯޑަށް

)ހ(

ގައި

ބުނާ

ފޮނުވުމަށްޓަކައި

ކުށެއް

ނަމަ

މުވައްޒަފުންގެ

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ
ގޮތުގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް

.12

)ހ(

އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނާ މެދު އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން މިވަނީއެވެ .މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެޅޭ ކޮންމެ
ފިޔަވަޅެއްވެސް އެ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި ރިކޯޑުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
)(1

ފުރަތަމަފަހަރު ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުން.

)(2

ނރީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގައި ލިޔުމުން
ދެވަނަފަހަރު ،ޑިސިޕްލި ަ
ނަސޭހަތާއި އިންޒާރު ދިނުން.
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފު
އ
އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލެވެލްގަ ި
ކުރެވިދާނެއެވެ.
)(1

އެ

މުވައްޒަފަކު

މަސައްކަތްކުރާ

ނުވަތަ

ޔުނިޓް

ނ
ސެކްޝަ ް

ބަދަލުކުރުން.
)(2

ގަވާއިދު ނަންބަރު ) REG-04ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު( އާ ތައާރުޒު
ނުވާގޮތަށް އިތުރަށް ޑިއުޓީކުރަން ޖެއްސުން ނުވަތަ އިތުރު މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރުން.

އެ

ނުވަތަ

މުވައްޒަފަކު

ފަރުވާކުޑަކުރި

ކަމެއް

އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ރަނގަޅަށް ކުރުވުމަށްފަހު ހެޑް އޮފް
ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް
ރިޕޯޓު ކުރުމަށް އެންގުން.
)ނ(

ޅ އަޅައިފިނަމަ
އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަ ު
އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް ލިޔުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ 'އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ފިޔަވަޅު

އެޅުނުކަން

އަންގާ ލިޔުން' އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަމެއް ކުރިކަމަށް
ހުށަހެޅިގެން އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުން އެ ފިޔަވަޅަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އިންކާރުކޮށްފިނަމަ

ނުވަތަ

އެއްބާރުލުން

ނުދީފިނަމަ

އެ

އ
މައްސަލައެ ް

ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ
މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ފޮނުވުން

.13

)ހ(

މުވައްޒަފުންކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް

ތަޙުޤީޤު ކުރާނީ،

ޖިނާއީ

މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ .އަދި
ހ
ނވަތަ ޢަމަލާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް އަޅަންޖެ ޭ
ު
އެ މުވައްޒަފު ކުރި ކުށާ
މތު
މށް އެ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫ ާ
ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅު ަ
އ
އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތަ ް
ބަލާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި

މާއްދާގެ

ގައި

)ހ(

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކުށުގެ

ޖިނާއީ

މައްސަލައެއް

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެކަން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށާއި،
ޑިސިޕްލިނަރީ

މުވައްޒަފުންގެ

އަދި

އިދާރީ

މައްސަލަތައް

ފަރާތަށް

ބަލާ

 24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި  48ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
އެ

މަޢުލޫމާތު

މައްސަލައިގެ

ޑިސިޕްލިނަރީ

މުވައްޒަފުންގެ

ރ
އިދާ ީ

އަދި

މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުން

.14

ސުވާލުކޮށް ބަޔާންނެގުން

.15

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް

.16

)ހ(

ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ފޮނުވާ މައްސަލައެއް
ތަޙުޤީޤުކުރުމުން އެ މައްސަލައަކީ އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެ
ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ

މައްސަލައެއްކަމުގައި

އެ

ލ
އިންފޯމަ ް

މައްސަލައެއް

ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.
)ށ(

އސަލައެއް ނުވަތަ
ކ ޢާއިލީ މަ ް
މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަ ީ
ގެވެށި

އަނިޔާގެ

މައްސަލައެއްނަމަ
އެފަދަ

ތަޙުޤީޤުކޮށް

ބަލާނީ

ސާވިސްގައި

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

އޭނާ

މައްސަލަތައް

ހިންގާފައިވާ
ބެލުމަށް

ފަރާތަކުންނެވެ.

މި

ކުށުގެ

ލ
މައްސަ ަ

މޯލްޑިވްސް

ސ
ޕޮލި ް

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ އަދަބު ކަނޑައެޅޭނީ ހަމައެކަނި
ޕލިސް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ އެ ޢަމަލު
މޯލްޑިވްސް ޮ
ހިންގާފައިވާތީ އޭނާއާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެކެވެ.
)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގަންވާނީ
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ އެއްރޭންކެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ސީނިއާ ރޭންކެއްގެ
މުވައްޒަފެކެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ހެކިބަހުގެ ގޮތުން ނުވަތަ
ފކުރުމުގެ ގޮތުން ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގާނަމަ ވަކި ރޭންކެއްގެ
މަޢުލޫމާތު ސާ ު
ފުލުހަކު އެކަން ކުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

ޑިސިޕްލިނަރީ

ބޯޑަށް

މައްސަލަ

ހުށަހެޅޭނީ

ހަމަ

އެކަނި

މުވައްޒަފުންގެ

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުން،
ޅ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ) (2ގައިވާ "ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
ފޯމު" އިންނެވެ.
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ވޮލިއުމް46 :
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ

އަދަދު18 :

.17

ކުށްތަކަށް ގޮތް ނިންމުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާ
މައްސަލައަކަށް ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި
އަދި ޤަރީނާ ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ކަމަކީ ،އެ ކުޅަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސް ފަދަ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ މުވައްސަސާއެއްގައި ،އެފަދަ މީހަކު
ވަޒީފާގައި

އިތުރަށް

ބެހެއްޓުމަކީ

އޭގެ

ސަބަބުން

އެހެން

މުވައްޒަފުންނަށާއި

މުވައްސަސާގެ މައްޗަށް އާންމު ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވެދާނެ ފަދަ ނުވަތަ ބުރޫ
އަރާފާނެ ކަމެއްކަމަށް ނުވަތަ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއާ ޚިލާފު
ވ
ކަމެއްކަމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައި ާ
އަދަބުތައް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިދާނެ އެވެ.
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ
ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަޑައެޅުން

.18

ޤނޫނު( ގެ  67ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(
ނންބަރު ) 5/2008ފުލުހުންގެ ާ
ަ
ޤާނޫނު
ގައިވާގޮތުގެމަތިން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބުތައް ތިރީގައި
މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ކައުންސެލިންގ ދިނުން.
މ
ކައުންސެލިންގ ދިނުމަކީ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް ދެވޭ އެން ެ
ލނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލައެއް
ކުޑަ އަދަބެވެ .މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ޑިސިޕް ި
ދިމާވެއްޖެނަމަ

ކައުންސެލިންގ

ދީގެން

އެ

މީހަކު

ށ
އިސްލާޙުކުރުމަ ް

މަސައްކަތްކުރަން ވާނެއެވެ .ކައުންސެލިންގ ދިނުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން
ނިންމައިފިނަމަ

އެކަމެއް

ތަންފީޒުކުރުމަކީ

ކައުންސެލިންގ

ގ
ދޭފަރާތު ެ

ޒިންމާއެކެވެ .މުވައްޒަފަކަށް ކައުންސިލިންގ ދެވިއްޖެނަމަ ކައުންސެލިންގ ދިން
ފަރާތުން އެކަން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުވުން.
ރ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ
މުވައްޒަފު ކުރި ޑިސިޕްލިނަ ީ
ތަމްރީނާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމެއްކަމަށް ،އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ފެނިއްޖެ
ހިނދެއްގައި އެފަދަ ކުށެއް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން
އެކަމާގުޅޭ އިތުރު ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންގިދާނެއެވެ .އެފަދަގޮތަކަށް
ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ދިނުމުގެ ބައި ކުރިޔަށް
ގެންދާނީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ .އަދި ތަމްރީނު ދިނުމަށްފަހު
ތަމްރީނު ދެވުނުކަން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ތަމްރީނެއް
ދިނުމަށް ނިންމުމަށްފަހު އެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ނުކުރާހައި ހިނދަކު ކުރިން
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެ މީހަކު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ޚާއްޞަ
ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފު ،އެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމުގެ
ކުރިން ނުވަތަ އެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ވެސް ވަކި މުއްދަތެއްގެ
ތެރޭގައި އޭނާ އެފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރުކޮށް ކޮށްގެން އޭނާއާ ދޭތެރޭގައި އިތުރު
ނ
ޅނެކަމަށް ނިންމާފައިވާނަމަ ،އެކަން އެ މުވައްޒަފަށް ލިޔުމު ް
ފިޔަވަޅެއް އެ ޭ
އަންގައި އިންޒާރުކުރަން ވާނެއެވެ.
)ނ(

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުވާފަދަ ޚާއްޞަ ކައުންސެލިންގ ދިނުން.
ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުވުމަށްދޭ ޚާއްޞަ ކައުންސެލިންގއަކީ މުވައްޒަފަކު ކުރާ
ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޢަމަލު ވަކި ގޮތަކަށް
ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ބައްޓަންކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ވަކި
ސެޝަންތަކަށް ހާޒިރުވެ ތަމްރީންތައް ލިބިގަތުމާއި އެކަމާ ގުޅުންހުރި ފަންނީ
މީހުންގެ އިރުޝާދު ލިބިގަތުމެވެ .އަދި މި ކައުންސެލިންގ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ
ގޮތް ރިކޯޑުކުރަން ވާނެއެވެ.

)ރ(

ކައިރިން ސްޕަވައިޒްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުވުން.
މުވައްޒަފަކު ކުރި ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކާ ގުޅިގެން އެ މީހާއަށް
އިޞްލާޙުވުމަށް ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކައިރިން ސްޕަވައިޒުކުރެވޭ ގޮތަށް
ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ފުރުޞަތުދެވޭނީ ކައިރިން
ސުޕަވައިޒުކޮށްގެން އެ މީހަކު އިޞްލާޙުވާނެކަމަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައެވެ .އަދި
ކައިރިން

ސްޕަވައިޒުކުރެވޭ

ގޮތަށް

ވަޒީފާ

އަދާކުރުމަށް

ނިންމާއިރު

ސުޕަވައިޒުކުރާނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .ކައިރިން ސުޕަވައިޒުކުރާނީ
އޭނާ އެ ވަގުތަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓަކުންނެވެ .އެ މުއްދަތުގައި އޭނާގެ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ސުޕަވައިޒް
ކުރުމަށްފަހު ،ސުޕަވައިޒުކުރި ފަރާތުން އެކަން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ
މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުން.
ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،މަސައްކަތްކުރާ
ޔުނިޓް

ބަދަލުކުރުން،

ޑިޕާޓްމަންޓް

ބަދަލުކުރުން،

މަސައްކަތްކުރާ

ރަށް

ރ
ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ޑިސިޕްލިނަ ީ
ބޯޑުން ނޫންގޮތަކަށް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކުރިނަމަ،
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެއީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވުނު އަދަބަކަށް ނުވާނެއެވެ .މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ދޭވޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ،އެބަދަލު
ގެނައި ފަރާތުން އެކަން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

ރޭންކު ދަށްކުރުން.
މުވައްޒަފަކު ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ރޭންކު
ދަށްކުރުމަށް ،ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ ،މަޤާމު ދަށްކުރުމުގައި،
ޢަމަލުކުރާނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ) REG-08މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ
ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތީންނެވެ.

ގަވާއިދުގެ

މި

ދަށުން

އެޅޭ

ފިޔަވަޅެ ް
އގެގޮތުން

ރޭންކް

ދަށްކުރެވިއްޖެނަމަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އެކަން
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ކ(

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން.
މުވައްޒަފަކު ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކާ ގުޅިގެން އަދަބެއް
ދިނުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަން އެ މީހަކަށް ލިޔުމުން
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު އެކަން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި
އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)އ(

މި

ދަށުން

ގަވާއިދުގެ

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ވަކިކޮށްފައިވަނިކޮށް،

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކުރަންވާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ
ކޯޓަކުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކުރާ ހުކުމް ،ނިހާއީ ހުކުމަކަށް
ވުމުންނެވެ.
ނންމުން
ބޯޑުން ނިންމާ ި

.19

)ހ(

ޑިސިޕްލިނަރީ

ބޯޑަށް

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތައް

ނިންމަންވާނީ

ބޯޑަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ހާޒިރުގައި އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހާމަކޮށް ނެގޭ ފެންނަ ނުފެންނަ
ވޯޓަކުންނެވެ .ފެންނަ ނުފެންނަ އަދަދު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ރިޔާސަތުން ވޯޓު
ދީގެން އެ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމާނީއެވެ.
)ށ(

ފއިވާ މައްސަލައެއްގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް
ޑިސިޕްލިނަރ ބޯޑަށް ހުށަހެޅި ަ

14

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބޯޑުގެ މެންބަރަކު ޝާމިލުވާނަމަ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ބޯޑު
ހިންގުމުގެ އޯޑަރުގައި ބުނާފަދަ އެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމެއް
ސ
އެކުލެވޭ މައްސަލައެއްނަމަ އެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އެއްވެ ް
އަޑުއެހުމެއްގައި އަދި އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އެ މެންބަރަކު
ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
)ނ(

މުވައްޒަފެއްގެ
އެކަމެއްގައި

މައްޗަށް
އެ

ޑިސިޕްލިނަރީ

މުވައްޒަފެއްގެ

އަޑު

ބޯޑުން

އަދަބެއް

އެހުމަށްފަހު

ކަނޑައަޅަންވާނީ
ހާޒިރުގައެވެ.

އޭނާގެ

މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ނިޒާމުން ކުރެވޭ
މުޢާމަލާތަކީ

މުވައްޒަފަކު

އެ

ހާޒިރުކޮށްގެން

ހިންގޭ

މުޢާމާލާތެއްކަމުގައި

ބެލެވޭނެއެވެ.
)ރ(

ލސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
މައްސަލަތައް

ޤާނޫނީގޮތުން

ބެލުމަށް

މަތިކުރެވިފައިވާ

ކޮމިޝަނަކުން

މުވައްޒަފަކާމެދު ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނިންމައި،
ލސް
ޕ ި
އެ ނިންމުން މިނިސްޓަރ މެދުވެރިކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޮ
ސ
ޅމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލި ް
ސަރވިސްއަށް އަންގައިފިނަމަ އެ ފިޔަވަޅު އެ ު
އެ މައްސަލައެއް މުވައްޒަފުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ
ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންގެ
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތުން އެ މައްސަލައެއް
ޕލިނަރީ ބޯޑުގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެވެ.
ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހުގައި ،ޑިސި ް
)ބ(

ދޢުވާ ނުކުރުމަށް
މުވައްޒަފަކާމެދު ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފިނަމަ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ
ދ ހުށަހެޅިފައިވާ
ޤާނޫނީ ބާރުލިބިފައިވާ މިނިވަން ކޮމިޝަނަކުން ފުލުހަކާމެ ު
މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް
މަޝްވަރާ ދެއްވައިފިނަމަ އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ
އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީންނެވެ.

)ޅ(

ޑިސިޕްލިނަރީ
މި

ގަވާއިދުގެ

ބޯޑުން
22

ކުރެވިދާނެއެވެ.

15

ނިންމާ
ވަނަ

ނިންމުންތައް
މާއްދާގައި

އިސްތިއުނާފު

ވާގޮތުގެ

މަތީން

ކޮމެޓީގައި
ފ
އިސްތިއުނާ ު

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ބޯޑަށް ޖަވާބުދާރީވުން

.20

ސަސްޕެންޑް ކުރުން

.21

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެއްވެސް
އެ

ސަބަބަކާހުރެ
ނުވަތަ

ބޯޑުން

މުވައްޒަފަކު

ޑިސިޕްލިނަރީ

މުވައްޒަފުންގެ

ބޯޑަށް

މައްސަލަތައް

ހާޒިރުވުމަށް
ފަރާތުން،

ބަލާ

އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގައިފި ހިނދެއްގައި ބޯޑުގެ އެންގެވުމާ އެއްގޮތަށް
އެ މުވައްޒަފަކު ބޯޑަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ބޯޑަށް ހާޒިރުކުރާ މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާން ވާނީ ވޯކިންގޑްރެސްގައި ނުވަތަ
އެ

އެ

އިރަކު

މުވައްޒަފަކު
ހުންނަ

ސަސްޕެންޝަނުގައި

ބޭނުންކުރާ
މުވައްޒަފު

ޔުނިފޯމެއްގައެވެ.
ހާޒިރުވާނީ

ނަމަވެސް،
ލ
ވ ް
ސި ި

އޮފިޝަލް

ހެދުމެއްގައެވެ.
)ނ(

ބޯޑަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ފަދަ މަޤުބޫލު އުޒުރެއްވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް ލަސްވެގެން
ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ) 2ދޭއް( ގަޑިއިރު ކުރިން ލިޔުމުން ނުވަތަ
ގެ

އެސް،އެމް.އެސް

ބޯޑުގެ

ޒަރީއާއިން

އެކަން

ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ބޯޑަށް މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުކުރާނަމަ ބޯޑު ބޭއްވުމުގެ  24ގަޑިއިރުގެ ކުރިން
ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ
ވބުދާރީވާންޖެހޭނެ
)ރ( ގައި ފުލުހަކު ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އެ ފުލުހަކު ޖަ ާ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ހުށަހެޅިފައިވާ މަ ް
އސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ބޯޑަށް
އ
ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހާލަތެ ް
ހާޒިރު

ދިމާވެގެން

ނުވެވިއްޖެނަމަ

ފަހުން

ބޯޑަށް

ހާޒިރުވެ

ދިފާޢުވުމަށް

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
)ޅ(

އ
ދގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ބޯޑަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަ ް
މި މާއް ާ
ވ
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފަކު ބޯޑަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ހުށަހެޅިފައި ާ
އ
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ބައްދަލުވުންތަ ް
ބާއްވައި

އެ

މައްސަލައަކާ

ގުޅޭގޮތުން

އަދަބެއް،

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

އަދި

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ހ(

މުވައްޒަފަކު ކުރި ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ
އިޚުތިޔާރު
މުވައްޒަފަކު

ލިބިގެންވަނީ
ސަސްޕެންޑް
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ހަމައެކަނި
ކޮށްފިނަމަ

ޑިސިޕްލިނަރީ
24

ގަޑިއިރު

ބޯޑަށެވެ.
ތެރޭގައި

މިގޮތުން
އެކަން

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެ މުވައްޒަފަކަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އަންގަން
ވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފަކު ކުރި ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ
އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށެވެ .އަދި މުވައްޒަފަކު
ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިނަމަ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން އެ މުވައްޒަފަކަށާއި،
މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ސަސްޕެންޑް ކުރާ މުއްދަތު ) 2ދޭއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
އަދި ސަސްޕެންޑްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ) 30ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވުމުގެ
ކުރިން ސަސްޕެންޝަން ރިވިއުކުރަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ
ވަގުތަކު އެ ސަސްޕެންޝަން ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް އެދި ބޯޑަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ރ(

ރ
މުވައްޒަފަކާމެދު ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޑިސިޕްލިނަ ީ
ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރީން ،ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން
ގިނަވެގެން ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުވައްޒަފަކު އެކަހެރިކުރުމުގެ ބާރު
ކޮމާންޑް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓްރޭޓް ހެޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިޔަތުން އެކަހެރިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު  24ގަޑިއިރުގެ
އ
ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތަށާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަ ް
ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ލތެއް މެދުވެރިވެގެން ސީނިއަރ
ނކުރެވިފައިވާ ހާ ަ
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާ ް
މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަގުތީ ގޮތުން އެކަހެރިކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން
ނިންމާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ.

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ
ހަމައެކަނި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަމުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ޖިނާއީ ކުށެއް
ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރު ކުރެވިއްޖެނަމަ،
ހައްޔަރުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ
ނުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ
ކ
ޝަރުޢީ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް ،ނިހާއީ ޙުކުމަކަށް ވުމާހަމައަށް އެ މުވައްޒަފަ ު
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވުނީއެވެ.
ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ

.22

)ހ(

މައްސަލައެއް

މުވައްޒަފަކާ ގުޅޭގޮތުން ޑިސިޕްލިނެރީ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް

އިސްތިއުނާފުކުރުން

އެދި

ހުށަހެޅުމުގެ

އެ

ފރުޞަތު
ު

މުވައްޒަފަކަށް

ލިބިގެންވެއެވެ .އެގޮތުން އެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ
އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށެވެ.
)ށ(

މައްސަލަ

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް

އެދި

ހުށަހަޅާނީ

ޕލިނަރީ
ޑިސި ް

ބޯޑުގެ

ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ) (3ގައިވާ "މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު
ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިންނެވެ.
)ނ(

ގުޅޭގޮތުން

މުވައްޒަފަކާ

ޑިސިޕްލިނަރީ

ހުށަހެޅިފައިވާ

އަދި

އިދާރީ

މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށާއި ،ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށާއި ،އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް
ޖަވާބު ދާރީވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހާޒިރުގައި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ރ(

މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ބޯޑުން އަދަބު ކަނޑައަޅާ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަންދުދުވަސް ނުހިމަނައި) 7 ،ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް އިތުރަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ.

)ބ(

ލ
މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބެއް ތަންފީޒުކުރަންވާނީ އެ މައްސަ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުހުލަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ.

)ޅ(

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އަދަބު ތަންފީޒު ކުރަންވާނީ ،އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި،
އެ ކޮމެޓީން އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

)ކ(

އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤްކޮށް
ގިނަވެގެން

15

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ފަނަރަ(

ދުވަހުގެ

އިސްތިއުނާފު

ތެރޭގައި

ކުރުމަށް

އެދި

އިސްތިއުނާފު
ހުށަހަޅާ

ކޮމެޓީއަށް
މައްސަލަތައް

ގިނަވެގެން ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލައި މައްސަލައަށް ގޮތެއް
ނިންމަންވާނެއެވެ.
)އ(

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި
ހުށަހެޅޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ .އަދި ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އިސްތިއުނާފަށް
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގ
ސޕްލިނަރީ ބޯޑު ެ
ހުށަނާޅައިފިނަމަ ލަސްވެގެން  14ވަނައަށްވާ ދުވަހު ޑި ި
ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ވ(

އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮމެޓީއަށް މުވައްޒަފުން
ހާޒިރުކުރާނަމަ ޢަމަލުކުރަން ވާނީ މިގަވާދުގެ  20ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީންނެވެ.

)މ(

ޕލިނަރީ
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންވެފައި އޮތްނަމަވެސް ޑިސި ް
ބޯޑުން މުވައްޒަފަކާމެދު ނިންމާ ނިންމުމެއް ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
ފ
އެ މުވައްޒަފަކު އިސްތިއުނާފު ނުކޮށްފިނަމަ ،އެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާ ު
ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް
އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ) 3ތިނެއް(
ދުވަހުގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް އެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު
ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ

.23

)ހ(

ކުށްތަކަށް އަދަބު

ޑިސިޕްލިނަރީ

އަދި

އިދާރީ

ކުށްތަކަށް

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

އަދަބު

ކަނޑައަޅާއިރު ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އާންމު

ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި

މިންގަނޑު

އަދަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީބަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.
)ށ(

މުވައްޒަފަކު ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި އަދަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނައިކަމުގައިވިޔަސް ،އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށާއި އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި
އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

މައްޗަށް

ކަނޑައަޅާނަމަ

ދެ

ކަމެއް

އަދަބެއް

އ
އެކުއެކީގަ ި

ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމާމެދު މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
)ނ(

ތަފާތު

މައްސަލަތަކެއްގެ

ގޮތުގައި

މުވައްޒަފެއްގެ

މައްޗަށް

ޝަކުވާތަކެއް

މ އެއިން ކޮންމެ ޝަކުވާއެއް ތަޙުޤީޤުކުރަން ވާނީ ވަކި
ހުށަހެޅިފައިވާނަ ަ
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި ހަމައެކަނި އެ ސަބަބައްޓަކައި ،މުވައްޒަފެއްގެ
މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން
މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް46 :
މުވައްޒަފަކު ކުރާ ކުށަކާ

އަދަދު18 :

.24

)ހ(

ގުޅިގެން އޭނާއާމެދު އެޅިދާނެ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޑލް ،އެ މުވައްޒަފަކު
ޤ ކުލަ ނުވަތަ އަޚުލާޤީ މެ ެ
މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ އަޚުލާ ީ
ކުރާ ކުށަކާގުޅިގެން ،ކުށުގެ ބާވަތާއި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޭނާގެ

އެހެނިހެން ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް

އަތުން އަތުލެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން އަތުލެވޭނީ އެންމެފަހުން އޭނާއަށް ދީފައިވާ
އަޚުލާޤީ ކުލަ ނުވަތަ އަޚުލާޤީ މެޑެއްޔެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން އެ ކުލަޔަކަށް
ގ
ނުވަތަ އެ މެޑެއްޔަކަށް ހުށަހެޅޭނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ) REG-08މަޤާމު ެ
ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު(
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ށ(

ނށް ބެލުމަށްފަހު
މުވައްޒަފަކު ކުރާ ކުށެއްގެ ބާވަތުން ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމި ަ
ލސް ސަރވިސް
އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
އިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައިވާ ވަކި ހުއްދައެއް ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ
ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ .އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކުރެވިދާނެއެވެ .އެފަދަ ކަމެއް
ކުރަންވާނީ

ގިނަވެގެން

)ތިނެއް(

3

މުއްދަތަށެވެ.

އަހަރުދުވަހުގެ

އަދި

ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ހިފަހައްޓާފައިވާ ހުއްދައެއް އަލުން ދެވޭނީ ނުވަތަ
އެކަހެރިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އިއާދަކުރެވޭނީ އެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

ކޮމެޓީއަކުން

ޑިޕާޓްމަންޓަކުން

ނުވަތަ

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު އެ ހުއްދަ ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު
އިއާދަކުރަން ފެންނަނަމައެވެ .ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނުފެންނަ
ކަމަށް ކޮމެޓީން ނިންމައިފިނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް
އެ ކޮމެޓީން އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މުވައްޒަފަކާމެދު

ވ
ހުށަހެޅިފައި ާ

މައްސަލައިގެ

ބާވަތުން

އެ

މުވައްޒަފަކު

ރ
އެ ވަގުތަކު އަދާކުރަމުންއައި މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަ ީ
ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓަށާއި،
މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ،ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ
މައްސަލަ

ފަރާތުން

ބަލާ

ލިޔުމުން

އަންގަންވާނެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތުން

ދުރުކުރިކަމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގައިފިނަމަ ،އެ މުވަޒަފެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ،އެ މުވަޒަފަކާ ހަވާކުރެވިފައިވާ
ހ
އާލާތްތަކާއި ،ހަތިޔާރާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާ ގުޅުންހުރި ހުރި ާ
އެއްޗެއް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި

މައްސަލައިގެ

ބާވަތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ފުލުހުންގެ އިމާރާތްތަކަށް ވަނުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ހުއްދަތަކާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ އާލާތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ

20

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެކްސެސްތައް

އެކަންކަމާ

ކަ ނޑާލުމަށް

ފަރާތްތަކަށް

ގުޅުންހުރި

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި

)ނ(

މާއްދާގެ

ހުއްދަތަކާއި،

ގައިވާގޮތުގެ

އެކްސަސްތައް

ނ
މަތި ް

މަސްއޫލިއްޔަތުން

ދުރުކޮށް،

3

)ތިނެއް(

ގިނަވެގެން

ކަނޑާލަންވާނީ

ކ
މަސްދުވަހަށެވެ .މިއަށްވުރެ އިތުރުކުރާނަމަ އެކަން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ މީހަ ު
މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުން

.25

)ހ(

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށަކަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު
ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އަދަބަކީ ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ
ރޭންކު

ކަމުގައި

ދަށްކުރުން

އެކަން

ވާނަމަ،

ތަންފީޒުކުރުމުގެ

ކުރިން

ޅ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )(2ގައިވާ "ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
ލސް ސަރވިސް ހިންގަން ހުރި އެންމެ އިސް
ފޯމު" ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ވެރިޔަކު ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ،މިނިސްޓަރަށް
ހުށަހަޅަންވާނީ ހިންގަންހުރި އެންމެ އިސްވެރިއަކު ސޮއި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
)ށ(

ދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތްތައް
އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރީން މި ގަވާއި ު
ވ
ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ .އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި ާ
މައްސަލައެއްގައި

ވަކިކުރުމާއި،

ވަޒީފާއިން

ދަށްކުރުމުގެ

ރޭންކު

އަދަބު

އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީން ދަމަހައްޓައިފިނަމަ ނުވަތަ މި ދެ އަދަބުން ކުރެ އަދަބެއް
ދިނުމަށް

ނިންމައިފިނަމަ،

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ބުނެފައިވާގޮތަށް

ގައި

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ )ހ() ،ށ() ،ނ( )ރ( އަދި )ބ( ގައި
ހިމެނޭ އަދަބެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ
ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކު އެކަން ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ނުވަތަ ފުރިހަމަ
ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ރ(

މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ނ( ގައި ހިމެނޭ އަދަބެއް
ދިނުމަށް
ބޭނުންވާނެ

ޑިސިޕްލިނަރީ
ސެޝަންތައް

ބޯޑުން

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،

އެ

ގެންދިއުމުގެ

އެންމެހައި

ކުރިއަށް

މުވައްޒަފަކަށް

އިންތިޒާމުކުރާނީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނެވެ.
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ކަންކަން

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

)ބ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދުގެ 18ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ނ( ގައި ހިމެނޭ އަދަބުތައް
ތަންފީޒުކުރުމުގެ

ކައުންސެލިންގ

މަޤުޞަދައްޓަކައި

ދޭނެ

ގ
ފަރާތްތަކު ެ

ދަފުތަރެއް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުގެ ރިކޯޑުގައި އަދަބު

.26

)ހ(

ހިމެނުން

އއް ނިމުމުން ،އެ މައްސަލައެއް
މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ެ
ނިމުނުގޮތް މުވައްޒަފުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް
ފަރާތުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ލަސްވެގެން

5

)ފަހެއް(

ދުވަހުގެތެރޭގައި

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ޗށް އެއްވެސް އަދަބެއް ތަންފީޒު ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ތަންފީޒު
މުވައްޒަފެއްގެ މައް ަ
ކުރަމުން ދާނަމަ ލަސްވެގެން ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ
ރިކޯޑުފައިލުގައި އެކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު

.27

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް

.28

މުވައްޒަފަކު

ކުށަކާ

ކޮށްފައިވާ

ނ،
ގުޅިގެ ް

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

މައްޗަށް

ނ،
އަޅާ ެ

މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ އަދަބެއް ،އަދި  24ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންވެގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ،ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށާއި
އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށެވެ.
)ހ(

ޢަމަލުކުރުން

މި ގަވާއިދު ފާސްވާއިރު ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް
މއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ،އިންފޯމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި
ހުށަހެޅިފައިވާ ަ
ހައްލުކުރެވެންހުރި ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ މައްސަލަތައް ،އެ މުވައްޒަފަކު
މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ
އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި  3މަސްދުވަސް ހަމަވާއިރު ތަޙުޤީޤު ނުނިމި އޮންނަ
ހާލަތެއްގައި ،އެކަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން

.29

ބަހުގެ މާނަ

.30

ނވަތަ އެއްވެސް މާއްދާއެއް އުނިކުރެވޭނީ ނުވަތަ
މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ު
އިތުރު ކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މެނޭމަންޓް ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި
އެ ބޯޑުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި
ނުވާހައި ހިނދަކު އަންނަނިވި ބަސްތަކުގެ މާނަ ކުރަންވާނީ މި މާއްދާގައި
22

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
)ށ(

"މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ފުލުހުންނާއި ސްޕެޝަލް
ކޮންސްޓަބުލަރީ އަދި ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

)ނ(

ނ ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ
"ބޯޑު" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަ ީ
)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އަދަބު ކަނޑައަޅާ ބޯޑު ނުވަތަ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށެވެ.

)ރ(

"ކޮމިޓީ" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ އަދަބު ކަނޑައަޅާ ބޯޑުން ނިންމާ މައްސަލަތައް
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް

އަލުން

ނުވަތަ

ބަލައިދިނުމަށް

ޅން
ހުށަހަ ަ

އެދި

ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށެވެ.
)ބ(

މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާ އަދި  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ''
ފިޔަވަޅު ރިކޯޑު ު
ކރުން '' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އެޅި ފިޔަވަޅެއް ލިޔުމުން
ތ
ނުވަތަ އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯވީޑިއޯ ވަކި ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ރައްކާކުރުން ނުވަ ަ
އާކައިވް ކުރުމަށެވެ.

)ޅ(

ސ
ލ ް
''މިނިސްޓަރ'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެވަގުތަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ސަރވިސްގެ

ކަންތައްތަކާ

ހަވާލުވުމަށް

ކަނޑައަޅާ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ

މިނިސްޓްރީއެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މިނިސްޓަރަށެވެ.
)ކ(

ސ
''ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެވަގުތަކު މޯލްޑިވް ް
ނވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާއި
ވސް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި ު
ޕޮލިސް ސަރ ި
ހަވާލުވެ ހުރި ފުލުހުންގެ އެންމެއިސް އޮފިސަރަށެވެ.

)އ(

"ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް"
ގ
ސ ސާރވިސް ެ
ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އެވަގުތަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލި ް
މުވައްޒަފުން

ކުރާ

ޑިސިޕްލިނަރީ

އަދި

އިދާރީ

މައްސަލަތައް

ބަލައި

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް މަތިކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
)ވ(

"މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،
އެވަގުތަކު

މޯލްޑިވްސް

ލސް
ޕޮ ި

ސާރވިސްގެ

އެންމެހައި

ގ
މުވައްޒަފުން ެ

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް މަތިކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު18 :

)މ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކަމުގައި

"ވޯރކިންގ

ޑްރެސް"

REG-05

)ޔުނީފޯމާބެހޭ

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ގެ

ޖަދުވަލު

ގަވާއިދު(

ގަވާއިދު
1

ނންބަރު
ަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޔުނީފޯމަށެވެ.
)ފ(

"ސަސްޕެންޑް

ކުރުން"

ކަމުގައި

މި

ދގައި
ގަވާއި ު

ބުނެފައި

އެވަނީ،

މުވައްޒަފަކަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށެވެ.
)ދ(

ނ،
"ކޮމާންޑް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓްރޭޓް ހެޑް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަ ީ

އޯޑަރ

ނަންބަރު ) ORD-05މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު
ކަނޑައެޅުމާއި ވެރިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ
އޯޑަރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމާންޑް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓްރޭޓް ދަރަޖަތަކަށެވެ.
އުވާލެވޭ ގަވާއިދު

.31

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.32

ވސް އިން
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މީގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ ި
ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު "MPS-7/2009-1ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ
ކުށްތަކާއި ،އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އުވުނީއެވެ.

ފެށުން

ވހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް ދި ެ
ޝާއިޢުކުރާތާ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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އަދަދު18 :

ވޮލިއުމް46 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު 1

ނަމޫނާ

c

މcsivrws csilop cscviDclO

Maldives Police Service

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާރޑްސް ކޮމާންޑް

Professional Standards Command

ނަންބަރު:

DR(A)/201 /

އިންފޯރމަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުނުކަން އަންގާ ލިޔުން
ރޭންކާއި ނަން :ޕޮލިސް ސާޖެންޓް މޫސާ އިބްރާހީމް
ކޮމާންޑް  /ޑައިރެކްޓަރޭޓް  /ޑިޕާޓްމަންޓް  /ޔުނިޓް:

ސާވިސް ނަންބަރު:

1111

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް

ގ
ނ ސަބަބު :ވަޒީފާއަށް ނުކުމެވޭ ވަރަށްވުރެ ބަލިކަމަށް ބުނެ ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމާބެހޭ ގަވާއިދު ެ
ފިޔަވަޅު އެޅު ު
 14ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް ސަލާމް ބުނުމަށްފަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ސަލާމް ބުނި ދުވަހު ޕިކްނިކު ގޮސްފައިވާތީ.
އެޅި ފިވަޅު :މި ޢަމަލަކީ ސާޖެންޓް މޫސާ އިބްރާހީމް ،މިފަދަ ޢަމަލެއް ކުރި ފުރަތަމަފަހަރު ކަމަށްވާތީ މިފަދަ ކަމެއް
ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އަންގައި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ
 8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދެވިފައި.
ފިޔަވަޅު އެޅި ފަރާތް :ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ ހާރޫން
ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް :ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ ހާރޫން

ސޮއި:

2014 / 7 / 7
މަތީގައިވާ ލިޔުން އަޅުގަޑު ކިޔައިފީމެވެ.
ރޭންކާއި ނަން:

ޕޮލިސް ސާޖެންޓް މޫސާ އިބްރާހީމް 1111 -

ސޮއި:

މި ލިޔުމުގައި ޕޮލިސް ސާޖެންޓް މޫސާ އިބްރާހީމް 1111 -ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކުރީ އަޅުގަޑުމެންގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ރޭންކާއި ނަން:

ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް އަޤްލާ ޔޫސުފް 2222 -

ސޮއި:

ރޭންކާއި ނަން:

ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް ސުލައިމާން ޒަކަރިއްޔާ 9999 -

ސޮއި:

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ތައްގަޑު:

ނޯޓު :މިއީ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ
ދަށުން ދެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.
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Professional Standards Command

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ފޯމު ނަންބަރު:
މައްސަލައިގެ ނަންބަރު:

DBMF/2017/

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

DC/2017/

މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޕޮލިސ
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުށް:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް:
ސ.ނަންބަރު

ނަން )ރޭންކު  /މަޤާމާއެކު(

ޑިޕާޓްމަންޓް

 1ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް
މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެތްކާއި ޤަރީނާ:
 .1ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް
މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 .1ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް
ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ކޮމެންޓް:
ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް.
ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތް:

ސޮއި:

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު
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ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ބޭނުމަށް
ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމ ިގޮތް:

ބޯޑުން ނިންމި ތާރީޚު:

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

ސޮއި

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުން
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ،ބޯޑަށް މީހަކު ހާޒިރުވިނަމަ އެ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

ދ.ރ.އ .ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެ އެންޑޯޒްމަންޓް ބޭނުންވާ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ބައި:
ބޯޑުގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން

ފެނޭ

ނުފެނޭ

އިތުރު ބަޔާން---------------------------------------------------------------------------------------------------- :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ސޮއި:

ތާރީޚު:

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް
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ނަންބަރުABF/201 /:

މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ސ.ނަންބަރު:

ފުރިހަމަ ނަން ،ރޭންކާއެކު:
ކޮމާންޑް  /ޑައިރެކްޓަރޭޓް  /ޑިޕާޓްމަންޓް  /ޔުނިޓް:
މައްސަލައާބެހޭ 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:

ހުށަހެޅި ތާރޚު:

އިނގިލީގެ ނިޝާން

ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސޮއި:
ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް:
ސ.ނަންބަރު:

ފޯމު ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ރޭންކާއި ނަން:
ހަވާލުވި ތާރީޚު:
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