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ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު 

٬ދައުރާިއ٬ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފުލުހުންެގ މަޤްޞަދާިއ٬މިީއ)ހ(.1ތަޢާރުފާއި ނަން 

٬ލުތަކާއި ޫޞތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އު ٬ވާޖިބުތަކާިއ٬މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާިއ

އަދި ٬އިމްތިޔާޒުތަކާއި ޙިމާޔަތްތަކާިއ٬ިއލިބިދީފައިވާ ބާރުތަާކ٬ހިންގުމާިއ
ލުތައް ޫޞމިނޫންެވްސ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފުލުހުންނާބެޭހ އެންމެާހ ުއ

.ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެެވ
ށ(
(

.މިހެންނެެވ]ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު [ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ ިމ

:އް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެެވފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގެ މަޤްޞަދުަތ.2ފުލުހުންގެ މަޤްޞަުދ
.މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތާއި އަމަންޢާންމު ދެމެހެއްޓުްނ)ހ(
ށ(
(

ފަރުދުންެގ ފުރާނައާިއ މުދަލާިއ ގޯތިގެދޮުރ ރައްކައުތެރިކޮށް 
.ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުްނ

ނ(
(

ޙައްޤުތައް އެ ٬ތެރިކޮށް ހިތަިއރައްޔިތުންގެ އަާސސީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތް 
.ޙިމާޔަތްކުރުްނ

ރ(
(

ކަނޑުގަިއ އަދި ٬ވަޔާއި ٬އެއްގަމާިއ٬ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދުެގ
ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުގަިއ ދިވެހިންކުާރ ޖިނާީޢ ކުށުެގ ޢަމަލުތައް 

.ޙަރަކާތްތެރިވުްނއެ ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ٬ހުއްޓުވަިއ
ބ(
(

ކަނޑުގަިއ އަދި ٬ވަޔާއި ٬އެއްގަމާިއ٬ސަރަޙައްދުެގދިވެހިރާއްޖޭެގ
ދިވެހިރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ ޖިނާޢީ ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހޯދައި 

.ދެނެގަނެ ތަޙްޤީޤުކުރުްނ

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބައިވެރިވެފައިާވ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާތަކާއި )ޅ(
މަތިން ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ
.ރަކާތްތެރިވުްނޙަ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

މަދަީނ ކަންކަމުގަިއ ޢާންުމ ރައްޔިތުންނަްށ އެހިނދަކަްށ ބޭނުންވާ )ކ(
.އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުްނ
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އ(
(

ގެން ފުލުހުންގެ ރައްޔިތުންނާ ގުިޅ٬ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމާިއ
.ޚިދްމަތް ދިނުްނ

ވ(
(

މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި 
.ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުްނ

މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް 
ސަރިވސް 

ގޮތުގެމަތިން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނުގެދަށުްނޤާނޫނާއި ިމިމ)ހ(.3
ެގ ދައުުރ އަދާކުރުމަްށ މުއަްއަސސާއެްއ ޤާއިމްކޮށްފައި ފުލުހުްނ

.އޮންނަންވާނެއެެވ
ށ(
(

ގައި 2004ސެޕްޓެމްބަރ ٬1ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދަށްޓަކަިއިމ
އުފައްދާފައިާވ މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްއަީކ ފުލުހުންެގ ދައުރު 

ކަމަށް ސާ ސަ ދަށުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މުއަްއޤާނޫނުެގއަދާކުރުމަށްޓަކައި ިމ
.ބެލެވޭނެއެެވ

ނ(
(

މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވްސ ހިނގަމުންދާީނ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
.ކަނޑައަޅާ މިިނސްޓްރީއެއްގެ ދަށުންނެެވ

ދަށުްނ ފުލުހުްނ އަދާކުރަންޖެޭހ އެންމެހަިއ ވާޖިބުތައް ޤާނޫނުގެ ިމ)ހ(.4ފުލުހުންގެ ހުވާ 
ތުތަްއ ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި އުފުލަންޖެޭހ މަސްއޫލިއްޔަ ٬އަދާކޮްށ

ގައިާވ ހުާވ ފުލުހުންގެ 1ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު ިމ٬އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ
.ކޮންމެ މީހަކުެވސް ކުރަންޖެހޭނެއެެވ

ށ(
(

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގައި މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސްގެ ިމ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ) ހ(ވަޒީފާގައި ހުރި ކޮންމެ ފުލުހެއް މިމާއްދާގެ 

.ފުލުހުންގެ ހުވާ ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމަތީގައި ކުރަންވާނެއެެވ

ނ(
(

ފުލުހުންގެ ހުވާގެ މަތީ ދެމިތިބުމަކީ ފުލުހުންގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވާޖިބު 
.ކަމެކެެވ

ހަދާ ޤާނޫނުގެދަށުްނިމ٬ޤާނޫނާ މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސްއަކީ މި )ހ(.5ފުލުހުންގެ ދައުުރ
އިދުތަކާިއ އެއްގޮތަްށ ފުލުހުްނ އަދާކުރަްނ ހަމަޖެހިފައިާވ އެންމެހާ ގަވާ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުތަކާިއ ޒިންމާތަްއ އަދާކުރުމައްޓަކަިއ ދިވެހި 
ދައުލަތުން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގައި ނުހިމެނޭ މަދަނީ 

.ބައެކެެވ
ށ(
(

.ކެެވފުލުހުންގެ ދައުރަކީ މަދަނީ ދައުެރ

.ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެެވ.6ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަާސީސ ރައްކައުތެރިކޮށް .1
.ޙިމާޔަތްކުރުްނ

މުޖްތަމަޢުެގ ސަލާމަތާއި ٬ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދާޚިީލ ސަލާމަތާިއ.2
.ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުްނރައްކައުތެރިކަްނ

ދިވެހި ދައުލަތަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް .3
ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ކަންކަމުން ދާޚިލީ 

ދިވެިހ ދައުލަތާިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާިއ ސިޔާދަތު 
.ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުްނ

ޞްލަޙަތާިއ އަމަންޢާންުމ ރައްކައުތެރިކަންމަތީ ޢާންުމ މަ .4
.ދެމެހެއްޓުްނ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ .5
.ދައުރާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުްނ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނާިއ ގަވާއިާދ ޚިލާފަްށ ހިންާގ ޢަމަލުތައް .6
.ގަތުްނދެެނ٬ހޯދަިއ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަްށ ނުވަަތ މުޖުތަމަޢަްށ ނުވަތަ .7
އިޤްތިޞާދަްށ އުނިކަމެްއ ނުވަަތ ނުރައްކަލެްއ ލިޭބ ގޮތަށް 

ދެނެގަނެ ٬އެއްެވސް ބަޔަކުކުާރ ޖިނާޢީކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހޯދަިއ
.ތަޙްޤީޤުކުރުްނ

ށް ހެދިފައިވާ ޢާންމު ބޭނުންތަކަ ٬ޢާންމު ތަންތަނާިއ٬މަގުތަކާިއ.8
އަދި ޢާންމުްނ އެއްވާ ٬ތަންތަނާިއ ޢާންުމ ބައްދަލުވުންތަކާިއ
.ތަންތަނުގެ މަޞްލަޙަތު ބެލެހެއްޓުްނ

މަގުމަތީ ٬މަގުމަތީެގ ޓްރެފިްކ ކޮންޓްރޯލްކޮްށ ބެލެހެއްޓުމާިއ.9
ހިނގާބިނާގ އުޅުމަށާިއ ދަތުރުފަތުރުކޮްށ އުޅުމަްށ ހުަރސްއެޅޭ 

.ންގުވުްނގޮތަށް ހުންނަ ތަކެތި ެނ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަށާއި ދުއްވުމަށް ٬އެއްގަމާިއ.10

.ހެދިފައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުްނ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ އަދި އެނޫންެވސް  ނުރައްކާތެރި .11

ދާ ހާދިސާތަކާިއ ޙާލަތްތަކުގަިއ ފުރާނައާިއ ގޯތިގެދޮރާިއ ުމ
ސަލާމަތްކުރުމުގައާިއ ޙާލުގަިއ ޖެހިފައިާވ މީހުންނަށް 
އެހީތެރިވުމުގައާިއ ކުއްިލ ޙާލަތްތަކުގައާިއ ކަނޑުމަތީެގ ހާދިސާ 

.ތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުްނ
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ޝަރްީޢ އަިދ ޤާނޫީނ ބާުރ ލިބިގެްނ ކުާރ އަމުރުތައް .12
.ރުްނތަންފީޒުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ދައުރު އަދާުކ

٬ފުލުހުންެގ ދައުުރ އަދާކުރުމަްށ ބޭނުންާވ މަޢްލޫމާުތ ހޯދަިއ.13

.އެކަމާބެހޭ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުްނ٬ދިާރސާކޮްށ٬އެއްކޮްށ

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަކީ ފުލުހުންގެ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް )ހ(.7ފުލުހުންގެ ވާޖިބުތައް 
.ކަމެެވވާޖިބުވެގެންވާ ކަްނ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީއަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1
.ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ފުރިހައަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންތެރިވުްނ

ރައްޔިތުންެގ ައާސސީ ٬ފުލުހުންެގ ދައުުރ އަދާކުރުމުގަިއ.2
.ރުްނއެޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްުކ٬ޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަިއ

٬ވަކިފަރާތަކަްށ ނުޖެިހ٬ފުލުހުންެގ ދައުުރ އަދާކުރުމުގަިއ.3

ޢަދްލުވެިރ ގޮތުގައި ٬އަިދ ވަިކ މީހަކަްށ ތަޢައްޞުބެއްނެިތ
ފުލުހުންނަްށ ލިބިދީފައިާވ އެންމެާހ ބާރާިއ އިޚްތިޔާރު 

.ބޭނުންކުރުްނ
ފުލުހުންެގ ދައުުރ ތެދުވެރިކަމާިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު .4

.އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުްނ
ފުލުހުންެގ ވާޖިބާިއ މަސްއޫލިއްޔަތަްށ އަމާނާތްތެރިވުމާއި .5

.ވަފާތެރިވުންމަތީ ދެމިތިބުްނ
.ޙަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ަރސްމީ މަސައްކަތެއް އެންމެ ރަނގަޅަށްކުރުްނ.6

އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ އެހެނިހެން ކުއްލި ޙާލަތު ٬އިޤްތިޞާދީ ٬ޒާީތ.7
ވެރިވެގެްނ އެހީތެރިކަްނ ބޭނުންވެފައިާވ ކޮންެމ ފަރުދަކަށް މެުދ

ޣައިރުޤާނޫީނ ޢަމަލުތަކުްނ އެންމެހައި ٬އެހީތެރިވެދިނުމުގައާިއ
ީމސްތަކުްނ ޙިމާޔަތްކުރުމުގަިއ ހުރިާހ ވަގުތެއްގައިެވސް 

.ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިތިބުްނ
ކޮންެމ މީހެއްގެެވސް ٬ފުލުހުންެގ ދައުުރ އަދާކުރުމުގަިއ.8

އެންމެހައި ٬އިްނސާނިއްޔަތަްށ ޤަދަރުކޮްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތައި 
ީމސްތަކުންގެ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކައުތެރިވެ އެޙައްޤުތައް 

.ދެމެހެއްޓުްނ
ޙާލަތަކާ ނުބައްދަލު ބާރެއްގެ ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ެއ.9

.ބޭނުން ނުހިފުްނ
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ފުލުހުންނަށް ލިބޭ މަޢްލޫމާތު ٬ން މެނުީވޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތ.10
.އިތުރު ފަރާތަކަށް ހާމަނުކުރުްނ

އެއްެވސް މީހަކާމެދު އަނިޔާވެރި ނުވަތަ ٬އެއްެވސް ޙާލަތެއްގަިއ.11
އިހާނެތި ނުވަތަ އިްނސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ނުވަތަ ރަޙުމުކުޑަ ގޮތަކަށް 

ފަދަ ގޮތަކަށް މީހަކު ލައްވާ ެއ٬ފުލުހުންގެ މީހަކު ޢަމަލު ނުކުރުމާިއ
އެހެން މީހަކުެވސް އެފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ٬ޢަމަލު ނުކުރުވުމާިއ
.ކުރިޔަ ނުދިނުްނ

ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށުގައިތިޭބ މީހުންެގ ޞިއްީޙ ޙާލަތަށް .12
އެފަދަ މީހަކު ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް ٬ފަރުވާތެރިވެ ރައްކައުތެރިވުމާިއ

ފަރުވާ ލިބިދިނުމަށް ވަގުތުން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ެއ
.ފިޔަވަޅު އެޅުްނ

އެފަދަ އެންމެހައި ٬ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްެވސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމާިއ.13
.ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ޙަރަކާތްތެރިވުްނ

ފުލުހުންގެ ވާޖިބާ ޚިލާފު ކޮންމެ ޢަމަލެއް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް .14
މަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ވާޖިބާ ޚިލާފު ޢަ ٬ކުރުމާިއ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން ٬ކުރަން އުޅޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ 
.އެންގުްނ

ިއސްލާމްދީނުެގ ައސްލުތަކާިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ .15
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފްނުވާ ގޮތުގެމަތިން ٬ޤާނޫނުައާސސީއާިއ

އި ކުރާ އަމުރުތަކަށް ަފސްޖެހުމެއްނެތި ވެރިން އަންގާ އެންގުންތަކަށާ 
.ކިޔަމަންތެރިވުްނ

ފުލުހުންެގ ވާޖިބާ ކަނޑައެޅިގެްނ ޚިލާފުވާނެ ޢަމަލެްއ ކުރުމަށް .16
.ކިޔަމަންތެރިނުވުްނ٬ނުވަތަ ކުރާ އަމުރަކަްށ٬އަންގާ އެންގުމަކަްށ

٬އެމީހަކު  ކުޅަ ކަންތައްތަކާިއ٬ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގަިއ.17

އެމީހެއްެގ އަމުރުެގ ދަށުން ٬ނުކޮްށ ދޫކޮށްިލ ކަންތައްތަކާިއ
އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ٬މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ކުރާ އަމުރުތަކަްށ

.ޒިންމާވުްނ
ށ(
(

ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ވާޖިބު ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 
.ށްެވސް ލާޒިމު ކަމެކެެވއަދާ ކުރުމަކީ ކޮންމެ ފުލުހެއްގެ މައްޗަ 

އެ ٬ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާިއ)ހ(.8ފުލުހުންގެ ބާރު 
ފުލުހުންގެ ٬މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާިއ
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ބާރު މަޤްޞަދުތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުެގ
.ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެެވ

ށ(
(

ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ މީހުްނ ހުއްޓުާވ ސުވާލުކުރުމާިއ ކުށުގެ 
ތުހުމަތުގައި މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކުރުމާއި ތަންތަން ބަލާ ާފސްކުރުމާއި 

ހެއްކާޤަރީނާ ٬ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލްނަގަިއ
ޖިނާީޢ ކުށުގެ ٬ރައްކައުތެރިކުރުމާިއ٬އެތަކެިތ ހިފަހައްޓައި ٬ހޯދަިއ

ޢަމަލުތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރުމުގެ 
.ބާރާއި ބަންދުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެެވ

އެމީހަކީ ކާކުކަން 
ލޫމާތު ޡާބިތުކުރެވޭނެ މަްޢ

އެންގުމުގެ ބާރު ދިނުމަްށ

ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްެވސް ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ގެއެއް )ހ(.9
ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ 

ލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގުމުގެ ކިބައިން އެމީހަކީ ކާކުކަން ޘާބިތުކުރެވޭނެ މަްޢ
.ގެންވެއެެވބާރު ފުލުހުންނަށް ލިިބ

ށ(
(

ގަިއ ބުނެވިފައިާވ އަމުުރ ރައްދުާވ މީހާގެ ) ހ(މާއްދާެގ ިމ
ނުވަތަ އޭނާއަކީ ٬ނުވަތަ ާޕސްޕޯްޓ٬ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާުޑ

މާއްދާގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަރސްމީ އެހެން ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން ިމ
.ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ ގައި ބުނެވިފައިވާ އަމުރަށް ކިޔަމަންީވ) ހ(

ސަރަޙައްދު ވަގުތީ ٬މަުގ
ގޮތުން ބަންދުކުރުްނ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާނުލައި ފުލުހުންގެ ިމ)ހ(.10
ނުވަތަ ٬ދައުުރ އަދާކުރުމަްށ ހުަރސްއެޅިދާނެކަމަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ 

ޚިލާުފ ޢަމަލެއް އެއްެވްސ މަގެްއ ނުވަަތ ސަރަޙައްދެއްގަިއ ޤާނޫނާ 
މަގެއް ނުވަތަ ެއ٬ހިނގާނަމަ ނުވަތަ ހިނގާފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ 

ފުލުހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ٬ސަރަޙައްދު ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮްށ
ސަރަޙައްދަށް މަގަށް ނުވަތަ ެއމެނުވީ އެއްެވސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ެއ

.ހުންނަށް ލިބިގެންވެއެެވނުވަނުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ފުުލ
ށ(
(

މަގެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދު ވަގުތީ ގޮތުން މިފަދަ އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ 
) ހަތްދިަހ ދޭްއ(72ބަންދުކުރެވޭީނ ގިނަވެގެްނ މެދުނުކެނިޑ 

.ގަޑިއިރަށެެވ

ނ(
(

މިފަދަ އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭނީ ެއިސސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސް 
.ވުރެ މަތީ މަޤާމެއްގައިހުރި ފުލުހުންގެ ވެރިއެކެެވނުވަތަ އެއަްށ
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ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމަށް 
އެދުމުގެ ޙައްޤާއި ޢާންމުންގެ 
މުދަލާއި ތަކެތި ބޭނުންކުރުްނ

ފުލުހުންެގ ދައުުރ އަދާކުރުމުގަިއ ޒަރޫީރ ޙާލަތްތަކުގަިއ ޢާންމު )ހ(.11
ުމ ރައްޔިތެއްގެ ޢާްނ٬ރައްޔިތެއްެގ އެހީތެރިކަމަްށ އެދުމުެގ ޙައްޤާިއ

އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ފުލުހުންނަށް ٬މުދަލެްއ
.ލިބިގެންވެއެެވ

ށ(
(

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ އެހީތެރިކަން ) ހ(މިމާއްދާެގ 
ފޯރުކޮށްދިްނ މީހަކަްށ ނުވަަތ ބޭނުންކުާރ އެއްޗަކަްށ ގެއްލުމެއް 

.ލުމެއްގެ ބަދަލު އެމީހަކަށް ދޭންވާނެއެެވގެްއއެ ٬ލިބިއްޖެނަމަ 
ނ(
(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންނަށް ) ހ(މާއްދާގެ ިމ
މި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަނާވެގެންފި ކޮންމެ މީހަކު 

.ދަށުން ކުށްވެރިވާނެއެެވޤާނޫނުގެ 

ސާމާނާއި ަވސީލަތްތަކާއި 
އި ހަތިޔާރު ހޯަދ
ބޭނުންކުރުްނ

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފަިއސާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ުއޞޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ .12
ގޮތުގެމަތިްނ ފުލުހުންެގ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމަްށ ބޭނުންވާޭނ އެންމެހައި 

ގެންގުޅެ ބޭނުން ٬އެތެރެކޮްށ٬ހަތިޔާުރ٬ަވސީލަތާއި ٬އާލާތްތަކާިއ٬ސާމާނާިއ
.ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެެވހިފުމުގެ ބާުރ

ފުލުހުންނަށް ބާރާއި 
އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ދާއިރާ 

މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްެގ ކޮންެމ މުވައްޒަފަކަށްެވްސ ބާރާއި )ހ(.13
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ٬އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވަީނ

ޤާނޫނީ ٬ން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަާކފުލުހުންގެ ދައުރަށް ިނސްބަތްވާ އެހެ 
.ނުވަތަ ޝަރްޢީ އަމުރުތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައެެވ

ށ(
(

މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްެގ މުވައްޒަފަާކ ޙަވާލުކުރެޭވ ކޮންމެ 
މަސައްކަތަކީ އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި 

ޅަދާނަވެގެންާވ އެންެމ މަީތ މިންވަރަކަްށ ފުރިހަމަކުރުމަށް އެމީހަކަްށ ުކ
.ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތެކެެވ

ނ(
(

މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްެގ ކޮންެމ މުވައްޒަފެއްެވްސ އެމީހަކަށް 
ލިބިގެންވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭނީ 

.މަތިންނެެވޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ
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ރ(
(

މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްެގ ކޮންެމ މުވައްޒަފެއްެވްސ އެމީހަކަށް 
ލިބިގެންާވ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފާގޮތާމެދު 
އަދި އެމީހެއްެގ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ ގޮތާމެުދ ކޮިމޝަނަރ އޮފް 

.ޕޮިލސްއަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެއެެވ
ބ(
(

ފުލުހުންގެ ދައުރު ٬މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސްގެ އެއްެވސް މުވައްޒަފަކު 
މީހަކަްށ ޙަވާލުކުރެވިފައިާވ އެއްެވސް އަދާކުރުމުގަިއ ނުވަަތ ެއ
މީހަކަށް ބާރާއި ޤަޞްދުގައި އެނގިހުރެ ެއ٬މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކުރުމުގަިއ

އްގެ މައްޗަށް ބާރު އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ދާއިރާގެ ބޭރުން އެހެން މީހެ 
އެ ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކަށްެވސް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ 

.ކުރަނީ ކުށެކެެވމީހަކު ެއ

ކިޔަމަންތެރިކުރުވުމަށް 
އެކަށީގެންވާ ބާރު 
ބޭނުންކުރުްނ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި އެއްެވސް ފުލުހެއް ކުާރ ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް .14
ކަން ނުވަތަ ގަދަފަދަކަން ދައްކައިފި މީހަކާމެދު ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ ނުކިޔަމަންތެރި 

ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި އެ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ނުވަތަ ގަދަފަދަކަން 
މަޤްޞަުދ ާޙސިލުކުރެވޭނެ އެ ٬ދައްާކ މީހަުކ ކިޔަމަންތެިރ ކުރުވުމަށްޓަކަިއ

.ދަ ކަމެކެެވއެކަށީގެންވާ ބާރު ބޭނުންކުރުމަކީ ހުްއ

ފުލުހުންެގ ކޮންެމ މީހަކަްށ ލިބިގެންާވ ޙައްޤުތަްއ ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި .15ފުލުހުންގެ ޙައްޤުތަްއ
.އެވަނީއެެވ

މީހަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއާއި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ )ހ(
.ލު ލިބިދިނުްނމީހެއްގެ މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަަދހާނީއްކައާއި ެއ

ށ(
(

މީހަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއާއި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ 
.ހާނީއްކައަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ޭބސްފަރުވާ ކުރުްނ

ނ(
(

އެއަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ފުުރސަތު އެ ٬މީހަކާމެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާ އަޑުއަހާ ެއ
މީހަކާމެދު އެއްެވސް ިޑސިޕްލިނަރީ އެ ٬މީހަކަށް ލިބިދިނުމަށްފަހު މެނުވީ 

.ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުްނ
ރ(
(

މީހަކާމެދު އެ ٬މީހަކާމެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާއަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއެއ
ފަރާތުެގ އެއްެވސް އަދި ެއ٬ޝަކުވާކުިރ ފަރާތުެގ ދައުރެްއ ނެތުްނ

.ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ނުހިންގުްނނުފޫޒެއް އެ 
ބ(
(

.ކު ކުރި ކުށަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ނުލިބުްނމީހަ ެއ
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މީހަކާމެުދ އަާޅ ިޑސިޕްލިނަީރ ނުވަަތ އިދާީރ ފިޔަވަޅެއް ެއ)ޅ(
ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕޮިލސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ޝަރްޢީ 

.ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުްނކޯޓަކަްށ
ބާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހުއްޓުވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ވާޖި )ކ(

އެމީހަކާމެދު އެއްެވސް ިޑސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ٬ރިޕޯޓެއްގެ ސަބަބުްނ
.ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުްނ

އ(
(

ފުލުހުންގެ ވާޖިބާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފުވާނެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އަންގާ 
ކިޔަމަންތެރިނުވުމުގެ ސަބަބުން ٬ރަކަްށނުވަތަ ކުާރ އަުމ٬އެންގުމަކަްށ

.މީހަކާމެދު އެއްެވސް ިޑސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުްނެއ
ވ(
(

އެ ފުލުހަކާމެދު ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއް ސާބިތުނުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން 
.ބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބިދިނުްނފުލުހަކަށް ިލ

ފުލުހުންގެ ٬ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ަރ)ހ(.16މިިނސްޓަުރ
ދައުުރ އަދާކުރުމުެގ ސިާޔސަުތ ކަނޑައެޅުމާިއ ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ 

.ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ިއސްވެރިޔަކީ މިިނސްޓަރެެވ
ށ(
(

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަމުާރ ޚިލާފުނުާވ ގޮތެއްގެމަތިްނ އަދި 
ތިރީގައިވާ ٬ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަނޑައަާޅ ޙުދޫދެއްެގ ތެރޭގަިއ
.ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު މިިނސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެެވ

ފުލުހުންގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ٬ކޮންމެ ހިނދެއްގައިެވްސ.1
.ވެރިއަކަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުްނ

މެ ހިނދެއްގައިެވސް ވަކިވަކި ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ކޮްނ.2
.ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެންމެހާ ފުލުހުންނަށް ސީދާ އަމުރު ކުރުްނ

ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންވެގެންާވ ކަންތައްތަކަްށ ފުރިހަމައަށް ިމ.3
ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެއިރަކަށް ިމ٬ޢަމަލުކުރުމަށާިއ
ްށ މިިނސްޓަރަްށ ފެންަނ އެންމެާހ ގަވާއިދުތަކާއި ބޭނުންވާކަމަ 

.އަމުރުތައް ނެރުްނ

؛މިިނސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަީކ٬ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކަިއިމ.17މިިނސްޓަރުގެ 
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ދަށުން ޤާނޫނުެގފުލުހުންެގ ޚިދްމަތުެގ ފެންވަުރ ދެމެހެއްޓުމާިއ ިމ)ހ(މަސްއޫލިއްޔަުތ
ރެވިފައިާވ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމުގަިއ އަދި މިިނސްޓަރަްށ ޙަވާލުުކ

މިިނސްޓަރަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން 
މިިނސްޓަރުެގ ނަޒަރުގަިއ ފުލުހުންެގ ޚިދްމަތުެގ ފެންވަރު ٬ހިފުމުގަިއ

ަމސްއޫލިއްޔަތު އެންެމ ފުރިހަމައަްށ އިތުރުކުރެވޭޭނ ގޮތަކަްށ އެ 
.ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުްނެއއަދާކުރުމާިއ

ށ(
(

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރާ ގޮތާއި ފުލުހުންގެ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް 
ދަމަހައްޓާގޮތް އެކަށީގެންާވ ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓައި ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި 

ލުމާއި ލުތަކާިއ ނިޒާމުތަކާިއ ގަވާއިދުތަްއ އެކުލަވާ ޫޞއެކުލަވާލަންޖެހޭ ުއ
މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނެރެންޖެހޭ އަމުރުތައް ނެރުމާއި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ 

.ފިޔަވަޅެއް އެޅުްނ
ނ(
(

މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްެގ ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
.ކަންތައްތައްކާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުްނ

.ޢާންމު ގަވާއިުދ.1
.އޮފް އެތިްކްސކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި ކޯޑް .2
.ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިުދ.3
.ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިުދ.4
.ޔުނީފޯމާބެހޭ ގަވާއިުދ.5
.ތަމްރީންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިުދ.6
ކުށްތަކަށް އެ ٬ިޑސިޕްލިނަީރ އަިދ އިދާީރ ކުށްތަކާއި .7

.އަދަބުދިނުމާބެހޭ ގަވާއިުދ
ކުރިއެރުމާިއ ޝަރަފުެގ ނިޝާްނ ދިނުމާިއ މަޤާމު މަޤާމުެގ.8

.ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިުދ
.ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމާބެހޭ ގަވާއިުދ.9
ފުލުހުންެގ އައިޑެންޓިީޓ ކާުޑ ގެންގުޅުމާިއ ބޭނުންކުރުމާބެހޭ .10

.ގަވާއިުދ
މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްެގ މުވައްޒަފުންނާމެުދ ކުރެވޭ .11

އެކަންކަމާމެުދ ފިޔަވަުޅ އެޅުމާބެހޭ ٬ވާތަްއ ތަޙްޤީޤުކޮްށޝަުކ
.ގަވާއިުދ

ވަޒީާފ އަދާކުރަންީވ ތަންތަްނ ކަނޑައެޅުމާިއ ބަދަލުކުރުމުގެ .12
.ގަވާއިުދ
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ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ .13
.ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ގަވާއިުދ

٬ސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމަްށ ބޭނުންކުާރ ސާމާނާިއފުލުހުންެގ މަ .14

ތަކެތީގެ ެއ٬ބަލަހައްޓަިއ٬އާލާތްތަްއ ގެންގުެޅ٬ލަތާިއީސަވ
.ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ގަވާއިުދ

.ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެބްލަރީގެ ގަވާއިުދ.15
.ފުލުހުން ރިޓަޔަރ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިުދ.16
.ވާއިުދޕޮިލސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ގަ .17

ރ(
(

ަމސް ދުަވސް ތެރޭގައި ) ހައެްއ(6ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ިމ
ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގަވާއިދުތަކަްށ ޢަމަލުކުރަން ) ނ(މިމާއްދާެގ 
.ފަށަންވާނެއެެވ

ޕޮިލސް އިންޓެގްރިޓީ 
ކޮމިޝަން 

ދަޢުވާ ޕޮިލްސ އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަނަީކ އަމިއްަލ ނަމުގަިއ ދަޢުާވ ކުރުމާިއ.18
ލިބިގަތުމާއި އަދި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ ހަިއސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ މިނިވަން ޤާނޫނީ 

.ޝަޚްޞެކެެވ

ޕޮިލްސ އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަންެގ މަޤްޞަދުތަްއ ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި .19ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަުދ
.އެވަނީއެެވ

.ން އިތުރުކުރުްނފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ކަމޭހިތު )ހ(
ށ(
(

ފުލުހުންެގ ތެރޭގަިއ ހިނާގ ޤާނޫނާިއ ގަވާއިާދ ޚިލާުފ ޢަމަލުތައް 
.ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅުއެޅުްނ٬މިނިވަންކަމާއެކު  ތަޙްޤީގުކޮްށ

ނ(
(

ފުލުހުންނަށް އެބައިމީހުންެގ ވަޒީާފ އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންވާނޭ ޤާނޫނީ 
.ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުްނ

ރ(
(

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ގޮތުން ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރާއި 
.ޔަޤީންކަން އިތުރުކުރުްނ

.މެންބަރުންގެ މައްޗަށެެވ5ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ )ހ(.20ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުްނ
ށ(
(

ގެ ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނު 
.މަތީން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ

ކުރާ މީހުންގެ ކިބައިގައި ތިރީގައިއެވާ ސިފަތައް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ޢައްޔަުނ.21މެންބަރުންގެ ސިފަތަްއ
.ހުންނަންވާނެއެެވ
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.ުމސްލިމަކު ކަމުގައިވުްނ)ހ(
ށ(
(

.ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުްނ

ނ(
(

.ކު ކަމުގައިވުްނބުއްދިހަމަޔަށް ހުރި މީހަ 

ރ(
(

.އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކުކަމުގައިވުްނ25ޢުމުރުން 

ބ(
(

ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ٬ިއސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިާވ ކުށެްއ
ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ٬ކުށެްއ

.މީހަކު ކަމުގައި ނުވުްނ
ީކ ކޮމިޝަންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރެވޭފަދަ މީހަ ެއ)ޅ(

.ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުްނ
.އެހެން އެއްެވސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުްނ)ކ(

އ(
(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައާސސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ 
ކުރެޭވ ސިާޔީސ މަޤާމެއް ދަށުްނ އިންތިޚާބުކުރެޭވ ނުވަަތ ޢައްޔަނު 

.ފުރަމުންދާ  މީހަކު ކަމުގައި ނުވުްނ
ވ(
(

ބައްޕައެއް ނުވަތަ ٬ދަރިއެްއ٬އަންބެްއ٬އެއްެވސް ފުލުހެއްގެ ފިރިއެްއ
.މަންމައެއް ކަމުގައި ނުވުްނ

ގައި ) ށ(ިމ މާއްދާެގ ٬ކުރާީނޢައްޔަުނކޮމިޝަންެގ މެންބަރުްނ)ހ(.22ކުރުން މެންބަރުން ޢައްޔަުނ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދޭ މަޝްވަރާގެ ٬ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
.މަތީން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ

ށ(
(

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ރައްޔިތުންގެ ) ހ(ިމ މާއްދާެގ 
ޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަދި ރަްއ٬މަޖިލީހުެގ މަޝްވަާރ ހޯދުމަްށ އެދޭީނ

.ނެެވން އަންނަނިވި ގޮތުގެމަިތ٬މަޝްވަރާ ދޭީނ
٬ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަުކކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަުނ.1

٬ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުްނ

.އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްނ
ކުރަންޖެޭހ މެންބަރުންގެ އެފަހަރަުކ ޢައްޔަނު ކޮމިޝަނަްށ.2

އެމީހުންގެ ٬އަދަދަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކަށް މީހުންގެ ނަމާިއ
.ވަނަވަރު އެ ލިޔުމާއެކު ހިމެނުްނ
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ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް ٬މަޖިލީހުްނ ކަނޑައަާޅ ގޮްތ.3
.ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެންގުްނ٬ފޮނުވާ ލިޔުމަކުްނ

ނ(
(

ކޮމިޝަންގެ ٬ކުރަންވާީނކޮމިޝަންެގ މެންބަރުކަމަްށ ޢައްޔަުނ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 21މި ޤާނޫނުގެ ٬މީހުންގެ ތެރެއިން 
.ސިފަތައް ފުރިމަވާ މީހުންނެެވ

ރ(
(

ކުރާެނ މެންބަރުންާނ ގުޅޭގޮތުްނ ރައްޔިތުންގެ ޔަުނކޮމިޝަނަްށ ޢަްއ
މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތަކަކީ 

٬ޢާންމުކޮށް އިޢްލާނުކޮށްގެްނ٬ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެންނަ މީހުންނާިއ

އެކަމަްށ އިޖާބަޭދ މީހުންެގ ތެރެއިްނ ހޮވާލެޭވ ނަންތަކެްއ ކަމުގައި 
ވީހާެވސް ٬އަދި އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި . ވާންވާނެއެެވ

٬ބޮޑަްށ ޤައުމުެގ އެކިދާއިރާތަްއ ތަްމސީލުވާެނ ގޮތެއްވުމަްށ

.ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުއަޅަންވާނެއެެވ

ކޮމިޝުންގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ

.ވަނީއެެވކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ެއ.23
މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްއާިއ ފުލުންާނ ބެހޭގޮތުްނ އަމިއްލަ )ހ(

.ފިޔަވަޅުއެޅުްނ٬ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ތަޙްޤީގުކޮްށ
ށ(
(

މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްއަްށ ފުލުހުންެގ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާ 
ންމުންތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ެއސަރިވސުން ނިންމާ ނި 

ކަމާބެހޭ ٬ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް މިިނސްޓަރު ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮްށ
.ރިޕޯޓު އަދި ފެންނަގޮތް މިިނސްޓަރަށް ހުށަހެޅުްނ

ނ(
(

ފުލުހަުކ ޤާނޫާނ ގަވާއިާދ ޚިލާފަްށ ޢަމަލުކުރާކަމަްށ ނުވަަތ އޭނާގެ 
އިވާކަމަްށ ބުެނ އެއްެވސް މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމުގަިއ އިހުމާލުވެފަ 

ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު ٬ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމެއް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮްށ
.އަދި ފެންނަގޮތް މިިނސްޓަރަށް ހުށަހެޅުްނ

ރ(
(

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް 41މި ޤާނޫނުގެ 
ފެންަނ ގޮތް މިިނސްޓަރަށް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު އަދި 

.ހުށަހެޅުްނ
ބ(
(

މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސް އާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް މިިނސްޓަރު 
ކަމާބެޭހ ރިޕޯޓާިއ ފެންނަގޮތް ٬ހުށަހަާޅ މަްއސަލަތަްއ ތަޙްޤީޤުކޮްށ

.މިިނސްޓަރަށް ހުށަހެޅުްނ
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ޢުވާއެްއ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުްނ ބެިލ މަްއސަލައަާކ ގުޅިގެްނ ޖިނާީޢ ަދ)ޅ(
ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެޓަރނީ 

.ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުްނ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތަޙްޤީޤުތަކުގެ އަލީގައި )ކ(

ްވސް ޕޮިލސް އެފަދަ މަްއސަލައެއް ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މޯލްިޑ
ސަރިވސްގަިއ ޢަމަލުކުރެޭވ އުޞޫލަކަްށ ނުވަަތ ގަވާއިދަކަށް 

ބަދަލުގެންނަްނ ކޮމިޝަނަްށ ފެންނަނަމަ އެކަމާބެހޭ ލަާފ މިިނސްޓަރަށް 
.ދިނުްނ

ކޮމިޝަންގެ ރަީއސް ކަމުގައި ٬ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީހަުކ)ހ(.24ކޮމިޝަންގެ ރަީއްސ
.އެެވކުރަންވާެނޢައްޔަުނ

ށ(
(

.ކުރާނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވކޮމިޝަންގެ ރަީއސް ޢައްޔަނު 

:ކޮމިޝަންގެ ރަީއސްގެ ޒިންމާތަކަީކ.25ކޮމިޝަންގެ ރަީއސްގެ ޒިންމާ 
.ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުްނ)ހ(
ށ(
(

ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހެޭޅ ޝަކުވާތަްއ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންާނ ބަލަން 
.ޙަވާލުކުރުްނ

ނ(
(

.ކޮމިޝަންގެ ޖަްލސާތަކުގެ ރިާޔސަތު ބެލެހެއްޓުްނ

ކޮމިޝަންެގ ނާއިބުރަީއސް ٬ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންެގ ތެރެއިްނ މީހަުކ)ހ(.26ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރަީއސް 
.ކުރަންވާނެއެެވކަމުގައި ޢައްޔަނު 

ށ(
(

.ހޫރިއްޔާއެެވކުރާނީ ރަީއސުލްޖުްމކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރަީއސް ޢައްޔަނު 

ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރަީއސްގެ 
ޒިންާމ

ކޮމިޝަންެގ ރަީއސަްށ އޭނާެގ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާކުރުމަށް .27
ނުވަތަ އެމަޤާމު ٬ނުވަތަ ޢުޒުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގަިއ٬ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގަިއ
ްއ ވަގުތީގޮތުން އޭނާެގ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުަތ٬ުހސްވެއްެޖ ޙާލަތެއްގަިއ

ކޮމިޝަންގެ ރަީއސަށް ٬މީގެ އިތުރުްނ. އަދާކުރާނީ ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރަީއސެެވ
.ކޮމިޝަން ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެެވ

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ 
ޒިންާމ

ހ(.28
(

:ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެެވ

٬އޮްތ އުޒުރެްއ ދިމާވެގެްނ މެނުވީ ކަނޑައެޅިގެްނ އެނގެްނ.1
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.ކޮމިޝަންގެ ޖަްލސާތަކަށް ޙާޟިރުވުްނ

٬ކަނޑައެޅިގެްނ އެނގެްނ އޮްތ އުޒުރެްއ ދިމާވެގެްނ މެނުވީ .2

.ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުްނ
.ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގުްނ.3

ށ(
(

ބަރަކުެވްސ ކޮމިޝަނަްށ ޚިދުމަްތ ކުރަންވާނީ ކޮމިޝަންެގ ކޮންެމ މެން 
އަދި އޭނާއާ . ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިްނސާފުވެރިކަމާއެކުގައެެވ٬މިނިވަންކަމާިއ

٬ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން ކުރަންވާނީ އެއްެވސް ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެއްނެތި 

.ގޮތުގެމަތިންނެެވދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ 
ނ(
(

އެއްެވްސ މެންބަރެއްެގ އަމިއްަލ މަޞްލަޙަތެްއ ނުވަތަ ކޮމިޝަންެގ 
ކޮމިޝަނުން ٬ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތްކަމެއް ނުވަތަ މަްއސަލައެްއ

އެކަމެްއ ނުވަަތ މަްއސަލައެްއ ބެލުމުގަިއ ނުވަތަ ٬ބަާލ ހިނދު 
މެންބަރަުކ ބައިވެރިވެގެން އެއްެވްސ މިންވަރަކަްށ ެއ٬ނިންމުމުގަިއ
މިފަދަ މަޞްލަޙަތެއް ٬އަދި ކޮމިޝަނުން ބަލާ މަްއސަލައަީކ.ނުވާނެއެެވ

ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތްކަމެއްކަން ނުވަތަ މަްއސަލައެއްކަން 
އެކަން ކޮމިޝަންގެ ٬ކުރިން އެނގިފައިނެތް ނަމަެވސް އެކަން އެގޭހިނުދ

ނުވަތަ އެކަމެއް ނުވަތަ މަްއސަލައެއް ބެލުމުން ٬ރަީއސަށް އެންގުމާއެުކ
އެމަްއސަލައަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ނިންމަންޖެޭހ ނިންމުންތަްއ ނިންމުމުން 

.އެމެންބަރަކު ތަނާޒިލު ވާންވާނެއެެވ
ރ(
(

ލޫމާތަކީ ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާެގ ޙައިޘިއްޔަތުން މެންބަރުންނަްށ ލިޭބ މަްޢ
ލޫމާތެއް މިފަަދ މަްޢ. ލޫމާތެެވސިއްރުެގ ގޮތުގަިއ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަްޢ

ބާރެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ތަޙްޤީޤަކަށްޓަކައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ޤާނޫީނ
ބޭނުމަކަށްޓަކަިއ މެނުީވ ކޮމިޝަންެގ މަސައްކަާތ ނުގުޭޅ އެއްެވސް 

.ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެެވ

ހ(.29މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު 
(

އެ އެމަޤާމުގައި ދެމިހުންނާީނ٬ކުރެވޭ މެންބަރަކު ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަުނ
އަހަރު ދުވަހުގެ ) ފަހެްއ(5ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މެންބަރަކު ޢައްޔަނު 

.މުއްދަތަށެެވ
ށ(
(

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މެންބަރަކު ފިޔަވައި 32މި ޤާނޫނުގެ 
އަހަރުދުވަހުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް ) ފަހެްއ(5އެހެން ކޮންމެ މެންބަރެއް 

.ރެވިދާނެއެެވުކކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަނު 
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ކޮމިޝަންގެ ٬ތިރީގައިމިާވ ޙާލަތްތަކުެގ ތެރެއިްނ ޙާލަތެްއ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ .30މަޤާމު ުހސްވުްނ
.މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ުހސްވާނެއެެވ

ހ(
(

.ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ިއސްތިޢުފާ ދިނުްނިމ

ށ(
(

.މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުްނ

ނ(
(

.ވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުްނޤާނޫނުގަިއިމ

ރ(
(

ޤާނޫނުައާސސީެގ ދަށުްނ ނުވަަތ ޤާނޫނެއްެގ ދަށުްނ އިންތިޚާބުކުރެވޭ 
.ސިާޔސީ މަޤާމަކަށްކުރިމަތިލުްނ

ބ(
(

ޤާނޫނުގަިއ މެންބަރުންެގ ސިފަތަްއ ކަމުގަިއ ބަޔާންވެފައިވާ ިމ
.ސިފަތަކުގެތެރެއިން ސިފައެއް އުނިވުްނ

ހ(.31ތިޢުފާދިނުްނިއްސ
(

٬ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން ިއސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން ިއސްތިޢުފާ 
ެއ ިއސްތިޢުފާ އަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ . ދެވިދާނެއެެވ

އެމީހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުންމަތީ ޤަބޫލުކުރިކަން އަންގަންދެން އެމީހަކު 
.ދެމިހުންނަންވާނެއެެވ

ށ(
(

٬ގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ ރަީއސް ނުވަތަ ނާއިބުރަީއސް ) ހ(މިމާއްދާގެ 

٬ރަީއސްކަމުން ނުވަތަ ނާއިބުރަީއސްކަމުން ިއސްތިޢުފާ ދިންކަމުގައިވިަޔްސ

ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުކަމުްނ އޭާނ ިއސްތިޢުާފ ދިީނ ކަމުގައި 
.ލެވޭނެއެެވނުބެ 

ހ(.32މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން 
(

ކޮމިޝަންގެ ٬ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 
މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

.ލިބިގެން ވެއެެވ
.ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން އިފްާލސްކުރުްނ.1
ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ މިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުމަށް ިމޮކ.2

.ސިފައެއް އުނިވުްނ
.ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުްނ.3

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި 
ފަންނީ ލަފާދޭނޭ ފަރާތްތައް 

އި ބޭނުންވާނޭ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކަ .33
.ލަތްތައް ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ ސީ މުވައްޒަފުންނާއި ަވ
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ހ(.34ުމސާަރ
(

ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންެގ ުމސާަރ އާިއ އެހެނިހެްނ ޢިނާޔަތްތައް 
.ކަނޑައަޅާނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ

ށ(
(

އުންޏެއް މަޤާމުގެ މުއްދަތުގަިއ٬ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ ުމސާަރ
.ނުކުރެވޭނެއެެވ

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް 
ލިބިގެންވާ ބާރުތަކާއި ޒިންާމ

ހ(.35
(

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ٬ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙްޤީޤަކާ ގުޅިގެްނ
.ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެެވ

ށް ހެކިންެގ ގޮތުގަިއ ޙާޟިރުކުރަންޖެޭހ ފަރާތްތަްއ ކޮމިޝަނަ .1
ޙާޟިރުކުރުމާއި ހެކިަބސް ހޯދުން؛

ކޮމިޝަނުްނ ކުރަމުންާދ ތަޙްޤީޤަާކ ގުޅުންހުރިކަމަްށ ފެންނަ .2
ފަރާތްތަްއ ކޮމިޝަނަްށ ޙާޟިުރ ކުރުމާިއ އެމީހުންެގ ހެކިބަހާއި 

ބަޔާންހޯދުން؛
ކޮމިޝަނުްނ ކުރަމުންާދ ތަޙްޤީޤަާކ ގުޅުންހުރިކަމަްށ ފެންނަ .3

ހެްނ ތަކެިތ ހޯދުމަށްޓަކަިއ ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާިއ އެހެިނ
އިދާރާތަކަށާއި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންޮގސް 
އެތަންތަނާިއ އެތަންތަނުގަިއ ހުިރ ލިޔެކިޔުްނ ބެލުމާއި 

ނަކަލުކުރުމާއި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނަށް ގެނައުން؛
އް ދެވިދާނެ ކަމަށް ލޫމާެތވަކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޚާއްޞަ މަޢް .4

ލޫމާތެއް ހޯދުން؛މަްޢެއ٬ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުްނ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ .5

ލޫމާތެއް ފަރާތުން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް މަްޢ
؛ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުްނ٬ދިނުމަްށ

ނުވަަތ އެއަށްވުެރ ގިނަ ٬ކޮމިޝަންެގ މެންބަރަުކ އެކަިނ.6
މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން މަްއސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުން؛

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މަްއސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ހެކި .7
ހޯދުމާއި ބަލައިގަތުން؛

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޤަބޫލުކުރުން؛.8

٬މެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ އަމުރެއްގެ ދަށުްނޝަރުޢީ ހުުކ.9

ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ތިބޭ ކޮންމެ ތަނަކަށްެވސް ކޮމިޝަނުން 
ކޮމިޝަންެގ މެންބަރަުކ ނުވަތަ ٬ކަނޑައަާޅ އުޞޫލެއްެގ މަތިްނ

މެންބަރުްނ ނުވަަތ ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑައަާޅ ބަޔަުކ ކޮިމޝަންގެ 
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ންނާއެުކ ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކާއެުކ ނުވަަތ މެންބަުރ
ވަގުތެއްގަިއ ކަމާބެޭހ ފަރާތަްށ ކުރިްނ އެންގުމަކާނުލާ 

.ޒިޔާރަތްކުރުްނ
ށ(
(

މަްއސަލަ ٬މަްއސަލަ ނިންމަންވާނީ ٬ކޮމިޝަނުން ކުރެވޭ ތަޙްޤީޤުތަކުގަިއ
ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނާ އެއްޗަކަށާއި އަދި މަްއސަލައިގެ ވަށައިގެންހުރި 

.މަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެެވހުރިހާ ކަންކަ 

ކޮމިޝަންގެ އެހެނިހެން 
ބާރުތަްއ

އަންނަނިވި ބާރުތައް ކޮމިޝަނަށް ٬ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ.36
.ލިބިގެންވެއެެވ

ހ(
(

٬ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހައި ސާމާނާިއ

އެތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުން؛٬ގެންގުެޅ٬އް ހޯދަިއއާލާތްަތ٬ަވސީލަތާިއ

ށ(
(

ކޮމިޝަނުން އެކިއެކި މަްއސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
މި ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައްޔާއި ٬މިންގަނޑުތަކާިއ

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން؛
ނ(
(

ކޮމިޝަނުން ބެލުނު މަްއސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެޓަރނީ 

.ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުްނ

އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާ 
ތަޙްޤީުޤ

ސް އިދާރާއަކުން މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރުލިބިފައިވާ އެއްވެ .37
އެކަމާބެހޭ ٬ސަރިވސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަްއސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރަމުން ގެންދާނަމަ 

.ލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް އެނގޭނޭ ނިޒާމެއް ކޮމިޝަނުން ޤާއިމް ކުރަންވާނެއެެވމަްޢ

އެހެން އިދާރާއަކުން ކުރާ 
ތަޙްޤީޤަކަށް ލިބިފައިވާ 

ލޫމާުތމަްޢ

ދަށުްނ ކޮމިޝަނުްނ ކުރަމުންގެންާދ ތަޙްޤީޤަކަްށ ބޭނުންވާ ނުެގިމ ޤާޫނ.38
ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ ޤާނޫީނ ބާުރ ލިބިގެްނ ތަޙްޤީޤުކުރާ ٬ލޫމާތެްއމަްޢ

އެފަރާތަށް ٬މުއަްއަސސާއެއްގަިއ ހުިރ ކަމަްށ ކޮމިޝަނަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ 
ންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލޫމާތު ބޭނު ލޫމާތު ހޯދަން އެދުމާއި އެފަދަ މަޢް ލިބިފައިވާ މަްޢ

.ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެެވ

ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ 
މަްއސަލައަކާ ގުޅުން ހުރި 

މަްއސަލަ ބެލުްނ

ޝަރީޢަތުގަިއ ހިނގަމުންާދ މަްއސަލައަާކ ގުޅުންހުިރ ފުލުހެއްެގ މަްއސަލައެއް .39
ރެއްނުކުރާނޭ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެމަްއސަލަ ބަލަންވާނީ ޝަރީޢަތަށް އަސަ 

އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި . ގޮތެއްގެމަތިން ސިއްރު މަްއސަލައެއްގެ ގޮތުގައެެވ
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މަްއސަލައިގެ ރިޕޯޓު ެއއޮތް މަްއސަލަ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއިން ނުނިމެީނސް 
.ނުވަތަ ހޯދުންތައް ޢާންމު ކޮށްގެންނުވާނެއެެވ

ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ 
ލޫމާތު ހެއްކާއި މަްޢ

އެ ٬ލޫމާުތމިޝަނުން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ހެއްކާއި މަްޢޮކ.40
ލޫމާތު ހޯދި މަްއސަލަ ނޫން އެހެން އެއްެވސް މަްއސަލައެއްގައި ހެއްކާއި މަްޢ

.ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެެވ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ 
ހާދިސާ ހިނގުމުން 
ލޫމާތުދިނުްނކޮމިޝަނަށް މަްޢ

މޯލްޑިްވސް ٬ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެއްެވްސ ޙާލަތެްއ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ތިރީގަިއ.41
.ޕޮިލސް ސަރިވސްއިން އެކަން ަލސްނުކޮށް ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެެވ

ހ(
(

މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ މީހަކު މަރުވުން 
އެއް ލިބުން؛ނުވަތަ އެފަދަ މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ިޖސްމާނީ އަނިޔާ 

ށ(
(

މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެރިވެދާފަދަ ހަތިޔާރެއް ގަވާއިދާ ٬ފުލުހަުކ
ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރުން؛

ނ(
(

ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްެވސް މީހަކު މަރުވުން ٬ފުލުހަުކ
ނުވަތަ މީހަކަށް ިޖސްމާނީ އަނިޔާއެއް ލިބުން؛

ރ(
(

ގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު ފިލުން؛ފުލުހުންގެ ބެލުުމ

ބ(
(

.ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުްނ

މަްއސަލަ ބެލުމަށްފަހު 
ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮްތ

.ކޮމިޝަނުން މަްއސަލައެއް ބަލާ ނިންމުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެެވ.42
ހ(
(

ހުންެގ މީހަުކ ނުވަަތ ބަޔަުކ ޤާނޫނާިއ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކުރެވުީނ ފުުލ
ތުހުމަތަކާ އެ ٬ގަވާއިާދ ޚިލާފުވެގެްނ ކުރެވުުނ ތުހުމަތެއްގައިނަމަ 

ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ގޮތާއި އަދި މަްއސަލައިގައި މިިނސްޓަރު 
.ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތެއްގެ ލަފާ މިިނސްޓަރަށް ދިނުްނ

ށ(
(

ތަޙްޤީޤަކާ ނުވަތަ މަްއސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖިނާޢީ ކޮމިޝަނުން ކުރެވުުނ
ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަނަމަ އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް 

.އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުްނ
ނ(
(

އެފަދަ މަްއސަލައެއް ތަކުރާރު ٬ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު ތަޙްޤީޤަކާ ގުޅިގެން 
މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސްގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ވިަޔ ނުދިނުމަށްޓަކަިއ

އުޞޫލަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލުގެންނަން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަނަމަ 
.އެކަމާބެހޭ ލަފާ މިިނސްޓަރަށް ދިނުްނ
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުާރ މަްއސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަކަށް .43ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުޞަތު 
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ބޭނުންކޮށްގެން ٬ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދައްކަިއއޭނާގެ 

ނުވަތަ އެކަމުގައި ٬މަްއސަލަ ހިނގި ގޮތް ކަމަށް އެފަރާތަކަށް ފެންނަ ގޮތެްއ
އެފަރާތަކުްނ ޢަމަލުކުިރ ގޮތްކަމަްށ އެފަރާތުްނ ބުާނ ގޮތެްއ ކޮމިޝަނަށް 

.އެެވބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ދޭންވާެނ

ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް 
ޢަމަލުކުރުން 

މަްއސަލައެއް ٬މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަުކ.44
ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ  ހުށަހެޅުންތަކަށް މިިނސްޓަރު 

އަދި . ންވާނެއެެވހުށަހެޅުންތަްއ ހުށަހެޭޅ ފަރާތަކުްނ ޢަމަލުކުަރނުވަަތ ެއ
ޢަމަލުނުކުާރ ސަބަުބ އެފަރާތުްނ ލިޔުމުން ٬މިފަދައިްނ ޢަމަލުނުކުރާނަމަ 

.ހާމަކުރަންވާނެއެެވ
ހ(.45އެންގުންތަކަށް ތަބާވުްނ

(
٬ލޫމާތެްއ ދިނުމަްށނުވަަތ ކޮމިޝަނަްށ މަްޢ٬ކޮމިޝަނަްށ ޙާޟިރުވުމަްށ

ނަްށ ލިބިދޭ ނުވަަތ ކޮމިޝަނަްށ ލިޔުމެްއ ހުށަހެޅުމަްށ ނުވަަތ ކޮމިޝަ 
ބާރެއްގެ ދަށުން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށް 

.ހުރިހާ ފަރާތަކުންެވސް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެެވ
ށ(
(

ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން 
٬ރިވްސ ފިޔަވަިއމޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަ ٬ލޫމާތަީކއަންާގ މަްޢ

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރުލިބިގެންވާ އެހެން މުއަްއަސސާއަކުން ހިންގާ 
ލޫމާތެއް ކޮމިޝަނަށް އެފަދަ މަްޢ٬ލޫމާތެއް ނަމަ ތަޙްޤީޤެއްގައި ހިމެނޭ މަްޢ
.ދިނުމަށް ޢުޒުރުވެވިދާނެއެެވ

ނ(
(

ދިނުމަށް ލޫމާތެއް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން މަްޢ
ނުވަތަ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އަންގާ މީހަކީ ނުވަތަ ފަރާތަކީ 

ލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން މިފަދަ މަްޢ
ލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަ މަްޢެއ٬ޢުޒުރުވެރިވެވޭނޭ ފަދަ މީހަކަށްވާނަމަ 

ަތ އެފަރާތަކަށް ލިޔުމެްއ ދިނުމަްށ އެމީހަކަްށ ނުަވެއ
.ޢުޒުރުވެރިވެވިދާނެއެެވ

މެންބަރުންނަށާއި 
މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 

ޙިމާޔަތް 

ކޮމިޝަނަްށ ލިބިދޭ ٬ކޮމިޝަންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާކުރުމުެގ ގޮތުންނާިއ.46
ބާރުތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން ކޮމިޝަންގެ 

ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ٬ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ަރސްމީ ހަިއސިއްޔަތުްނ٬މެންބަރަުކ
.ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލޭނެއެެވ٬ކަމަކާމެދު ނުވަތަ 
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ކޮމިޝަނުްނ އެކިއެިކ މަްއސަލަތަްއ ބަލަިއ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ .47ގަވާއިދު ހެދުން 
ސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމުގަިއ ގެންގުޅޭނޭ ކޮމިޝަންެގ މަ ٬މިންގަނޑުތަކާިއ

.އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު އެކުލަވާލާނީ ކޮމިޝަނުންނެެވ

ހ(.48ބައްދަލުވުންތައް 
(

.ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއް މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެެވ

ށ(
(

٬ހައްޓާީނކޮމިޝަންެގ ކޮންެމ ބައްދަލުވުމެއްގެެވްސ ރިާޔސަުތ ބަަލ

.ކޮމިޝަންގެ ރަީއސެެވ
ނ(
(

٬ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކޮމިޝަންގެ ރަީއސަށް ހާޒިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ 

.ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރަީއސެެވ٬އެބައްދަލުވުމެއްގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ 

ރ(
(

) ތިނެްއ(3ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ކޮމިޝަންގެ 
.ބަރުންނެެވމެްނ

ކޮމިޝަންގެ ٬މުިޅ ކޮމިޝަންެގ ފެންވަރުގަިއ ބަާލ މަްއސަލަތަްއ ނިންމުމުގަިއ.49ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތައް 
އެފަދަ . އިއްތިފާޤުްނ އެމަްއސަލަތަްއ ނިންމުމަްށ މަސައްކަްތ ކުރަންވާނެއެެވ

٬ކޮމިޝަންެގ އިއްތިފާުޤ ނުލިޭބ ޙާލަތްތަކުގައި ٬މަްއސަލަތަްއ ނިންމުމުގަިއ

.ކޮމިޝަންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެެވ٬މަްއސަލަތައް ނިންމާީނ

ހ(.50އަހަރީ ރިޕޯްޓ
(

ކޮންމެ ٬ކޮމިޝަންގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެްއ
ވަަނ ދުވަހުެގ ކުރިން 28އަހަރެއްެގ ފެބްރުއަީރ މަހުެގ 

މިިނސްޓަރަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށާިއ٬ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއ
.ފޮނުވަންވާނެއެެވ

ށ(
(

އެރިޕޯޓުގެ ٬ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުގަިއ) ހ(މިމާއްދާގެ 
.އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެެވ٬މުއްދަތުގައި ހިނގައިދިޔަ 

.ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މަްއސަލަތަްއ.1
.ްއސަލަތައް ނިންމިގޮތް އެމަ ٬ކޮމިޝަނުން ނިންމި މަްއސަލަތަކާިއ.2
ބަލަމުންގެންދާ ٬ހުށަހެޅިފައިާވ މަްއސަލަތަކުެގ ތެރެއިްނ.3

.މަްއސަލަތަްއ
މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްއިްނ އިޞްލާޙުކޮށް .4

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަްށ އެމުއްދަތުގެތެރޭގަިއ ކޮމިޝަނުން 
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.ހުށަހެޅިކަންކަްނ

މުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ކަންކަ .5
.ޢަމަލު ނުކުރާ ކަންކަްނ٬ސަރިވސްއިން ޢަމަލުކުރި ކަންކަމާިއ

ނ(
(

ރައީ ٬ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ރިޕޯްޓ) ހ(މިމާއްދާެގ 
މިިނސްޓަރަށް ފޮނުވާތާ ٬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާިއ٬ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއ

ކޮމިޝަނުން އެރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ٬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) ސާީޅސްފަހެްއ(45
.ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ

ރ(
(

٬ކޮމިޝަނަްށ ފެނިއްެޖ ހިނދެއްގައި ٬ދިމާާވ ޚާއްަޞ ޙާލަތެއްގަިއ

٬އެޙާލަތަކާިއ ގުޭޅ ޚާއްަޞ ރިޕޯޓެްއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއ

މިިނސްޓަރަްށ ހުށަހެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު ٬ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށާިއ
.ށް ލިބިގެންވެއެެވކޮމިޝަނަ 

ބެލުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ 
މަްއސަަލ

ހ(.51
(

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާއިރު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާއަކަށް ިމ
ދަށުން ކޮމިޝަނަށް މި ޤާނޫނުެގ٬ހުށަހަޅާފައިވާ މަްއސަލައެއް ފިޔަވަިއ

އެކަމެއްގެ ٬މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ އަދި ކޮމިޝަނުން މަްއސަލައެއް ބެލޭނީ 
ޤާނޫނަށް މައްޗަށް މަްއސަލަ ބިނާވެފައިާވ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނީ ިމ

.ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައިކަމަށް ވާނަމައެެވ
ށ(
(

ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހެޭޅ މަްއސަލަތަކުެގ ތެރެއިްނ މަްއސަލައެއް 
٬ކަމުގައިވިަޔްސޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުްނިމ٬ހިނގާފައިވަީނ

٬ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާާހ ހިނދަކު އެހެްނ ގޮތަކަްށ ިމ

އެކަމެއްެގ މައްޗަްށ އެމަްއސަލަ ٬ކޮމިޝަނުްނ އެމަްއސަލައެްއ ބެލޭނީ 
ބިނާވެފައިވާ ކަންތައް ހިނގި ތާރީޚާއި އެމަްއސަލައެއް ކޮިމޝަނަށް ހުށަހެޅި 

ހަރު ދުަވސް ފުރިހަމަ އަ ) ދޭްއ(2މީލާދީ ގޮތުން ٬ތާރީޚާ ދެމެުދ
.ނުވާނަމައެެވ

ހ(.52ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސް 
(

ދުވަހުން ٬ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވާ 
ދުވަހަށް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެ އެންމެ ިއސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ 

ސްގެ މަޤާމަށް އެންމެ ިއސް އޮިފސަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލި 
.ކުރަންވާނެއެެވމީހަކު ޢައްޔަނު 

ށ(
(

ކޮްށ ވަިކ ކުރާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލްސ ޢައްޔަުނ
.ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ

އަިދ މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލސް ٬ފުލުހުންެގ އެންެމ ިއްސ އޮިފސަރަކީ ނ(
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.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްއެެވ٬ސަރިވސްގެ އެންމެ ިއސް މުވައްޒަފަީކ)

ރ(
(

އަިދ ެއސަރިވސްގެ ٬މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވްސ ހިނގަމުންދާީނ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްގެ ٬މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާީނ

.އަމުރާއި ބެލުމުގެ ދަށުންނެެވ
ބ(
(

ެއސަރިވސްގެ ٬މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްެގ ހިންގުމާިއ
٬ފުންެގ ަމސައްކަތާިއެއސަރިވސްެގ މުވައްޒަ ٬މުވައްޒަފުންނާއި 

ެއސަރިވސްެގ ޚިދްމަތުެގ ފެންވަރާމެުދ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސް 
.މިިނސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެެވ

ޅ(
(

ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސްއަްށ ލިބިގެންާވ އެންމެާހ ޤާނޫީނ ބާރާއި 
އިޚްތިޔާރުެގ ބޭނުްނ ހިފާގޮތާމެުދ އަިދ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސްގެ 

.ޔަތު އަދާކުރާ ގޮތާމެދު މިިނސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެެވމަސްއޫލިްއ
ކ(
(

މި ٬ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްއަށް ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވަީނ
ފުލުހުންެގ ދައުރަށް ٬ހަާދ ގަވާއިދާިއޤާނޫނުގެދަށުން ޤާނޫނާިއ ިމ

ގެންވާ ިނސްބަތްާވ އެހެްނ ޤާނޫނުތަކާިއ ގަވާއިދުތަކުގަިއ ކަނޑައެިޅ
.ދާއިރާގެ ތެރޭގައެެވ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްގެ 
މަސްއޫލިއްޔަުތ

ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސްެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި .53
.އެވަނީއެެވ

ހ(
(

ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދާ ٬ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުައާސސީއާިއ
ދައުުރ އަދާކުރުމުެގ އެންމެހާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ ފުލުހުންެގ

.ކަންތައްތައް ރާވާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުްނ
ށ(
(

ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން 
ލުތަްއ ކަނޑައެޅުމާިއ  އެކަންތައްތައް ޞޫ ހިފުމަްށ މިންގަނޑުތަކާިއ ުއ

.ތަންފީޒުކުރުްނ
ނ(
(

ްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް މޯލްިޑ
ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް އެކަމަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް 

.ޤާއިމްކޮށް ހިންގުްނ
ރ(
(

ފުލުހުންެގ ދައުުރ އަދާކުރުމަށާިއ މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްގެ 
މަހައްޓައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ަދ

.ލުތައް އެކުލަވާލުމާއި ތަންފީޒުކުރުްނޫޞމިންގަނޑުތަކާއި ުއ
ބ(
(

ފުލުހުންގެ ٬މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްެގ މުވައްޒަފުންެގ މެދުގަިއ
ދައުރާ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ އަޚްލާގީ މިންގަނޑެއް އަށަގެންނެވުމާއި 
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.ދެމެހެއްޓުްނ

ޅ(
(

ފުލުހުންެގ ދައުުރ އެންެމ އެކަށީގެންާވ ގޮތުގަިއ އަދާކުރެވޭެނ ގޮތަށް 
ެއސަރިވސްގެ ٬މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސްގެ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކޮްށ

٬ކޮްށއެބައިތަކަށް ވެރިން ޢައްޔަުނ٬މުވައްޒަފުން އިދާރީ ބައިބަޔަށް ބަހަިއ
.އެބައިތަކުން ކުރާނެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅުްނ

ކ(
(

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސްއަށް ލިބޭ 
.ބަޖެޓާއި ަވސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ހިފުން 

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 
ޕޮިލސް 

ހ(.54
(

ފުލުހުންެގ ދައުުރ އަދާކުރުމުެގ އެންމެހާ ކަންތައްތަްއ ރާާވ ދުވަހުން 
ހެއްޓުމުގަިއ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސްއަށް ދުވަހަްށ ހިންާގ ބެެލ

އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަިއ ޑެޕިއުީޓ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސްެގ މަގާމަށް 
.ކުރަންވާނެއެެވމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢައްޔަުނ

ށ(
(

ޑެޕިއުީޓ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސްެގ މަގާމަްށ މީހަުކ ނުވަަތ ބަޔަކު 
.މްހޫރިއްޔާއެެވކޮށް ވަކި ކުރާނީ ރަީއސުލްުޖޢައްޔަުނ

ނ(
(

އަދި މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ٬ފުލުހުންގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ިއސް އޮިފސަރަކީ 
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ٬ސަރިވސްގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ިއސް މުވައްޒަފަީކ

.އޮފް ޕޮިލސްއެެވ
ރ(
(

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްގެ މަޤާމަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން 
ގައިވާ ޙާލަތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ) ޅ(މިމާއްދާގެ ٬ކުރާނަމަ ުނޢައްޔަ 

ލިބިފައިާވ ބާރު ٬ޕޮިލްސ މަސްއޫލުާވ އެންމެާހ ކަންކަްނ ކުރުމާިއ
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްގެ ٬ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކުރާނެ މީހަކު 

.މަޤާމުގައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަންވާނެއެެވ

ބ(
(

ޑެޕިއުީޓ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސްާއ ޙަވާލުކުރެޭވ ަމސްއޫލިއްޔަތު 
ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސްއަްށ ލިބިދީފައިާވ ބާރާއި ٬އަދާކުރުމުގަިއ

އިޚްތިޔާރުން ބައެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްއަށް 
.ދެވިދާނެއެެވ

ޅ(
(

ޤާނޫނާއި މި ٬ންކުެރ ޙާލަތެއްގަިއތިރީގަިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ ޙާލަތްތަުކ
ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސް ޤާނޫނުގެދަށުން ިމ

ލިބިފައިާވ ބާުރ  ޑެޕިއުޓީ ٬މަސްއޫލުާވ އެންމެާހ ކަންކަންކުރުމާިއ
.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްއަށް ލިބިގެންވެއެެވ

ނުވަތަ ؛ ނެތުމުްނއެއްެވސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލްސ.1
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ނުވަތަ ؛ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސް ަސސްޕެންޑްވުމުްނ.2
ނުވަތަ ؛ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްގެ މަޤާމު ުހސްވުމުްނ.3
އެއްެވްސ ސަބަބަކާހުެރ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލްސ އޭނާގެ .4

.މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމުްނ

ހ(.55ފުލުހުން 
(

ތަކާިއ ރޭންކުތަްއ ކަނޑައަޅަިއ ހަމަޖަްއސާނީ ފުލުހުންެގ މަޤާުމ
.މިިނސްޓަރެެވ

ށ(
(

ހަާދ ގަވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ފުލުހުންނަށް ޤާނޫނުގެދަށުން ިމ
٬މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާިއ٬ވަޒީފާދިނުމާއި  މަޤާމު ޙަވާލުކުރުމާިއ

ތިން މަޤާުމ ދަށްކުރުމާިއ މިކަންކަްނ ކުރާީނ ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަ 
.މިިނސްޓަރެެވ

ނ(
(

ފުލުހުންގެ މަޤާމު ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ 
.ކަންތައްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްއެެވ

ރ(
(

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގައި ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ކޮންމެ ިމ
ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނުގެ އި ިމޤާނޫނާ މީހަކީ ިމ

.ކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެެވގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަނު 

ވާޖިުބ އެންެމ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ٬މަސްއޫލިއްޔަތާިއ٬ފުލުހުންެގ މަޤުޞަދާިއ.56ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެބްލަރީ 
ރީގެ ނަމުގައި ޚާްއޞަ ފުލުހުންގެ ބަޔަކު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެބްަލ

.އުފެއްދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ 
ހ(
(

ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެބްލަރީގައި ހިމެނޭނީ ޚާއްޞަ ފުލުހުންގެ ގޮތުގައި ް◌
.މަސައްކަތް ކުރުމަށްއެދޭ  ބައެކެެވ

ށ(
(

ވަޒީފާއިން ٬ނަްށ  ވަޒީފާީދސްޕެޝަްލ ކޮްނސްޓެބްލަރީެގ މުވައްޒަފުން 
٬ދަށުން  ފުލުހުންނަށް ވަޒީފާ ީދޤާނޫނުެގވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ިމ

.ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތެއްގެމަތިންނެެވ
ނ(
(

ސްޕެޝަްލ ކޮްނސްޓެބްލަރީެގ މުވައްޒަފުންެގ މަޤާމްތަކާިއ ރޭންކްތަކާއި 
.މަޖަްއސާނީ މިިނސްޓަރެެވހަ ٬އެންމެހާ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާ 

ރ(
(

ސްޕެޝަްލ ކޮްނސްޓެބްލަރީެގ މުވައްޒަފުްނ ވަޒީާފ އަދާކުާރ ތަންތަން 
ބަދަލުކުރުމުެގ ކަންތައްތަްއ ހިންާގ ބަލަހައްޓާނީ ٬ކަނޑައެޅުމާިއ

.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްއެެވ
ބ(
(

ޤާނޫނުގައި ސްޕެޝަްލ ކޮްނސްޓެބްލަރީެގ ހުރިާހ މުވައްޒަފުްނ މި 
.ންކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ހުވާކުރަން ވާނެއެެވބަޔާ 
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ޅ(
(

ޤާނޫނުގައި ފުލުހުންނަށް ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ިމ
ޙިމާޔަތްތަކާއި ٬އިޚްތިޔާރުތަކާިއ٬ލިބިގެންާވ އެންމެާހ ބާރުތަކާިއ

.ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެެވ
ކ(
(

ފުްނ ވަޒީފާގައި ސްޕެޝަްލ ކޮްނސްޓެބްލަރީެގ މުވައްޒަ 
ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކުން 

މި ފެށިގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް 
ލަރީގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެބް ޤާނޫނުެގ
.ދަށުންނެެވ

ހަާދ ގަވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލސް ދަށުްނޤާނޫނުެގިމ.57ތަމްރީނު ދިނުްނ
ސަރިވސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ 

.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްއެެވ

ފުލުހުންނަށް ޝަރަފުގެ 
ނިޝާން ދިނުްނ

ހ(.58
(

ފުލުހުންނަށް ހަާދ ގަވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގެދަށުން ިމ
.ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާނީ މިިނސްޓަރެެވ

ށ(
(

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ފުލުހުންނަށް ) ހ(މިމާއްދާެގ 
ބަލަހައްޓައި ٬ޝަރަފުގެ ިނޝާން ދިނުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގަިއ
ޑެއް މިިނސްޓަރު އަދި އެކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން މިިނސްޓަރަށް ލަފާދޭނެ ޯބ

.އެކުލަވާލަންވާނެއެެވ

ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯރމާއި 
ޝަރަފުގެ ނިޝާން ހުއްދަ 

ނެތި ބޭނުންކުރުްނ

ހަާދ ގަވާއިދުެގ ދަށުްނ ހުއްަދ ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނުގެދަށުން ޤާނޫނާިއ ިމިމ.59
) ނ(އަދި ٬)ށ(އާއި ٬)ހ(ފަރާތަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ މިމާއްދާގެ 

.ދަށުން ކުށްވެރިވާނެއެެވޤާނޫނުެގށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި މީހަކު ިމގައި ބަޔާންޮކ
ހ(
(

ފުލުހުްނ ބޭނުންކުރުމަްށ ހުއްދަދީފައިާވ ަރސްީމ ޔުނީފޯމެްއ ނުވަތަ 
.ޝަރަފުގެ ނިޝާނެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ ވިއްކުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުްނ

ށ(
(

ޔުނީފޯމެްއ ނުވަތަ ފުލުހުްނ ބޭނުންކުރުމަްށ ހުއްދަދީފައިާވ ަރސްީމ
ޝަރަފުގެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ނަކަލެއް މީހަކަށް ނުވަތަ 

.ބަޔަކަށް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި އުފެއްދުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުްނ

ނ(
(

ފުލުހުްނ ބޭނުންކުރުމަްށ ހުއްދަދީފައިާވ ަރސްީމ ޔުނީފޯމެްއ ނުވަތަ 
.ހުއްދަ ނެތް މީހަކަށް ދިނުްނޝަރަފުގެ ނިޝާނެއް ބޭނުންކުރުމުެގ



27

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން 
ިއސްތިޢުފާ ދިނުްނ

ހ(.60
(

٬ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސް ފިޔަވައި ٬ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސްއާިއ

٬ފުލުހުންގެ މީހަކު އެމީހެއްގެ މަޤާމުން ިއސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

.ފޮނުވަންވާނެއެެވމިިނސްޓަރަށް  ލިޔުމެްއ٬ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ
ށ(
(

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔުްނ މިިނސްޓަރަށް ) ހ(ިމ މާއްދާެގ 
ފޮނުވިކަމުގަިއ ވިަޔްސ ެއ ިއސްތިޢުާފ ޤަބޫލުކުރިކަްނ އަންގަންދެން 

.އެމީހަކު އެމީހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަންވާނެއެެވ
ނ(
(

ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސް ޑެޕިއުީޓ ٬ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސްއާިއ
٬ސަބަުބ ބަޔާންކޮްށ٬ިއސްތިޢުފާދޭްނ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

.ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިޔުމެއް ފޮނުވަންވާނެއެެވ
ރ(
(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ) ނ(މި މާއްދާގެ 
ންގަންދެން އަށް ފޮނުވިކަމުގައިވިަޔސް އެ ިއސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކުރިކަން އަ 
.އެމީހަކު އެމީހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަންވާނެއެެވ

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން 
ވަކިވުން 

ހ(.61
(

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ٬ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުން ފިޔަވަިއ
ހަދާ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދާ ޤާނޫނުގެދަށުން ވަކިވާ ކޮންމެ މީހަކީ ިމ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވި 
.މީހެއްކަމަށް މިިނސްޓަރަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެެވ

ށ(
(

ފުލުހުންގެ މީހަކު ރިޓަޔަރ ކުރެވޭނެ އަންނަނިވި ގޮތްތައް ފުލުހުންގެ 
.ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދުގައި ހިމަނަންވާނެއެެވ

.އެޅިފައިވާ އުމުރު ހަމަވުމުްނރޭންކަށް ކަނޑަ .1
.ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްމަގާމެއްގައި ހުރުމުްނ.2
.ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަންނުދިނުމުްނ.3
.އަމިއްލަ އަށް އެދުމުްނ.4

ނ(
(

ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ޝަރަފުވެރިކަމާއެުކ ފުލުހުންގެ ) ހ(މިމާއްދާެގ 
ހަދާ ރިޓަޔަރމަންޓް ޤާނޫނުގެދަށުން ނަށް ިމވަޒީފާއިން ވަކިާވ މީހުން 

ގަވާއިާދ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތްތަކާިއ އިމްތިޔާޒު 
.ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިިނސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެެވ

ރ(
(

) ަފސްދޮޅަްސ(60ވަޒީފާގައި ހުރެވޭނެ އެންމެދޮށީ އުމުރަކީ ފުލުހެއްގެ 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ މަލުކުރަންފަށާނީ ިމމިމާއްދާއަށް ޢަ . އަހަރެެވ

.އަހަރު ދުަވސް ވުމުންނެެވ) އެކެްއ(1

ފުލުހުންގެ ٬ހަާދ ގަވާއިދަާކ ޚިލާފުވެގެްނޤާނޫނުގެދަށުން ިމ ޤާނޫނާިއ މި .62ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުްނ
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އް ދަށުން ލިބިދޭ އެއްެވސް ޢިނާޔަެތޤާނޫނުެގވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މީހަކަށް ިމ
.ނުވަތަ އިމްތިޔާޒެއް ނުލިބޭނެއެެވ

ހ(.63ވަޒީފާއަށް ފިލުން 
(

ފުލުހުންެގ މީހަުކ ވަޒީާފ ދޫކޮްށ ފިލައިގެްނ ހިނގައްޖެނަަމ ނުވަތަ 
ދަށުން ޤާނޫނުެގއެމީހަކަށް މި ٬ވަޒީފާއިން ފިލައިގެން ދާން އުޅެފިނަމަ 

ހަާދ ގަވާއިދުގަިއ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުގެދަށުްނނުވަަތ ިމ
.ދަބުދެވޭނެއެެވއަ 

ށ(
(

ގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މީހަކު ވަޒީފާއިން ފިލިކަމަށް ) ހ(މި މާއްދާގެ 
އެމީހަާކ ޙަވާލުކޮށްފައިާވ މަސްއޫލިއްޔަތުްނ އަމިއްލައަށް ٬ބެލެވޭީނ
٬އެމީހަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީއެއް ހުއްދަނެތި ދޫކޮށް ދިއުމުން ٬ބަރީއަެވ

ދުަވްސ ވަންދެްނ ވަޒީފާއަށް ) ދަސާ (14ނުވަަތ ހުއްަދ ނުހޯާދ 
އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ٬ނުވަތަ ކުއްލި ޙާލަތެއްގަިއ٬ޙާޟިރުނުވެ ހުރުމުން 

٬ހުރި ވެރިޔަކު ކުާރ އަމުރަކާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރުމުްނ

٬ނުވަަތ ުދޝްމަނުންނާއި ٬ނުވަަތ ނުކުތުމަްށ ދެކޮުޅ ހެދުމުްނ

ހޭ ފަދަ އޮޕަރޭޝަނަލް ޙާލަތެއްގައި އެކަން ބަޣާވާތްތެރިންނާ ކުރިމަތިލާންެޖ
.އެނގި ހުރެ ފިލުމުން ނުވަތަ އަޅާނުލާ ހުރުމުންނެެވ

ނ(
(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުންގެ މީހަކު ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ބާރުއަޅަިއ ނުވަަތ ހިތްވަރުީދ ނުވަތަ ވަޒީފާއަްށ ފިލައިގެްނ ދިއުމަްށ

.ދަށުން ކުށްވެރިވާނެއެެވޤާނޫނުެގމީހަކު ިމއެހީތެރިވެއްޖެ ކޮންމެ 

ފުލުހުންގެ ުމސާރައާއި 
އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް 

ދަށުން ޤާނޫނުެގފުލުހުންގެ ުމސާރައާއި އެންމެހާ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ިމ.64
ުމސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތައް . ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިިނސްޓަރެެވ

ގަިއ މިިނސްޓަރ އޮްފ ފިނޭްންސ އެންްޑ ޓްރެޜަރީާއ މަޝްވަރާ ކަނޑައެޅުުމ
.ކުރަންވާނެއެެވ

ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ 
އަނިޔާ 

ފުލުހުންގެ މީހަކު ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނުކުޅެދޭ .65
އިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަދާ ގަވާއިދުގަ ޤާނޫނުގެދަށުްނިމ٬ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 

.އެމީހަކަށް ޙައްޤު ބަދަލު ލިބިދެވޭނެއެެވ

ހ(.66ވެލްފެއަރ ފަންޑް 
(

ފުލުހުންެގ ވެލްފެއަރެގ ކަންތައްތަްއ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކަިއ ވެލްފެއަރ 
އެފަންޑުން ފުލުހުންނަށް ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތަކަށް ٬ފަންޑެއް އުފައްދަިއ

.ތިޔާރު މިިނސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެެވހޭދަކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚް 
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ށ(
(

ެގ ދަށުން ) ހ(މިމާއްދާެގ ٬މިިނސްޓަރަްށ ފެނިއްެޖ ހިނދެއްގަިއ
ވެލްފެއަރ ފަންުޑ އުފައްދަިއ ހިންގުްނ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮިލސްއާ 

.ޙަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިިނސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެެވ
ނ(
(

٬ފައިވާ ވެލްފެއަރ ފަންޑު ކުރިއަރުވަިއގައި ބަޔާންކޮްށ) ހ(މިމާއްދާގެ 

އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
އަިދ ފުލުހުންެގ ވަޒީފާއިން ٬ފުލުހުންނާިއ ފުލުހުންެގ ޢާއިލާތަކަށާިއ

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޯޕަރޭޓިވް އުޞޫލުން 
.ފާރިކުރެވިދާނެއެެވވިޔަ 

ރ(
(

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި ) ނ(މިމާއްދާެގ 
ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތައް ފުލުހުންގެ ٬އުފައްދަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޝަޚްުޞ

ހުއްދަ ٬އެކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ٬ތެރެއިން އުފެއްދުމަްށ
.ިނސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެެވދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ިމ

ފުލުހުންނަށް ދެވޭ އިދާރީ 
އަދަުބ

ހ(.67
(

ހަދާ ގަވާއިދުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނުގެދަށުްނޤާނޫނާއި ިމިމ
އެކުޅަ ކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ٬ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ 

އެކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަދާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެދަށުްނިމ
.އިދާރީ އަދަބެއް ދެވޭނެއެެވ

ށ(
(

ކަނޑައަޅަންވާނީ ٬ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގަވާއިދުގަިއ) ހ(މިމާއްދާގެ 
.އަންނަނިވި އަދަބުތަކެެވ

.ކައުްނސެލިން ދިނުްނ.1
.ޚާއްޞަ ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރުވުްނ.2
.ޞަ ކައުްނސެލިން ދިނުްނޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުވާ ފަދަ ޙާްއ.3
.ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން ބަދަލުކުރުްނ.4
.ކައިރިން ސުޕަރވައިޒްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުވުްނ.5
.ރޭންކު ދަށްކުރުްނ.6
.ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުްނ.7

ނ(
(

ޤާނޫނާިއ ގަވާއިާދ ޚިލާފަްށ ފުލުހުްނ ކުާރ ޢަމަލަކާމެުދ ޤާނޫނުގައިވާ 
.މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެެވގޮތުެގ
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ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވާ 
ޙިމާޔަތް 

ހ(.68
(

ހަދާ ޤާނޫނުގެދަށުްނޤާނޫނާއި ިމފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި ިމ
އެއްެވސް ފުލުހަކު އޭނާގެ ަރސްމީ ٬ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

ނިޔަތެއް ނެތި ކުރާ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށް ހަިއސިއްޔަތުން ނުބައި 
ދޫކޮށްާލ ކަމަކާމެުދ އެމީހެއްެގ މައްޗަްށ އެއްެވްސ ދަޢްވާއެއް 

.ނުއުފުލޭނެއެެވ
ށ(
(

ހަދާ ޤާނޫނުގެދަށުްނޤާނޫނާއި ިމފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި ިމ
ަރސްމީ އެއްެވސް ފުލުހަކު އޭނާެގ٬ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

ހަިއސިއްޔަތުން ނުބައި ނިޔަތެއް ނެތި ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 
ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ލިބޭ އެއްެވސް އަނިޔާއަކަށް ނުވަތަ 
ގެއްލުމަކަށް އެޢަމަލުކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ފުލުހެއް ޒިންމާދާރެއް 

.ނުކުރެވޭނެއެެވ
ނ(
(

ދާކުރުމުގަިއ އެއްެވްސ ފުލުހެްއ ކުާރ ޤާނޫނީ ފުލުހުންެގ ދައުުރ އަ 
އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ނުވަތަ ގަދަފަދަކަން ދައްކައިފި މީހަކާމެދު 
ފުލުހުންނަްށ ލިބިޭދ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުެގ ބޭނުްނ ހިފުމުެގ ސަބަބުން 
އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަްށ ނުވަަތ އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެހެން 

މިލްކަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ލިބޭ އެންމެހާ އަނިާޔ ނުވަތަ މީހެއްގެ 
ހާނީއްަކ ނުވަަތ ގެއްލުމަކަްށ ފުރިހަމައަްށ ޒިންމާވާންޖެހޭނީ 

.އެނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކި ނުވަތަ އެގަދަފަދަކަން ދެއްކި މީހެކެެވ
ރ(
(

ނޫނުގެ ާޤފުލުންހުންގެ މީހަކު އެމީހެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ިމ
އެމީހަުކ ވަޒީފާއިން ٬ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ ކަމަްށ ނުވާނަމަ 62

) ނ(އަދި ) ށ(٬)ހ(ވަކިވުމަށްފަހުގައިެވސް އެމީހަކަށް މި މާއްދާގެ 
.ލިބިގެންވެއެެވގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ޙިމާޔަތް 

ފުލުހުން ކުރުން މަނާ 
ކަންތަްއ

އްަލ ހަިއސިއްޔަތުްނ ނަމަެވސް ފުލުހުންެގ އެއްެވްސ މީހަުކ އެމީހެއްެގ އަިމ.69
.މިމާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްެވސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެެވ

ހ(
(

ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެިހ އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުަރސްއަޅާނެފަދަ 
.އެއްެވސް ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްެވސް ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުްނ

ށ(
(

ތަކަށް ނުޖެހި އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުަރސްއަޅާނެކަމާމެދު ވަކި ފަރާ 
ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޝައްކެއް އުފެދިދާނެ އެއްެވސް ޢަމަލެއް 

.ކުރުން ނުވަތަ އެއްެވސް ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުްނ
ނ(
(

ނުވަަތ އެއްެވސް ٬އެއްެވްސ ސިާޔީސ ޕާޓީއެއްެގ މެންބަރަކަށްވުްނ
ނުވަތަ ٬ޕާޓީއެއްގެ ޙަރަކާތެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުްނސިާޔީސ
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.އެއްެވސް ސިާޔސީ ޕާޓީއަކަށް މާލީ ހޭދައެއްކުރުްނ

ފުލުހުންެގ ކޮންެމ މީހަކަންެމ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުައާސސީން .70ވޯޓުލުމުގެ ޙައްުޤ
.ން ވެއެެވދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިެގ

ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމަށް 
އެދުްނ

ހ(.71
(

ފުލުހުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތާިއ ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރުމުގަިއ ސިފައިންގެ 
އެހީއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފުލުހުންނަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމަށް 

.އެދެވިދާނެއެެވ
ށ(
(

ފުލުހުންނަްށ ލިބިގެންވާ ކުއްިލ ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތްތަކުގަިއ ފިޔަވައި 
) ހ(ޤާނޫނީ އެއްެވސް ބާރެއް ސިފައިންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ މިމާއްދާގެ 

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ އެފަަދ އެހީއަކަްށ މިިނސްޓަރު 
.ލިޔުމަކުން އެދުމުންނެެވ

ނ(
(

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ) ށ(ދިމާވެފައިާވ ޙާލަތަީކ ިމ މާއްދާެގ 
ކަްށ ލިޔުމަކުްނ އެދެވެންނެްތ ޙާލަތަކަށްވާނަމަ އެފަަދ އެހީއަކަށް އެހީއަ 

އަނގަބަހުން އެދުނުކަމުގައިވީ ނަމަެވްސ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ލިޔުމުން 
.އެކަމަށް އެދެންވާނެއެެވ

ފުލުހުންގެ ދައުރު 
އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން 
ނުވަތަ ހުަރސްއެޅުްނ

ހ(.72
(

ދަތިކުރުން ނުވަތަ ހުަރސްއެޅުން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަްށ
.މިއިން ކަމެއް ކުރަން އުޅުމަކީ ކުށެކެެވ

ށ(
(

ތިރީގައިާވ އެއްެވްސ ކަމެްއ ކުރުމަީކ ފުލުހުންެގ ދައުުރ އަދާކުރުމަށް 
ދަތިކުރުން ނުވަތަ ހުަރސްއެޅުން ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރަން އުޅުންކަމަށް 

.ބެލެވޭނެއެެވ
ލިބިފައިާވ އެއްެވްސ ޤާނޫީނ ބާރެްއ ނުވަތަ ފުލުހުންނަްށ.1

އިޚްތިޔާރެއްެގ ބޭނުްނ ހިފުމަްށ އެއްެވްސ މާނައެއްގައި 
ނުވަތަ ٬ހުަރސްއެޅުްނ ނުވަަތ ހުަރސްއެޅޭނެފަަދ ކަމެއްކުރުން 

މިއިން ކަމެއް ކުރަން ރޭވުން ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރުމުގައި 
ގޮވާލުްނ ނުވަތަ ބައިވެރިވުްނ ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރުމަްށ

ހިތްވަރުދިނުްނ ނުވަތަ އެހީތެރިވެދިނުްނ ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް 
.ކުރަން އުޅުްނ

ފުލުހުންނަްށ ލިބިފައިާވ އެއްެވްސ ޤާނޫީނ ބާރެްއ ނުވަތަ .2
އިޚްތިޔާރެއްގެ ދަށުންކުާރ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން ނުވަތަ 
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٬މަންތެރިވުމަށް ގޮވާލަިއއެއަމުރު ރައްދުވާ މީހަކު އެއަމުރަށް ނުކިޔަ 

ނުވަތަ ٬ހިތްވަރުދީ ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކުންެވސް އެހީތެރިވެދިނުްނ
މިއިން ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރަން އުޅުން 

.ނުވަތަ ރޭވުްނ
ނ(
(

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކޮށްފި ނުވަތަ ހުަރސްއަޅައިފި ނުވަތަ 
އް ކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު މިއިން ކަެމ

.ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެެވ

ފުލުހުންގެ ދައުރު 
އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް 

ޙަމަލާދިނުން 

ފުލުހުންެގ ދައުުރ އަދާކުރަންހުިރ މީހަކަްށ ޙަމަލާދިނުްނ ނުވަަތ ޙަމަލާދޭން .73
.މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކުށެކެެވ

ހ(.74ބާތިލު އަމުުރ
(

ހަާދ އެއްެވސް ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވާ ޤާނޫނުގެދަށުން ޤާނޫނާއި ިމިމ
އެއަމުރެއްގެ ޚިލާފުވާ ބައެއްވާނީ ٬ގޮތަކަށް އެއްެވސް އަމުރެއް ކުރާނަމަ 

.ބާތިލު އެއްޗަކަށެެވ
ށ(
(

ޤަސްދުގައި ٬މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްެގ އެއްެވްސ މުވައްޒަފަުކ
.ލު އަމުރެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެެވއެނގިހުރެ ބާިތ

ނ(
(

މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސްގެ އެއްެވސް މުވައްޒަފަކު ބާތިލު އަމުރަކަށް 
.ޤަސްދުގައި އެނގިހުރެ ކިޔަމަންވުމަކީ ކުށެކެެވ

ވަކި އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައި 
ނުވާ ކުށުގެ އަދަބު 

ދެވޭެނ އަދަބަކީ ޤާނޫނުގަިއ ވަިކ އަދަބެްއ ކަނޑައެޅިފައިނުާވ ކުށަކަްށިމ.75
ރުފިޔާއަށްވުެރ ބޮުޑ ނޫްނ ޢަދަދަކުން ) ބާަރ ާހްސ(12,000/-

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ) ހައެްއ(6ނުވަތަ ٬ޖޫރިމަނާކުރުްނ
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން ) ބާރަ ާހްސ(12,000/-ނުވަތަ ٬ޖަލަށްލުްނ

މަސްދުވަހަށްވުެރ ދިުގ ނޫން ) ްއހަެއ(6ޢަދަދަކުްނ ޖޫރިމަނާކުރުމާއެުކ 
.މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެެވ

ހ(.76މާނަ 
(

ޤާނޫނުގެ މާއްދާތައް މާނަކުރާނީ ިމ٬އާއި ޚިލާފުނުވާނަމަ ) ށ(މިމާއްދާގެ 
އެމާއްދާތަކުެގ ޢިބާރާތުްނ ދޭހަާވ ޢާންުމ މާނައާިއ އެއްގޮތްވާ 

.ގޮތުގެމަތިންނެެވ
ށ(
(

.އް މާނަކުރާނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮތަށެެވތިރީގައިވާ ބަސްބަހާއި ޢިބާރާތްަތ
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ެގ މާނައަީކ މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ ސަރިވސްއާ ]މިިނސްޓަރު [.1
ޙަވާލުވުމަްށ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަނޑައަާޅ މިިނސްޓްރީއެއް 

.ހިންގުމަށް ހުންނަ މިިނސްޓަރެެވ
ގެ މާނައަކީ ފުލުހުންގެ ހުވާ ކޮށްފައިތިބި މޯލްޑިްވސް ]ފުލުހުން [.2

.ިލސް ސަރިވސްގެ މުވައްޒަފުންނެެވޮޕ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ޕޮިލސް އިންޓަގްރިޓީ ]ކޮމިޝަްނ[.3

.ކޮމިޝަނަށެެވ
ފަނޑިޔާރުްނ ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަީނ ޝަރީޢަްތ ކުރުމަށްޓަކައި .4

.ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށެެވން ޢައްޔަުނޤާނޫނުައާސސީގައިވާ ގޮތުގެމަިތ

ދިވެހި ٬ޤާނޫނު ާފސްވެ ަތޞްދީޤުކޮްށިމ٬ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނިމ.77ށާ ތާރީްޚޢަމަލުކުރަންފަ 
.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ

ޖަދުވަލު 

ހުވާ ފުލުހުންގެ 

ރިކަމާއި ިއސްލާމްދީނާިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުައާސީސ ޙިމާޔަތްކުރުމުގަިއ ތެދުެވ

ދިވެހި ٬އަމާނާތްތެރިކަންމަީތ ދެިމ ހުރުމަށާިއ ދިވެިހ ޤައުމުެގ އަމަންއަމާންކަމާިއ ސުލްޙަަމސަަލސްކަްނ ދަމަހައްާޓ

هللا މާްތ٬ރައްޔިތުންނާއި މުދާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވުމަށް ކެރިހުެރ٬ދައުލަތާއި ވެރިންނާިއ

.ގަންދީ ހުވާކުރަމެެވ

______________________
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