
  

1   ޞަފްހާ  
 

  

a 

–  
    MPS-7/2009-1: ޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރު

  2009ޖެނުއަރީ  02: ޤަވާޢިދު ފާސްކުރި ތާރީޚް

  

  ޤަވާޢިދު ދިނުމާބެހޭ އަދަބު އެކުށްތަކަށް، ކުށްތަކާއި އިދާރީ އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ
 

 

 އިން ބާރު ލިބިގެން) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  17 ނޫނުގެޤާމިއީ ފުލުހުންގެ  .1  ފްތަޢާރު

ގެ ނާއި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބުލަރީގެ މުވައްޒަފުންފުލުހުން ،ލެވިފައިވާއިއެކުލަވަ

އެކުށްތަކަށް އަދަބު ، ކުށްތަކާއި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކިބައިން ފެންނަ 

  .ދެވެޢިދިނުމާ ބެހޭ ޤަވާ

 އެކުށްތަކަށް އަދަބު، ކުށްތަކާއި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ"ދަށް ކިޔާނީ ޢިމިޤަވާ .2  ދުގެ ނަންޢިޤަވާ

  .އެވެ" ބެހޭ ޤަވާޢިދުދިނުމާ

  .މި ޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ .3 ދު ހިންގާ ފަރާތްޢިމިޤަވާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ވަކި އަދަބު ދިނުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި  )ހ( .4 ޤަވާޢިދު ހިންގުން

ދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢިހިނދެއްގައި މިޤަވާ ޑަނާޅާނގޮތަކަށް ކަ

ގައި އެންމެހާ ދާއިރާތަކުރަކާތްތެރިވާ ޙައަދަބުތައް ދިވެހި ފުލުހުން 

  .އެވެދޭންވާނެ

 
ދިވެހި ފުލުހަކު ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއް ކުރިއިރު ހުރީ   )ށ( 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުން 

ދުގައި ޢިމިޤަވާ ،ރިވާ ދާއިރާއަކުން ބޭރުގައި ކަމަށްވިޔަސްރަކާތްތެޙަަ

  .ރެވޭނެއެވެކު ކާ މެދު ޢަމަލުފުލުހަބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ

 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން މިޤަވާޢިދުގެ   )ނ( 

  . އެވެން އެމީހަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ނުވާނެދަށު



– 

  

2   ޞަފްހާ  
 

  

ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކާއި އިދާރީ މައްސަލަތައް   )ހ( .5 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤްކުރުން

ޑިޕާރޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް، ކޮމިޝަނަރ ތަޙުޤީޤްކުރުމަށް ޚާއްސަ 

  .ވާނެއެވެ އޮފް ޕޮލިސް އުފައްދަން

 
ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ޔުނިޓް ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ( 

ނުވަތަ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނީންވާހިންގަ

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ޑައަޅާ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނ

ބެލުމުގެ ފުލުހެއްގެ ރޭންކެއްގެ ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށްވުރެ ދަށް ނޫން 

  .ނެވެދަށުން
މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ   )ނ(  

މައްސަލައެއްގައި، ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކީ ކޮމިޝަންޑް 

ނުވާނަމަ އެމުވައްޒަފާއި ސުވާލުކުރަންވާނީ އޭނާއާއި އޮފިސަރަކަށް 

  .އެއްރޭންކެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިސް ރޭންކެއްގެ މުވައްޒަފެކެވެ
ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ   )ރ(  

ސުވާލުކުރަންވާނީ  ފަރާތަކީ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއް ނަމަ އޭނާއާއި

  .ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެކެވެ

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކިބައިން ފެންނަ ގެ މުވައްޒަފުން  )ހ( .6ށް ގޮތް ނިންމުންޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކުށްތަކަ

ނުވަތަ އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ބޯޑެއް  މައްސަލަތަކަށް

  .ވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އުފައްދަންކޮމިޓީއެއް 
މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ، މަތިން މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  )ށ(   

ކަށް އަދަބު ތަޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަ ކުރާފަރާތްތަކުން 

ބޯޑުގެ ގައި ބަޔާންވެގެންވާ  )ހ(މާއްދާގެ މިކީ ކަނޑައެޅުމަ

  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
 ށްއަޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަފެންނަ މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން   )ނ(  

 ރޭންކުވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުން ނުވަތަ  އެމީހެއްގެކީ، އަދަބަކަނޑައަޅާ 

ދަށް ކުރުން ކަމުގައިވާ ނަމަ، އެކަން ތަންފީޒްކުރުމުގެ ކުރިން 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި މަޝްވަރާކޮށް، 

ޕޮލިސްގެ އެންޑޯޒްމެންޓް ހޯދައިގެން މެނުވީ މިނިސްޓަރަށް 



– 

  

3   ޞަފްހާ  
 

  

  .ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ

އް ތިރީގައި މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތަ  )ހ( .7 ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކުށް

  .ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ
 

 
އަދި ކޯޑް އޮފް ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް  )1(  

ކޮންޑަކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ޚިލާފަށް 

 ؛ހިންގާ ކޮންމެ ޢަމަލެއް

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އޫފުލުހުންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސް )2(

 ؛ފަރުވާކުޑަކުރުން

 ؛ކުރުންބު ޠަކުރުން ނުވަތަ މުޚާ ހުތުރުބަހުން މުޢާމަލާތު )3(

 ؛ނުކިޔަމަންތެރިވުންވެރިންގެ އަމުރަށް  )4(

 ؛ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުން )5(

 ގަޑިއަށް ފަރުވާކުޑަކުރުންވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ޖެހޭ  )6(

ނުވަތަ މަޤުބޫލު ސަބަބަކާއި ނުލާ ވަޒީފާއަށް 

 ހާޟިރުނުވުން؛

އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ  )7(

 ބެލުމުގައި ދަށުގައި ހުރި މީހަކު ފިލުން؛

އުޅޭ ހާދިސާ އެއް ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލެއްގައި  ހިނގައިގެން )8(

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހަކު، މަދަދަށް އެދުމުން އެފުލުހަކަށް 

 ނުވުން؛ އެހީތެރި

ނުވަތަ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބުލަރީގެ  ފުލުހެއް )9(

ގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު ކޮންމެހެން މުވައްޒަފެއް

އްގައި ބުނެދޭން ނުޖެހޭ ޙާލަތެއް މެނުވީ އެހެން ޙާލަތެ

އޭނާގެ ނަން ނުވަތަ ސަރވިސް ނަންބަރު އޮޅުވާލުން 

 ނުވަތަ ވަންހަނާކުރުން؛

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އެފުލުހަކަށް ނިސްބަތްނުވާ، ފުލުހުންގެ  )10(

ޔުނިފޯމެއް ނުވަތަ އެފަދަ ޔުނިފޯމެއްގެ ބައެއް އޭނާގެ 

ނުވަތަ  ބެލުމުގެ ދަށުގައި، ހުއްދަ ނެތި ބެހެއްޓުން



– 

  

4   ޞަފްހާ  
 

  

 ؛ބޭނުންކުރުން

ނުވަތަ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބުލަރީގެ ކާއި ފުލުހަ )11(

އާލާތެއް، އެއްވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކާ 

ލިބޭ ގެއްލުމެއް  ކަށްއުޅަނދެއް، ޔުނިފޯމެއް، ހަތިޔާރަ

އަންގަން ޖެހޭ ފަރާތަށް، އެކަމެއް އަންގަން ޖެހޭ އެންމެ 

 ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭ ނާންގައި އޮތުން؛

އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ  މަސައްކަތަށްމުވައްޒަފުންގެ އެހެން  )12(

 ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފް ވާހަކަ ދެއްކުން؛

ފުލުހަކާއި ނުވަތަ ފުލުހެއްގެ އަނބި ނުވަތަ ފިރިއަކާ ބެހޭ  )13(

 ގޮތުން ޔަޤީން ނުވާ ވަހަކަ ދެއްކުން؛

ހަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ ޢިބާރާތަކުން، ރަސްމީ އެއްވެސް  )14(

އް ރިކޯޑު ނުވަތަ ރިކޯޑެއްގައި އެއްވެސް އިބާރާތެ ގައިފޮތެއް

 ކުރުން؛

އެފުލުހަކު ދޭން ޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ ފޮނުވަން ޖެހޭ  )15(

 ރިޕޯޓެއް ނުދިނުން ނުވަތަ ފޮނުވުން ލަސްކުރުން؛

ޤީޤެއް ނުވަތަ ޙުފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ހިނގަމުންދާ ތަ )16(

އަޑުއެހުމަކާ ބެހޭ ވާހަކައެއް އެކަމާ ނުބެހޭ މީހަކާ 

ންގަން ހިއްސާކުރުން ނުވަތަ ރަސްމީ ސިފައެއްގައ އަ

 ؛ހާމަކުރުންރާތަކަށް ނުޖެހޭ ފަ

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ޒާތުގެ އެޕިޑެމިކް ބައްޔެއް ހުރެ  )17(

 އެކަން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތަށް ނާންގާ ޑިއުޓީއަށް ނުކުތުން؛

 ހުއްދަ ނެތި ފުލުހުންގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުން؛ )18(

އިސްވެ ބުނެވުނުފަދަ ޢަމަލަކަށް އަރައިގަތުމަށް އެހެން  )19(

 ހިތްވަރު ދިނުން؛މުވައްޒަފަކަށް 

ނަރީ ޑިސިޕްލިމަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ފިޔަވައި  )20(

ކުށެއް ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން 

  .ނިންމާފައިވާ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ނުހިމެނޭ އަޚުލާޤީ ކުށް



– 
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އް ކަމުގައި މަޤްޞަދަށްޓަކައި އިދާރީ ކުށްތަ މި ޤަވާޢިދުގެ  )ށ(  

  .ކުށްތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެކަނޑައަޅާފައިވާ 
 

 
ން ބާރު ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ޤާނޫނުގެ ފުލުހުންގެ  )1(  

ލިބިގެން އެކުލަވާލިވެފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރެއިން 

ފިޔަވައި، " ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޤަވާޢީދު"

 އެމާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ އެހެން ޤަވާޢިދަކާ ޚިލާފުވުން؛ 

އިން ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  )2(

  .ވުންޤަވާޢިދަކާއި ޚިލާފުއެހެން ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ 
 

 
 ކީބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލަގައި ) ށ(އަދި ) ހ(މިމާއްދާގެ  )ނ(

 ކީނީ އެޢަމަލަވޭއި ބެލެކަމުގަ ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއް

  . ޖިނާއީ ކުށަކަށް ނުވާނަމައެވެ

ގައިވާގޮތުގެމަތިން ޑިސިޕްލިނަރީ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  67ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  .8ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން

  .އިދާރީ ކުށްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެއަދި 
  :ކައުންސެލިންގ ދިނުން )ހ(  

ކައުންސެލިންގ ދިނުމަކީ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް 

ގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފެއް. ދެވޭ އެންމެ ކުޑަ އަދަބެވެ

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

 ކުރުމަށް މަސައްކަތްޙުކައުސެލިންގ ދީގެން އެމީހަކު އިސްލާ

ސެލިންގ ދޭނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ންކައު. ކުރަން ވާނެއެވެ

 ޕޮލިސް ކޮމިޝަަނރ އޮފް ޕޮލިސްފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ 

އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި ނުވަތަ 

ގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ބޯޑުކަނޑައެޅުމަށް ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ 

އްޖެނަމަ މުވައްޒަފަކަށް ކައުންސިލިންގ ދެވި .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

  .އެވެރިކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެ އެކަން 
  )ށ(  

 

  :ޚާއްސަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުވުން

ކު ކުރި ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކީ އޭނާއަށް ފުލުހަ

، ކަމަށް ކަމެއް ލިބިފައިވާ ތަމްރީނާ ޚިލާފަށް ކުރި



– 
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އެމައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ކުށެއް 

ކުރި ފުލުހަކަށް ދެވޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެކަމާގުޅޭ އިތުރު 

އަދި އެފަދަ . ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންގިދާނެއެވެ

ހިނދަކު ކުރިން އެމީހަކު  ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާހާ

 .ވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެޙަލިއްޔަތު އޫދިޔަ މަސްއަދާކުރަމުން

މަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފު، ޚާއްސަ ތަމްރީނު ފުރިހަ

ތަމްރީނު ފުރިހަމަ އެ ،އެތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ކުރިން

ކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް އެފަދަ ޢަމަލެއް، އޭނާ، ވަކި މުއްދަތެއްގެ 

ދޭތެރޭ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅާނެ ތެރޭ ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އޭނާއާ 

ކަމަށް ނިންމާފައިވާނަމަ، އެކަން އެމުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގާ 

  .ވާނެއެވެ އިންޒާރު ކުރަން

  :ދިނުން ކައުންސެލިންގ ޚާއްސަ އިތުރުކުރުވާފަދަ ކަންޤާބިލު )ނ(  

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުވާފަދަ ޚާއްސަ ކައުންސެލިންގ އަކީ 

މުވައްޒަފަކު ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްގެ 

ނުވަތަ ސަބަބުން އޭނާގެ ޢަމަލު ވަކި ގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމަށް 

ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަށް ބަދަލުކުރުމަށް 

ލިންގ ދީ، އެކައުންސެލިންގގެ އޭނާއަށް ތަކުރާރުކޮށް ކައުންސެ

ސަބަބުން އޭނާގެ އަޚްލާޤަށް އަންނަ އިޞްލާޙު ރިކޯޑުކޮށް 

މިއީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަށް ދެވޭ . ބެލެހެއްޓުމެވެ

ކައުންސެލިންގ އަކަށްވެފައި، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭ އުޅުން 

ގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލެއް ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެދެވި ޞްލާހުއި

ފެއިލްވެއްޖެނަމަ އޭނާއާ މެދު އެހެން ފިޔަވަޅު އޭނާ ގެނައުމުގައި 

  .އެޅުމަށް މިޤަވާޢިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ
  ؛ކައިރިން ސްޕަވައިޒްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުވުން )ރ(  

ފުލުހުންގެ މީހަކު ކުރި ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކާ 

އެމީހާއަށް އިސްލާޙުވުމަށް ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ގުޅިގެން 

ތު ޞަކައިރިން ސްޕަވައިޒްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރު



– 
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ދެވޭނީ ކައިރިން  ތުޞަމިގޮތަަށް ފުރު. ދެވިދާނެއެވެ

ކަމަށް ފެނިއްޖެ  ވާނެޙުސުޕަވައިޒްކޮށްގެން އެމީހަކު އިސްލާ

އިޒްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާ އަދި ކައިރިން ސްޕަވަ. ލަތެއްގައެވެޙާ

، އަދާކުރުމަށް ނިންމާއިރު ސުޕަވައިޒް ކުރާނެ މުއްދަތަކާއި

ކައިރިން  .ވާނެއެވެ ސުޕަވައިޒްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަން

މުގެ ކުރިން، ސްޕަވައިޒްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުވު

އޭނާ، ، ސުޕަވައިޒްކުރެވޭ މުއްދަތުގައި އިތުރަށް އެފަދަ ޢަމަލެއް

 އެޅުމަށް އޭނާއާ ދޭތެރޭ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކުރާރުކޮށްގެންތަ

ނިންމާފައިވާނަމަ، އެކަން އެމުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގާ 

  .ވާނެއެވެ އިންޒާރު ކުރަން
  ؛ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުން )ބ(  

، އިޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލަ

ޑިޕާރޓްމަންޓް ، ޔުނިޓް ބަދަލުކުރުންމަސައްކަތްކުރާ 

މަސައްކަތްކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ، ބަދަލުކުރުން

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ނުވަތަ 

ވަޒީފާ  .ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ 

ވަކި މުގެ ކުރިން، ކަނޑައެޅޭ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރު

މުއްދަތެއްގައި، އެފަދަ އިތުރު ޢަމަލެއް، އޭނާ، 

 އެޅުމަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އޭނާއާ ދޭތެރޭ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް

 ށް ލިޔުމުން އަންގަންނިންމާފައިވާނަމަ، އެކަން އެމުވައްޒަފަ

  .ވާނެއެވެ
  :ދަށްކުރުން ރޭންކު )ޅ(  

ކުށުގެ އަދަބެއްގެ  ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފަކު

) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  6މިޤަވާޢިދު ، ދަށްކުރުމަށް ގޮތުން ރޭންކު

ން ނިންމައިފިނަމަ، އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް ބޯޑުގައިވާ 

 އެމައްސަލާގައި އެޅުމަށް ،މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން

ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް ލިޔުމުން ހޯދަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް 



– 

  

8   ޞަފްހާ  
 

  

އެއްފަހަރާ  އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ރޭންކް ދަށްކުރުމުގައި .ވާނެއެވެ

، އެހެން ނަމަވެސް .އެއް ރޭންކަށްވުރެ ދަށްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން "

އާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މިމާއްދާ  ''ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

އެމުވައްޒަފަކަށް ދަށްކުރުމަށްފަހު  ރޭންކު. ވެހުރަހެއް ނާޅައެ

 ށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުރުހު ން ދިނުމަށް ފަހުންގެ ކުރިއެރުރޭންކު

  .ވާނެއެވެ ކަނޑައަޅަން މުއްދަތު
 :ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން )ކ(  

ފުލުހަކު ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ 

ވަނަ  6މިޤަވާޢިދުގެ ގޮތުން އެމީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް 

ން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން ގައިވާ ފަރާތު) ހ(މާއްދާގެ 

ކޮމިޝަނަރ އެކަމަކާއިމެދު ކުރިން، މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

 ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހު މެނުވީ އްފެންނަ ގޮތެ އޮފް ޕޮލިސްއަށ

  .ގެން ނުވާނެއެވެހުށަހަޅައިމިނިސްޓަރަށް 

ކުށްތަކަށް އަދަބު  ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ

 ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު

 

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އަދަބު  )ހ( .9

 ކުރަން ބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާއިރު ކުށުގެ ކުޑަ

ކުރަންވާނީ  ންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަދަބު ތަންފީޒުޢާއަދި . ވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި އަދަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8މި ޤަވާޢިދުގެ 

  .ތަރުތީބަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ
  )ށ(  

 

 ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ފުލުހުން

ވަނަ މާއްދާގައި އަދަބުތައް  8މި ޤަވާޢިދުގެ  ކޮށްރިޢާޔަތް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީބުން ނޫނަސް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ށްފައިވާ ބޯޑަށް އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ޢައްޔަން ކޮ

  .ލިބިގެންވެއެވެ
ޝަކުވާއެއް  ގެ ގޮތުގައިމައްސަލައެއްމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ތަފާތު ދެ   )ނ(  

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ތަފާތު ދެ ދެހުށަހެޅިފައިވާނަމަ އެ 

އަދި، މުވައްޒަފެއް މައްޗަށް އިތުރު . މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ



– 

  

9   ޞަފްހާ  
 

  

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ސަބަބަށްޓަކައި އޭނާގެ މައްޗަށް އަދަބު 

ޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން ކަނޑައެޅުމުގައި، އޭނާގެ މައް

  .މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކަށް އަދަބު   )ރ(  

ކަނޑައެޅުމުގައި، މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިގެން އަދަބު 

މައްސަލަތަކަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ނިމިފައިވާ އެހެން 

އެހެން ނަމަވެސް،  .ރިއާޔަތްކުރުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

ތަޙުޤީޤަށް ތާބިތުނުވުމުގެ ސަބަބުން ފިޔަވަޅު ނާޅާ ހުންނަ 

  .މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ މައްސަލައަކާއި   )ބ(  

ގުޅިގެން އޭނާއަށް ލިބިދީފައިވާ އަޚްލާޤީ ކުލަ ނުވަތަ އަޚްލާޤީ މެޑަލް 

މިގޮތުން އުނިކުރެވޭނީ . އޭނާގެ ކިބައިން އުނިކުރެވިދާނެއެވެ

އެންމެފަހުން އޭނާއަށް ލިބިދީފައިވާ އަޚްލާޤީ ކުލަ ނުވަތަ އަޚްލާޤީ 

  .މެޑަލްއެވެ

ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ބޯޑުން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  6މިޤަވާޢިދުގެ   )ހ( .10 ރިކޯޑުގައި އަދަބު ހިމެނުންމުވައްޒަފުގެ 

އެއްވެސް އަދަބެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަން  މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް

މުވައްޒަފުގެ ރިކޯޑުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި، މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ 

 ތަޙުޤީޤްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ

  .ގަޑިއިރު ތެރޭ އަންގަން ވާނެއެވެ 24ޑިޕާރޓްމަންޓަށް 
 އްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް އަދަބެއް ތަންފީޛުކުރަންވާނީ، އެމުވައްޒަފެ  )ށ(   

  .އްގެ ރިކޯޑުގައި އެކަން ހިމެނުމަށްފަހުއެވެމުވައްޒަފެ

އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ކު ކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ މުވައްޒަފައެއްވެސް   )ހ(  .11 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ  08މިޤަވާޢިދުގެ 

ގައި ބޯޑަށް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  6ބާރު ލިބިގެންވަނީ މިޤަވާޢިދުގެ 

  .އެކަންޏެވެ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ބޯޑުން،  6މިޤަވާޢިދުގެ   )ށ(   



– 

  

10   ޞަފްހާ  
 

  

ޖާއިޒު ނިންމުމެއް ކަމަށް  މައްސަލައަކާމެދު ނިންމާ ނިންމުމަކީ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ނުވަތަ މިނިސްޓަރަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ 

ކުރެވޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަލުން ނު ޙާލަތްތަކުގައި، އެފަދައިން ގަބޫލު

ބޯޑުގެ މަޝްވަރާއަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

  .އަށާއި މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

 

 

 

  )ހ( .12
 

ތަޞްދީޤުވުމަށްފަހު ) ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( 2008/05ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މައްސަލަތަކަށްމުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ 

   .ވެއަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނީ މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ންގެ މައްޗަށް ފުލުހުމިޤަވާޢިދު ފާސްވުމުގެ ކުރިން   )ށ(   

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ  ޝަކުވާތަކަށް

  . މަތިންނެވެ

ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ މާނައިގާ " މުވައްޒަފުން"މިޤަވާޢިދުގައި   .13 ބަހުގެ މާނަ 

  .ކޮންސްޓަބުލަރީގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެފުލުހުންނާއި ސްޕެޝަލް 
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