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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ  
 މާލެ،    
 .ދިވެހިރާއްޖެ   
 

 ދު ގަވާއި ބެހޭ މާ ހޯދު ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަން ދިވެހި  ކުން ކައުންސިލްތަ 

 

ލައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ މުނިސިޕަލް ގަވާއިދުތައް ވައިމިއ ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަ  .1 ތަޢާރަފު 
ގުޭޅ  ހޯދުމާުފލުހުންގެ ެއހ ތެރިކަން ދިވެހި  ތަކުންކުރުމުގެ ޭބނުމަށް، ކައުްނސިލްތަންފ ޛު

)އިދާރ  ދާއިރާތައް  7/2010ޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލުތައް ބަޔާންކުރުމަށްސޫއު
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބާރު  66-2ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ފައިވާ ގަާވއިދެކެވެ.ވައިލައިލިބިގެން އެކުލަ

ލާ ުމނިސިޕަލް ގަވާއިދުތައް ވައިދަކ ، ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 ދު ުގސަމަ
          ތަންފ ޛުކުރުމުގައި، އެ ގަާވއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން 

ތުގައި ކައުްނސިލުތަކުން ފުލުހުްނެގ ހާލައެ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ިއޢުތިރާޟުކުރާ 
ތްތަކުގައި ފުލުހުން އެހ ތެރިކަްނ ހާލައެހ ތެރިކަމަށް އެދުމާއި، އެފަދައިން އެދޭ 

 ލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.ސޫގުޅޭ އުފޯރުކޮށްދިނުމާ ކައުންސިލްތަކަށް 

ކައުންސިލުން 
އެހ ތެރިަކމަށް ެއދި 

ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުމާ 
ގުިޅގެން ފުލުހުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ދިއްޖެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަކުން ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަމަށް އެ )ހ(  .3
 ،ތެއްގައި ފުލުހުްނ އެކަމަށް އިޖާބަދ ޞަފުރު ވ  އެންމެ އަވަސް ،ހިނދެއްގައި

 އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ަމސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ދެވެން އްދަތުގައި އެހ ތެރިން ފޯރުކޮށްމު ބަޔާންޮކށްފައިވާއްދާގައި )ހ( ގައި މި މާ )ށ( 
އެކަން އެހ ތެރިކަން އެދުނު ކައުންސިަލކަށް  ،ސަަބބު ބަޔާންޮކށް ،ނެތްނަމަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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ކޯޓުއަމުރެއް  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އެހ އަށް އެދޭ ކަންކަމުގައި (ނ)  
                 ،ކަމެްއ ކުރަންވާނ  ހައިއެ އަމުެރއް ހޯދުމުގެ އެންމެ ،ޖެހިއްޖެނަމަ ހޯދަން

 އެ ކައުންސިލަކުންނެވެ.

ފުލުހުންގެ އެހ ެތރިކަަމށް 
 އެެދވިާދނެ ހާލަތްތައް 

ކައުްނސިލްތަކަށް ފުލުހުންެގ  ،އަްނނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  .4
 އެހ ތެރިކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

ދާއިރާތައް ލާމަޒުކަޒ  ދާރ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ(  
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ޤާނޫނު( ގެ ދަށުންނާއިއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
ވެހިކަމުގެ ގަވާއިދަާކ ޚިލާފުވެގެން ށްލައިަފއިވާ ރަވައިކައުންސިލަކުން އެކުލަ

ކައުންސިލު އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުމަށް އިޖާބަނުދޭ ފަރާތްތައް 
 ރުކުރުވުން.ރާއަށް ހާޒިދާކައުންސިލު އި

ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ، އާންމު އިޖުތިމާޢ  މިންގަނޑުތަާކ ޚިލާފުކަމެއް  ޖިނާއ  )ށ(  
ނުވަތަ ތިމާވެށްޓާ ގުޅޭ ކަމެއް ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ނުވަތަ ދަނޑުވެރިކަމާ ނުވަތަ 

ކުރަން ތަންފ ޛުގެ ފަރާތުން ލުފަތުރުވެރިކަން ފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭ ކަމެއް ކައުންސި
      ނުކުރެވޭ  ފ ޛުތެރިކަމާއެކު ނޫނ  ތަންފުލުހުންގެ އެހ  ،މަސައްކަތްކޮށް
 .އްލުކުރަން އެދުންޙަބޭނުންކޮށްެގން މައްސަލަ  ތްފުލުހުންގެ ޚިދުމަ ،ކަމެއް ނަމަ

      ކުރަްނ ކުރާ ކަމަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތަންފ ޛުކައުންސިލުން  )ނ(  
ފަރާތްތަާކ ފަރާތަކާ ނުަވތަ ކަމަކަށް އެ ހުރަސްއަޅާ  އެ ،ހުރަސްއަޅާ ނަމަ

 .ޤާނޫނ  ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހުން ގައިދޭތެރޭ

ކައުންސިލުގެ ލާ މުނިސިޕަލް ގަވާދުތަކާ ގުޅިގެން ވައިކައުންސިލުން އެކުލަ )ރ(  
ކުމެއް ޙުނިންމުމެއް ނުވަަތ ޤަރާރެްއ ނުވަތަ ޯކޓު އަމުރެއް ުނވަތަ 

 .ކުރުމަށް ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތަށް އެދުންތަންފ ޛު

އެހ ެތރިކަަމށް ފުލުހުންގެ 
 އެދޭނެ ގޮތް 

ސ ދާ  ،ކައުންސިލުން ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ )ހ(  .5
ކައުންސިލަކާ އެންމެ ކައިރ ގައި ހުރި  ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެ

 ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ުފލުސް ޕޯސްޓަކަށް ނުވަތަ ުފލުސް ޑެސްކަކަށް
 ހުށަހަޅައިގެން އެހ ތެރިކަމަށް އެެދންވާނެއެވެ.
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މި މައްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަމަށް  )ށ(  
 ފައި ގައި ވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،މަނައެދޭ
 ޅަންވާނެއެވެ.ހަހުށަ

އަމާން ވެށްޓެއް 
ތުގެ ަޖމާޢަބިނާކުުރމުަގއި 

 ބަިއވެިރވުން 

ވެށްޓެއްގެ  ތެރި އަމާންކައުކ  ރައްޢަކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މުޖުތަމަ )ހ(  .6
ރައްޔިތުންނާއި ކުލަބު،  ،ގެ ދައުރު ފުޅާކޮށްޢުގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމުގައި މުޖުތަމަ 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ދައުަލތުގެ އިދާރާތަކުގެ ބައިވެރިވުްނ އެންމެ މަތ  
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ދަރަޖައިގައި ހޯދުމަށް ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތް

ފެންވަރުގައި ަރށުކައުންސިލްތަކުން ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަމަށް އެދެންވާނ ،  )ށ(  
ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަން ކޮންމެެހން ބޭނުންާވ  ،އްލުކުރަން މަސައްކަތްކޮށްޙަ

 ކަންކަމުގައެވެ. 

 ނާއި ކުށްތަކުން ޢ ޖިނާ، އިޢ  އެްއބައިވަންތަކަން ިހފަހައްޓަރަށްރަށުގެ އިޖުތިމާ )ނ(  
މަދަނ  ކުށްތަކުން ދުރުކުރުމަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި އަމާން ވެށްޓެއް 
ބިނާކުރުމަށް ޖަމާޢަތުގެ ފެންަވރުގައި ރައްޔިތުންނާއި ކުލަބު، ޖަމްޢިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތަކާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާަތކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު މަސައްކަތްކުރާނޭ ނިޒާމެއް 

 މްކުރަންވާެނއެވެ.ކައުންސިލްތަކުން ޤާއި

ފުލުހުންގެ އެހ ެތރިކަަމށް 

އެުދމުަގއި ކައުްނސިލުން 
 ފުރިހަމަުކރަްނވ  ކަންކަން 

ފުރިހަމަ  ންއަންނަނިވި ކަންކަ ،ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަމަށް ކައުްނސިލްތަކުން  އެދުމުގައި  .7
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުާރ ފަރާތްތަކަށް ޟުތިރާޢުމުނިސިޕަލް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރުމަށް އި )ހ( 
 .ނަސޭހަތްދިނުމާއި ވިސްނައިދިނުން 

 ،ގެ އެހ ތެރިަކމާއި މަދަދުފަރާތްތަކުކަމަކަށް ޚާއްޞަ  ފަންނ   އެ (ށ)  
 .އި ސިޓ  ފެންވަރުގައި ހޯދުންއްޔާރަށުފެންވަރުގަ

ލާފުވުމުން ޚިގަވާއިދާ  ،ފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުންވައިލައިކައުންސިލުން އެކުލަ (ނ)  
 .ކައުންސިލުން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

އެއ  ފުލުހުންގެ  ،އްލުނުވެޙަވެސް އެ މައްސަލައެއް  މަތ ގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު (ރ)  
     އެހ ތެރިކަން ހޯދަންޖެހުން ުނވަތަ އެއ  އެކަމުގެ ބާވަތުން ފުރަތަމަ 

 ހޯދަންޖެހޭ ފަދަ މައްސަލައެއްކަމަށް ފެނުން.ވެސް ފުލުހުން އެހ   ލާގައިޙަމަރު
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ފުލުހުންގެ އެހ ެތރިކަަމށް 

އެެދވޭ ަމއްސަލަތަުކގެ 
 ބެލެެހއްޓުން  ރިކޯޑު

ތާ ުގޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނޭ ނިޒާމެްއ ޙަލަޞްމު މަންރަށުގެ އާ  .8
 ލައި،ޝަކުވާތައް ބަ އެވެ. އަދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއިނެ ކައުންސިލްތަކުން ޤާއިމްކުރަންވާ

ކައުންސިލުން ފުލުހުންަނށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތކާއި އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ލިޔެލިޔުން 
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ލަފުޒުތަކާިއ  ައންނަނިވި ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ  .9 މާނަކުރުން 
 ގޮތަށެވެ.ކުރާނ  އަންަނިނވި އިބާރާތްތައް މާނަ

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ފުލުހުން ނުވަތަ ފުލުުހންގެ އިދާރާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ  )ހ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  3)ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  34/2020

 "ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތް" އަށެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

     ،އެވަނ  އިދާރާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިކައުންސިލު ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ  )ށ(  
ގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  )ދިވެހިރާއްޖޭ 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ގޮތަށް  ޮކށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 3އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ 
 ވެ.ށެ ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިދާރާތަކައުފައްދާ

ާޤނޫނު ނަްނބަރު   ،ވަނ އެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި"މުނިސިޕަލް ގަވާއިދު"  )ނ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ  7/2010

ލައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވައިޤާނޫނު( ގެ ދަުށން ކައުންސިލްތަުކން އެކުލަ
 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަޒުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު" "ދިވެހި )ރ(  
ދާރ  ރާއްޖޭގެ އި)ދިވެހި  7/2010ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނ ، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

 ދާއިރާތައް ލާމަޒުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ައށެވެ.

ދަށް ޢަމަލުކުަރން ަގވާއި މި 
 ފެށުން

ޝާއިޢުކުާރ މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ދަށް ގަވާއިމި   .10
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

__________________________________ 
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 )ކައުންސިލުގެ ނަން(

 ރަށް،
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަމަށް އެދޭ ފޯމު 

 ރާ ދާ އި   ކައުންސިލު 
 ލޫމާތު ޢު ގެ މަ ލައި ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަމަށް އެދޭ މައްސަ 

  ގެ ޚުލާޞާ ލައިމައްސަ
 

ޅުނު ހެމައްސަލަ ހުށަ
 ގޮތް

 

 
ޅުނު ހެމައްސަލަ ހުށަ

 ޚުތާރ 
  ހަވާލުވި މުވައްޒަފުއާ މައްސަލަ 

  މުވައްޒަފުގެ ސޮއި   މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު
ފައިވާ ކޮށްއްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޙަމައްސަލަ 
 މަސައްކަތް

 

 
  އިތުރު ބަޔާން

 
 
 
 

 

 

 

 1ޖަދުވަލު 
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 ރާ ގެ އިދާ ފުލުހުން 
 ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަމަށް އެދުން 
 ފުލުހުންަނށް މައްސަލަ ފޮނުވި

 ގޮތް
 

 
ފަރާތުން މައްސަލަ ަހވާލުވި ފުލުހުންގެ 
 ގެ ނަންއޮފިސަރު

 

  މަޤާމު
  ސޮއި

  އެޅި ފިޔަވަޅު ފުލުހުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
 
 

 ފިޔަވަޅު އެޅި
 ތާރ ޚު

  ޅު އެޅި ގަޑި ފިޔަވަ 

  ގޮތް އެންގި ކައުންސިލަށް 
 

އިތުރު 
 ބަޔާން

 

 
 
 
 


