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a 
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    MPS-11/2009-1: ޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރު

  2009ޖެނުއަރީ  02: ޤަވާޢިދު ފާސްކުރި ތާރީޚް

 
  ޝަކުވާތައް ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާމެދު ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

  ޤަވާޢިދު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އެކަންކަމާމެދު ކޮށްތަޙްޤީޤު
  

އިން ބާރު ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  17މިޤަވާޢިދަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ   .1 ތަޢާރުފް
މު ންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢާލިބިގެން، 

 އެފަރާތްތަކާމެދު އަޅަން، ލައިބަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެކިއެކި ޝަކުވާތައް
  .ވެލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެއިވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވަޖެހޭ ފިޔަ

ރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ސަމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް "ޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި  .2 ދުގެ ނަންމިޤަވާޢި
" ޤަވާޢިދުއެޅުމާބެހޭ  ކޮށް އެކަންކަމާމެދު ފިޔަވަޅުތައް ތަޙްޤީޤުކުރެވޭ ޝަކުވާ

  .އެވެ

  .ރވިސް އިންނެވެސަމި ޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް   .3 މިޤަވާޢިދު ހިންގާފަރާތް

ޝަކުވާއެއް މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް  ރވިސްގެސަމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް   .4 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

ހުށަހަޅަން ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކަށް، އެމައްސަލައެއް ބަލައިދިނުން އެދި 

  . މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ޝަކުވާއެއް މައްޗަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ   .5 :މައްސަލަ ހުށެހެޅޭނެ ގޮތް
  .ހަޅަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކުންނެވެހުށަަ

  ފޯނުން؛  )ހ(   
  ލިޔުމުން؛  )ށ(   
  ޒަރިއްޔާއިން؛ފެކްސްގެ   )ނ(   
  އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން؛  )ރ(   
  .ގެންފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކަށް ހާޟިރުވެ  )ބ(   



– 
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ޖެހޭ  މަލުކުރަންމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ޢަ

 ގޮތް
އިދާރީ ގަޑިިއިރު ތެރޭގައި،  24ހުށަހެޅުމުން ގިނަވެގެން ޝަކުވާއެއް   )ހ(  .6

އެމައްސަލަ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަ ބަލާ 

 ތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންގުއަދި އެމައްސަލައަކީ ވަ. ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

ލަސްނުކޮށް  ތަޙުޤީޤު ލައެއް ނަމަ އެކަމެއްގެޖެހޭ ޒާތުގެ މައްސަ

  .ފަށަންވާނެއެވެ
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ މިހެން އޮތުމަކުން، ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(   

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅުއްވާ ޓީމަކުން މިފަދަ ބާވަތުން،  

  .ބެލުމަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެޝަކުވާއެއް 

ޝަކުވާއެއް ރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ  .7 މައްސަލަ ހުށެހެޅޭނެ ތަން

ޕޮލިސް ކޮންމެ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭ  ކޮންމެ މީހަކަށްމެހުށައަޅަން ބޭނުންވާ 

  .އެވެހުށަހެޅިދާނެ އެއްޝަކުވާއެފަދަ ކަށް ސްޓޭޝަނަ

މޯލްޑިވްސް  މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ނަމަހުށަހެޅިފައިވާ   )ހ(  .8 މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤް ކުރުން

މައްސަލަތަކެކޭ އެހެން ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅޭ ޖިނާއީ 

  .ވާނެއެވެ ކުރަން ޢަމަލުތަޙުޤީޤުކޮށް  މައްސަލައެ އެއްފަދައިން

   
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި "ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ މައްސަލައެއްނަމަ   )ށ(

ނުވަތަ " ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު  އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެކުށްތަކަށް އަދަބު

ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ " ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު"

  .ވާނެއެވެ ކުރަން ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުޤާނޫނު ނުވަތަ ޤަވާޢިދުގައިވާ 

މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން 

 ސަސްޕެންޑްކުރުން
 އެއްގެ ބާވަތުން އެމީހަކު ސަސްޕެންޑްފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ  . 9

ވާ ގައި" ބެހޭ ޤަވާޢިދުވަޒީފާއާ"ކުރަންވާނީ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަން 

 .ންނެވެގޮތުގެ މަތި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް، ޢާންމު   )ހ(  .10 މައްސަލަތަކަށް ގޮތް ނިންމުން

ކުރާ ޝަކުވާއަކާއި ގުޅިގެން  ފަރުދަކު ނުވަތަ މުވައްސަސާއަކުން

އަޅަންވާ އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ އިދާރީ އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ 

މައްސަލަތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، 

  .އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީ ނުވަތަ ބޯޑުންނެވެ



– 
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މިހެން އޮތުމަކުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(  

ހެޅިފައިވާ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފެއްގެ އަށް ހުށަ

ގައި، އެމައްސަލަ ބައި ނުވަތަ އޭނާގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމު

  .ތަޙުޤީޤްކުރާ ޔުނިޓަށް އޮންނަ ބާރު އުނިވެގެން ނުދާނެއެވެ

އްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެ  .11 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން

ޝަކުވާއަކާއި ގުޅިގެން އެމުވައްޒަފަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން 

އެކަމަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު އެމުވައްޒަފަށްދީ އެކަން 

  .އެވެޔުުމުން ރިކޯޑްކުރަންވާނެލި

، ކުށްތަކާއި ލިނަރީ އަދި އިދާރީޑިސިޕްނުވަތަ " ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު"  .12 އެޅުންފިޔަވަޅު 

ގެ ދަށުން، މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް  "ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު އެކުށްތަކަށް އަދަބު

ޑިސިޕްލިނަރީ ތަންފީޛް ކުރާނީ  ،އެޅުމަށް ނިންމާ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ އަދަބު

  .އި ވަޒީފާގެ ކަންތަކާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެމައްސަލަ ބަލާ ޑިޕާރޓްމަންޓާ

ޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް ހުށަހެ

 އެންގުން
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިމުމުން، އެމައްސަލަ ނިންމި ގޮތެއް އެމައްސަލަ   .13

  .އަންގަން ވާނެއެވެލިޔުމުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ވާޢިދު ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފަށާނީ މިޤަ މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .14 މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

  .ފެށިގެންނެވެ
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