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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުދަ  : :  2017 ނޮވެންބަރު 8 – 1439 ޞަފަރު 19ތާރީޚު 152އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 އަްށ) ހާމަކުރުމުގެ ގަވާއުިދ ޑު ޕޮލިސް ރިކޯ(  R-159/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދުޞްވަނަ އި  2
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 މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސަރވިސް 
    މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

  

  

 އަށް ) ހާމަކުރުމުގެ ގަވާއިދު ޑުޕޮލިސް ރިކޯ(  R-159/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދުޞްވަނަ އި 2
  

 ހޯދައިމަޢުލޫމާތު ( 2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އާއި) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ގެ ) ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު ( 2008/5ނަންބަރު  ޤާނޫނު

ޕޮިލްސ "ލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ،  ވަނަ ނަންބަރުން ބާރު ) 1(ގެ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  36ގެ ) އްޤުގެ ޤާނޫނުޙަލިބިގަތުމުގެ 

  .ލާޙު ގެނައުންޞްއަށް އަންނަނިވި އި" ވާއިދުގަމަކުރުމުގެ ރިކޯޑު ހާ

  

  . ބަރު އުނިކޮށް، ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުންންވަނަ ނަ  )6(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާ ގެ  16ދުގެ އިވާގަބުނެވިދިޔަ . 1

  

 . ތައް ތަރުތީބުކުރުންވާއިދުގެ މާއްދާގަވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު،  12ވާއިދުގެ ގަބުނެވިދިޔަ  ،އަންނަނިވި މާއްދާ. 2

  
 ވަޒީފާގެ ބޭނުމަށް 

ގައި ސާފުކުރުމު ރިކޯޑު 
  ކަންތައްތައް ބެލޭނެ

 )ހ( .12
  
  
  

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ ބޭނުމަށް ރިކޯުޑ ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން  11ވާއިދުގެ ގަ މި
ތައް ލަތްހާއަންނަނިވި ހަމައެކަނި  ،މީހެއްގެ ރިކޯޑު އޮތްކަމުގައި ބަލާނީ ކުރުމުގައި އެހާމަ

  .މަތިންނެވެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ ހިމެނޭގޮތުން މި 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ) ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ( 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1     
 .ބޮޑުކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން ތަޙްޤީޤެއް ހިނގަމުންދިޔުން

  
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ ( 2009/12 ޤާނޫނު ނަންބަރު   .2     

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން ) އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގައި ކަ
 .ތަޙްޤީޤެއް ހިނގަމުންދިޔުން

  
 މާއްދާއާއި  ވަނަ  14 ގެ) ޤާނޫނު  ކުށުގެ ޖިންސީ( 2014/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު  .3     

ނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  20  ޤެއްތަޙްޤީ ތުހުމަތުކުރެވިގެން  ކުށެއްގެ  ރޭޕްކުރުމުގެ ކަ
 .ހިނގަމުންދިޔުން

  
ވަނަ ނަންބަރާ ހަމައަށް ) 3(ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ) 1(ގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ   .4     

މެދުވެރިކޮށް ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޝަރީޢަތް 
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 .ިނންމައިދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވުން
  

އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަުރ  ށްމައަްޗއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މީހެއްގެ ) ތިނެއް( 3ފާއިތުވި  )ށ(   
މީހެއްެގ  ނުވަތަ އެއްކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާނަމަ، ވަޒީފާގެ ބޭނުމަށް އެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  11ދުގެ އިކުރުމުގައި ބަލަންވާނީ މި ގަވާ ރިކޯޑު ސާފު
 .ކަންކަމަށެވެ

  
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު  5އަދި  4ގެ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ  17އިދުގެ ގަވާމި  )ނ(   

 ގެ ) ހ(ވަޒީފާގެ ބޭނުމަށް ހާމަކުރާ ޕޮލިސް ރިކޯޑުގައި ހިމެނުމުގައި ބަލާނީ، މި މާއްދާގެ 
 .ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކަށެވެ 4ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  1

  
 

  .ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން. 3

  

  

_____________ 


