
ު ފާއާބެހޭ ގަވިާއދަށް 1 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވިާއދ ވީަޒ

2012/R-9 ގަވިާއދު ނަންބަރު:
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މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްްސ: 3325500

 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައްފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

 ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

 ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވީާނ 

ގެޒެޓުގިައ  ބުރްާސފިަތދުވަހުގެ  ކިުރންނެވެ.  ގެ   10:00 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ   

ގެ   10:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ބުދަ  ފޮނުއްވީާނ  ިލޔުންތައް  ާޝިއޢުކުރައްވާ 

ްރެހަށް  އެޑ ީއ.މިެއލް  ިމ   gazette@po.gov.mv ިލޔުންތައް  ކިުރންނެވެ.   

ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ 

މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. ވެބަްސިއޓް:  

 gazette@po.gov.mvީއމިެއލް:

www.gazette.gov.mv
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މޯލިްޑވްްސ ޕިޮލްސ ަސރިވްސ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.   

 

ު ފާއާބެހޭ ގަވިާއދަށް 1 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވިާއދ ވީަޒ

ފާއާބެހޭ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރިުލިބގެން އެކުލަވާލަފިައވާ ”ވީަޒ  .1

ގަވިާއދު“ ގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ިއްޞލާޙުކޮށް އިަދ އެ މާއްދާއަށް (ޅ) ިއތުރުކޮށް، 73 ވަނަ މާއްދާ ިތީރގިައ ިމވާގޮތަށް 

ިއްޞލާޙު ކޮށީްފމެވެ.   

              

ިމ ގަވިާއދުގިައ އެގްޒެކިެޓވް ބޯޑު ކަމުގިައ ބުނެފިައ އެވީަނ ކިޮމަޝނަރ އޮފް ޕިޮލްސ (ހ)70.ބަހުގެ މާނަ

އަށް ލަފާ އެރުވުމަށް، ފުލުހުންގެ ީޗފް ްސޕިްރންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕިޮލްސ ިއން ފިެށގެން 

މީަތ ރޭންކްތަކުގެ ފުލުހުން ިހމަނިައގެން ކިޮމަޝނަރ އޮފް ޕިޮލްސ އައްޔަނު ކޮށްފިައވާ 

ބޯޑަށެވެ.

ޕިޮލްސ އިޮފަސރ“ ކަމުގިައ ބުނެފިައ އެވީަނ ފުލުހުންގެ (ޅ) ިމގަވިާއދުގިައ ”ކިޮލފިައޑް 

އާަސީސ ތަމީްރން ކްޯސ ފިުރހަމަކުރުމަށްފަހު، ޕްރޮބަޭޝނީަރ 6 (ހައެއް) މްަސ ދުވްަސ 

އެއް  އިޮފަސރ“  ޕިޮލްސ  ”ކިޮލފިައޑް  ދޫކުރާ  އެކަޑަީމން  ޕިޮލްސ  ފިުރހަމަކުރުމުން، 

ކަމުގެ ިލޔުން ިލިބފިައވާ ފުލުހުންނެވެ.

އާަސީސ ތަމީްރނު ފިުރހަމަ 

ނުކުރީަންސ ނިުލބޭ 

ް އެލަވަނާްސިއ، ިޢނާޔަތ

މްަސ (ހ)73.  3 ފިެށގެން  ތީާރޚުން  ފިާދން  ވީަޒ ީމހުންނަށް  ވަންނަ  ފާއަށް  ވީަޒ ފުލުހުންގެ 

ފާ ހަމަޖައާްސ މަޤާމެއްގެ އާަސީސ މާުސރިައގެ  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ފުލުހަކަށް ވީަޒ

ިފޔަވިައ،  ކޮށިްދނުން  އެލަވަނާްސިއ، ކިެއންބިުއމިާއ، ބްޭސފަރުވާ  ޔީުނފޯމު  ިއތުރުން 

އެރޭންކަށް ނުވަތަ އެމަޤާމަކަށް ހަމަޖިެހފިައވާ ިއތުރު ިޢނާޔަަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 

ފިާދން ތީާރޚުން ފިެށގެން 3 މްަސ ދުވްަސވުމަށްފަހު ކިޮލފިައޑް ޕިޮލްސ އިޮފަސރަކަށް (ށ) ވީަޒ

ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގިައ ބަޔާން ކޮށްފިައވާ އެލަވަންްސތަކިާއ ިޢނާޔަތްތަކުގެ  ވަންދެން 

ިއތުރުން ދެވީޭނ ހަމަ އެކިަނ ިތީރގިައ ިމވާ އެލަވަންްސ ތަކެވެ.

ަސރިވްސ އެލަވަންްސ؛1.

ނޮން ޕްރެކިްޓްސ އެލަވަންްސ؛ އިަދ2.

ފީެރ އެލަވަންްސ. 3.
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ެ(ނ) ކުރުމުގ ފިުރހަމަ ތަމީްރނު އާަސީސ ެ ފުލުހުންގ ނުވަތަ އަދާކުރުމުގިައ ު ދައުރ ެ ފުލުހެއްގ

ެ ލަފާގ ެ ޕްރެކިްޓަޝނަރެއްގ ް މިެޑކަލ ނުވަތަ ް ޑޮކްޓަރެއ ިޞއީްޙ އިަނޔާވެ، ތެރޭގިައ

އާަސީސ ތަމީްރން ިފޔަވިައ، ް ފުލުހުނ ާ ކުރަމުންދ ާ ބްޭސފަރުވ ް އެ އިަނޔާއަށ މިަތން

ަސބަބަކާހުރެ، އިަމއްލަ އެއްވްެސ ެ އެފުލުހެއްގ ް އެންގުމުނ ް އެފުލުހަކަށ ް ފިުރހަމަކުރުމަށ

ެ ޤާނޫނުގ އެ ޤާނޫނިާއ، ެ ފުލުހުންގ ނަމަ، ެ ބިައވިެރނުވެއްޖ ތަމީްރނުގިައ އާަސީސ

ު ިއތުރ ިފޔަވިައ ް ިޢނާޔަތްތައ ާ ބަޔާންކޮށްފިައވ ގަވިާއދުތަކުގިައ ާ ހިެދފިައވ ް ދަށުނ

ނިުލބޭނެއެވެ. ް ިޢނާޔަތެއ އެއްވްެސ

ިމިއން(ރ) ދެފުރަުޞތެވެ. ދެވީޭނ ް ިގނަވެގެނ ެ އެންމ ް ބިައވިެރވުމަށ ތަމީްރނުގިައ އާަސީސ

ު އެފުލުހަކ ނުވެއްޖެނަމަ ބިައވިެރ ތަމީްރނުގިައ އާަސީސ ފުރަުޞތެއްގިައ އެއްވްެސ

ް ނުކުރިެވގެނ ފިުރހަމަ ތަމީެްރނު އާަސީސ ތެރޭގިައ ީމގެ ވާނެއެވެ. ް ވިަކކުރަނ ފިާއން ވިަޒ

ނިުހމެނެއެވެ. ކުރުން ް ީރބެޗ

ާ ާޝިއޢުކުރ ގެޒެޓުގިައ ެ ިދވިެހަސރުކާރުގ ު ގަވިާއދ ިމ ފަށީާނ، ް ޢަމަލުކުރަނ ް ިއްޞލާޙުތަކަށ ގެނެވުނު ިމ ް ގަވިާއދަށ ފާއާބެހޭ ވީަޒ .2

ފިެށގެންނެވެ. ް ތީާރޚުނ


