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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ޖަލްސާ ވަނަ .. ދައުރުގެ .. އަހަރުގެ ވަނަ 2020 ޖަލްސާ: 

  ތާރީޚް: 

ިބލު" : ރިޕޯޓު ބިލު/  ޚިދުމަތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިރާސާކޮށް    "ދިވެހި  ކޮމިޓީން  ޚިދުމަތްތަކާެބހޭ  ސަލާމަތީ 

 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
 

  هللاމެންަބރު އީވާ ޢަްބދުތުރު ދާއިރާގެ ޅު އުގަލޮ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

   މެންބަރު:   އްވި ތާއީދުކުރެ
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

ށް، އެ މާއްދާގެ އަކުރުތައް  އިތުރުކޮ   ތައް އަކުރު   އަންނަނިވި   ގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް މާއްދާ   ވަނަ   3  ބިލުގެ   ބުނެވިދިޔަ 
 ތީބުކުރުން ތަރު 
 

ބަޔާންކޮށްފަ  މި ( ނ) .3  އެހެން  ަގއި  )ށ(  ވީނަމަވެސް  މާއްދާެގ  ދަށުން  އި  ޤާނޫނުެގ  މި 
ދުވަހުެގ  މަސް)ހަތަރެއް(    4  ފެށިެގންކުރާ ތާރީޚުން  އްޔަންޢަކުލަވާލާ ޕޮލިސް ބޯޑު  އެ

ޢަމަލު   މިތެރޭަގިއ،   ތިބި ފަށާ  ކުރަންޤާނޫނަށް  ޚިދުމަތުަގއި  ފުލުހުންެގ  އިރު ދިވެހި 
އޮފް ކޮމިޝަނަރ  ތެރެއިން  އޮފިސަރުންެގ  ފިޔަވައި   ކޮމިޝަންޑް  ،  ޕޮލިސް 

ޕޮލިސްއިން އޮފް  ކޮމިޝަންޑް  ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  ރޭންކުެގ  މަތީ  ފެށިެގން   
ނަހަމަ އެމީހަކަށް ލިބިފައިާވ ޤާނޫނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު    ތީ އޮފިސަރުން، ފުލުހަކަށް ވީ

ބޭނުންކޮށް، ކޮރަޕްޝަންެގ   ޮގތުަގއި  ނުވަތަ  ޢަމަލެްއ  އަނިޔާވެރި  ލާއިންސާނީ 
ތު ކަމަށް  ހިންާގފަިއވާ  ދަ ހުމަތުޢަމަލެއް  ަމއްސަލަެއއް  ނުވަތަ  އުލަތުެގ  ކުރެވޭ 

ނުވަތަ ރިޕޯޓު  އިދާރާއަކަށް  ެއ  ކުރެވިފަ  ކޮމިޝަނަކަށް  އޮފިސަރުންނަކީ  ިއާވ 
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ޤާބިލު މަޤާމާ  މަޤާމުތަކަށް  ތަ  އަދި  މަސައްކަތުެގ  ޢުއެކަށޭނަ  ހުނަރާއި  ލީމާއި 
ބޯޑުން ޕޮލިސް  އޮފިސަރުންކަމާމެދު  ހުރި  ނަޒާހަތްތެރިކަން  ޮގތެއް  ތަޖުރިބާއާއި   

މި ރޭންކުއްމާ  ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.  ދެންނެވި  އިސްވެ  ދަށުން  ތަކުެގ ދާެގ 
ތަންފީއޮފިސަރުންނާ ޮގތް  ނިންމާ  މިޒުމެދު    މަލުކުރަންޢަޤާނޫނަށް    ކުރެވެންދެން 

މަޤާމުތަކުަގއި  ފަށާ އެީމހުންެގ  އޮފިސަރުން  ތިބި  މަޤާމުތަކުަގިއ  ެއ  އިރު 
 ތިބޭނެއެވެ. ދެމި
 
 

ދަެގދާމާއް  މި (ރ)   އެމީހެއް  ނިންމުމުަގއި  ޮގތެއް  ތަށުން  އެމީހަކު ޢުެގ  ފެންވަރާއި  ލީމީ 
ޚިދު ކޮށްފައިވާ  އެމީހަކު  ދައުރާއި،  އަދާކުރަމުންދާ  ތެރޭަގއި  މަތާިއ، ފުލުހުންެގ 

މެދު ކުރެވިފަިއވާ ތުހުމަތުެގ  އި އެމީހަކާޤާ ސުލޫކާއި، އެމީހެްއެގ މަސަްއކަތުެގ އަޚްލާ
އެޠަ ލިބެންުގޅޭ  އަކާ މައްސަލަ   ބީޢަތާއި،  ހެއްކާއި  ޮގތުން  ޕޮލިސް  އަރީނާޤަހުރި  ށް 

 ބޯޑުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 
ކޮންެމ    މި ( ބ )   ބޯޑުން  ޕޮލިސް  ނިންމުަގއި  ނިންމުން  ދަށުން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ 

މަ  އޮފިސަރަކާ އަންނަނިވި  މިޢުުގޅޭޮގތުން  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  މާއްދާަގިއ   ލޫމާތު 
މަ ޕޮޢުބަޔާންކުރާ  ހޯދުމަށް  ފުލުހުންެގ   ލިސްލޫމާތު  ެއދިއްޖެނަމަ  ބޯޑުން 

މި ިމ މާއްދާ  އިދާރާއިންނާިއ،  އޮފިސަރުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ނ(  ެގ 
ލޫމާތެއް ދިނުމަށް އެއްވެސް  ޢުދޭންވާނެެއވެ. އަދި ވަކި މަ  ބޯޑަށްލޫމާތުތައް އެ  ޢުމަ

 ހަަގކުރަންވާނެެއވެ. ން ފާފަރާތަކުން އުޒުރުވެރިެވއްޖެނަމަ އެކަން ޕޮލިސް ބޯޑު
 ؛މަތްކުރި މުއްދަތުޚިދު  .1   
 ؛ހުރި ޮގތުެގ ރެކޯޑުމަޤާމުެގ ކުރިއެރުން ލިބިފައި  .2   
ހުރި އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ ޝަކުވާެގ ބާވަތާއި  ޮގތުން ހުށަހެޅިފައި ުގޅޭ  އެމީހަކާ  .3   

  ؛ދަދުޢަ
ޢަމަލެލާއިންސާނީ    .4    ކޮރަޕްޝަންެގ  ޢަމަލެއް ނުވަތަ  ހިންާގފަިއާވ  އް  އަނިޔާވެރި 

ތުހުމަތު ނުވަތަ  ކަމަށް  ިއދާރާއަކަށް  ދައުލަތުެގ  މައްސަލައެއް  ނުވަތަ  ކުރެވޭ 
 ؛ަމއްސަލަެއއް ނަމަ އެކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަނަކަށް ރިޕޯޓު

އަޚްލާ  .5    ނުވަތަ  މަްއސަލައަކާ  ޤީއިދާރީ  ުގޅޭ  ނަޒާހަތްތެރިކަމާ  ުގޅިެގން   ނުވަތަ 

 ؛ފިޔަވަޅު އަޅާފަިއވާނަމަ އެކަން 
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ުގޅޭ  .6    ނަޒާހަތްތެރިކަމާ  ނުވަތަ  އަޚްލާޤީ  ނުވަތަ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރީ  ޮގތުން 
 ؛ނުވަތަ ފާހަަގކުރެވޭ ކަންކަން

ފުލުހުންެގ ވަޒީފާއިން ލިބޭ އާމްދަނީެގ އިތުރުން، އެހެން އާމްދަނީއެއް ލިބޭނަމަ    .7   
 ؛ލުޞީލިބޭ އާމްދަނީެގ މިންވަރާއި ތަފް

 ؛ޔާބީތައްމިކާ ޚިލާފު ހޯދާފައިވާ އާދަޔާ  .8   
ައރަންައހަރު(  އްއެކެ )   1ދިޔަ  ފާއިތުވެ  .9    އާމްދަނީއާއި  ދަރަނި ޏާދުވަހުެގ  އި 

 ؛އެނޭގނެ މާލީ ބަޔާން
އަނބި،  އެ  .10    އަދި  ބަޔާނުން    ފުލުހެއްެގ  މާލީ  ދަރިންެގ  އަދި  ފިރި 

 ؛ފާހަަގކުރެޭވކަމެއް ވާނަމަ އެކަން
ބިނާކޮ  .11    މައްޗަށް  މަޤާމިކަންކަމުެގ  އޮފިސަރު  ދެމެހެއްޓުމާމުަގށް  ޕޮލިސް އި  މެދު 

 . ބޯޑުން ދެކޭޮގތް
ބޯޑުން   މި ( ޅ)   ޕޮލިސް  ނުބެހެްއޓުމަށް  މަޤާމުަގިއ  އޮފިސަރަކު  ދަށުން  މާއްދާެގ 

ތާއި ބާވަތަށް ޢަބީޠަތުކުރެވޭ މައްސަލައެްއެގ  ނިންމަންވާނީ އެމީހެއްެގ މައްޗަށް ތުހުމަ
މިންަގނޑުން ބަލާއިރު ޕޮލިސް   ނީ ތުހުމަތު މަދަމައްސަލަެއއްަގއި ކުރެވޭ    ބަލައި އެ

އެ  ނުވަތަ  ފެނުން  މިންަވރަށް  ެއކަށީެގންވާ  މަޤާުމެގ   ބޯޑަށް  އޮފިސަރަކީ 

 ކަން ނެތް ފަރާތެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން. މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުެގ ޤާބިލު
ޝަނަރ މިކޮ  ށްކުރުމަޛުމާއްދާެގ ދަށުން ޕޮލިސް ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުން ތަންފީ   މި ކ( )  

 އޮފް ޕޮލިހަށް ޕޮލިސް ބޯޑުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 
 

 
 


