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 30/ 2020  ނަންބަރ    ބިލ  
 
 

 ބިލ    ޚިދ މަތ ގެ   ފ ލ ހ ންގެ   ދިވެހި 

 

 ބާބ    އެއްވަނަ 
 މާއްދާތައް   އިބްތިދާއީ 

 

ޤާނޫ )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަނަ   236އަސާސީެގ  ނ މިއީ، 

ޚިދ މަތް    244މާއްދާއާއި   ފ ލ ހ ންެގ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ  ޮގތާއި،  ޤާއިމ ކ ރެިވެގންވާ 

ައސާސްތަކާއި   ޚިދ މަތ ެގ މައިަގނޑ   ފ ލ ހ ންެގ  އ ސޫލ ތަކާއި، 

ޚިދ މަތާގ ޅޭ   އެ  ބާރ ތަކާިއ،  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި،  މައިަގނޑ  

 އެނޫންވެސް ކަންކަން ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނެވެ. 

 ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ޤާނޫނ " އެވެ.  މި )ށ(  

 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލ ކ ރ ެމވެ. މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދަކީ   .2 މަޤްޞަދ  

ކަންކަމަކީ   )ހ(   އެންމެހައި  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

ދ ސްތޫރީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނ ައސާސީަގއި  ޤާނޫނ އަސާސީާއއި، 

ކަރާ ޙައްޤ ތަކާއި  އިންސާނީ  އިޙްތިރާމ ކ ރ މާއެކ   މަހަމަތަކާއި،  ތަށް 

  ؛ތެރެއިން ދެވޭ ޚިދ މަތެއްކަން ކަށަވަރ ކ ރ ންޤާނޫނ ެގ ހ ކޫމަތ ެގ 
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ފެށިެގން    236ޤާނޫނ އަސާސީެގ   )ށ(   މާއްދާއިން  ވަނަ    242ވަނަ 

ވަނަ   246ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން    244މާއްދާއާ ހަމައަށް އަދި  

ޚިދ މަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  މާއްދާތަކ ަގއި  ދެމެދ ަގިއވާ  މާއްދާއާ 

ކަންކަމ  ބަޔާންކ ރާ  ޚިދ މަތ ެގ ގ ޅޭޮގތ ން  ފ ލ ހ ންެގ  ތެރެއިން  ެގ 

 ؛މައްޗަށް ލާޒިމ  ކަންކަމ ެގ ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑ  ެއކ ލަވާލ ން 

ދެމެހެއްޓ މަށް  )ނ(   އަމަންއަމާންކަން  ރަްއކާތެރިކަމާއި  ސަލާމަތާއި  ދާޚިލީ 

ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، ޖިނާއީ ކ ށްކ ރ ން ހ އްޓ ވަިއ، ތަޙްޤީޤ ކޮށް،  

ޤާނޫނީ ޤާނޫނ    ބޭނ ންވާ  ނެެގހެއްޓ މަށް  ޤާނޫނ   ތަންފީޛ ކ ރ މާއި 

ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ  ލިބިފަިއވާ  އިޚްތިޔާރ   ބާރާއި 

  ؛މ އައްސަސާއެއް ޤާއިމ ކ ރ ން

ލެނބ މެއްނެތި،  )ރ(   ނ ފޫޒަކަށް  ވަކި  އަދި  ޖެހ މެއްނެތި،  ވަކިފަރާތަކަށް 

  ؛ނަަގހައްޓައި އަދި ތަންފީޛ ކ ރ ންހަމަހަމަކަމާއެކ  ޤާނޫނ  

ގ ޅޭޮގތ ން   )ބ(   ރައްކާތެރިކަމާ  ސަލާމަތާއި  ދާޚިލީ  އަމަންޢާންމާއި، 

އިޚްތިޔާރ   ބާރާއި  ޤާނޫނީ  ކ ރ މ ެގ  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  ފ ލ ހ ން 

 ؛ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިދިނ ން

ބަޔާންކ ރ މާިއ ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ މައިަގނޑ  އަސާސްތައް   )ޅ(  

ފަރާތްތަކ ެގ   އެންމެހައި  ަމސައްކަތްކ ރާ  ޚިދ މަތ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

 ؛މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ބަޔާންކ ރ ން

ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް  )ކ(    އިސްކޮށް،  ޚިދ މަތްދިނ ން  ގ ޅިެގން  ރައްޔިތ ންނާ 

ޚިދ މަތ ެގ   ފ ލ ހ ންެގ  ވައްޓަފާޅި  އެންމެހައި މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ 

 ؛މ ވަްއޒަފ ންެގ ކިބައިަގއި އަށަެގންނެވ ން

އަމާޒާއި )އ(    ޚިދ މަތ ެގ    ، މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ،މަޤްޞަދާއި  ،ފ ލ ހ ންެގ 

އިންސާނީ   ،ޚިދ މަތާއި ޤާނޫނ އަސާސީއާިއ  އިޚްތިޔާރ ތައް  ބާރާއި 

 ؛ޙައްޤ ެގ ހަމަތަކ ެގ ތެރެއިން ެއކަށައަޅައި ބަޔާންކ ރ ން
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ފޯރ ކޮށްދޭ  )ވ(    އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ޚިދ މަތަކީ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

 ؛ޚިދ މަތަކަށް ހެދ ން

ޒިންމާދާރ ،   )މ(   ޚިދ މަތަކީ  ފ ލ ހ ންެގ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަނިިވ  ދިވެހި 

 އަދި؛ ޚިދ މަތަކަށް ހެދ ން

މިންވަރަށް،   )ފ(   އެކަށޭނަ  ދެމިތިބ މަށް  ކ ރ ންަމތީ  ކަންކަން  ބ ނެވިދިޔަ 

އަދި  ހައިސިއްޔަތ   ޤާނޫނީ  ބާރާއި  ޤާނޫނީ  ރައްކާތެރިކަމާއި  ޤާނޫނީ 

މ އައްސަސާއަށާިއ   ފ ލ ހ ންެގ  ވަސީލަތްތަްއ  ބޭނ ންވާ 

 ން. މ ވަްއޒަފ ންނަށް ލިބިދިނ 

 

 ދެވަނަ ބާބ  
 ފ ލ ހ ން އިންތިޒާމ ވެގެންވާ ގޮތް 

 

ނަންބަރ    )ހ(  .3 ދިވެހި ފ ލ ހ ންގެ ޚިދ މަތް  ޤާނޫނ   ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް    2008/5މި 

"ޯމލްޑިވްސް   ޤާއިމ ކ ރެވިފަިއވާ  ދަށ ން  ެގ  ޤާނޫނ (  )ފ ލ ހ ންެގ 

ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ސަރވިސް"،  "ދިވެހި ޕޮލިސް  އ ފައްދާ 

 ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް" އަށް ބަދަލ ވީެއވެ. 

އ ފެދ މާއެކ   )ށ(   މ ައއްސަސާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނީ   އެންމެހަިއ  ެގ  ސަރވިސް"  ޕޮލިސް  "މޯލްޑިވްސް 

މ ދަލާއި  އިލްތިޒާމ ތަކާިއ،  މ ވަްއޒަފ ންނާއި،  ޒިންމާތަކާއި، 

ވަސީލަތްތަކާއި، އިމްތިޔާޒ ތަްއ މި ޤާނޫނ ގައިވާ ހަމަތަކާ އެއްޮގތްާވ  

ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  އ ފެދ ނ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޮގތ ެގމަތިން، 

 ޚިދ މަތަށް ބަދަލ ވީއެވެ. 

 މި  ވީނަމަެވސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ެއހެން  ަގއި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ތާރީޚ ން  ޢައްޔަންކ ރާ  ބޯޑ   ޕޮލިސް  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ
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  ޤާނޫނަށް   މި  ތެރޭަގިއ،  ަމސްދ ވަހ ެގ(  ހަތަރެއް)  4  ފެށިެގން

 ތިބި  ޚިދ މަތ ަގއި   ފ ލ ހ ންެގ  ދިެވހި  ފަށާއިރ   ޢަމަލ ކ ރަން

 ޕޮލިސް   އޮފް   ކޮމިޝަނަރ  ތެރެއިން  އޮފިސަރ ންެގ  ކޮމިޝަންޑް

 މަތީ  ފެށިެގން   ޕޮލިސްއިން  އޮފް  ސ ޕްރިންޓެންޑެންޓް   ފިޔަވަިއ،

 އެމީހަކަށް  ވީތީ  ފ ލ ހަކަށް  އޮފިސަރ ން،  ކޮމިޝަންޑް   ރޭންކ ެގ

 ބޭނ ންކޮށް،   ޮގތ ގައި  ނަހަމަ  ިއޚްތިޔާރ   ބާރާއި  ޤާނޫނީ  ލިބިފައިވާ

 ޢަމަލެއް   ކޮރަޕްޝަންެގ  ނ ވަތަ  ޢަަމލެއް  އަނިޔާވެރި  ލާއިންސާނީ

  ލަތ ގެ ދައ   މައްސަލައެއް  ނ ވަތަ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކަމަށް  ހިންާގފައިވާ

  ކ ރެވިފަިއވާ  ރިޕޯޓ   ކޮމިޝަނަކަށް  ނ ވަތަ  އިދާރާއަކަށް

  އެކަށޭނަ  މަޤާމާ  އަދި  ޤާބިލ   މަޤާމ ތަކަށް  އެ  އޮފިސަރ ންނަކީ

  ހ ރި   ނަޒާހަތްތެރިކަން  ތަޖ ރިބާއާއި  މަސައްކަތ ެގ  ހ ނަރާއި  ތަޢ ލީމާއި

 މި.  ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ  ޮގތެއް  ބޯޑ ން  ޕޮލިސް  އޮފިސަރ ންކަމާމެދ 

  ރޭންކ ތަކ ގެ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އިސްވެ   ދަށ ން  މާއްދާެގ

  ޤާނޫނަށް   މި  ކ ރެވެންދެންޛ ތަންފީ  ޮގތް  ނިންމާ  އޮފިސަރ ންނާމެދ 

 ެއމީހ ންެގ   އޮފިސަރ ން  ތިބި  މަޤާމ ތަކ ގައި  އެ  ފަށާއިރ   ޢަމަލ ކ ރަން

 . ދެމިތިބޭނެއެވެ  މަޤާމ ތަކ ގައި

  ތަޢ ލީމީ   އެމީހެއްެގ  ނިންމ މ ގައި  ޮގތެއް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ދައ ރާއި،   އަދާކ ރަމ ންދާ  ތެރޭަގއި  ފ ލ ހ ންެގ  އެމީހަކ   ފެންވަރާއި

 މަސައްކަތ ގެ   އެމީހެްއެގ  ސ ލޫކާއި،  ޚިދ މަތާއި،   ކޮށްފައިވާ  އެމީހަކ 

 އެ   ޠަބީޢަތާއި،  ތ ހ މަތ ެގ  ކ ރެވިފަިއވާ  އެމީހަކާމެދ   އަޚްލާޤާއި

 ޕޮލިސް  ޤަރީނާއަށް  ހެއްކާއި  ލިބެންހ ރި  ގ ޅޭޮގތ ން  ސަލައަކާމައް

 . ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެއެވެ ބޯޑ ން

 ބޯޑ ން  ޕޮލިސް  ނިންމ މ ގައި  ނިންމ ން  ދަށ ން  ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

  މަޢ ލޫމާތ    އަންނަނިވި  ގ ޅޭޮގތ ން  އޮފިސަރަކާ  ކޮންމެ
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  ހޯދ މަށް   މަޢ ލޫމާތ   ބަޔާންކ ރާ  ާމއްދާަގއި   މި.  ހިމަނަންވާނެއެވެ

  މާއްދާގެ   މި  އިދާރާއިންނާއި،  ފ ލ ހ ންެގ  އެދިއްޖެނަމަ  ބޯޑ ން  ޕޮލިސް

 ބޯޑަށް   އެ  މަޢ ލޫމާތ ތައް  މި   ޮއފިސަރ ން  ކޮށްފަިއވާބަޔާން  ގައި(  ނ)

 ފަރާތަކ ން  އެއްވެސް  ދިނ މަށް  މަޢ ލޫމާތެއް  ވަކި  އަދި.  ދޭންވާނެއެވެ 

 . ފާހަަގކ ރަންވާނެއެވެ ބޯޑ ން ޕޮލިސް އެކަން އ ޒ ރ ވެރިެވއްޖެނަމަ

 ؛މ އްދަތ  ޚިދ މަތްކ ރި  (1)   

 ؛ރެކޯޑ  ޮގތ ެގ ލިބިފައިހ ރި ކ ރިއެރ ން މަޤާމ ެގ  (2)   

 ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ   އަދި  ހ ށަހެޅިފައިހ ރި  ގ ޅޭޮގތ ން  އެމީހަކާ  (3)   

 ؛ޢަދަދ  ބާވަތާއި ޝަކ ާވެގ

  ކޮރަޕްޝަންގެ   ނ ވަތަ  ޢަމަލެއް  އަނިޔާވެރި  ލާއިންސާނީ  (4)   

  ނ ވަތަ   ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކަަމށް  ހިންާގފައިވާ   ޢަމަލެއް

 ކޮމިޝަނަކަށް   ނ ވަތަ  އިދާރާއަކަށް  ދައ ލަތ ެގ  މައްސަލަެއއް

 ؛ަމއްސަލަެއއް އެ ކ ރެވިފަިއވާނަމަ ރިޕޯޓ 

  ގ ޅޭ   ނަޒާހަތްތެރިކަމާ  ނ ވަތަ  އަޚްލާޤީ  ނ ވަތަ  އިދާރީ  (5)   

 ؛އެކަން އަޅާފަިއވާނަމަ ފިޔަަވޅ   ގ ޅިެގން  މައްސަލައަކާ

 ގ ޅޭޮގތ ން   ނަޒާހަތްތެރިކަމާ  ނ ވަތަ  އަޚްލާޤީ  ނ ވަތަ  އިދާރީ  (6)   

 ؛ކަންކަން ފާހަަގކ ރެވޭ ނ ވަތަ ހ ށަހެޅިފައިވާ

 އެހެން   އިތ ރ ން،  އާމްދަނީެގ  ލިބޭ  ވަޒީފާއިން  ފ ލ ހ ންެގ  (7)   

 މިންވަރާއި   އާމްދަނީެގ  ލިބޭ  ލިބޭނަމަ  އާމްދަނީއެއް

 ؛ތަފްޞީލ 

 ؛ކާމިޔާބީތައް ޚިލާފ  އާދަޔާ ހޯދާފައިވާ  (8)   

 އާމްދަނީާއއި   އަހަރ ދ ވަހ ެގ(  ެއކެއް)  1  ފާއިތ ވެދިޔަ  (9)   

 ؛ބަޔާން ާމލީ އެނޭގނެ ދަރަނި އަރަންޏާއި

 މާލީ   ދަރިންެގ  އަދި  ފިރި  އަނބި،   އަދި  ފ ލ ހެއްެގ  އެ  (10)   
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 ؛އެކަން ާވނަމަ ފާހަަގކ ރެޭވކަމެއް ބަޔާނ ން

  މަޤާމ ަގއި   އޮފިސަރ   ބިނާކޮށް  މަްއޗަށް  މިކަންކަމ ެގ  (11)   

 . ދެކޭޮގތް ބޯޑ ން  ޕޮލިސް ދެމެހެއްޓ މާމެދ 

 ޕޮލިސް   ނ ބެހެއްޓ މަށް  މަޤާމ ގައި  އޮފިސަރަކ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ   މަްއޗަށް  އެމީހެއްެގ  ނިންމަންވާނީ  ބޯޑ ން

  މައްސަލައެްއަގއި   އެ  ބަލައި  ބާވަތަށް  ޠަބީޢަތާއި  މައްސަލަެއއްެގ

 ބޯޑަށް  ޕޮލިސް  ބަލާއިރ   މިންަގނޑ ން  މަދަނީ  ތ ހ މަތ   ކ ރެވޭ

 މަޤާމ ެގ  އޮފިސަރަކީ  އެ  ނ ވަތަ  ފެނ ން  ރަށްމިންވަ  އެކަށީެގންވާ

  ފަރާތެއްކަމަށް  ނެތް  ޤާބިލ ކަން  އަދާކ ރ މ ެގ  ވާޖިބ   މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 މ ންނެވެ. ޤަބޫލ ކ ރެވ 

  ނިންމ ން   ނިންމާ  ބޯޑ ން  ޕޮލިސް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ކ(   

 ބޯޑ ން   ޕޮލިސް  ޕޮލިސްއަށް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް

 . ފޮނ ވަންވާނެެއވެ

ފ ލ ހ ންެގ  ( އ)   "ދިވެހި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އަށް   ނަމަކީ ޚިދ މަތް"  ބޭނ ންކ ރާނެ  ބަހ ން  އިނިގރޭސި 

 "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް" ެއވެ. 

 

ފ ލ ހ ންގެ ޚިދ މަތ ގެ ޚާއްޞަ  
 ސިފަތައް 

މާއްދާަގިއ    .4 މި  އިންތިޒާމ ެވެގންވަނީ  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚާއްޞަ ސިފަތައް ހިމެނިެގންނެވެ. 

ސިވިލް   )ހ(   ސަލާމަތީ ދިވެހި  އަދި  މަދަނީ  ނ ހިމެނޭ،  ސަރިވސްަގިއ 

 ؛ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއި

ޚިދ މަތެއްެގ   )ށ(   އެއް  އިންތިޒާމ ކ ރެިވެގންވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މ ޅި 

 ؛ޮގތ ަގއި

އިދާރީ ޮގތ ން ހިންގ ން ލާމަރ ކަޒީކޮށް އިންތިޒާމ ކ ރެވިފަިއވާ، މ ޅި   )ނ(  
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 ؛ފޯރ ކޮށްދެވޭ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއިދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދ މަތް 

ޚިދ މަތެއްެގ   )ރ(   މަދަނީ  ލިބިެގންާވ  އިސްތިސްނާ  ޤާނޫނ ން  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ؛ޮގތ ަގއި

ތަންފީޛ ކ ރެވޭ  )ބ(   ގ ޅިެގން  ާގތ ން  ފަރާތްތަކާ  އެންމެހައި  މ ޖ ތަމަޢ ެގ 

 ؛ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއި

ކ ށްކ ރ ން   )ޅ(   ޤާއިމ ކ ރ މަށް މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  ވެްއޓެއް  އަމާން  މަދ ކޮށް 

 ؛އިސްވެ މަސައްކަތްކ ރާ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއި

 ބިނާކޮށް  ަމއްޗަށް   ނިޒާެމއްެގ  ތަރ ތީބ ކ ރެިވފައިވާ  މަތިންތިރިއަށް )ކ(   

  މަސަްއކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންެވސް ނޫން ފ ލ ހ ން ފ ލ ހ ންނާއި ،ހިންާގ

 . ޮގތ ަގއި  ޚިދ މަތެއްެގ ކ ރާތަންފީޛ  ޤާނޫނ 

 
ދިވެހި ފ ލ ހ ންގެ ޚިދ މަތ ގެ  

 އިދާރީ އޮނިގަނޑ  
ދިވެހި  )ހ(   .5 ޤާނޫނ ން  މި  ހާސިލ ކޮށް،  މަޤްޞަދ ތަްއ  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ކ ރ މަށްޓަކަިއ   ކަންކަން  ލާޒިމ ކ ރާ  މައްޗަށް  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ 

ކަންކަން   އެންމެހައި  އިދާރީ  ބާރާއި ބޭނ ންވާ  ހަމަޖެއްސ މ ެގ 

މިޮގތ ން  ލިބިެގންެވއެވެ.  ޕޮލިސްއަށް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  އިޚްތިޔާރ  

މަސަްއކަތްތަކާިއ   ވަކިވަކި  ިމންވަރަށް  ބޭނ ންވާ  އެަވގ ތަކަށް 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ އިދާރީ އޮނިަގނޑ ެގ  

 ބަހާތަކ ަގއި ހިމެނިދާނެއެވެ. 

ފ ލ ހ ންެގ  )ށ(    ވާންވާނީ  އޮނިަގނޑ   އިދާރީ  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ 

މަގ ފަހިވެފަިއާވ   ލިބ މަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މ ޅި  ޚިދ މަތް 

 އޮނިަގނޑަކަށެވެ. 

ގަވާިއދެއްަގއި   )ނ(    ހެދޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ކޮން އިދާރީ  ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  މެ އެހެން 

އެ ހިމެނޭ    ބަހާއެއްަގިއވެސް  ދާއިރާަގިއ  އިދާރީ  ބަހާއެްއެގ 
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ކ ރާ  ންޢަްއޔަ  އިޅަމައިމަރ ކަޒ ަގއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަ

 ވެ ހ ންނަންވާނެެއވެ. މ  އޮފިސަރަކ  ޤާއި

ބައިތަްއ   )ރ(   އޮނިަގނޑ ެގ  އިދާރީ  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ 

 ކަންކަން ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ. ކަނޑައަޅަންވާނީ، އަންނަނިވި  

ދާޚިލީ   (1)    ދެމެހެއްޓ މާއި  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ޢާންމ  

 ؛ސަލާމަތ ެގ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މަށް

 ؛ތަޙްޤީޤާގ ޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ މަށް  (2)   

 ؛ ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އެންމެހައި ތަޙްލީލ  ކ ރ މަށް  (3)   

ވެއްޓެއް  ޖ މ   (4)    އަމާން  މަދ ކޮށް  ކ ށްކ ރ ން  ތަމަޢ ަގއި 

 ؛ކ ރ މަށްމ ޤާއި

 ؛އިންޓެލިޖެންސްެގ މަސަްއކަތްކ ރ މަށް  (5)   

 ؛އިދާރީޮގތ ން ލާމަރ ކަޒީކޮށް ޚިދ މަތްދިނ މަށް  (6)   

ތެރެއިން ކ ށެްއެގ    (7)    މީހ ންެގ  ހަްއޔަރ ކ ރެވޭ  ތ ހ މަތ ަގއި 

ތަންތަން  ތިބޭ  މީހ ން  ބައިތިއްބާ  ބަންދ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

 ؛ބެލެހެއްޓ މަށް

 ؛ކަނޑ މަތީެގ ފ ލ ހ ންެގ މަސަްއކަތްތަކަށް  (8)   

 ؛މަގ މަތީެގ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް  (9)   

 ؛ތަމްރީނ ދިނ މަށްފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތާގ ޅޭ ތަޢ ލީމާއި   (10)   

އެންމެހައި   (11)    ބޭނ ންވާ  ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ 

 ؛ވަސީލަތްތަކާގ ޅޭ ބައިތަކާއި ިއދާރީ މަސައްކަތްތައްކ ރ މަށް 

ކަންކަން   (12)    ކ ރަންޖެހޭ  ޕްލޭންކޮށްެގން  ރާަވއި  ކ ރިމަގ  

 އަދި ؛ ކ ރ މަށް

 މ ވަްއޒަފ ންނާގ ޅޭ ކަންކަން ކ ރ މަށް.  (13)   
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ފ ލ ހ ންގެ  )ހ(   .6 ލާމަރ ކަޒީކޮށް ޚިދ މަތް ދިނ ން  ދިވެހި  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި  ޚިދ މަތް  ލާމަރ ކަޒީކޮށް 

މާލެ   އިންތިޒާމ ކ ރެވިެގންވާންވާނީ،  އިދާރީޮގތ ން  ޚިދ މަތް 

ބެހިފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މ ޅި   5މަދ ެވެގން  ، ނ ހިމެނޭޮގތ ން 

އ ފައްދާ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  ަމއްޗަށެވެ.  ސަރަޙައްދ ެގ  )ފަހެއް( 

ހިންގ މަށް  ސަރަޙައްދެއް  ެއ  ހިންާގނީ  ސަރަޙައްދެްއ  ކޮންމެ 

 ކަނޑައަޅާ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑ ންނެވެ.  

ލާމަރ ކަޒީކޮށް   )ށ(    ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަނޑަައޅާނެ   ދިނ މަށް  ޤާނޫނަށް  ސަޚިދ މަތް  މި  ރަޙައްދ ތައް 

ފަށާތާ   ތެރޭގައި،    6ޢަމަލ ކ ރަން  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ ަމޝްވަރާެގ މަތިން ަވޒީރ  ކަނޑައަޅަިއ  

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި  )ނ(    ކަނޑައަޅާ  ވަޒީރ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ރި ޕޮލިސިންގ  ދޭނެ މައަޔަރކ ސްޓްރެޓީޖިކް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ންޓަށް 

ސިޓީތަކާއި،   އަތޮޅ ތަކާިއ،  ދޭނެ  ޚިދ މަތްތައް  އެ  ޚިދ މަތްތަކާއި 

ރަށްތަކާއި އެތަންތަނ ން ދޭނެ ޚިދ މަތްތައް ކަނޑައަޅައި ކޮމިޝަނަރ 

ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. އެފަދައިން ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭނެ   އޮފް ޕޮލިސް

ެއ   ކަނޑައަޅަންާވނީ،  ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  އިންތިޒާމ ތައް 

ދަރަޖަތަކ ެގ   އަންނަނިިވ  ޤާއިމ ކ ރެވޭ،  ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި 

މަރ ކަޒ ތަްއ   ބޭނ ންވާ  ސަރަޙައްދަކަށް  އެ  ތެރެއިން  މަރ ކަޒ ތަކ ެގ 

 ޚިދ މަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެހެިގންދާނެ މެދ ވެރިކޮށް ފ ލ ހ ންެގ

 ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 

 ؛އަތޮޅ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  (1)   

 ؛ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  (2)   

 ؛ރަށ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  (3)   
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 އަދި ؛ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް  (4)   

 ޕޮލިސް ޑެސްކް.   (5)   

އ ފައްދާ   )ރ(   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ޤާިއމ ކ ރެވޭ  މި  ސަރަޙައްދެއްަގއި 

އެހެން  މައްސަލަައކީ  ނ ވަތަ  ޝަކ ވާ  ހ ށަހެޅޭ  މަރ ކަޒަށް 

މަްއސަލައެްއ   ގ ޅޭ  ޢަމަލަކާ  ކ ށ ެގ  ހިނިގ  ސަރަޙައްދެްއަގިއ 

ކަމާގ ޅޭ  ބަލައިަގނެ،  މައްސަލަެއއް  އެ  ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް، 

ައވަހަކަށް   ީވއެންމެ  ކޮމާންޑަށް  ރީޖަނަލް  ސަރަޙައްދ ެގ 

 ންވާނެެއވެ. ފޮނ ވަ

ޮގތ ެގމަތިން  )ބ(    ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ސަރަޙައްދަކަށް   ކޮންމެ  ކަނޑައަޅާ  ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  ލާމަރ ކަޒީކޮށް 

ހިންާގ ކޮމާންޑް  ރީޖަނަލް  ސަރަޙައްދ ެގ  ޮއފިސަރެއް   ނެއެ 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢައްޔަންކ ރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ބ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑް ހިންާގ އެންެމ  )ޅ(  

އިސް އޮފިސަރ  ވާންވާނީ، ޗީފް ސ ޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްެގ  

 ކަމ ަގެއވެ. ރޭންކަށްވ ރެ ދަށްނޫން ރޭންކެްއެގ ފ ލ ހ ންެގ އޮފިސަރެއް  

ހިންގ މަށް  )ކ(    ކޮމާންޑް  ރީޖަނަލް  ބަޔާންކ ރާ  ަގިއ  )ބ(  މާއްދާެގ  މި 

ަމދ ވެެގން  ންޢައްޔަ އޮފިސަރަކީ  އަހަރ ދ ވަހ ެގ    2ކ ރާ  )ދޭއް( 

ކ ރާ، ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ޖަވާބ ދާރީާވ  ންމ އްދަތަށް ޢައްޔަ

 އޮފިސަރެކެވެ. 

) )އ(    ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ  1މި   )( އަދި  ވަނަ 2ނަންބަރ    )

ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަތޮޅ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ައދި ސިޓީ 

ވާންވާނީ   އޮފިސަރ   އިސް  އެންމެ  ހިންާގނެ  ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް 

ދަށްނޫން  -ސަބް ރޭންކަށްވ ރެ  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ 

 ރޭންކެއްެގ ފ ލ ހަކަށެވެ. 
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( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި  2ަވނަ ނަންބަރާއި )(  1މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ )  )ވ(   

ޤާއިމ ކ ރާ   ދަށ ން  ައކ ރ ެގ  އެ  އިތ ރ ން  މަރ ކަޒ ތަކ ެގ  ބަޔާންކ ރާ 

ކޮިމޝަނަރ  ރޭންކ ،  އެންމެ އިސް  ތިބޭނެ  މަރ ކަޒ ތަކ ަގިއ  އެހެން 

 އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑަައޅަންވާނެެއވެ. 

 

މ ޖ ތަމަޢާ އޮންނަ ގ ޅ ން  
 ދެމެހެއްޓ ން 

ފަދައިން   6ޤާނޫނ ެގ  މި   )ހ(   .7 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ފަލްސަފާއާ  ޕޮލިސިންެގ  ކޮމިއ ނިޓީ  ދޭންވާނީ،  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ 

ރަްއޔިތ ންނާއި،   ސަރަޙައްދެއްެގ  ދެވޭ  ޚިދ މަތެއް  އެ  އެްއޮގތަށް، 

ދައ ލަތ ެގ   ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި،  މަދަނީ  ކައ ންސިލްތަކާއި، 

 ވ ން ލިބޭނެފަދަ ޮގތަކަށެވެ. މ އައްސަސާތަކ ެގ ބައިވެރި 

މަޤްޞަދ   )ށ(    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ދަށ ން   6ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މަރ ކަޒ ތަްއ   ފ ލ ހ ންެގ  ޤާއިމ ކ ރެވޭ  ސަރަޙައްދ ތަކ ަގިއ  ކަނޑައެޅޭ 

 ކ ރަންވާނެެއވެ. މެދ ވެރިކޮށް އަންނަނިވި ކަންކަން 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި،    (1)    މަދަނީ  ކައ ންސިލާިއ  ރައްޔިތ ންނާިއ، 

ދެމެހެއްޓެނިވި  ބައިވެރިވ ން  އިދާރާތަކ ެގ   ދައ ލަތ ެގ 

ހޯދ މަށްޓަކައި  މަސައްކަތަށް  ފ ލ ހ ންެގ  ޮގތެްއަގއި 

 ؛ޙަރަކާތްތައް ރާަވއި ހިންގ ން

ތާވަލެްއ އިސްކަންދީެގން    (2)    ކަންތައްތަކ ެގ  މަސައްކަތްކ ރާނެ 

މަޝްވަރާކޮށް  ފަރާތްތަކާއެކ   ގ ޅ ންހ ރި  ޕްލޭނެއް  ނ ވަތަ 

 އަދި ؛ އެކ ލަވާލައި ހިންގ ން

ޮގތ ެގ    (3)    މަސައްކަތްކ ރާނެ  ގ ޅިެގން  ފ ލ ހ ން  ކައ ންސިލާއި 

ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ   )ހައެއް(   6އޮނިަގނޑެއް މި ޤާނޫނަށް 

މަޝްވަރާެގ   ކައ ންސިލްތަކ ެގ  ތެރޭަގިއ،  މަސްދ ވަހ ެގ 
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ފަރާތްތަކާ  ކަމާގ ޅޭ  އެކ ލަާވލައި،  ފ ލ ހ ން  މަތިން 

 ހިއްސާކ ރ ން. 

 

ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވ މ ގެ  
 ހައިސިއްޔަތ  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    .8 މ ޅި  އެކ ލެވިެގންވާނީ  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

ހިމެނޭ  ޚިދ މަތ ަގއި  އެ  ޮގތ ަގއެވެ.  ޚިދ މަތެއްެގ  ެއއް  އިންތިޒާމ ކ ރެވިެގންވާ 

ހަމަކޮންމެ   ދިވެހިރާްއޖޭެގ  މ ޅި  މ ވައްޒަފަކަށްމެ،  އަދި  ފ ލ ހަކަށް  ކޮންމެ 

މަސައްކަތް   ކ ރަންޖެހޭ  ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ަގިއވާ  މި  ތަނެއްަގއިވެސް، 

 ވެ. ކ ރ މ ެގ ޤާނޫނީ ބާރާއި ހ އްދަ ލިބިެގންވެއެ 

 

ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި  
 ޙަރަކާތްތެރިވ ން 

ދިވެހިރާއްޖެ    .9 ނ ވަތަ  ޮގތ ން  އަދާކ ރ މ ެގ  މަސްއޫލިްއޔަތ   ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

ޖަމާޢަތްތަކާއި ނ ވަތަ ދޭދޭ   ،ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފ ލ ހ ންެގ ޖަމްޢިއްޔާ

ފ ލ ހ ން ދިވެހި  ދަށ ން  ެއއްބަސްވ ންތަކ ެގ  ވެވޭ  ރާއްޖެއިން ޤައ މ ތަކާެއކ    

ބަޔާންކ ރާ   ޤާނޫނ ަގއި  ކަާމގ ޅޭ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ  ބޭރ ަގއި 

ޙަރަކާތްތެރި  ފ ލ ހ ންނަށް  ބޭރ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖެިއން  ޮގތ ެގމަތިން، 

 ވެވިދާނެއެވެ. 

 

 ތިންވަނަ ބާބ  
 ރޭންކ ތަކާއި މަޤާމ ތަކ ގެ އޮނިގަނޑ  

 

 ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް އެކ ލެވިެގންވަނީ، އަންނަނިވި މ ވަްއޒަފ ންެގ މައްޗަށެވެ.   .10 މ ވައްޒަފ ން ފ ލ ހ ންގެ ޚިދ މަތ ގެ  

 ؛ފ ލ ހ ން )ހ(  

 ؛ޢާންމ  މ ވައްޒަފ ން )ށ(  

 ައދި؛ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލ ން )ނ(  

 ޕޮލިސް ރެކްރޫޓ ން. )ރ(  
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މ ވައްޒަފ ންެގ ތެރެިއން ފ ލ ހ ންނަކީ، ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ަގިއ ހިމެނޭ    .11 ފ ލ ހ ން 

ޖަދ ވަލ    ޤާނޫނ ެގ  ކޮށްފައިވާ    1މި  ހ ވާ  ފ ލ ހ ންެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 

ކޮންސް ސްޕެޝަލް  ތެރެއިން،  ނ ހިމެނޭ ޓަފަރާތްތަކ ެގ  ބިއ ލަރީަގއި 

 ފަރާތްތަކެވެ. 

 

 ދަރަޖަކ ރެވިފަިއވަނީ އަންނަނިވި ދެ ބަޔަށެވެ. ފ ލ ހ ންެގ ރޭންކ ތައް  )ހ(  .12 ފ ލ ހ ންގެ ރޭންކ ތައް 

 އަދި ؛ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރ ންެގ ރޭންކ   (1)   

 ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރ ންެގ ރޭންކ .-ނަން  (2)   

ތިރިއަށް،   )ށ(   މަތިން  ތަރ ތީބ ކ ރެިވެގންވަނީ،  ރޭންކ ތައް  ފ ލ ހ ންެގ 

 އަންނަނިވި ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 ؛ޕޮލިސްކޮމިޝަނަރ އޮފް   (1)   

 ؛ޑެޕިއ ޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  (2)   

 ؛ންޓް ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސްޓައެސިސް  (3)   

 ؛ޗީފް ސ ޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް  (4)   

 ؛ސ ޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް  (5)   

 ؛ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް  (6)   

 ؛އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް   (7)   

 ؛އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް-ސަބް  (8)   

 ؛ސީނިއަރ ސާޖަންޓ   (9)   

 އަދި ؛ ސާޖަންޓ   (10)   

 ކޮންސްޓަބަލް.  (11)   

) )ނ(    ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ) 1މި  ފެށިެގން  ނަންބަރ ން  ވަނަ  ވަނަ 7(   )

ނަންބަރ ެގ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭންކ ތައް ިގންތިކ ރެިވފައިވަނީ  
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( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  (  1މި  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ 

މާއްދާެގ   މި  އަދި  ޮގތ ަގއެެވ.  ރޭންކ ެގ  އޮފިސަރ ންެގ  ކޮމިޝަންޑް 

( ެގ  )8)ށ(  ފެށިެގން  ނަންބަރ ން  ވަނަ  ނަންބަރ ެގ 11(  ވަނަ   )

މި  ިގންތިކ ރެވިފައިަވނީ  ރޭންކ ތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނިޔަލަށް 

( ެގ  )ހ(  ބަޔ2ާމާއްދާެގ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ  ނަން(  -ންކޮށްފައިާވ 

 ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރ ންެގ ޮގތ ަގެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭންކ ތަކަށް ޢައްޔަންކ ރެވޭ   )ރ(  

ފެންވަރާއި މަސައްކަތ ެގ  ތަޢ ލީމީ  ހ ންނަންޖެހޭ  ކިބަިއަގއި  މީހ ންެގ 

ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހ ނަރ   ގަވާއިދ ަގިއ  ތަޖ ރިބާއާއި 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއެވ.

 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އެކި ރޭންކ ތަކަށް ފ ލ ހ ން    12މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(   .13 ރޭންކާއި ގްރޭޑް 

ރޭންކ ތަކ ެގ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  އެ  ހަމަޖެއްސ މާއި، 

ރޭންކ ން   ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ސ ޕްރިންޓެންޑެންޓް  ފެށިެގން ތެރެއިން 

ދަށ ެގ ރޭންކ ތަކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ފ ލ ހ ންެގ ރޭންކ ތަކަށް ްގރޭޑް 

ފ ލ ހ ން   ްގރޭޑަށް  އަނެއް  ްގރޭޑ ން  އެއް  ކަނޑައެޅ ާމއި، 

ބަދަލ ވާނެޮގތް ކަނޑައަޅާނީ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއާވ  

 ޮގތ ެގމަތިން ަވޒީރެވެ. 

ނަންކޮމިޝަންޑް   )ށ(    ރޭންކ ތަކާއި  ކޮމިޝަންޑް -އޮފިސަރ ންެގ 

ނ ވަތަ   ޕްރޮމޯޓ ކ ރަންވާނީ  ފ ލ ހ ން  ރޭންކ ތަކަށް  އޮފިސަރ ންެގ 

ވަޒީފާ ދޭންވާނީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައެޅޭ،  

ފެންވަރ   ނ ވަތަ  ފ ރިހަމަކ ރ މ ން  ތަމްރީނެްއ  ޚާއްޞަ  އެކަމަށް 

 ވެ. ބެލ މ ެގ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިންނެ 

ރި )ނ(   ޕޮލިސިންގ  ދަށ ން  ކ "ސްޓްރެޓީޖިކް  ެގ  އަޔަރމަންޓް" 
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އެކ ލަވާލާ ޕްލޭންެގ މަްއޗަށް ބަލައި ކޮންމެ ކޮމިޝަންޑް   ރކޮމިޝަނަ

އޮފިސަރ ންެގ ރޭންކެއްަގއި ތިބޭނެ ފ ލ ހ ންެގ ޢަދަދ  މި ޤާނޫނ ަގިއ  

ބަޔާންކ ރާ ޕޮލިސް ބޯޑ ެގ ލަފާެގމަތިން ަވޒީރ  ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ.  

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރ ންެގ  -އަދި އެ ޕްލޭންެގ މަްއޗަށް ބަލައި، ނަން

ފ ލ ހ ންގެ ރޭންކ ތަ ތިބޭނެ  މ އައްސަސާަގއި  ފ ލ ހ ންެގ  މ ޅި  ކާެއކ  

 ޢަދަދ  ވަޒީރ  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

ކަނޑައެޅ މަށް  )ރ(   ޢަދަދ   ފ ލ ހ ންެގ  ތިބޭނޭ  ރޭންކ ތަކ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

މަޝްވަރާ   ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ދިނ މ ަގއި  ލަފާ  ވަޒީރަށް 

 ހޯދަންވާނެއެވެ. ޕޮލިސް ބޯޑ ން 

 

ދިވެހި  )ހ(  .14 ފ ލ ހ ންގެ ޔ ނިފޯމ   ޚިދ މަތެކެވެ.  އެޅި  ޔ ނިފޯމ   ޚިދ މަތަކީ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

ކަނޑައަޅާނީ   ކޮބައިކަން  ޔ ނިފޯމަކީ  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ 

ޔ ނިފޯ މިޮގތ ން  ޕޮލިސްެއވެ.  އޮފް  ، ކަނޑަެއޅ މ ަގއި   މ ކޮމިޝަނަރ 

ްގރޭޑެްއެގ މައްޗަށް   ރޭންކެއް ނ ވަތަ ނ ވަތަ ފ ލ ހ ންެގ ވަކި ބައެއް  

ބިނާކޮށް، ފ ލ ހ ންެގ ޔ ނިފޯމ ަގއި ހިމެނެންޖެހޭ ބައިތަކާއި ތަފާތ ތައް 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ޔ  )ށ(   ހިމެނޭ  ޚިދ މަތ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ  ފ ލ ހ ންނާއި   މ ފޯނިދިވެހި  އެޅި 

އެނޫން މ ވަްއޒަފ ންނަށް މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތާއި އެހެނިހެން ކަންކަން 

މިންަގނޑ ތަކެްއ   ޚާއްޞަ  އެބަޔަކަށް  ހަމަޖައްސައިދިނ މ ަގއި 

 ބޭނ ންކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ޔ  )ނ(   ފ ލ ހ ންެގ  ފ ލ ހެއްވެސް  ެއއީ  ނިކޮންމެ  ހ ންނަިއރ ،  ފޯމ ަގއި 

އަންަގއިދިނ މ ެގ ޔ ކާކ ކަން  އެމީހެއްެގ  ޮގތ ން  ނަމާއި ނި  ފޯމ ަގިއ 

 ސަރވިސް ނަންބަރ  ފެންނަން ހ ންނަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ބޭނ މަށްޓަކައި "ފ ލ ހ ންގެ ޔ ނިފޯމ " ކަމަށް ބ ނެފައިއެވަނީ،  )ރ(  
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ތެރޭގައި،  އޭގެ  ޔ ނިފޯމަށެވެ.  ޢާންމ   އަޅާ  އ ޅޭއިރ   ޑިއ ޓީގައި  ފ ލ ހ ން 

ޔ ނިފޯމެއް އެކިއެކި   ސެރެމޯނިއަލް  ބޭނ ންކ ރާ  ރަސްމިއްޔާތ ތަކ ގައި 

 ނ ހިމެނެއެވެ. 

 

ވައްދާ   )ހ(  .15 ރެކްރޫޓ ން  އަލަށް  ަވޒީފާއަށް  ފ ލ ހ ންެގ  ރެކްރޫޓ ންނަކީ  ޕޮލިސް 

ޙާލަތެއްަގއިާވ   ޙާލަތ ންކ ރެ  ދެ  އަންނަނިވި  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ެގ 

 ފަރާތްތަކެވެ. 

ވަޒީފާ    (1)    ދެވޭ ފ ލ ހ ންެގ  ފ ލ ހ ންނަށް  ހަމަޖެހ މަށްފަހ  

 ނ ވަތަ ؛ އަސާސީ ތަމްރީނ  ފ ރިހަމަކޮށްފައިނ ވާ ފަރާތްތައް

 1ފ ލ ހ ންެގ ވަޒީފާ ހަމަޖެހ މަށްފަހ  މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ     (2)   

 ގައި ބަޔާންކ ރާ ހ ވާ ކޮށްފަިއނ ވާ ފަރާތްތައް. 

ޚިދ މަތ ަގއި ެގންގ ޅ މާގ ޅޭ ެއންމެހައި ޕޮލިސް ރެކްރޫޓ ން ފ ލ ހ ންެގ   )ށ(  

ކޮިމޝަނަރ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ަގވާއިދެއް  ބަޔާންކ ރާ  ކަންކަން 

 އޮފް ޕޮލިސްެގ ލަފާެގމަތިން ަވޒީރ  އެކ ލަވާލަންވާނެއެެވ. 

ޕޮލިސް ޕޮކޮންމެ   )ނ(   އޭނާއަކީ،  ޔ ނިފޯމ ންވެސް  ރެކްރޫޓެއްެގ  ލިސް 

 ހ ންނަންވާނެެއވެ. ރެކްރޫޓެއްކަން އެނެގން 

ރާއްޖޭެގ   )ރ(   ރެކްރޫޓ ކ ރާއިރ ،  ފ ލ ހ ން  ޚިދ މަތަށް  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

ބޮޑަކަށް   ވީހާވެސް  ރަށްތައް  އަތޮޅ ތަކާިއ  ސިޓީތަކާއި 

އެކިއެކި   ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ޮގތ ެގމަތިން،  ތަމްސީލ ވެެގންދާނެ 

މީހ ން   ޕޮލިސް މަޤާމ ތަކަށް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ރެކްރޫޓ ކ ރ މަށް 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ. 

ފ ރ ޞަތ   )ބ(   ޚިދ މަތްކ ރ މ ެގ  އަންހެނ ންނަށް  ޚިދ މަތ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

އެކިެއކި  ޚިދ މަތ ގެ  ފ ލ ހ ންެގ  ޮގތެްއެގމަތިން،  ލިބިދެވޭނެ 

އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ރެކްރޫޓ ކ ރ މަށް  ފ ލ ހ ން  އަންހެން  މަޤާމ ތަކަށް 
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 ލިސް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. ޕޮ

 

ރެކްރޫޓ ކ ރެވޭ ފ ލ ހ ންގެ ޢާންމ   
 ޝަރ ޠ  

ހަމަކޮންމެ   .16 ރެކްރޫޓ ކ ރެވޭ  މަޤާމަށް  ފ ލ ހެއްެގ  ޝަރ ޠ ތަކަކީ  އަންނަނިވި 

ޝަރ ޠެްއ   ެއއިން  ޝަރ ޠ ތަކެކެވެ.  ފ ރިހަމަާވންޖެހޭނެ  ކިބަިއަގއި  މީހެއްެގ 

 ނ ވެވޭނެއެވެ. ފ ރިހަމަނ ވާ މީހަކަށް ފ ލ ހަކަށް 

ރައްޔިތެްއ   )ހ(   ޤައ މެއްެގ  ބޭރ   އަދި  ކަމ ަގިއވ ން  ރައްޔިތެއް  ދިވެހި 

 ؛ކަމ ަގއި ނ ވ ން

ކަމ ަގިއ   )ށ(   މީހެްއ  ސާބިތ ވެފަިއވާ  ކ ރިކަން  ކ ށެްއ  ބޮޑ   ޖިނާއީ 

 ؛ނ ވ ން

ކ ރެވިފަިއވާ   )ނ(   ޙ ކ މެއް  ސާބިތ ވެ  ކ ރިކަން  ކ ށެއް  އެހެން  ޖިނާއީ 

މީހަކ ނަމަ އެ ޙ ކ މެއް ތަންފީޛ ކޮށް ނިމ ނ ތާ، ނ ވަތަ އެ ޙ ކ މ ން 

މަޢާފ ކ  އަދަބ   އަހަރ ވެފަިއާވ    3ވެނ ތާ  ރެކަނޑައެޅ ނ   )ތިނެއް( 

 ؛މީހެއް ކަމ ަގިއވ ން

ގެވެށި އަނިޔާެގ މައްސަލައަކާ ގ ޅިެގން ޝަރ ޢީ ކޯޓަކ ން އެމީހެއްެގ   )ރ(  

ނެރެފައިވާ  މައްޗަށް   އިރެއްަގއި  ެއއްެވސް  އަމ ރެއް  ރަްއކާތެރިކަމ ެގ 

 ؛މީހެއްކަމ ަގއި ނ ވ ން

އަޚްލާޤާިއ   )ބ(   ޞިއްޙަތާއި،  ބޭނ ންވާ  އަދާކ ރ ަމށް  ވާޖިބ   ފ ލ ހ ންެގ 

 ؛ޤާބިލ ކަން ހ ރި މީހެއް ކަމ ަގިއވ ން

އަދި  )ޅ(   ނ ވ ން  ކަމ ަގއި  މެންބަރެއް  ޕާޓީއެްއެގ  ސިޔާސީ 

އަދާކ ރަމ ންދާ   މަޤާމެއް  އިންތިޚާބީ  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި 

 ؛މީހެއް ކަމ ަގއި ނ ވ ން

އ ފ ލިފައިާވ   )ކ(    ދަޢ ވާ  ކ ށ ެގ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  އެްއޗެއް  މަސްތ ވާ 

 އަދި ؛ މީހަކަށް ނ ވ ން

ޢ މ ރ ން   )އ(    ޮގތ ން  މީހެއް    18މީލާދީ  ފ ރިފައިވާ  އަހަރ   )އަށާރަ( 
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 ކަމ ަގިއވ ން. 

 

ރެކްރޫޓ ކ ރ މ ގެ ކ ރިން އިތ ރ   
 ބެކްގްރައ ންޑ  ޗެކ ކ ރ ން 

ފ ލ ހ ންެގ ވަޒީފާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތާއި ޢާންމ  ރައްޔިތ ންެގ   .17

ފ ލ ހ ންެގ  ވަޒީފާއަކަށްވާތީ  މ ހިންމ   ގ ޅ ންހ ރި  ރައްކާތެރިކަމާ  ސަލާމަތާއި 

ވަޒީފާއަކަށް   އެްއވެސް  ކަނޑައެޅ މ ެގ  ޚިދ މަތ ެގ  މ ަވއްޒަފަކ   ެއްއވެސް 

އެމީހެއްެގ   ޮގތ ެގމަތިން  ަގވާއިދ ަގިއވާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކ ރިން، 

ކަންކަން   ތިރީަގއިެއވާ  މިޮގތ ން  ޗެކ ކ ރަންާވނެއެވެ.  ބެކްްގރައ ންޑ  

 ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ؛އެނަލިސިސްެއްއ ހެދ ން ޑ ބެކްްގރައ ން )ހ(  

 ައދި؛ ޕޮލިްގރާފީ ޓެސްޓ  ހެދ ން )ށ(  

އެހެންޮގތެއް   )ނ(   ކަނޑައަޅާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 މެދ ވެރިކޮށް ފެންވަރ  ބެލ މާިއ ބެކްްގރައ ންޑ  ޗެކ ކ ރ ން. 

 

ފެށ މ ެގ ކ ރިން، ކޮންމެ   )ހ(  .18 ހ ވާކ ރ ން  މަޤާމ ެގ ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރަން  ފ ލ ހެއްެގ 

ޖަދ ވަލ    ޤާނޫނ ެގ  މި  ހ ވާ   1މީހަކ ވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގއި 

 ކ ރަންވާނެެއވެ. އެ ހ ވާ ކ ރަންވާނީ ފަނޑިޔާރެްއެގ ކ ރިމަތީަގއެވެ. 

ހިނދަކ ،  )ށ(   ދެމިހ ރިހާ  ޚިދ މަތ ަގއި  ފ ލ ހ ނެްގ  މެދ ނ ކެނޑި  ފ ލ ހަކ  

ބަދަލ  މަސައްކަތަށް  ނ ވަތަ  މަޤާމަށް  ނ ވަތަ  ރޭންކަށް  އަިއ  އޭނާެގ 

ތަކ ރާރ ކ ރާކަށް   އަލ ން  ހ ވާ  ފ ލ ހެްއެގ  ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް، 

 ނ ޖެހޭނެއެވެ.

މި )ނ(   ޢިބާރާތް  ހ ވާެގ  ޖަދ ވަލ     ފ ލ ހ ންެގ  ަގިއ    1ޤާނޫނ ެގ 

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. 

 

ފ ލ ހ ންގެ ޚިދ މަތ ން  
ވަކިވ މަށްފަހ  އަލ ން އެ ޚިދ މަތާ  

ވަޒީފާއިން  ފ ލ ހަކ    )ހ(  .19 ހ ރ މަށްފަހ   ވަޒީފާަގިއ  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ 
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ަވންނަން   ގ ޅ ން  ަވޒީފާއަށް  ފ ލ ހެއްެގ  އަލ ން  ވަކިވެ، 

ިމ   ދިނ މ ަގއި،  ވަޒީފާ  ެއފަރާތަކަށް  އެދ ނ ކަމ ަގއިވީނަަމވެސް، 

ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް   18ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން   16ޤާނޫނ ެގ 

 ނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އ ސޫލ  ހިނގާ 

އެފަދަ  )ށ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތެއް ަވޒީފާއިން ވަކިެވ، ައލ ން ވަޒީފާއަށް ވަނ މާ ދެމެދ  މީލާދީ 

ފ ލ ހ ންެގ   5 އެފަރާތ ން  ފާއިތ ވެފައިނ ވާނަމަ،  އަހަރ   )ފަހެއް( 

ފ ރިހަމަކ ރާކަށް   ތަމްރީނ   އެހެންނަމަވެސް އަސާސީ  ނ ޖެހޭނެއެވެ. 

ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފ ލ ހ ންެގ ހ ާވ   1އެފަރާތ ން މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ަވލ  

 ކ ރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ވަކިެވ،  )ނ(   ހ ރ މަށްފަހ   ަވޒީފާއެްއަގއި  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

ަވޒީފާާއގ ޅޭ   ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  ފަރާތްތަކާއި،  އަލ ން 

ަވޒީފާއިން   ަވޒީފާ އަދާކ ރ މަށްފަހ   ދައ ލަތ ެގ އެހެން އިދާރާެއްއަގއި 

ފަރާތްތަކަށް،   ަވޒީފާާއގ ޅޭ  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  ވަކިވެ، 

އެފަރާތްތައް ކ ރިން ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތަށް ނ ވަތަ ދައ ލަތަށް 

ޅޭ ކަންކަން، މި ޤާނޫނ ެގ ޚިދ މަތްކޮށްފައިވާ މ އްދަތ  ގ ޅ ވައިދިނ މާގ  

ގަވާއިދ ަގިއ   ބަޔާންކ ރާ  ކަންކަން  ވަޒީފާއާގ ޅޭ  ހަދާ  ދަށ ން 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  
 ފ ލ ހ ންގެ ދައ ރ  

 

މީހަކީ  .20 ފ ލ ހ ންގެ ވާޖިބ   ކޮންމެ  ހ ރި  މަޤާމ ަގިއ  ތެރޭަގިއ    ،ފ ލ ހެއްެގ  ދާއިރާެގ  ޤާނޫނ ެގ 

އަމ ރ ތައް    ،ޙަރަކާތްތެރިވާ ކ ރެވޭ  އެމީހަކަށް  ދާއިރާަގއި  ޤާނޫނ ެގ  އަދި 
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ތަންފީޛ ކ ރާ  ވަފާތެރިކަމާއެކ   ކޮންެމ    ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި  ކ ރާ  ޭއނާ  އަދި 

ނަތީޖާ  އެކަށޭނަ  އެންމެ  މަސައްކަތް  ޙަވާލ ެވެގންވާ  އޭނާއާ  ކަމެއްަގއި 

 މީހަކ  ކަމ ަގއި ވާންވާނެެއވެ.  ނެރެވޭޮގތ ަގއި ކ ރާ

 

އަމާޒަކަށްވާނީ  .21 ފ ލ ހ ންގެ ޚިދ މަތ ގެ އަމާޒ   ޚިދ މަތ ެގ  މ ޖ ތަމަޢ ން    ،ފ ލ ހ ންެގ  ނަަގހައްޓައި،  ޤާނޫނ  

ޙައްޤ    އިންސާނީ  ހ ްއޓ ަވއި،  ކ ށްކ ރ ން  ފިލ ވާލައި،  ބިރ ވެރިކަން  ކ ށ ެގ 

ެއކަންކަމަށް   މަސައްކަތްތަކާއި  ކ ރަންޖެހޭ  ޤާނޫނ ން  ކަށަވަރ ކޮށްދީ، 

 އެހީތެރިވެދޭ މަސަްއކަތްތައް މ ޖ ތަމަޢާ ގ ޅިެގން ކ ރ މެވެ. 

 

ޚިދ މަތ ގެ  ފ ލ ހ ންގެ  

 މަސައްކަތްތައް 
މައިަގނޑ     244  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  .22 ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

މަޤްޞަދ ތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަތަރ  މަޤްޞަދ  ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ،  

ބަޔާންކޮށްފައި   ތިރީަގިއ  މަސައްކަތްތައް  ޙަވާލ ވެެގންވާ  ޚިދ މަތާ  ފ ލ ހ ންެގ 

 އެވަނީއެވެ. 

ތަޢައް )ހ(   ޒާތީ  ޖެހ މެއްނެތި،  ފަރާތަކަށް  އެްއކިބާވެ،  ޞ ވަކި  ބ ން 

ޤާނޫނ    ނެެގހެއްޓ މާިއ  ޤާނޫނ   ހަމަހަމަޮގތެއްަގއި  ފަސްޖެހ މެއްނެތި 

 ތަންފީޛ ކ ރ ން.

ފަރ ދ ންެގ ހަށިަގނޑާއި، ފ ރާނައާއި، މިނިވަންކަމާއި، ޙަްއޤ ތަކާއި،   )ށ(  

 ރައްކާތެރިކޮށްދިނ ން.މ ދާ 

 އަމަން ޤާއިމ ކޮށްދިނ މާއި، ޢާންމ  މަޞްލަޙަތ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނ ން. )ނ(  

ޤާއިމ ކޮށްދީ )ރ(   މާޙައ ލެއް  ރަްއކާތެރިވެއޮތް  ނ ރައްކާތަކ ން   ،ދާޚިލީ 

ޢަމަލ ތަކާއި،   ޖިނާއީ  ބ ރޫއަރާފާނެ  ރައްކާތެރިކަމަށް  މ ޖ ތަމަޢ ެގ 

ކ ށްކ ށާއި ދެނެަގނެ   ، ޖިނާއީ  ދ ރާލާ  ކަންކަން  އެނޫންވެސް 

 އެކަންކަން ހ އްޓ ވ މަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ެއޅ ން. 

ނ ވާހާހިނދަކ ،  )ބ(   ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި 
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ޢާން ނ ވަތަ މަގ ތަކާއި  ހިނާގބިނގާވެއ ޅޭ  މީހ ން  ތަންތަނާއި،  މ  

މ ހިންމ    ދައ ލަތ ެގ  ތަންތަނާއި،  އެނޫންވެސް  އެްއވެއ ޅޭ 

މަރ ކަޒ ތަްއ   މ ހިންމ   ދައ ލަތ ެގ  ޢިމާރާތްތަކާއި 

ޙަމަލާތަކާއި،   އަމާޒ ކ ރެވޭ  ތަންތަނަށް  އެ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މާިއ، 

ެގ ޢަމަލ ތަކާއި  އަނިޔާވެރި  އްލ ންދިނ މ ެގ ނ ރައްކާތަކާއި، 

 ޢަމަލ ތަކ ން އެ ތަންތަން ރައްކާތެރިކޮށްދިނ ން.

ކ ށް ހ އްޓ ވ މަށްޓަކަިއ، ދ ރާލާ އަޅަންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމ ެގ ފިޔަވަޅ    )ޅ(  

 އަޅައި ކ ށްކ ރ މަށް އޮތް ފ ރ ޞަތ  ހަނިކ ރ ން.

ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި ެއހެނިހެން  ކ ށ ން ރައްކާތެރިވެެގންވާ މާޙައ ލެއް   )ކ(   

 އިދާރާތަކާެއކ  މަސައްކަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން. 

ކަންކަން  )އ(    ލިބޭ  މަޢ ލޫމާތ   ފ ލ ހ ންނަށް  ގ ޅޭޮގތ ން  ޢަމަލާ  ކ ށ ެގ 

ކ ރ މާިއ، ފ ލ ހ ންނަށް ލިބޭ  މ ދަފްތަރ ކ ރ މ ެގ ފ ރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއި

ލިބ ނ   އެކިއެކި   ޝަކ ވާ  އެ  ހިމަނައި،  ތަފްޞީލ   ޝަކ ވާެގ 

ހިމަނައި ފިޔަަވޅ   އެޅ ނ   ގ ޅޭޮގތ ން  ޝަކ ާވއާ  އެ  ެއ  ، ތާރީޚާއި، 

 ން. ޔ ދަފްތަރ  ލިޔެ ބަލަހައްޓަމ ން ެގންދި

ފ ލ ހ ންެގ މައްޗަށް ކ ރެވޭ ކ ށ ެގ ތ ހ މަތާ ގ ޅޭޮގތ ން ހިންަގންޖެހޭ  )ވ(   

ތަޙްޤީޤ  ެއ  ހިންަގިއ،  މައްޗަށް  ތަޙްޤީޤ ތައް  ނިމޭޮގތެްއެގ  ތައް 

ދަޢ ާވކޮށްދިނ މަށް އެދި   ،ބިނާކޮށް ދަޢ ވާކ ރަން ފެންނަ ޙާލަތްތަކ ަގއި 

 ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަށް ހ ށަހެޅ ން.

ޤާނޫނ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގއި ހ އްޓ ވަންޖެހޭ މީހ ން  )މ(  

ހައްޔަރ ކ ރ މާއި،  ހ އްޓ ވ މާިއ،   ފަރާތްތައް  ހަްއޔަރ ކ ރަންޖެހޭ 

ކަމާގ ޅޭޮގތ ން   ބަންދ ކ ރ މާއި،  ފަރާތްތައް  ބަންދ ކ ރަންޖެހޭ 

ބަލައި  ތަންތަން  ފާސްކ ރަންޖެހޭ  ބަލައި  ހޯދ މާއި،  ހެކި  ހޯދަންޖެހޭ 

ފާސްކ ރ މާއި، ބަލައި ފާސްކ ރަންޖެހޭ މީހ ން ބަލައި ފާސްކ ރ މާއި،  
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ކ ރިއަށް  ެއންމެހައި ޔ  ެގންދިތަޙްޤީޤ ތައް  ކ ރަންޖެހޭ  މަށްޓަކައި 

 ކަންކަން ކ ރ ން. 

ޤާއިމ ކ ރެވިެގންވާ )ފ(   މަޞްލަޙަތ   ދެމިއޮތް   ، ޢާންމ   ރަްއކާތެރިކަން 

ކ ރަންޖެހޭ   ދިނ މަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  އިޙްސާސް  މ ޖ ތަމަޢެއްެގ 

 ކަންކަން ކ ރ ން. 

ކާރިސާތަކާއި  )ދ(   އެފަދަ   ،ޤ ދ ރަތީ  ދިމާާވ  ރަްއޔިތ ންނަށް  އެނޫންވެސް 

ެގއްލ މ ެގ ދަނޑިަވޅ ތަކ ަގއި އެންމެ ފ ރަތަމަ   ޙާލަތްތަކ ަގއި ނ ވަތަ 

އެ ވަގ ތަކ  ރައްޔިތ ންނަށް ދެވެންއޮތް    ،އެހީވާ ެއއް ފަރާތްކަމ ަގިއވެ

 އެހީތެރިކަމެއް ފޯރ ކޮށްދިނ ން. 

މ ދަލަށް   )ތ(   ނ ވަތަ  ބިރ  ފ ރާނައަށް  ކ ރިމަތިވެދާނެކަމ ެގ  ެގއްލ މެއް 

 އިޙްސާސްވެފަިއވާ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިނ ން.

ހާދިސާއަކާ   )ލ(   ބިރ ވެރި  ނ ވަތަ  ނ ރައްކާތެރި  ދިމާވާ  ކ އްލިައކަށް 

 ގ ޅިެގން ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން.

ހިނާގބިނާގވެ  އާ މަގ ތަކ ގަ  )ގ(    ތަންތަނ ަގއި  ޢާންމ   އ ޅ މާއި،  އި 

ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ  ޤާނޫނާ  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ަގއި 

ކަމާގ ޅޭ   ކ ރެވޭނެޮގތް  އެކަން  ޮގތެއްަގިއ  ތަރ ތީބ ވެެގންވާ 

 މ އައްސަސާތަކާ ގ ޅިެގން ހަމަޖައްސައިދިނ ން. 

ދ ރާލާ   )ޏ(   ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި  މ ޖ ތަމަޢެއް  ޤާއިމ ވެެގންވާ  އަމަން 

އަޅަންޖެހޭ ހޯދަންޖެހޭ   ހޯދައި،  މަޢ ލޫމާތ   އިންޓެލިޖެންސް 

 ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން. 

ކަނޑައެޅިެގން   )ސ(   މ ދަލެއްކަން  ވަކިފަރާތެއްެގ  ނ ވަތަ  މީހެއްެގ  ވަކި 

ޮގތެްއެގމަތިން  އޮންނަ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ގ ޅޭޮގތ ން  މ ދަލާ  ނޭނޭގ 

 ޢަމަލ ކ ރ ން.

ޤާނޫނަކ ން   )ޑ(    އެކިއެކި  ޤާނޫނ އަސާސީާއއި  އ ފައްދާފަިއވާ 
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ައމ ރ ތައް  ކ ރާ  ޮގތ ެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  މ އައްސަސާތަކ ން 

 ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި އެހީތެރިވެދިނ ން.

ތަންފީޛ ކޮށްދިނ މ ަގއި   )ޒ(    ޙ ކ މްތައް  އަމ ރ ތަކާއި  ކ ރާ  ކޯޓ ތަކ ން 

 އެހީތެރިވެދިނ ން.

ބައިވެރިވާ   )ޓ(   އެ ދިވެހިރާއްޖެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކ ން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ހިނާގ  ޤައ މ ތަކ ަގިއ  މެންބަރ   ެއހެން  ހިމެނޭ  ޖަމްޢިއްޔާއެްއަގއި 

ކ ށްތަްއ  ކްރޮސްބޯޑަރ  އަދި  ޓްރާންސްނޭޝަނަލް  ކ ށްތަކާިއ، 

މަސަްއކަތްކ ރ މާއި   ގ ޅިެގން  މަސައްކަތްތަކ ަގއި  ކ ރާ  ހ އްޓ ވަން 

 އެހީތެރިވެދިނ ން.

މަސަްއކަތްތަކާ  ޖިނާއީ   )ޔ(    އިދާރާތަކ ެގ  ެއކި  ދައ ލަތ ެގ  ތަޙްޤީޤ ތަކާއި 

ގ ޅިެގން އެ އިދާރާތަކ ން ހޯދަން ބޭނ ންވާ ފޮރެންސިކް ޚިދ މަތްތައް 

 ދިނ ން.

ީމހ ންނާއި  )ޕ(   މަސައްކަތްކ ރާ  ރައްކާތެރިކ ރ މަށް  ޙައްޤ ތައް  އިންސާނީ 

ލިޔ ންތެރިންނާއި   ޤާނޫނީ  ނޫސްވެރިންނާއި  ވިސްލްބްލޯވަރ ންނާިއ 

މީހ ންނަށް   މަސަްއކަތްކ ރާ  ޚާއްޞަ  މިނޫންވެސް  އަދި  ވަކީލ ން 

ނ ރަްއކާތަކ ން  އެފަދަ  ދެނެަގނެ،  ދ ރާލާ  ނ ރަްއކާތައް  ކ ރިމަތިވާ 

 އެމީހ ން ރައްކާތެރިކ ރ ން. 

ފ ލ ހ ންނާ   )ޖ(   ޤާނޫނަކ ން  އެހެން  ފާސްކ ރާ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ 

 ޙަވާލ ކ ރާ އެހެން މަސަްއކަތްކ ރ ން.

 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ކަންކަން ކ ރ މ ަގއި    22މި ޤާނޫނ ެގ    .23 ނ ފޫޒ ން މިނިވަންވެގެންވ ން 

ފ ލ ހ ން  ނ ފޫޒަކ ން  އެންމެހައި  ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ،  ބާރެްއ  ލިބިދޭ  ނ ވަތަ 

ފ ލ ހ ންެގ   އަދި  އެއްޮގތްާވ  މިނިވަންވެެގންެވއެވެ.  ޤާނޫނާ  މި  މަސައްކަތް 

ނިންމާ   ފ ލ ހަކ   ހައިސިއްޔަތ ން  ފ ލ ހެއްެގ  ކ ރ މ ަގިއ،  ޮގތ ެގމަތިން 
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 ނިންމ ންތަކ ެގ މައްޗަށް ެއްއެވސް ފަރާތަކ ން ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަިއެގންނ ވާނެެއވެ. 

 

ވަނަ މާއްދާަގއި    22ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ މަސައްކަތް ކަމ ަގއި މި ޤާނޫނ ެގ    .24 ފ ލ ހ ންގެ ޢަހ ދ  

ފ ލ ހ ން   ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ކ ރ މ ަގިއ،  މަސަްއކަތްތައް  ބަޔާންކ ރާ 

 ޢަހ ދ ވެއެވެ. 

 އިސްލާމްދީނާއި ޤާނޫނ އަސާސީއާއި ޤާނޫނަށް ކިޔަމަންތެރިވ ން. )ހ(  

ހިތައި )ށ(   ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް  ޙައްޤ ތަކަށް  އަސާސީ  ެއ  ، ރައްޔިތ ންެގ 

 ޙިމާޔަތްކ ރ ން. ޙައްޤ ތައް 

ޢަދ ލ ވެރި  އަދި ވަކި ނ ފޫޒަކަށް ހ ށަނޭޅި،، ވަކި ފަރާތަކަށް ނ ޖެހި )ނ(  

 ޮގތ ަގއި ބާރާއި އިޚްތިޔާރ  ބޭނ ންކ ރ ން.

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކ    )ރ(   ތެދ ވެރިކަމާއި  ދައ ރ   ފ ލ ހ ންެގ 

 އަދާކ ރ ންމަތީ ދެމިތިބ ން.

ވަފާތެރިވ ންމަތީ ފ ލ ހ ންެގ   )ބ(   އަމާނާތްތެރިވ މާއި  މަސައްކަތަށް 

 ދެމިތިބ ން. 

ޮގތ ެގމަތިން،   )ޅ(   އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  މަސައްކަތެއް  ކޮންމެ  ޙަވާލ ކ ރެވޭ 

 ކ ރ ން.  އެންމެ ރަނަގޅަށް

ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް   ށްތަމަކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އިންސާނީ ޤަދަރާއި ކަރާ )ކ(   

ރަްއކާތެރިވެ  ، ހިތައި ޙައްޤ ތަކަށް  އިންސާނީ  މީހެއްެގމެ  ހަމަކޮންމެ 

 އެ ޙައްޤ ތައް ދެމެހެއްޓ ން. 

ފ ލ ހ ންެގ މަސައްކަތް ކ ރ މ ަގއި ޙާލަތަކާ ނ ބައްދަލ  ބާރ ެގ ބޭނ ން   )އ(   

 ނ ކ ރ ން.

މީހަކާމެދ    )ވ(    އެްއެވސް  ޙާލަތެްއަގއި،  ނ ވަތަ އެްއވެސް  ލާއިންސާނީ، 

މީހަކ    ފ ލ ހ ންެގ  ޮގތަކަށް  ރަޙ މ ކ ޑަ  ނ ވަތަ  އިހާނެތި 

ޮގތަކަށް   އެފަދަ  ލައްާވވެސް  މީހަކ   އެހެން  ޢަމަލ ނ ކ ރ މާއި، 
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ެއްއެވސް މީހަކ  އެފަދަޮގތަކަށް ޢަަމލ ކ ރިޔަ   ޢަމަލ ނ ކ ރ ވ ން. އަދި 

 ނ ދިނ ން. 

ތިބޭ   )މ(   ދަށ ަގއި  ބެލ މ ެގ  ސަލާމަތާއި ފ ލ ހ ންެގ  މީހ ންެގ 

ލިބިެގންާވ   ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  ފަރ ވާތެރިެވ  ރައްކާތެރިކަމަށް 

 އެންމެހައި ޙައްޤ ތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނ ން.

ޤާނޫނާ ޚިލާފ ނ ވާ  ޤާނޫނ އަސާސީާއއި  ، އިސްލާމްދީނ ެގ އަސްލ ތަކާއި  )ފ(  

އެންގ ންތަކަށާއި ކ ރާ އަމ ރ ތަކަށް ޮގތ ެގމަތިން ފ ލ ހ ންނަށް އަންާގ  

 ފަސްޖެހ މެއްނެތި ކިޔަމަންތެރިވ ން. 

އަދި   )ދ(   އިޖްތިމާޢީ  ކ ރ މ ަގއި  މ ޢާމަލާތް  ފަރ ދ ންނާ  މ ޖ ތަމަޢ ެގ 

ހަމަތަކ ެގ މަތިން، ރީތިބަހ ން ވާހަކަދެއްކ މާއި އެީމހ ންނަށް    ޤީއަޚްލާ

 ކ ރ ން.މ ތިރާޙްއި

ޢަމަލ ތަކާ  )ތ(   ފަސާދައިެގ  ކޮރަޕްޝަނާއި  ޙާލަތެއްގައިމެ  ހ ރިހާ 

ލިބިދާނެފަދަ   ހިތްވަރ   ޢަމަލަކަށް  އެފަދަ  އަދި  ދ ރ ވެތިބ މަށާއި، 

 ދ ރ ހެލިވ ން.އެންމެހައި ކަންތައްތަކ ން 

 

ފ ލ ހ ންނަށް ބާރާއި އިޚްތިޔާރ   
 ލިބިގެންވާ ދާއިރާ 

މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަން ކ ރ މ ެގ ބާރ  ފ ލ ހ ންނަށް   )ހ(  .25

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ޤާނޫނ ަގިއ  ގ ޅޭޮގތ ން  އެކަމަކާ  ލިބިެގންވަނީ 

އެ   ޮގތ ެގމަތިން،  ެއއްޮގތްވާ  ދާއިރާެގ  އ ސޫލ ތަކާ  އ ސޫލ ތަކ ެގ 

 ތެރޭަގެއވެ. 

ކޮންމެ ފ ލ ހަކ ވެސް އެމީހަކަށް ލިބިެގންވާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ބާރ ގެ  )ށ(  

ހ ދޫދ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ 

 ތެރޭަގެއވެ. 

ލިބިެގންވާ ޤާނޫނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރ ެގ    ،ކޮންމެ ފ ލ ހަކީ )ނ(   އެމީހަކަށް 

ބޭނ ންހިފިޮގތާމެދ  އަދި އެމީހެއްެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރި ޮގތާމެދ  
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 ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވޭނެ މީހެކެެވ. 

ކ ރިކަމަކާ  )ރ(   ފ ލ ހަކ   އެހެންއޮތްނަމަވެސް،  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ގ ޅޭޮގތ ން މަދަނީ ޒިންމާ ގ ޅޭޮގތ ން ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާ  

  ށް އ ފ ލާނީ، ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާއިންނެވެ. ަވކި ފ ލ ހެއްެގ މައްޗަ

އެކަށީެގންާވ   ޤަބޫލ ކ ރެވޭފަދަ  އެކަމަކީ  އ ފ ލޭނީ،  ދަޢ ވާއެއް 

އިޚްތިޞާ ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  އެފަދަ   ޞްހެކިހ ރިކަމެއްކަމަށް 

 ލިބިެގންވާ ފަރާތަކ ން ނިންމަިއފިނަމައެވެ. 

ކ ރ މ ގައި،   )ބ(   ކަމެއް  އެއްެވސް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ޤާނޫނެއްަގއި 

ޮގތ ަގއި މި ޤާނޫނ ަގިއ ނ ވަތަ   ފ ލ ހ ންެގ ބާރާއި މަސްއޫލިްއޔަތ ެގ 

އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ެއއްެވސް އ ސޫލަކާ ޚިލާފ  

 މަލެއް ފ ލ ހ ން ކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ. ޢަ

ކަންކަމަކީ،  )ޅ(   ޚިދ މަތ ެގ   ތިރީަގިއވާ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

 މ ވަްއޒަފަކަށްވީތީ ކ ރ ން މަނާ ކަންތައްތަކެވެ. 

ޙަރަކާތެއްަގއި   (1)    ސިޔާސީ  ނ ަވތަ  ޕާޓީެއްއަގއި  ސިޔާސީ 

 ؛ބައިވެރިވ ން

އެްއެވސް   (2)    ބާއްވާ  ފަރާތ ން  ކޮމިޝަންެގ  އިލެކްޝަންސް 

 ައދި  ؛އިންތިޚާބެްއަގއި ވާދަކ ރ ން

އެްއވެސް   (3)    ހ ރަސްއެޅިދާނެ  އަދާކ ރ މަށް  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

 ކަމެއް ކ ރ ން. 

 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ، ފ ލ ހ ންެގ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާއެެވ.   .26 ފ ލ ހ ންގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ 

އަދި   )ހ(   އިޖްތިމާޢީ  ކ ރ މ ަގއި  މ ޢާމަލާތް  ފަރ ދ ންނާ  މ ޖ ތަމަޢ ެގ 

ހަމަތަކ ެގ މަތިން، ރީތިބަހ ން ވާހަކަދެއްކ މާއި އެީމހ ންނަށް    ޤީއަޚްލާ

 ކ ރ ން.މ ތިރާޙްއި
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މީހަކަށްމެ  )ށ(   ކޮންމެ  ހ ންނަ  ބޭނ ންވެފައި  މަދަދަށް  ތަނެއްަގއި  ޢާންމ  

 ަވގ ތަކަށް ބޭނ ންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން. އެ

މީހ ންނަށް   )ނ(   ޝިކާރައަށްާވ  ޞިއްޙީފަރ ވާ ކ ށްކ ށ ެގ  ދޭންޖެހޭ 

އެހީތެރިކަން  ދޭންޖެހޭ  ހަދައިދިނ މަށްޓަކައި  ލިބޭނެޮގތް  ވަގ ތ ން 

 ވަގ ތ ން ފޯރ ކޮށްދިނ ން. 

އ ފެދޭ  )ރ(   މެދ ަގއި  ޖަމާޢަތްތަކ ެގ  ދޭދޭ  މެދ ގައާއި  ފަރ ދ ންެގ  ދޭދޭ 

މިންަގނޑ ެގ   ޙައްޤ ތަކ ެގ  އިންސާނީ  ތަފާތ ވ ންތަކ ަގއި،  ޚިޔާލ  

 .ތެރޭަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހ މެއްނެތި ފިޔަވަޅ  އެޅ ން

ޢާންމ  ތަންތަނ ަގއި އެއްވެސް މީހަކަށް ބިރ ދެއްކ މާއި ޯގނާކ ރ މާއި،   )ބ(  

ޚިލާފަށް   މިންަގނޑ ތަކާ  އިޖްތިމާޢީ  ޢާންމ   ހިނގ މާއި،  ފަހަތ ން 

ށް  ކ ރ ން ހ އްޓ ވ މަތްމީހ ންނާ މ ޚާތަބ ކޮށް ވާހަކަ ދެއްކ މާއި މ ޢާމަލާ

 މަސައްކަތްކ ރ ން. 

 

ފ ލ ހ ންެގ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ަގއި ަވކިަވކި ފަރ ދ ންނާ ނ ވަތަ ބަޔަކާ   )ހ(  .27 ފ ލ ހ ންގެ އަޚްލާޤ  

އި  ތްމ ޢާމަލާ މަޑ މައިތިރިކަމާއި،  ޯއާގތެރިކަމާ ޙްކ ރަންވާނީ  ތިރާމާއި 

 ކ ރަންވާނީ ރީތިބަހ ންނެވެ.  ތްއެކ ަގެއވެ. ކޮންމެ މީހަކާވެސް މ ޢާމަލާ

ބޭނ ންކ ރަންޖެހިއްޖެ  )ށ(   ބާރ ެގ  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހ ންެގ 

ޙާލަތެއްަގއި ބާރ ެގ ބޭނ ންކ ރަންވާނީ، ޤާނޫނ ެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގިއ،  

 އެ ޙާލަތަކާ ެއކަށޭނެ އެންމެ ކ ޑަ މިންވަރަށެވެ. 

ޮގތ ަގއި ބާރ ެގ ބޭނ ންކޮށްފާނެކަމ ެގ ބިރ  އެްއވެސް މީހަކަށް ނަހަމަ   )ނ(  

 ފ ލ ހ ން ދައްކައިެގން ނ ވާނެެއވެ. 

ކ ޑަކ ދިންނާއި  )ރ(   އަންހެނ ންނާއި  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހ ންެގ 

މީހ ންނާ   ބޭނ ންވާ  އެހީއަށް  ޚާްއޞަ  މީހ ންނާއި  ދ ވަސްވީ 

ޯއާގތެރިކަން އިސްކ ރަންވާނެެއވެ. އަދި، ކ ށ ެގ    ،މ ޢާމަލާތްކ ރ މ ގައި
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އޯާގތެރިކަން  މ ޢާމަލާތްކ ރ މ ަގއި  މީހ ންނާ  ޝިކާރައަކަށްވެފަިއާވ 

 އިސްކ ރަންވާނެެއވެ. 

ބަންދ ކ ރެވޭ   )ބ(   މީހ ންނާއި  ެގންދެވޭ  ދަށަށް  ބެލ މ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ 

މީހ ންނާ   ތަޙްޤީޤ ކ ރެވޭ  ޒާތީ މީހ ންނާއި  މ ޢާމަލާތްކ ރަންވާނީ 

އިޙްތިރާ ބަސްމޮށ ންތެރިކަމ ެގ  އެއްކިބާވެ  ދެވެނިިވ    މ ތަޢައްޞ ބ ން 

 ދަރަޖައިަގެއވެ. 

 

ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ދައ ރ  އަދާކ ރ މ ަގއި ތަބާވާންޖެހޭ "ފ ލ ހ ންެގ  )ހ(  .28 ސ ލޫކީ މިންގަނޑ  

ލަފާެގމަތިން   ބޯޑ ެގ  ޕޮލިސް  މިންަގނޑ "  ވަޒީރ   ސ ލޫކީ 

ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ިމންަގނޑ   އެ  އަދި،  ހަދަންވާނެއެވެ. 

 ތަންފީޛ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

މީހަކ މެ މި   )ށ(   ޙަވާލ ވާ ކޮންމެ  ޚިދ މަތ ެގ ވަޒީފާއާ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

މިންަގނޑާ   ސ ލޫކީ  ފ ލ ހ ންެގ  ހަދާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 

ަވޒީފާަގިއ އެްއޮގތަށް   އެ  އެމީހަކ   އަދި،  ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ މިންަގނޑާ  ސ ލޫކީ  އެ  މި ، ދެމިހ ންނައިރ  

 ޤާނޫނ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން އެމީހަކާމެދ  ފިޔަވަޅ  އަޅަންވާނެެއވެ. 

ިމންަގނޑ    )ނ(   ސ ލޫކީ  ފ ލ ހ ންެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކިޔައި ފަހ މ ވެއްޖެކަން ކަށަވަރ ކ ރާނެ ިއންތިޒާމ  ކޮންމެ ފ ލ ހަކ މެ  

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

 

ކަންކަމަށް   .29 ފ ލ ހ ން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް  އަންނަނިވި  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   އޭނާެގ  ފ ލ ހަކ މެ  ކޮންމެ 

 އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ. 

 ނެެގހެއްޓ ން.ޤާނޫނ   )ހ(  

 ވަކިވަކި ފަރ ދ ންެގ ޙައްޤ ތަކަށާއި މިނިވަންކަމަށް ރައްކާތެރިވ ން.  )ށ(  
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ފޭރާން   )ނ(   ދިރިއ ޅ މ ެގ  މ ޖ ތަމަޢ ެގ  މެދ ވެރިކޮށް  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ 

 ހެޔޮކޮށްދިނ ން.

 ބޭނ ންކ ރ ން.ލިބެންހ ރި ވަސީލަތްތައް ޭއެގ އެންމެ ހެޔޮޮގތ ަގއި  )ރ(  

ފ ލ ހެއްެގ   )ބ(   އަދާކ ރ މ ަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތ   ޙަވާލ ެވެގންވާ  ތިމާއާ 

 ޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރ ން. ހައިސިއްޔަތ ން ލިބިދޭ ބާރ  ޒިންމާދާރ 

ފ ރިހަމަކޮށްދިނ މަށް   )ޅ(   ކަންކަން  އެދޭ  ފަރާތްތަކ ން  އެހީތެރިކަމަށްއެދޭ 

ދިނ މަށް އިސްކަންދީ ޚިދ މަތް  ދައިފ ރިހަމަކޮށްދެވޭނެ މަެގއް ހޯނ ވަތަ  

 ދިނ މަށް އިސްކަންދިނ ން.

 

ފ ލ ހ ންގެ ޚިދ މަތ ގައި  

ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ ވައްޒަފ ންގެ  

 ޙައްޤ ތައް 

ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ވަޒީފާަގއި ހ ރި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އަންނަނިވި  )ހ(  .30

 ލިބިެގންވެެއވެ. ޙައްޤ ތައް 

 ވާޖިބ ަގއި ލިބޭ އަނިޔާއަށް ބަދަލ  ލިބިދިނ ން.   (1)   

ވާޖިބ ަގއި ލިބޭ އަނިޔާއަށް ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ަގިއ ބޭސްފަރ ާވ   (2)   

 ކ ރެވ ން. 

އަޑ އަހައި   (3)    ޝަކ ވާ  ކ ރެޭވ  ެއއަށް ، އެމީހަކާމެދ  

އެމީހަކަށް   ފ ރ ޞަތ   ލިބިދިނ މަށްފަހ ަގއި ޖަވާބ ދިނ މ ެގ 

 އެމީހަކާމެދ  ެއއްވެސް ތައ ދީބީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅ ން. ، މެނ ވީ

ނިންމ މ ަގއި   (4)    ޮގތެއް  ޝަކ ާވައކާމެދ   ކ ރެވޭ  ، އެމީހަކާމެދ  

ނެތ ން ދައ ރެއް  ފަރާތ ެގ  ޝަކ ާވކ ރި  އަދި ، އެމީހަކާމެދ  

މައްޗަށް  ނިންމ މ ެގ  އެ  ނ ފޫޒެއް  ެއއްވެސް  އެފަރާތ ެގ 

 ނ ހިނގ ން.

އެމީހަކ  ކ ރި ކ ށަކާ ެއކަށީެގންވާ ވަރަށްވ ރެ ބޮޑ  އަދަބެްއ   (5)   

 ނ ލިބ ން.
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ިއސްތި  (6)    ފިޔަވަޅެއް  ތައ ދީބީ  އަޅާ  ނާފ ކ ރ މަށް އ އެމީހަކާމެދ  

 މި ޤާނޫނ ގައިވާ ޮގތ ެގމަތިން ފ ރ ޞަތ  އޮތ ން.

ޢަމަލެއް    (7)    ޚިލާފ   ޢަހ ދާ  ނ ވަތަ  ހ އްޓ ވ މަށް މަސައްކަތާ 

ނ ވަތަ   ސަބަބ ން  ރިޕޯޓެއްެގ  ކ ރާ  ފަރާތަށް  ކަމާބެހޭ 

އެއްވެސް ތައ ދީބީ ފިޔަަވޅެްއ ، ވިސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން

 ނޭޅ ން.

އަންާގ   (8)    ކ ރ މަށް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފ ވާނެ  ޢަހ ދާ  ކަނޑައެޅިެގން 

ކިޔަމަންތެރިނ ވ މ ެގ ، ނ ވަތަ ކ ރާ ައމ ރަކަށް، އެންގ މަކަށް 

 ސަބަބ ން އެމީހަކާމެދ  އެްއެވސް ތައ ދީބީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅ ން.

ސާބިތ ނ ެވއްޖެނަމަ  (9)    ދަޢ ާވއެއް  ސަބަބ ން   ،ކ ރެވޭ  އެކަމ ެގ 

 އެ ލިބ ނ  ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  ލިބިދިނ ން.

ދިވެހި  )ށ(   ޤާނޫނ އަސާސީން  މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ   ފ ލ ހ ންެގ 

 ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދޭ ވޯޓ ލ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގންެވއެވެ. 

ޕާޓީއެްއެގ   )ނ(   ސިޔާސީ  އެހެންއޮތްނަމަވެސް،  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ޙަރަކާތެއްަގއި  ނ ވަތަ ސިޔާސީ  ޙަރަކާތ ަގއި، 

މަޤާމަކަށް  ސިޔާސީ  އަދި،  ނ ވާނެެއވެ.  ބައިވެރިެވެގން  މ ވަްއޒަފަކ  

ދެކޮޅ ހަދަނީކަން  ނ ވަތަ  ތާއީދ ކ ރަނީކަން  މީހަކަށް  ކ ރިމަތިލާފައިވާ 

މ ވައްޒަފަކ    ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ޢަމަލެްއ  އެްއވެސް  ދޭހަވާފަދަ 

 ކޮށްެގން ނ ވާނެއެވެ. 

ޮގތަކަށް   )ރ(   އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  ެއހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ހިނދަކ ،   ޙައްޤ ތައް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ދިވެހި   ، އަންނަނިވި 

  ޠީ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ މ ވަްއޒަފ ންނަށް ލިބިެގންވާ ދާއިރާ، ދީމިޤްރާ

ެއ  ޚިދ މަތެއަްގއި  ފަދަ  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ  މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި 

ހަނިކ ރެިވދާނެއެވެ.   މިންވަރަށް،  ޙާލަތްތަކާއި  ހަނިކ ރާ  ޙައްޤ ތައް 
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ހަނިކ ރެޭވނެ ޙާލަތްތަކާއި ދާއިރާ، މި ޤާނޫނ ެގ އްޤ ތައް  ޙަ އަދި އެ  

ބަޔާންކޮށްފަިއ   ކަނޑަެއޅިެގން  ގަވާއިދ ަގިއ  ހަދާ  ދަށ ން 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

ޚިޔާލ    27ޤާނޫނ އަސާސީެގ    (1)    ލިބިދޭ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ފާޅ ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ . 

މަސައްކަތް   (2)    ޮގތ ން  ހަޅ ތާލ ކ ރ މ ެގ  އިޙްތިޖާޖ ކ ރ މަށްޓަކައި 

ވަނަ މާއްދާެގ   31ހ އްޓާލަިއެގން ތިބ މަށް ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

 އްޤ .ޙަދަށ ން ލިބިދޭ 

ލިބިދޭ   32ޤާނޫނ އަސާސީެގ    (3)    ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 އެްއވެއ ޅ މ ެގ މިނިވަންކަމ ެގ ޙައްޤ . 

 

ގޮތ ގައި އެހެން  ގެ  ޓް ސެކަންޑްމަން 

 ތަންތަނ ގައި މަސައްކަތްކ ރ ން 
މ ްއދަތަކަށް  )ހ(   .31 ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  މީހަކ   ހ ރި  ވަޒީފާަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

މަސަްއކަތްކ ރ މަށް ޓްސެކަންޑްމަން ތަނެއްަގއި  އެހެން  އ ސޫލ ން  ެގ 

އެހެން  އަދި  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ޕޮލިސްައށް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

ހ ރި   ތެރޭަގއި ތަނެއްަގއި  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  މީހަކ  

ޕޮލިސްއަށް   އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ހ އްދަކ ރ ަމށް  މަސައްކަތްކ ރަން 

ފެނިއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއިވާ ޮގތ ެގމަތިން 

 އެކަމަށް ހ އްދަ ދެވިދާނެެއވެ. 

ސެކަންޑްމަންޓްެގ އ ސޫލ ން މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ   )ށ(  

ބޭރ ަގިއ   ދިވެހިރާއްޖެއިން  މީހަކ   ހ ރި  ވަޒީފާަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

މިޝަންތަކ ަގއާިއ  މ ޤާއި ކޮންސިއ ލާ  ދިވެހި  ކ ރެވިފައިާވ 

ތަންފީޛ ކ ރާ   ޤާނޫނ   ޤައ މެްއެގ  ބޭރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކ ަގއި އިދާރާތަކާިއ، ސަރަޙައްދީ ނ ަވތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަ

އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  މަސައްކަތްކ ރ މަށް  މ އްދަތަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ 
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 ޕޮލިސްއަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. 

 

 ފަސްވަނަ ބާބ  

 ވަސީލަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ ން 

 
ކ ރެވޭނެޮގތް    .32 ވަސީލަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ ން  މިންވަރ ަގއި  ެއކަށޭނަ  ހެދ މަށްޓަކައި  ފ ލ ހ ންެގ މަސައްކަތްތައް 

މިންވަރަކ ން ހ ރި  ފޯރ ންތެރިކަން  ކަންކަން   ،ދައ ލަތ ެގ    ، އަންނަނިވި 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

ަވޒީފާ  )ހ(   ޢަދަދަށް  އެކަށީެގންާވ  ޚިދ މަތ ަގިއ  ފ ލ ހ ންެގ 

އ ޖޫރައާއި  ދޭންޖެހޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  ަވޒީފާއާ  އެ    ، ޤާއިމ ކޮށްދިނ މާއި، 

އިންތިޒާމ ތަްއ   ދެވޭނެ  ޢިނާޔަތްތައް  ަވޒީފާެގ  ޢިނާޔަތްތަކާއި،  މާލީ 

 ހަމަޖައްސައިދިނ ން.

ޢިމާރާތ ެގ  )ށ(   ވަސީލަތްތަކާއި  މާއްދީ  ބޭނ ންވާ  އިދާރާއަށް  ފ ލ ހ ންެގ 

 ވަސީލަތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނ ން.

ބޭނ ންވާ   )ނ(   އަދާކ ރ މަށް  ވާޖިބ   ވަސީލަތްތައް ފ ލ ހ ންެގ  އަންނަނިވި 

 ހަމަޖައްސައިދިނ ން.

ފ ލ ހ ންެގ މަރ ކަޒ ތަކާއި، އެ މަރ ކަޒ ތަކ ަގިއ ހ ންނަންޖެހޭ    (1)   

 ؛އަސާސީ ވަސީލަތްތައް

ބައިތިއްބޭނެ    (2)    މީހ ން  ހައްޔަރ ކ ރެވޭ  ތ ހ މަތ ަގއި  ކ ށ ެގ 

 ؛ވަސީލަތްތައް 

ބަޔާންކ ރާ ހަތިޔާރާއި ެއ ވަނަ ާމއްދާަގއި    95މި ޤާނޫނ ެގ    (3)   

 ؛ހަތިޔާރ  ރައްކާތެރިކަާމއެކ  ެގންގ ޅެވޭނެ ވަސީލަތްތައް 

މީހ ން ބަންދ ަގއި ބައިތިއްބަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކ ަގއި ބަންދ ަގއި   (4)   

 ؛ބައިތިއްބޭނެ ެއކަށީެގންވާ ަވސީލަތްތައް
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 ؛ވަސީލަތްތައްރަސްމީ ލިޔެކިޔ ން ބެލެހެއްޓ ަމށް ބޭނ ންވާނެ   (5)   

 ؛ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ ވަސީލަތްތައް  (6)   

ބޭނ ންވާނެ   (7)    ރައްކާތެރިކ ރ މަށްޓަކައި  މަޢ ލޫމާތ   ފ ލ ހ ންެގ 

 ؛ވަސީލަތްތައް 

 ؛ޞަލާތީ ވަސީލަތްތައްއާފ ލ ހ ންެގ މ   (8)   

 ؛ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ ވަސީލަތްތައް  (9)   

 ؛ރައްކާތެރިކަމ ެގ ވަސީލަތްތައް  (10)   

 ؛އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް   (11)   

 އަދި ؛ ފޮރެންސިކް ވަސީލަތްތައް   (12)   

ބަލަހައްޓަިއ، ޙްތަ  (13)    ރައްކާތެރިކޮށް  ތަކެތި  އަތ ލެވޭ  ޤީޤަށް 

 ެގންގ ޅެވޭނެ ވަސީލަތްތައް. 

 

މަސައްކަތް ރާވައިގެން  

 ކ ރިއަށްގެންދިޔ ން 
ލިޔ މ ން   )ހ(  .33 ވަޒީރ   މަސައްކަތްކ ރާނީ  އަދި  ފ ލ ހ ން  ކަނޑަައޅަިއ، 

ޕޮލިސިންގ   "ސްޓްރެޓީޖިކް  އަންާގ  ލިޔ މ ން  ފ ލ ހ ންނަށް 

 އަޔަރމަންޓް" ެގ މަްއޗަށެވެ. ކ ރި

ޕޮލިސިންގ   )ށ(   ސްޓްރެޓީޖިކް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައިކ ރި އަމާޒ ތަްއ    4މަދ ވެެގން    ،އަޔަރމަންޓްެގ 

ޕްލޭނެއް،  އެކ ލަވާލާ  މ އްދަތަށް  އަހަރ ދ ވަހ ެގ  )ހަތަރެއް( 

ެއ   އަދި  ތައްޔާރ ކ ރަންވާނެެއވެ.  ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

ޕްލޭންަގިއވާ ލަނޑ ދަނޑިތައް ހާސިލ ވަމ ންދާ މިންވަރ ، ކޮިމޝަނަރ 

 ަގާވއިދ ން ބަލަމ ން ެގންދަންާވނެއެވެ. 

ޚިދ  )ނ(   ފ ލ ހ ންެގ  މާއްދާެގ  ދިވެހި  މި  އެކ ލަވާލަންވާނީ  ބަޖެޓ   މަތ ެގ 

ހާސިލ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  ޕްލޭންަގިއވާ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  )ށ( 

 މަގ ފަހިވާ ޮގތަށެވެ. 
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ޒިންމާވާ   )ހ(  .34 ފ ލ ހ ންގެ ބަޖެޓ   ކަންކަމަށް  މާލީ  އެކ ލަވާލައި  ބަޖެޓ   އަހަރީ  ފ ލ ހ ންެގ 

ޕޮލިސްެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން  ވަޒީރަށް ހ ށަހަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް  

 ވަޒީރެވެ. 

ބަޖެޓ ަގިއ   )ށ(   ފާސްކ ރާ  ދައ ލަތ ން  ގ ޅޭޮގތ ން  ޚިދ މަތާ  ފ ލ ހ ންެގ 

ޚަރަދ ކ ރ މަކީ  ކަންކަމަށް  ފާސްކޮށްފައިާވ  އެ  ޢަދަދ ތައް،  ހިމެނޭ 

ކަމަކަށް   ަވކި  ބާރެކެވެ.  ލިބިދޭ  ޕޮލިސްައށް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

އެހެންކަމަކަށް ޚަރަދ ކ ރ މަށް   ޚަރަދެއް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ބަޖެޓ ަގއި 

ވަޒީރަށް އަންަގއި   ޕޮލިސް  ބަދަލ ކ ރާނަމަ އެކަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

 ހ އްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 

 ހަވަނަ ބާބ  

 ތަމްރީނ ދިނ ން 

 
މައިަގނޑ    )ހ(  .35 ތަޢ ލީމާއި ތަމްރީނ ގެ ސިޔާސަތ   ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާއި  ދިވެހި 

ސިޔާސަތެއް،   ތަމްރީނ ެގ  ެއކަށީެގންވާ  ހާސިލ ކ ރ މަށް  އަމާޒ ތަްއ 

 ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ަގއި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

ދިނ މ ގެ  )ށ(   ތަމްރީނ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފ ލ ހ ންނާގ ޅޭ   ިއސްކަންދޭންާވނީ    ، މައ ޟޫޢ ތަކަށާއިސިޔާސަތ ަގއި 

ކ ރިއެރ ވ މަށާއި ހ ނަރ ތައް  މީހ ންނާ  ، ފ ލ ހ ންެގ 

ދ ސްތޫރީ ، މ ޢާމަލާތްކ ރ މ ަގއި ެގންގ ޅެންޖެހޭ ރަނަގޅ  ހަމަތަކަށާއި

ފ ލ ހ ންެގ އަބ ރ ވެރިކަން ޙިމާޔަތްކ ރ މަށް   ،ހަމަތައް ނެެގހެއްޓ މަށާއި 

 ތަމްރީނ ދިނ މަށެވެ.

ެއހިނދަކަށް  )ނ(   ވާންވާނީ،  ސިޔާސަތ   ތަމްރީނ ދިނ މ ގެ  ތަޢ ލީމާއި 
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ދާއިރާތަކަކ ން   ބޭނ ންތެރި  މ ަވއްޒަފ ންނަށް  ވީއެންމެ  ިގނަ  ހާވެސް 

 ފ ރ ޞަތ  ލިބޭޮގތަށް ބައްޓަންކ ރާ ސިޔާސަތަކަށެވެ. 

އަދި ެއކަންކަން   ،މި މާއްދާަގިއ ބަޔާންކ ރާ ތަްމރީނ ތައް ދިނ މަށާއި )ރ(  

ކ ރ މަށްޓަކަިއ    ،މަށާއި ވިލަރެސްކ ރ  އިސްވެ  އެކަންކަން  އަދި 

މަތިން ވަޒީރަށް   މަޝްވަރާެގ  ބޯޑ ެގ  ޕޮލިސް  މަރ ކަޒ ތައް  ތަމްރީނ  

މަރ ކަޒ ތަކަށް   ތަމްރީނ ދިނ މ ެގ  ެއފަދަ  އަދި  ޤާއިމ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

 ބޭނ ންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމ ކޮށްދިނ މަކީ ވަޒީރ ެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

އެމީހެއްެގ   )ހ(  .36 ތަމްރީނ  ލާޒިމ ވ ން  ތަމްރީނ ތަކާއި  އަސާސީ  ބޭނ ންވާ  ފ ލ ހ ންނަށް 

ތަމްރީނ    ޚާއްޞަ  ބޭނ ންވާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ދާއިރާއާ  މަސައްކަތ ެގ 

ތަމްރީނ ތަކާއި   އެ  ޮގތެްއަގިއ  ދެމެހެއްޓެނިވި  އަދި  ދިނ މަކީ 

ެގންދި ތާޒާކ ރަމ ން  އިންތިޒާމ   ޔ ހ ނަރ ތައް  ެއ  މ ެގ  ހަމަޖައްސައި، 

މައްޗަ މ އަްއސަސާެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިނ މަކީ    ށްފ ރ ޞަތ  

އެފަދަ  ފ ރ ޞަތ ތަކ ަގިއ  ދެވޭ  ެއޮގތ ން  އަދި  ލާޒިމ ކަމެކެވެ. 

ބަިއވެރިވ މަކީވެސް،   ތަމްރީނ ތަކ ަގއި  ތާޒާކ ރ މ ެގ  ތަމްރީނ ތަކާއި 

 ކޮންމެ ފ ލ ހެއްެގ މައްޗަށް ލާޒިމ ކަމެކެވެ. 

ފ ލ ހ ންނަށް މަޤާމ ެގ ކ ރިއެރ ން ދިނ މ ގައާިއ، ެއކިެއކި މަސައްކަތް   )ށ(  

އެ އެކަށޭނެ    ޙަވާލ ކ ރ މ ަގއި  މަސައްކަތަކާ  އެ  ނ ވަތަ  މަޤާމަކާ 

މިންވަރަށް  ލިބިފައިވާ  ހ ނަރ   ތަޖ ރިބާއާިއ  ތަމްރީނާއި 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

ކޮންމެ )ނ(   ހިމެނޭ  ޚިދ މަތ ަގިއ  ފ ލ ހ ންެގ  ކޮންމެ   ދިވެހި  މީހަކ ވެސް 

ލާޒި ފ ރިހަމަކ ރ ން  ތެރޭަގއި  ތާޒާކ ރ މ ެގ    މ އަހަރެްއެގ 

ފަރާތ ން   ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  ތަމްރީނ ތަކެއް 

ރޭންކ ތަކާިއ   އެކި  ތަމްރީނ ތަކަކީ  ެއ  އަދި  ހިންަގންވާނެެއވެ. 
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މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބޭ މީހ ންވެސް ބައިވެރިވ ން ލާޒިމ  ތަމްރީނ ތަކަކަށް  

 ންވާނެއެވެ. ވާ

 

ތަމްރީނ ތަކަށް މ ވައްޒަފ ން  

 ކަނޑައެޅ ން 
ދެވޭ   މި )ހ(  .37 ފ ލ ހ ންނަށް  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި 

މ ރާޖަޢާކ ރ މަށާއި  ފެންވަރ  ކަނޑައެޅ މަށާއި،  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި 

އެ  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކ ެގ  ކ ރިމަތިލާ  ތަމްރީނ ތަކަށް  ފ ލ ހ ންެގ 

ހޮވ މާގ ޅޭ   ފަރާތްތައް  އެކަށޭނަ  އެންމެ  ޕްރޮްގރާމްތަކަށް  ތަމްރީނ  

އޮފް  ޮގތ  ކޮމިޝަނަރ  ކޮމިޓީއެްއ  ޕޮން  ލަފާދޭނެ  ލިސްއަށް 

 ކޮމިޝަނަރ އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. 

ފ ލ ހ ންެގ  )ށ(   ޮގތ ެގމަތިން  ަގާވއިދ ަގިއވާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ފަރާތްތަކ ެގ   ކ ރިމަތިލާ  ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް  ތަމްރީނ ތަކަށާއި 

އެންމެ   ޕްރޮްގރާމްތަކަށް  އެ  ފަރާތްތަްއ ތެރެއިން  އެކަށޭނަ 

ކޮމިޓީެގ   އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ކަނޑައަޅާނީ 

 ލަފާެގމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ. 

 

ލީމާއި ތަމްރީނ  ދޭނެ މަރ ކަޒ   ޢ  ތަ 

 ޤާއިމ ކ ރ ން 
ފ ލ ހ ންެގ ދައ ރ  އަދާކ ރާޮގތާއި ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރ  މަތިކ ރ މަށާއި،   )ހ(  .38

ފ ލ ހ ންނަކީ ހ ނަރ ވެރި އަދި ޢިލްމީ ޮގތ ން ކ ރިއަރާފަިއވާ ބަޔަކަށް  

ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި  އެކަން  އަދި  ހެދ މަށާއި 

ތަމްރީނ ތައް،   ތަޢ ލީމާއި  ދޭންޖެހޭ  މ ވައްޒަފ ންނަށް  ޚިދ މަތ ެގ 

އި ޒަމާނާގ ޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ިމންަގނޑ ތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނާ

އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ދިނ މަށްޓަކައި  ޮގތ ެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  ަގާވއިދާ 

ވަޒީރ    މަރ ކަޒެްއ  ތަމްރީނ ެގ  ލަފަޔާއެކ   ޕޮލިސްެގ 

 އ ފައްދަންވާނެއެވެ. 

މަރ ކަޒ    )ށ(   ތަމްރީނ ެގ  އ ފައްދާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
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 ހިންަގންވާނީ: 

ޚިދ މަތ ެގ    (1)    ފ ލ ހ ންެގ  މ ވައްޒަފ ންނަށް ދިވެހި 

ވ ޒާރާަގިއ  ތަޢ ލީމާބެހޭ  މަތީ  ތަމްރީނ ދިނ މަށްޓަކައި 

 ؛ރީކ ރެވިފަިއވާ ތަނެްއެގ ޮގތ ަގއި ޓަރަޖިސް

ފ ލ ހ ންެގ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަސާސީ ތަމްރީނ    (2)   

އިތ ރަށް، ޢާންމ   ދިނ މ ެގ  ފ ލ ހ ން،  ދެމިތިބޭ  ޚިދ މަތ ަގއި 

ފެންވަރ   ޚިދ މަތ ެގ  ދޭ  ރައްޔިތ ންނަށް 

މަސައްކަތްކ ރާ  ފ ލ ހަކ   ެއ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށްޓަކައި 

ޮގތ ަގއި ތަނެްއެގ  ހިންާގ  ރާަވއި  ތަމްރީނ   ؛ ދާއިރާއަކާގ ޅޭ 

 އަދި

މަޢ ލޫމާތ    (3)    ގ ޅ ންހ ރި  މަސައްކަތާ  ފ ލ ހ ންެގ 

މަސައްކަތަށް   ފ ލ ހ ންެގ  ބޭނ ންވާނެ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށާއި، 

ހ ނަރ  އ ނަގންނައިދިނ މަށް ބޭނ ންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަްއ 

ކްލާސްރޫމްތަކާިއ  ތަްއޔާރ ކ ރެވިފަިއވާ  ހިމަނައިެގން 

ވަސީލަތްތަްއ  އެންމެހައި  އެހީތެރިވެދޭނެ  ކިޔަވައިދިނ މަށް 

 ވެފަިއވާ ތަނެްއެގ ޮގތ ަގއެވެ. މ ޤާއި

ދަށ ން   )ނ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ަމރ ކަޒ ެގ މި  ތަމްރީނ ެގ  އ ފައްދާ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ. 

އެންމެހައި   (1)    ހިންގ މ ެގ  ޕްރޮްގރާމްތައް  ތަމްރީނ   ފ ލ ހ ންެގ 

ކޮމިޝަނަރ  ކަނޑައެޅ މަށް  އ ސޫލ ތަްއ  މިންަގނޑ ތަކާއި 

ކޮމިޓީެގ   ޢައްޔަންކ ރާ  ޕޮލިސް  ނިންމ ންތަްއ  އޮފް 

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން

އަސާސީ   (2)    ފ ލ ހ ންެގ  ފަރާތްތަކަށް  ދެވޭ  ވަޒީފާ  ފ ލ ހ ންެގ 

 ؛ތަމްރީނ  ކޯސް ހިންގ ން
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އިތ ރ ކޮށް   (3)    ފެންވަރ   ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ 

ތަމްރީނ ތައް  އެހެނިހެން  ބޭނ ންާވ  ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި 

 ؛ހިންގ ން

ވަނަ  2)އަކ ރ ެގ  މި    (4)     )( އަދި  ވަނަ 3ނަންބަރ    )

ފެންވަރ   ތަމްރީނ ތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ނަންބަރ ަގއި 

؛ ހިފެހެއްޓ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން

 އަދި

ޚާއްޞަކޮށްެގން   (5)    ދާއިރާތަކަށް  މަސައްކަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ 

އެފަދަ   ފަރ މާކޮށް،  ޕްރޮްގރާމްތައް  ޕްރޮްގރާމްތައް ތަމްރީނ  

 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓ ން

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އ ފައްދާ ތަމްރީނ ެގ މަރ ކަޒ ން ހިންގާ  )ރ(  

ސަލާމަތާ  ފަރާތްތަކ ެގ  ތަމްރީނ ދޭ  ބަިއވެރިންނާިއ  ތަމްރީނ ތަކ ެގ 

ކަމާގ ޅޭ  އެނޫންވެސް  ފިޔަވަޅ ތަކާިއ،  އަޅަންޖެހޭ  ގ ޅޭޮގތ ން 

ދަ ޤާނޫނ ެގ  މި  ަގާވއިދ ަގިއ  އ ސޫލ ތަްއ،  ހަދާ  ށ ން 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ތަމްރީނ  ދެވޭ މީހ ންގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ  
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަމްރީނ ެގ މަރ ކަޒ ން ދޭ    38މި ޤާނޫނ ެގ    .39

މ އްދަތ ަގިއ   ތަމްރީނ ތަކ ެގ  ދެވޭ  ެއފަރާތްތަކަށް  ބަިއވެރިން،  ތަމްރީނ ތަކ ެގ 

ދައ ރ    ފ ލ ހ ންެގ  އ ސޫލ ތަކާިއ  ކަނޑަައޅާ  މަރ ކަޒ ން  އެ  ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ 

 އަދާކ ރ މަށް ހެދިފައިވާ ަގާވއިދ ތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ތަކ ގައި ހަތިޔާރ   ނ  ތަމްރީ 

 ބޭނ ންކ ރ ން 
ހަތިޔާރ     .40 ފަރާތްތަކަށް  ފ ރިހަމަކ ރާ  ތަމްރީނ   އަސާސީ  ެގންގ ޅެ  ފ ލ ހ ންެގ 

ތަމްރީ ޮގތ ެގ  ޚިދ މަތ ން    ނ ބޭނ ންކ ރާނެ  ފ ލ ހ ނެްގ  ދިވެހި 

ތަމްރީނ   ހިންޭގ  ފ ލ ހ ންނަށް  ެއޮގތ ން  ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
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ދަށ ން   މި ޤާނޫނ ެގ  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ  ެގންގ ޅެ،  ހަތިޔާރ   ޕްރޮްގރާމްތަކ ަގއި 

ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ   ެގންގ ޅ މަށާިއ  ހަތިޔާރ   ތަމްރީނ ތަކ ަގިއ  ަގާވއިދާިއ  ހަދާ 

ދިވެ އެނޫންވެސް  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޚިދ މަތ ން  ފ ލ ހ ންެގ  ހި 

 އ ސޫލ ތަކާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.

 

ތަމްރީނ ތަކ ން ފާސްނ ވާ  

 ފަރާތްތައް 
ޕްރޮްގރާ  .41 ތަމްރީނ   އެކިެއކި  ހިންާގ  ފާސްނ ވާ މްފ ލ ހ ންނަށް  ތަކ ން 

 ގަވާއިދ ަގިއ  ފަރާތްތަކާމެދ  ޢަމަލ ކ ރާނެ އިޖ ރާއަތ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 ހަތްވަނަ ބާބ  

 ވާޖިބ ގައި ނިޔާވ މާއި އަނިޔާވ ން 

 
ނިޔާެވއްޖެނަމަ،  )ހ(  .42 ވާޖިބ ގައި ނިޔާވ ން  ފ ލ ހަކ   އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

އަންނަނިވި މީހ ންނަށް، މި މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  

މަތިން، ހަދާ   އ ސޫލެްއެގ  ޢަދަދަކާއި  ކަނޑަައޅާ  ގަވާއިދ ަގއި 

 ތް ޙައްޤ ވާނެއެވެ. ޔަދައ ލަތ ެގ ޚާއްޞަ ޢިނާ

މީހަކާ   (1)    އެހެން  މީހާ  ހ ރި  އިނދެެގން  ނިޔާިވއިރ  

 އިންނަންދެން.

ދަރިފ ޅ     (2)    ބަނޑ ަގއިވާ  އަނބިމީހާެގ  އޭނާެގ  ނިޔާިވއިރ  

)އަށާރަ( އަހަރ    18ޢ މ ރ ން  ވިހެއ މަށްފަހ ، އެ ދަރިފ ޅ ެގ  

އޭނާެގ  ޤާނޫނީޮގތ ން  ޝަރ ޢީޮގތ ންނާއި  އަދި  ވަންދެން 

ތެރެއިން   ދަރިންެގ  ތިބި  ދަށ ަގއި   18ބަލަދ ވެރިކަމ ެގ 

ދަރިންނަށް   ނ ފ ރޭ  އަހަރ   އަހަރ    18)އަށާރަ(  )އަށާރަ( 

 ފ ރެންދެން. 
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މައިންބަފައިން    (3)    ތިބި  ދ ނިޔޭަގއި  ދ ނިޔޭަގއި ނިޔާިވއިރ  

 ތިބިހާހިނދަކ . 

ޚާއްޞަ   )ށ(   ދައ ލަތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅާ ފައިސާައކީ، ނިޔާވި ފ ލ ހަށް، އޭނާ   ޢިނާޔަތ ެގ 

ނިޔާވި ދ ވަހ  ލިބެމ ންދިޔަ މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތް އެްއކޮށްލ މ ން ޖެހޭ  

ފައިސާެގ   ާއ    %140ޖ މްލަ  އިންސައްތަ(  )ސަތޭކަސާޅީސް 

 ށް ވާންވާނެއެވެ. އެްއވަރ ެގ ޢަދަދަކަ

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން ލިބިދެވޭ ދައ ލަތ ެގ   )ނ(  

ދެވޭނެ  މަހަކ   ކޮންމެ  ތެރެއިން،  ފައިސާެގ  ޢިނާޔަތ ެގ  ޚާއްޞަ 

)ހ(  މާއްދާެގ  މި  އ ސޫލ ތަްއ،  ދޫކ ރެވޭނެ  ފައިސާ  އެ  ޢަދަދާއި، 

 ގައި ބަޔާންކ ރާ ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ޚާއްޞަ   )ރ(   ދައ ލަތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މީހ ންނަށް   ޢިނާޔަތ ެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅާ ފައިސާ އެކަކަށްވ ރެ ިގނަ

ޢިނާޔަތ ެގ   ެއ  މެދ ަގއި  ބަެއްއެގ  އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ލިބިދޭންޖެހޭ 

ަގިއ   )ހ(  ާމއްދާެގ  މި  އިންސައްތަ،  ބެހިެގންދާނެ  ފައިސާ 

 ިއވާ ަގވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފަ

އަދާކ ރ މ ަގިއ   )ބ(   ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  މާއްދާެގ  މި 

ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ   އަންނަނިވި  ބ ނެފައިއެަވނީ  މަރ ވ ންކަމަށް 

 ޙާލަތެއްަގއި އެމީހަކ  މަރ ވ މަށެވެ. 

ކ ތ މާ ހަމައިން ޑިއ ޓީ ނ ޑިއ ޓީއަށް ދިޔ މަށް ދިރިއ ޅޭތަނ ން    (1)   

ދެމެދ   ދިޔ މާ  އެނބ ރި  ތަނަށް  ދިރިއ ޅޭ  ނިމ މަށްފަހ  

 ނ ވަތަ ؛ އެމީހަކ  މަރ ވ ން

ަގޑިއެްއަގިއ،   (2)    އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ަގޑީަގއި  ރަސްމީ 

ވަކި   ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ  ފ ލ ހަކާ  ކަނޑައެޅިެގން 
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މަސައްކަތެއް   ނ ވަތަ  ަވޒީފާއެއް  ނ ވަތަ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

 ނ ވަތަ ؛ ނ ވަތަ ކަމެއް ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި އެމީހަކ  މަރ ވ ން

   (3)  ( އަކ ރ ެގ  ބަޔާންކ ރާ 2މި  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

މަސައްކަތެއް   ނ ވަތަ  ަވޒީފާއެއް  ނ ވަތަ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

ކަމެއް   ކަމެއް ނ ވަތަ  ކ ރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ކ ރ މަށްޓަކައި 

 ނ ވަތަ ؛ ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި އެމީހަކ  މަރ ވ ން

ފ ލ ހެއްެގ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ެގ ތެރޭގައި، މީހެްއެގ ފަރާތ ން   (4)   

 ލިބޭ އަނިޔާެއއްެގ ސަބަބ ން ެއމީހަކ  މަރ ވ ން.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކ ރ މ ަގއި، ައންނަނިވި މި މާއްދާެގ )ބ( ަގއި   )ޅ(  

 ޮގތްތަކ ެގ ތެރެއިން ޮގތަކަށް ނިޔާވ މެއް ނ ހިމެނެެއވެ. 

 ފ ލ ހަކަށް ހ ރެ ޤ ދ ރަތީ މަރަކ ން މަރ ވ ން.  (1)   

 އޭނާެގ އަމިއްލަ އިހ މާލ ން ހިނާގ ކަމެްއެގ ސަބަބ ން.   (2)   

ހ އްދަ    (3)    ޤާނޫނ ަގއި  ކ ރ މަށް  ކ ރ މ ގެ ފ ލ ހަކ   ނޫންކަމެއް 

 ނަތީޖާއެއްެގޮގތ ން. 

ޚިލާފަށް   (4)    އަމ ރަކާ  ކޮށްފައިވާ  ހ އްދަޮގތ ަގއި  ޤާނޫނ ަގއި 

ކ ރާކަމެއްެގ  ބޭރ ން  ދާިއރާއިން  އަމ ރެްއެގ  އެ  ނ ވަތަ 

 ނަތީޖާއެއްެގ ޮގތ ން. 

 އަމިއްލައަށް މަރ ވ ން.  (5)   

ޙާލަތްތަކ ަގއި ވާޖިބ ަގިއ ނިޔާވާ ފ ލ ހ ންގެ މި މާއްދާަގިއ ބަޔާންކ ރާ   )ކ(   

ކަނޑައަޅާފަިއާވ   މާއްދާަގއި  މި  ޢިނާޔަތްތައް،  ލިބިދެވޭ  ޢާއިލާއަށް 

 ޮގތ ެގމަތިން ފ ލ ހ ންެގ ރެކްރޫޓ ންނަށްވެސް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 

ހަށިަގނޑަށް ާމއްދީ ނ ވަތަ  ފ ލ ހަކ  އެމީހެއްެގ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ަގިއ   )ހ(  .43 ވާޖިބ ގައި އަނިޔާވ ން 

ލިބ ނ    ސަބަބ ން  އަނިޔާެގ  އެ  އަނިޔާއެްއެވއްޖެނަމަ،  ޖިސްމާނީ 
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މި  ޙަވާލާދީ،  މާއްދާއާ  މި  ޚަރަދ   ހިނާގ  ފަރ ާވކ ރ މަށް  ެގއްލ މަށް 

ެއއްޮގތްާވ   އ ސޫލާ  ކަނޑައަޅާ  ަގާވިއދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ވެ. ޮގތ ެގމަތިން ދައ ލަތ ން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެ 

ވާޖިބ   )ށ(   އެމީހެްއެގ  ފ ލ ހަކ   ބޭނ މަށްޓަކައި،  މާއްދާެގ  މި 

ައންނަނިވި  ބ ނެފައިއެވަނީ،  އަނިޔާވ ންކަމަށް  އަދާކ ރ މ ަގއި 

 ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ ޙާލަތެއްަގއި ެއމީހަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއަށެެވ. 

ަގޑިއެްއަގިއ،   (1)    އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ަގޑީަގއި  ރަސްމީ 

ވަކި   ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ  ފ ލ ހަކާ  ކަނޑައެޅިެގން 

މަސައްކަތެއް   ނ ވަތަ  ަވޒީފާއެއް  ނ ވަތަ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

 ނ ވަތަ ؛ ނ ވަތަ ކަމެއް ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި އަނިޔާވ ން

   (2)  ( އަކ ރ ެގ  ބަޔާންކ ރާ 1މި  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

ނ ވަތަ   ަވޒީފާއެއް  ނ ވަތަ  މަސައްކަތެއް  މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

ކަމެއް  ކ ރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ކ ރ މަށްޓަކައި  ކަމެއް  ނ ވަތަ 

 ނ ވަތަ؛ ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި ލިބޭ އަނިޔާ 

   (3)  ( އަކ ރ ެގ  )1މި  ނ ވަތަ  ނަންބަރ   ވަނަ  ވަނަ 2(   )

ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަމެްއ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން، އެކަާމ  

 ބަދަލ ހިފ މ ެގ ޮގތ ން މީހަކ  ދޭ އަނިޔާ. ސީދާ ގ ޅ ވަިއެގން 

އަނިޔާވާ   )ނ(   ވާޖިބ ަގިއ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  މި 

ކަނޑަައޅާފައިާވ   މާއްދާަގއި  މި  ޢިނާޔަތްތައް،  ލިބިދެވޭ  ފ ލ ހ ންނަށް 

 ޮގތ ެގމަތިން ފ ލ ހ ންެގ ރެކްރޫޓ ންނަށްވެސް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 

ފ ލ ހެއްެގ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ަގިއ ފ ލ ހަކަށް ނ ވަތަ ރެކްރޫޓަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއާ    .44 ބަދަލ  ހޯދ ން އަނިޔާއަށް  

ގ ޅިެގން، އެކަމ ެގ ސީދާ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތ ން އެމީހަކަށް ލިބޭ ެގއްލ މަށް، މި 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މައިަގނޑ  ދެ ބާވަތެްއެގ ބަދަލ  އެ އަނިޔާ އޭނާއަށް ދިން  



 

 

 

 

 

 

 51 

 ޙައްޤ  އެ ފ ލ ހަކަށް ނ ވަތަ ރެކްރޫޓަކަށް ލިބިެގންެވއެވެ.  ފަރާތ ން ހޯދ މ ެގ

 އިޤްތިޞާދީ ބަދަލ . )ހ(  

 ޣައިރ  އިޤްތިޞާދީ ބަދަލ . )ށ(  

 

ޤާނޫނ ެގ    .45 އިޤްތިޞާދީ ބަދަލ   ބަދަލ ގެ   44މި  އިޤްތިޞާދީ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

 ބަދަލެވެ. ޮގތ ަގއި ނަަގއިދެވޭނީ އަންނަނިވި ބާވަތ ެގ 

ގ ޅިެގން  )ހ(   އަނިޔާއާ  ލިބޭ  އޭނާއަށް  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

ޞިއްޙީ ފަރ ވާ ހޯދ މަށްޓަކަިއ ކ ރި ޚަރަދ  ނ ވަތަ އެކަމާ ގ ޅިެގން 

އެކަާމ   ނ ވަތަ  ޚަރަދ   ކ ރަމ ންދާ  ހޯދ މަށްޓަކަިއ  ފަރ ވާ  ޞިއްޙީ 

ޚަރަ ކ ރަންޖެހިދާނެ  އޮތްތަނ ަގއި  ކ ރިއަށް  ތެރެއިން ގ ޅިެގން  ދ ެގ 

 ދައ ލަތ ން ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތް ޚަރަދ ެގ ބަދަލ .

ގ ޅިެގން،   )ށ(   އަނިޔާއާ  ލިބޭ  އޭނާއަށް  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

އެ ފެށިެގން  ދ ވަހ ން  އަނިޔާވި  ކޯޓ ން   އެ  މައްސަލަިއަގިއ 

އޭނާެގ   ހޯދ މަށްޓަކައި  ފަރ ވާ  ހަމައަށް  އަމިއްލަ ޙ ކ މްކ ރ މާ 

ޚަރަދެއްެގ   އެ  ކޮށްފަިއވާނަމަ،  ޚަރަދެއް  ެއއްެވސް  ހައިސިއްޔަތ ން 

 ބަދަލ .

 މައްސަލަިއަގއި ދަޢ ާވކ ރ މަށް ހިނާގފައިވާ ޚަރަދ .  )ނ(  

 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ޣައިރ  ިއޤްތިޞާދީ ބަދަލ ެގ   44މި ޤާނޫނ ެގ    .46 ޣައިރ  އިޤްތިޞާދީ ބަދަލ  

 ނަަގއިދެވޭނީ އަންނަނިވި ބާވަތްތަކ ެގ ބަދަލެވެ. ޮގތ ަގއި 

ސީދާ  )ހ(   އަނިޔާެގ  ލިބޭ  އޭނާއަށް  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

 އޭނާެގ ހަށިަގނޑަށް ލިބ ނ  ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ . ، ނަތީޖާއެއްެގ ޮގތ ން

ސީދާ  )ށ(   އަނިޔާެގ  ލިބޭ  އޭނާއަށް  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

ސަބަބ ން  ނެތިދިއ މ ެގ  ގ ނަވަނެއް  އޭނާެގ  ޮގތ ން،  ނަތީޖާއެއްެގ 
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 ލިބ ނ  ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ . 

ސީދާ  )ނ(   އަނިޔާެގ  ލިބޭ  އޭނާއަށް  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

ޮގތ ން ނ ކ ރ މ ެގ    ،ނަތީޖާއެއްެގ  މަސަްއކަތް  ގ ނަވަނެއް  އޭނާެގ 

 ސަބަބ ން ލިބ ނ  ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ .

ސީދާ  )ރ(   އަނިޔާެގ  ލިބޭ  އޭނާއަށް  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

ނ ކ ރ މ ެގ   މަސައްކަތް  ގ ނަވަނެއް  އޭނާެގ  ޮގތ ން  ނަތީޖާއެއްެގ 

ކ ރި ސަބަބ ން  ނެތިދިއ މ ެގ  ގ ނަވަނެއް  ނ ވަތަ  ން ސަބަބ ން 

 ދިރިއ ޅެމ ން އަިއޮގތަށް ދިރިއ ޅެން ކ ރިމަތިވާ ހ ރަހ ެގ ބަދަލ .

ސީދާ  )ބ(   އަނިޔާެގ  ލިބޭ  އޭނާއަށް  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

ެއއްވެސް   ދިރިއ ޅ މ ަގއި  ފަހ ން  އަނިޔާެގ  އެ  ޮގތ ން،  ނަތީޖާއެއްެގ 

އިޙްސާސްކ ރަން   ތަދެްއ  ނ ވަތަ  އެކަމ ެގ  ވޭނެއް  ޖެހިފައިވާނަމަ، 

 ބަދަލ .

ސީދާ  )ޅ(   އަނިޔާެގ  ލިބޭ  އޭނާއަށް  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

ވަޒީފާ ައދާކ ރ މަށްހ ރި ހ ރަސްތަކ ެގ ސަބަބ ން ، ނަތީޖާއެއްެގ ޮގތ ން

 ލިބިފައިވާ ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ . 

  މަރާމާތ ކ ރެވޭނެ ޙާލަތ ަގއި އެ ފ ލ ހެއްެގ މ ދަލަކަށް ލިބ ނ  ެގއްލ ން   )ކ(   

އެ މައެްއޗެްއ   ެގއްލ މަކީ  ލިބ ނ   ނ ވަތަ  ޚަރަދ   ދާ    ރާމާތ ކ ރ މަށް 

އެހެން  އެފަދަ  ެގއްލ މެއްނަމަ  އިޢާދަނ ކ ރެވޭފަދަ  އަލ ން  އެްއޗެްއ 

 މ ދަލެއް ހޯދ މަށް ހިނާގނެ ޚަރަދ .

 

މާއްދެާގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ަގާވއިދ ަގއިާވ  ވަނަ    43ޤާނޫނ ެގ    މި )ހ(  .47 ބަދަލ  ނަގައިދެވޭނެ މިންވަރ  

ލިބޭ ފ ލ ހަކަށް ދައ ލަތ ން ދޭ ޚަރަދ  ފިޔަވަިއ،   ޮގތ ެގމަތިން އަނިޔާ 

ަމއްސަލަ    44މި ޤާނޫނ ެގ   ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ބަދަލ  ހޯދ މ ެގ 

ެއ   ނަގައިދިނ މ ަގިއ،  ބަދަލ   ހ ށަހަޅައިެގން  ޝަރީޢަތަށް 
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ހިމެނިެގންވާ   ބިނާކޮށް، މައްސަލަެއއްަގއި  މައްޗަށް  ކަންކަމ ެގ 

ފ ލ ހަކަށް  އެ  ގ ޅިެގން  އަނިޔާއާ  ލިބޭ  ވާޖިބ ަގއި  ފ ލ ހަކަށް 

މިންވަރަކަށްކަން  ކިހާ  ބަދަލެއް،  ބާވަތެްއެގ  ކޮން  ނަގައިދޭނީ، 

މާއްދާ މި  ކޯޓ ން   އާކަނޑައަޅާނީ،  ކަމާގ ޅޭޮގތ ން  ޙަވާލާދީ، 

 ކޯޓ ންނެވެ.  ޮގތ ެގމަތިން، ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑ ތަކަކާ ެއއްޮގތްވާ

ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި )ށ(   އިންސާފ   ޢަދ ލ   ޤާނޫނ ގެ   ، މައްސަލަިއެގ  މި 

ކަންތައްތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަގައިދެވިދާނެކަމަށް  ބަދަލ   ދަށ ން 

ތެރެއިން  ޮގތްތަކ ެގ  އަންނަނިވި  ނަގައިދިނ މ ަގިއ،  ބަދަލ   ތެރެއިން 

 ޮގތަކަށް ކޯޓަށް ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ. 

ބަދަލ    (1)    ކަމަކަށް  ހ ރިހާ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ހޯދ މަށް އެދި  ބަދަލ  

 ނަގައިދިނ ން. 

ތެރެއިން   (2)    ކަންކަމ ެގ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ހޯދ މަށް  ބަދަލ  

ބަދަލ   ކަންތައްތަކަށް  ބަެއްއ  ކަނޑަައޅާ  ކޯޓ ން 

 ނަގައިދިނ ން. 

ކ ރިން ބަދަލ  ނަގައިދީފައިވާ މައްސަލަެއއްަގއި ދިމާވެފައިާވ    (3)   

ޙާލަތ ަގިއ  ޙާލަތާ އެްއޮގތް މައްސަލަެއއްނަމަ، ކ ރިން ދިމާވި  

 ނަގައިދިން ބަދަލާ އެްއޮގތަށް ބަދަލ  ނަގައިދިނ ން.

 

ޙައްޤ ނޫން އަނިޔާއަށް ބަދަލ   

 ނަގައިދިނ ން 
ޙަްއޤ ނޫން  )ހ(  .48 ލިބޭ  ފަރ ދަކަށް  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

ބަދަލ   ފަރާތ ން  ފ ލ ހެއްެގ  ދިން  އޭނާައށް  އަނިޔާ  އެ  އަނިޔާއަށް، 

 އެފަރ ދަކަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ހޯދ މ ެގ ޙައްޤ  

މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ޙައްޤ ނޫން އަނިޔާކަމަށް ބ ނެފަިއއެވަނީ،  )ށ(  

ނ ވަތަ  ސަބަބ ން،  ޢަމަލެއްކ ރ މ ެގ  ހ އްދަނޫން  ކ ރ ން  ފ ލ ހަކ  

ބާރެއްެގ   ހ އްދަނޫން  ޤާނޫނ ަގއި  ބޭނ ންކ ރަން  ފ ލ ހ ން 
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ފ ލ ހ ން ބޭނ ންކ ރަން ޤާނޫނ ަގއި  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން، ނ ވަތަ  

މިންވަރަށްވ ރެ  ހ އްދައޮތް  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ބާރ   އެ  ބާރެއް  ހ އްދަ 

 އިތ ރަށް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން، ފަރ ދަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއަށެވެ. 

ޙަްއޤ ނޫން  )ނ(   ލިބޭ  ފަރ ދަކަށް  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ފ ލ ހެއްެގ 

ނަތީޖާއެްއެގ ސީދާ  ލިބޭ  އަނިޔާެއްއެގ  އެފަރ ދަކަށް  ޮގތ ން،   

ެގއްލ މަށް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އަންނަނިވި މަިއަގނޑ  ދެ ބާވަތ ެގ  

 ބަދަލ  ނަގައިދެވޭނެއެވެ. 

 ؛އިޤްތިޞާދީ ބަދަލ   (1)   

 ޣައިރ  އިޤްތިޞާދީ ބަދަލ .  (2)   

ޮގތ ަގިއ   )ރ(   ބަދަލ ގެ  އިޤްތިޞާދީ  ދަށ ން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ގ ޅިެގން،   އަނިޔާއާ  ޙައްޤ ނޫން  ލިބޭ  ފަރ ދަކަށް  ނަގައިދެވޭނީ، 

ޞިއްޙީ   އެފަރ ދަކ   ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ެގއްލ ން  ލިބ ނ   ފަރ ދަކަށް 

ފަރ ވާ ހޯދ މަށްޓަކައި ކ ރި ޚަރަދ  ނ ވަތަ އެކަމާ ގ ޅިެގން ހޯދަމ ންދާ  

އެކަމާ ނ ވަތަ  ޚަރަދ   ކ ރަންޖެހޭ  ހޯދ މަށްޓަކައި  ފަރ ވާ   ޞިއްޙީ 

ފަރ ވާ  ޞިއްޙީ  ހޯދަންޖެހިފައިވާ  އޮތްތަނ ަގއި  ކ ރިއަށް  ގ ޅިެގން 

 ހޯދ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ެގ ބަދަލެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށ ން ޣައިރ  އިޤްތިޞާދީ ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި   )ބ(  

 ނަގައިދެވޭނީ އަންނަނިވި ބާވަތ ެގ ބަދަލެވެ. 

ލިބ ނ     (1)    ނަތީޖާއެްއެގ ފަރ ދަކަށް  ސީދާ  އަނިޔާެގ  ޙައްޤ ނޫން 

 ؛އޭނާެގ ހަށިަގނޑަށް ލިބ ނ  ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ ، ޮގތ ން

ނަތީޖާއެްއެގ   (2)    ސީދާ  އަނިޔާެގ  ޙައްޤ ނޫން  ލިބ ނ   ފަރ ދަކަށް 

ލިބ ނ   ސަބަބ ން  ނެތިދިއ މ ެގ  ގ ނަވަނެއް  އޭނާެގ  ޮގތ ން، 

 ؛ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ 

ލިބ ނ     (3)    ނަތީޖާއެްއެގ ފަރ ދަކަށް  ސީދާ  އަނިޔާެގ  ޙައްޤ ނޫން 
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އޭނާެގ ގ ނަވަނެއް ަމސައްކަތް ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން   ،ޮގތ ން

 ؛ލިބ ނ  ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ 

ނަތީޖާއެްއެގ   (4)    ސީދާ  އަނިޔާެގ  ޙައްޤ ނޫން  ލިބ ނ   ފަރ ދަކަށް 

ޮގތ ން އޭނާެގ ގ ނަވަނެއް ަމސައްކަތް ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން 

ކ ރިން ނ ވަތަ   ސަބަބ ން  ނެތިދިއ މ ެގ  ގ ނަވަނެއް 

ހ ރަހ ެގ   ކ ރިމަތިވާ  ދިރިއ ޅެން  އަިއޮގތަށް  ދިރިއ ޅެމ ން 

 ؛ބަދަލ 

ނަތީޖާއެްއެގ   (5)    ސީދާ  އަނިޔާެގ  ޙައްޤ ނޫން  ލިބ ނ   ފަރ ދަކަށް 

ޮގތ ން، އެ އަނިޔާެގ ފަހ ން ދިރިއ ޅ މ ަގއި ެއއްެވސް ވޭނެއް  

ތަދެްއ   އެކަމ ެގ ނ ވަތަ  ޖެހިފައިވާނަމަ،  އިޙްސާސްކ ރަން 

 ؛ބަދަލ 

ނަތީޖާއެްއެގ   (6)    ސީދާ  އަނިޔާެގ  ޙައްޤ ނޫން  ލިބ ނ   ފަރ ދަކަށް 

ސަބަބ ން ، ޮގތ ން ހ ރަސްތަކ ެގ  ލިބ މަށްހ ރި  ަވޒީފާެއއް 

 ؛ލިބިފައިވާ ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ 

 މައްސަލަިއަގއި ދަޢ ާވކ ރ މަށް ހިނާގފައިވާ ޚަރަދ .   (7)   

އެ މައްސަލައެްއަގިއ   )ޅ(   ބަދަލ  ނަގައިދިނ މ ަގއި،  ދަށ ން  މި ޤާނޫނ ެގ 

ލިބޭ   ފަރ ދަކަށް  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  ކަންކަމ ެގ  ހިމެނިެގންވާ 

ނަަގއިދޭނީ  އެފަރ ދަކަށް  ގ ޅިެގން  އަނިޔާއާ  ކޮން  ، ޙައްޤ ނޫން 

މި  ކަނޑަައޅާނީ،  މިންވަރަކަށްކަން  ކިހާ  ބަދަލެްއ،  ބާވަތެްއެގ 

ވާލާދީ، ކަާމގ ޅޭޮގތ ން ކޯޓ ން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑ ތަކަކާ  މާއްދާއާ ޙަ 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން، ކޯޓ ންނެވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން  ، ފަރ ދަކަށް ލިބޭ ޙައްޤ ނޫން އަނިޔާއާ ގ ޅިެގން  )ކ(   

ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަގައިދެވިދާނެކަމަށް  ބަދަލ  

ޮގތަކަށް  ބަދަލ    ތެރެއިން  ޮގތްތަކ ެގ  އަންނަނިވި  ނަގައިދިނ މ ގައި، 
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 ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. 

ބަދަލ  ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ ހ ރިހާ ކަންކަމަށް ބަދަލ    (1)   

 ؛ނަގައިދިނ ން

ތެރެއިން   (2)    ކަންކަމ ެގ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ހޯދ މަށް  ބަދަލ  

 ؛ކަންކަމަށް ބަދަލ  ނަގައިދިނ ންކޯޓ ން ކަނޑަައޅާ ބަެއއް 

ކ ރިން ބަދަލ  ނަގައިދީފައިވާ މައްސަލަެއއްަގއި ދިމާވެފައިާވ    (3)   

ކ ރިން  މައްސަލައެއްނަމަ،  ހިމެނޭ  ޙާލަތެއް  އެއްޮގތް  ޙާލަތާ 

ބަދަލެއް  އެއްޮގތް  ބަދަލާ  ނަގައިދިން  ޙާލަތ ަގއި  ދިމާވި 

 ނަގައިދިނ ން. 

 

 އަށްވަނަ ބާބ  

 ކޮމިޝަނަރ 

 
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ މަޤާމަކީ، ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ  )ހ(  .49 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

 އެންމެ އިސް މަޤާމެވެ. 

ޒިންމާތަކާއި،   )ށ(   މަޤާމ ެގ  އޭނާެގ  ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

 ޖަވާބ ދާރީވާންވާނެއެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ ޮގތާމެދ  ވަޒީރަށް 

 

ތިރީަގއި    .50 ގެ ޢާންމ  ޒިންމާ ރ  ކޮމިޝަނަ  ޒިންމާތައް  ޢާންމ   ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

 ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީއެވެ. 

ޚިދ މަތް   )ހ(   ފ ލ ހ ންެގ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންެވެގންވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

އަދި   ކޮންޓްރޯލ ކޮށް  ބަލަހައްޓައި  ދޭންޖެހޭ  ހިންަގއި  ފ ލ ހ ންނަށް 

ފ ލ ހ ންެގ  އަދި  އަންަގއި  އެންގ ން  އަމ ރ ކޮށް،  އިރ ޝާދ ދީ، 

 ޚިދ މަތް ހިންގ މ ެގ އެންމެހައި ޒިންމާ އ ފ ލ ން.
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ހިންގ މ ގަ  )ށ(   ޙަރަކާތްތައް  މަސަްއކަތްތައް  އާފ ލ ހ ންެގ  ފ ލ ހ ންެގ  އި 

 ،ނ ންކޮށްކ ރ މ ަގިއ ލިބެންހ ރި ވަސީލަތްތައް އެންމެ ހެޔޮޮގތ ަގއި ބޭ 

 އެންމެ ފ ރިހަމައަށް ނަތީޖާ ނެރެދެވޭޮގތެއްަގއި މަސަްއކަތްކ ރ ން.

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ   )ނ(   އަދާކ ރާނެ  މަޤާމ ތަކ ން  އެކިއެކި  ފ ލ ހ ންެގ 

އަދާކ ރަންޖެހޭ  ފ ލ ހ ން  ވަކިވަކި  ކަނޑަެއޅ މާއި،  ކޮބައިކަން 

 މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅ ން. 

ނ ވަތަ  )ރ(   ފ ލ ހ ންނަށް  ވަކިވަކި  ދިނ މާގ ޅޭޮގތ ން  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ 

ނ ވަތަ  ޢާންމ ކޮށް  މ ވައްޒަފ ންނަށް  ހިމެނޭ  ޚިދ މަތ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

ވަކި   ނ ަވތަ  އަމާޒ ކޮށް  ބަޔަކަށް  ތިބޭ  މަޤާމ ތަކެއްަގއި  ވަކި 

އަމާޒ ކޮށް ބަޔަކަށް  ތިބޭ  ައމ ރ ތައް   ،ިގންތިެއއްަގއި  އެކިއެކި 

ހިންގ ން ކ ރ  މާއި އެ އަމ ރ ތަކަށް ބަދަލ ެގނައ މާިއ، އެ އަމ ރ ތައް 

ބާރ  ވަކި   ،ހ އްޓ މ ެގ  ައދި  ލިބިެގންވެއެެވ.  ކޮމިޝަނަރަށް 

ސީދާ   އެީއ  ބަހާއެއް  ނ ވަތަ  ޙަރަކާތެއް  ނ ވަތަ  އޮޕަރޭޝަނެއް 

އޮޕަރޭޝަނެއް  ހިންާގ  ދަށ ން  ބެލ މ ެގ  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

 ތަ ބަހާއެއް ކަމ ަގއި ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. ނ ވަތަ ޙަރަކާތެއް ނ ވަ

ހޯދ މ ަގ )ބ(   ތަކެތި  ހޯދަންޖެހޭ  ޚިދ މަތަށް  ހޯދަންޖެހޭ  އާފ ލ ހ ންެގ  ިއ 

ހޯދ މ ަގ ެއއްވެސް  އާޚިދ މަތް  ކ ރ މ ަގއި  މަސައްކަތް  ކ ރަންޖެހޭ  އި 

ކަމަށްވާނަމަ ސޮއިކ ރަންޖެހޭ  ެއއްބަސްވ މެއް  ދިވެހި   ، ފަރާތަކާއެކ  

ފ ލ ހ ންެގ  ެއއްބަސްވ މެްއަގއި  އެ  ނަމ ަގއި  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ 

ފަރާތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  އޭނާ  ނ ވަތަ  ކޮމިޝަނަރަށް  ފަރާތ ން 

 ސޮއިކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ލިބިެގންވަނީ )ޅ(   ބާރ   ލިބިދޭ  ކޮމިޝަނަރަށް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި    ،މި 

ޤާނޫނ ެގ އެހެނިހެން މާއްދާތަކ ަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އ ސޫލ ތަކާއި މި 

ޤާނޫނ ތަކާއި   އެހެނިހެން  ަގާވއިދ ތަކާއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 
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 ަގާވއިދ ތަކ ެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއެވެ. 

 

ޢައްޔަ )ހ(  .51 ކ ރ ން ން ކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަ  ޤާނޫނ ެގ  ންކޮމިޝަނަރ  މި  އްދާަގއި  މާ ވަނަ    75ކ ރާނީ 

ހ ށަހަޅާ  ވަޒީރަށް  ަވޒަންކޮށް  ބޯޑ ން  ޕޮލިސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ލަފާެގމަތިން  ވަޒީރ ެގ  ތެރެއިން،  ނަންތަކ ެގ 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ. 

ޢައްޔަރ ކޮމިޝަނަ )ށ(   ޤާނޫނ ެގ  ންކަމަށް  މި  މީހަކީ،  ވަނަ   53ކ ރެވޭ 

ބ ނާ   ޢައްޔަމާއްދާަގއި  މަޤާމަށް  ހަމަވާ،  ކ ރެޭވއިރ  ންޝަރ ޠ ތަްއ 

ކޮިމޝަނަރ   ޓްދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ވަޒީފާަގއި އެސިސްޓަން

ހ ރި   ރޭންކެއްަގިއ  މަތީ  ފެށިެގން  ރޭންކ ން  ޕޮލިސްެގ  އޮފް 

 ފަރާތަކަށްވާންވާނެއެވެ. 

އޮފް   )ނ(   ކޮމިޝަނަރ  ފަށާއިރ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ލިސްެގ  ޕޮ މި 

ޤާނޫނާ  މި  އެފަރާތަކީ  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ  މީހަކ   މަޤާމަށް 

ޢަްއޔަ އެ ންއެްއޮގތަށް  ބަލަންވާނެެއވެ.  ކަމ ަގއި  ފަރާތެއް  ކޮށްފަިއވާ 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާ   ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ޙާލަތ ަގިއވެސް 

މީހެއްެގ   ހ ރި  މަޤާމ ަގިއ  ެއ  މާްއދާތައް  ޤާނޫނ ެގ  މި  ގ ޅޭޮގތ ން 

 ހިނާގނެެއވެ. މައްޗަށް 

 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .52 ކ ރާނެ ގޮތް ން ކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    51މި  ަގއި  )ނ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ކ ރަންޖެހޭ  ން ެގ މަޤާމަށް މީހަކ  ޢައްޔަރ ޙާލަތ ަގއި މެނ ވީ، ކޮމިޝަނަ

ކޮންމެ ޙާލަތެއްަގިއ، އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކ ން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ަވޒީރ ެގ ޒިންމާއެކެވެ.  ޕޮލިސްެގ   މަޤާމަށް ކ ރިމަތިލާން ހ ޅ ވާލ މަކީ 

)ނ ވަދިހަ(   90ެގ މަޤާމ ެގ މ އްދަތ  ހަަމވ މ ެގ  ރ އެޮގތ ން ކޮމިޝަނަ

އެ ކ ރިން  ޢާންމ ކޮށް   ދ ވަހ ެގ  އެންގ މަށް  އޮތްކަން  ފ ރ ޞަތ  
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 ކ ރަންވާނެެއވެ. ންއިޢ ލާ

ެގ ދަށ ން   )ށ(   މަޤާމަށް  މި މާއްދާެގ )ހ(  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ 

މަޤާމަށް   އެ  ތެރެއިން  ފ ރ ޞަތ ެގ  ހ ޅ ވާލެވޭ  ކ ރިމަތިލ މަށް 

އިންޓަރިވއ ކޮށް،   ބޯޑ ން  ޕޮލިސް  ފަރާތްތަކާ  ކ ރިމަތިލާ 

 އެފަރާތްތަކ ެގ ޤާބިލ ކަން ވަޒަންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ހ ށަހަ )ނ(   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ޅާ މި 

ނަންތައް ޕޮލިސް ބޯޑަށް ލިބ މ ން، އެމީހ ންނާ ގ ޅޭޮގތ ން ނޭޝަނަލް 

އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނާއި ފ ލ ހ ންެގ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް  

ރިޕޯޓެއް  ހިމެނޭ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  މެދ ވެރިކޮށް،  ކޮމާންޑް 

އަންަގންާވނެއެވެ.   ބޯޑ ން  ޕޮލިސް  ދެފަރާތަށް،  އެ  ހ ށަހެޅ މަށް، 

ކަންކަން އެފަދަ   އަންނަނިވި  ބޭނ މަކީ  ހޯދ މ ެގ  ރިޕޯޓެއް 

 ވަޒަންކ ރ ެމވެ. 

ޝަރ ޠ  ރ ކޮމިޝަނަ  (1)    އޭނާެގ  ކަނޑަެއޅ މަށް  ކަމަށް 

 ފ ރިހަމަވާކަން.

 އޭނާެގ އަބ ރ ވެރިކަން ހ ރި ނިސްބަތް.  (2)   

ޢައްޔަރ ކޮމިޝަނަ  (3)    އޭނާ  މަޤާމަށް  ނ ފެންނަ ންެގ  ކ ރަން 

 އޮތްކަމަށްާވނަމަ އެކަން.އެްއވެސް ސަބަބެއް 

ޢައްޔަރ ކޮމިޝަނަ )ރ(   މަޤާމަށް  ނަމަކާ  ންކަމ ެގ  ހ ށަހެޅޭ  ކ ރ މަށް 

ފ ލ ހ ންގެ  ނ ވަތަ  ކޮމިޝަނަށް  އިންޓެްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް  ގ ޅޭޮގތ ން 

ހ ށަހެޅިއްޖެހިނދެއްަގއި ކޮމާންޑަށް  ، ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް 

އެފަރާތްތަކަށް   ބޯޑަށް އެކަމާމެދ   ޕޮލިސް  ރިޕޯޓެއް  ފެންނަޮގތ ެގ 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބޯޑ ން  )ބ(    ޕޮލިސް  ރިޕޯޓަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

އެ ރިޕޯޓެއް   ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ ،  އެކ ލަވާލާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ނަމަކާ 
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 ޕޮލިސް ބޯޑ ން ވަޒީރަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

މ އްދަތ  ރ ކޮމިޝަނަ )ޅ(   މަޤާމ ެގ  މީހެއްެގ  މަޤާމ ަގިއހ ރި  ކަމ ެގ 

އެ އޭނާ  ދައ ރަށް   ހަމަވެެގން  އެއް  އިތ ރ   އަލ ން  މަޤާމަށް 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއާވ    ،ކ ރަން ވަޒީރަށް ފެންނަ ޙާލަތ ަގއި ންޢައްޔަ

އެ މީހ ން، އެ  ޮގތ ެގމަތިން  ކ ރިަމތިލ މ ެގ   މަޤާމަށް އެދޭ  މަޤާމަށް 

 ހ ޅ ވާލ މ ެގ އ ސޫލެއް ނ ހިނާގނެެއވެ. ފ ރ ޞަތ  

 

ކ ރ މ ގައި  ން ކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަ 

 ބަލަންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައް 
ޢައްޔަރ ކޮމިޝަނަ  .53 ޝަރ ޠ ތައް  ން ކަމަށް  އަންނަނިވި  މީހާަގިއ  ކ ރާ 

 ފ ރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 

ވަނަ މާއްދެާގ )ރ( ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި    12މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  

ހ ރ ން  ކިބަިއަގިއ  އޮފިސަރެއްެގ  ކޮމިޝަންޑް  ފ ލ ހ ންެގ  ބަޔާންކ ރާ 

 ؛ލާޒިމ ކ ރާ ސިފަތައް ހ ރ ން

މީހެއް  )ށ(   ކޮށްފައިާވ  ކ ށެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޙައްދ   އިސްލާމްދީނ ަގއި 

 ؛ކަމ ަގއި ނ ވ ން

 ؛ޖިނާއީ ކ ށެއް ސާބިތ ވެފައި ނ ވ ން )ނ(  

އޮފް   )ރ(   ބޭނ ންވާ ކޮމިޝަނަރ  އަދާކ ރ މަށް  މަޤާމ   ޕޮލިސްެގ 

ޞިއްޙަތ  އަދި  ތަޖ ރިބާ  ތަމްރީނާއި  ބޯޑ ން ، ތަޢ ލީމާއި،  ޕޮލިސް 

 ؛ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑަކަށް ހ ރ ން

ރައްޔިތަކ    )ބ(   ޤައ މެއްެގ  ބޭރ   އަދި  ކަމ ަގިއވ ން  ރައްޔިތަކ   ދިވެހި 

 ކަމ ަގއި ނ ވ ން. 

 

ެއ    4ކ ރެވޭނީ  ންކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަ  .54 މ އްދަތ  ގެ މަޤާމ ގެ  ރ  ކޮމިޝަނަ  )ހަތަރެއް( އަހަރ ދ ވަހ ެގ ދައ ރަކަށެވެ. 

ފ ރިހަމަވ މ ން،   ދައ ރަށް    4ދައ ރ   އެއް  އިތ ރ   އަހަރ ދ ވަހ ެގ  )ހަތަރެއް( 

 ކ ރެވިދާނެެއވެ. ންމަޤާމަށް ޢައްޔަ އޭނާ އެ
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ކޮމިޝަނަރ މަޤާމ ން  

 އިސްތިޢ ފާދިނ ން 
މަ )ހ(  .55 އޭނާެގ  ބޭނ ންވެއްޖެނަމަކޮމިޝަނަރ  އިސްތިޢ ފާދޭން  ، ޤާމ ން 

ބަޔާންކޮށް ލިޔ މ ން ، ސަބަބ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ލިޔ ން  )ށ(   ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނ ވ މަށްފަހ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އޭނާެގ  

ޕޮލިސްެގ  އިސްތިޢ ފާ   އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ޤަބޫލ ކ ރަންދެން 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރަމ ން ެގންދަންވާނެެއވެ. 

 

މެދ ވެރިެވއްޖެކަމަށް  )ހ(  .56 ކޮމިޝަނަރ މަޤާމ ން ވަކިކ ރ ން  ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކ ެގ  އަންނަނިވި 

މަޤާމ ން   ކޮމިޝަނަރ  ފެނިއްޖެނަމަ،  އެދި ވަޒީރަށް  ވަކިކ ރ ަމށް 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

މައްސަލައެއް   (1)    ޖިނާއީ  ހ ށަހެޅޭ  މައްޗަށް  ކޮމިޝަނަރ ެގ 

ތަޙްޤީޤ ކޮށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮނ ވ މ ން 

އެ މައްސަލައެްއަގއި ދަޢ ވާކ ރ މަށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް 

 ނިންމ ން. 

އަދާކ ރ މަށް   (2)    ވަޒީފާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ޙާލަތަކާ  ޞިއްޙީ  ދިމާވާ 

 .ނ ކ ޅެދ ން

ފ ލ ހ ންެގ ތައ ދީބީ ފިޔަވަޅެްއ އެޅޭ ކ ށެއް ކަމ ަގއި ބެލެވޭ   (3)   

 ެގ މައްޗަށް ސާބިތ ވ ން. ރ  ކ ށެއް ކޮމިޝަނަ

 ،މަޤާމ ަގއި ހ ރެ ކޮށްެގން ނ ވާނެ ކަމެއް އޭނާ ކޮށްފިކަމަށް  (4)   

ތިންބައިެގ   ހަތަރ ބައިކ ޅަ  މެންބަރ ންެގ  ބޯޑ ެގ  ޕޮލިސް 

ލިޔ މަކ ން ޣ އަ ަވޒީރަށް  އެކަން  ކަނޑައަޅައި،  ލަބިއްޔަތ ން 

 އެންގ ން. 
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ކަމެްއެގ   (5)    ދޫކޮށްލި  ނ ކޮށް  ނ ަވތަ  ސަބަބ ން  ކ ރިކަމެްއެގ 

އަދާކ ރަން  މަޤާމ   ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ސަބަބ ން 

ޕޮލިސް  ބޭނ ންވާ   ެގއްލިއްޖެކަމަށް  އިޙްތިރާމ   އިތ ބާރާއި 

 ބޯޑ ެގ ހަތަރ ބައިކ ޅަ ތިންބަިއ މެންބަރ ންެގ އަޣ ލަބިއްޔަތ ން

 ނިންމ ން. 

ކޮިމޝަނަ )ށ(   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ   ރ މި 

ވަކިކ ރ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާއަށް ވަޒީރ  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ ނ ވަތަ  

ެގއްލިްއޖެކަމަށް  އިތ ބާރ   ކޮިމޝަނަރ ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް 

އެމީހަކ   މަޤާމ ން  ކޮމިޝަނަރ ކަމ ެގ  ޙާލަތެއްަގއި  ފެނިއްޖެ 

 ވަކިކ ރ މ ެގ ބާރ  ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

ައންނަނިވި ރ ކޮމިޝަނަ )ހ(  .57 ގެ މަޤާމ  ހ ސްވ ން ރ  ކޮމިޝަނަ  ބެލޭނީ  ހ ސްވެއްޖެކަމަށް  މަޤާމ   ެގ 

 ޙާލަތްތަކ ަގެއވެ. 

 ؛މަރ ވ ން  (1)   

ހަމަވާިއރ  އޭނާ އެ ންޢައްޔަ  (2)    މ އްދަތ   މަޤާމަށް އަލ ން   ކ ރި 

 ؛ކޮށްފައި ނ ވ ންންޢައްޔަ

މަޤާމ ން  ވަނަ    56މި ޤާނޫނ ެގ    (3)    ޮގތ ެގމަތިން  މާއްދާަގިއވާ 

 ؛ވަކިކ ރ ން 

 ؛)ފަސްދޮޅަސް( އަހަރ  ފ ރިހަމަވ ން 60މ ރ ން ޢ   (4)   

 އިސްތިޢ ފާދިނ ން.   (5)   

ހ ސްވާ  )ށ(   މަޤާމ   އެ  ހ ސްވެއްޖެނަމަ،  މަޤާމ   ޕޮލިސްގެ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

ޤާނޫނ ގެ  )ސާޅީސް ފަހެއް( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި، މި    45ތާރީޚ ން ފެށިގެން  

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން    52ވަނަ މާއްދާއާއި    51 މާއްދާގައި  ވަނަ 

 މަޤާމަށް މީހަކ  ޢައްޔަންކ ރަންވާނެއެވެ. އެ



 

 

 

 

 

 

 63 

 

 ނ ވަވަނަ ބާބ  

 ޑެޕިއ ޓީ ކޮމިޝަނަރ 

 
ރޭންކ ަގިއ   )ހ(  .58 ޑެޕިއ ޓީ ކޮމިޝަނަރ  އަދި  މަޤާމ ަގއި  އިސް  އެންެމ  ދެވަނައަށް  ފ ލ ހ ންެގ 

ހ ންނާނެ ފ ލ ހަކީ ޑެޕިއ ޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެއވެ. ޑެޕިއ ޓީ  

ިގނަ  ފ ލ ހަށްވ ރެ  އެއް  ރޭންކަށް  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

 ފ ލ ހ ން ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. 

ޤާއި )ށ(   އަދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ   މަޤާމ ެގ  އޭނާެގ  ވެ  މ ކޮމިޝަނަރ 

ކޮމިޝަނަ ޙާލަތެއްަގއި  މަސްއޫލިރ ނެތް  ވަގ ތީޮގތ ން ެގ  ްއޔަތ  

ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއ ޓީ  ޙަވާލ ކ ރެވިދާނެެއވެ.  ކޮމިޝަނަރާ  ޑެޕިއ ޓީ 

ކޮމިޝަނަރ  ފ ލ ހެއްނަމަ  އެންމެ  ހ ރީ  ރޭންކ ަގއި  ޕޮލިސްެގ  އޮފް 

އެ ޙާލަތެްއަގއި  ނެތް  ޕޮލިސް  ޑެޕިއ ޓީ    އޮފް  ޙަވާލ ވާނީ  މަޤާމާ 

ޑެޕި އޮފިސަރެވެ.  ހ ރި  ރޭންކ ަގއި  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  އ ޓީ  ކޮމިޝަނަރ 

މީހ ން   ިގނަ  ެއކަކަށްވ ރެ  ރޭންކ ަގިއ  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

ކޮމިޝަނަރެއް  ޑެޕިއ ޓީ  ޙަވާލ ވާނެ  ތެރެއިން  އޭެގ  ތިބިނަމަ 

 ވެ. ރެކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ މަޤާމ  ހ ސްވެއްޖެނަމަ ނ ވަތަ މަޤާމ ެގ  )ނ(  

ކޮމިޝަނަ އަދާކ ރ މަށް  އެ  ރވާޖިބ   ޙާލަތެއްަގއި    ނ ކ ޅެދިއްޖެ 

ޢައްޔަ މީހަކ   ކޮމިޝަނަންމަޤާމަށް  މަސްޫއލިއްޔަތ   ރ ކ ރެެވންދެން  ެގ 

ކޮމިޝަނަ ޑެޕިއ ޓީ  އަދާކ ރާނީ  ޑެޕިއ ޓީ  ރެވަގ ތީޮގތ ން  ވެ. 

ފ ލ ހެއްނަމަ  އެންމެ  ހ ރީ  ރޭންކ ަގއި  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

ނެތް   ޕޮލިސް  އޮފް  އެކޮމިޝަނަރ  ޙަވާލ ވާނީ    ޙާލަތެއްަގއި  މަޤާމާ 

އޮފިސަރެވެ.   ހ ރި  ރޭންކ ަގއި  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއ ޓީ 
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ިގނަ   ެއކަކަށްވ ރެ  ރޭންކ ަގިއ  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއ ޓީ 

ކޮިމޝަނަރެއް  ޑެޕިއ ޓީ  ޙަވާލ ވާނެ  ތެރެިއން  އޭެގ  ތިބިނަމަ  މީހ ން 

 ކަނޑައަޅާނީ ވަޒީރެވެ. 

މި ޑެޕިއ ޓީ )ރ(   ޝަރ ޠަކީ  ރޭންކ ެގ  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ   

ކިބައިަގިއ   ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ޤާނޫނ ަގއި 

 ހ ންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރ ޠ ތަކެވެ. 

އޮފް  )ބ(   ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއ ޓީ  ފަށާއިރ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

މީހަކ    މަޤާމަށް  މި ޕޮލިސްެގ  އެފަރާތަކީ  ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާނަމަ، 

ޢަްއޔަ އެްއޮގތަށް  ކަމ ަގިއ  ންޤާނޫނާ  ފަރާތެްއ  ކޮށްފަިއވާ 

ބަލަންވާނެއެެވ. އަދި އެ ޙާލަތ ަގިއވެސް ޑެޕިއ ޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ޕޮލިސްެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން މި ޤާނޫނ ެގ މާއްދާތައް ެއ  

 ނާގނެއެވެ. މަޤާމ ަގއި ހ ރި މީހެއްެގ މަްއޗަށް ހި

ކޮމިޝަނަ )ޅ(   ދައ ރ  ރ  ޑެޕިއ ޓީ  ފ ލ ހ ންެގ  ޒިންމާއަކީ،  ޢާންމ   ެގ 

ހިންަގއި   ދ ވަހ ންދ ވަހަށް  ރާވައި  ކަންކަން  އެންމެހައި  އަދާކ ރ މ ެގ 

ބެލެހެއްޓ މ ަގއި ކޮމިޝަނަރަށް އެހީތެރިވެދިނ މާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

 ޕޮލިސް ޙަވާލ ކ ރާ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ މެވެ. 

ކޮމިޝަނަރާ )ކ(    އަދާކ ރ މ ގައި،    ޑެޕިއ ޓީ  މަސްއޫލިްއޔަތ   ޙަވާލ ކ ރެވޭ 

ަގ ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  އިދ ން  ވާކޮމިޝަނަރަށް 

ހ އްދަ ބޭނ ންހިފ މ ެގ  ބައެއްެގ  އިޚްތިޔާރ ން  ބާރާއި   ،ލިބިދޭ 

 ދެވިދާނެއެވެ. އ ޓީ ކޮމިޝަނަރަށް ޕިޑެ ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް

  

ޑެޕިއ ޓީ ކޮމިޝަނަރ  

 ކ ރ މާއި ވަކިކ ރ ން ން ޢައްޔަ 
ޢައްޔަ   .59 ކޮމިޝަނަރ  އެ   އެ  ،ކ ރ މާއިންޑެޕިއ ޓީ  ވަކިކ ރ ާމއި،    މަޤާމ ން 

މަޤާމ ން އޭނާ އިސްތިޢ ފާދިނ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނީ މި ޤާނޫނ ަގއި ކޮމިޝަނަރ  

 ބަޔާންވެެގންވާ އ ސޫލ ންނެވެ.އޮފް ޕޮލިސްއާ ގ ޅޭޮގތ ން ޢަަމލ ކ ރ މަށް 
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މެދ ވެރި  )ހ(  .60 އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ  އަދި ވެ އެްއވެސް ސަބަބެއް  ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ެގން 

ފ ލ ހަކ   ެއްއވެސް  ޑެޕިއ ޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ ރޭންކ ަގއި 

ކޮމިޝަނަ އެކްޓިންގ  މެދ ވެރިވެްއޖެނަމަ  ޙާލަތެއް  އްެގ  ރެނެތް 

  ، އެްގޒެކެޓިވް ރޭންކ ެގ ފ ލ ހަކ  ޕޮލިސް ބޯޑ ެގ ލަފާެގމަތިންޮގތ ަގއި  

 ވަޒީރަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެެވ. 

ެގ މަޤާމ ަގއި ފ ލ ހ ންެގ އޮފިސަރަކ  އެންމެ ރ  އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަ )ށ(  

 )ސާޅީސް ފަހެއް( ދ ވަހ ެގ މ ްއދަތަށެވެ.  45ިގނަެވެގން ބެހެއްޓޭނީ 

ދަށ ން  )ނ(   ގަވާއިދ ތަކ ެގ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

ބޭނ ންކ ރ މ ެގ   އިޚްތިޔާރ   ބާރާއި  އެންމެހައި  ލިބިދޭ  ކޮމިޝަނަރަށް 

 ހައިސިއްޔަތ  އެކްޓިންގ ކޮިމޝަނަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

 ދިހަވަނަ ބާބ  

 އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑ  

 
  ނެމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ވަޒީރ  ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތ ތަްއ ތަންފީޛ ކ ރާ )ހ(  .61 އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑ  

ބޭނ ންވާ  ލަފާ  ކޮމިޝަނަރަށް  ެއކ ލަވާލ މާއި،  ޕްލޭންތައް  ޮގތ ެގ 

ކަންކަމ ަގއި ކޮމިޝަނަރަށް ލަފާ ދިނ މަށް އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް  

 ބޯޑ ެގ ނަމ ަގއި ބޯޑެއް ކޮމިޝަނަރ އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. 

ހިމެނޭ   )ށ(   ބޯޑ ަގިއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢާންމ ކޮށް  ކޮމިޝަނަރ  ނަންތައް  މެންބަރ ންެގ 

 އިޢ ލާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ަގާވއިދ    )ނ(   ހިންގ މ ެގ  ބޯޑ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ރ އޮފް ޕޮލިސް އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. ނަކޮމިޝަ
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އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑ   

 އެކ ލެވިގެންވާ ގޮތް 
އަންނަނިވި  )ހ(  .62 ެއކ ލެިވެގންވަނީ  ބޯޑ   މެނޭޖްމަންޓް  އެްގޒެކެޓިވް 

 މަޤާމ ތަކ ެގ މައްޗަށެވެ. 

 ؛ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  (1)   

 އަދި ؛ ޑެޕިއ ޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  (2)   

ދަރަ  (3)    ޑައިރެކްޓަރޭޓް  އަދި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޖައިކޮމާންޑް  ަގިއ 

 ބަހާތަކ ެގ ވެރިން. 

 ރ އެްގޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑ ެގ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނަ )ށ(  

 ނ ވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ. 

 

 އެގާރަވަނަ ބާބ  

 އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ން އަދި އެހެނިހެން މަޤާމ ތައް 

 
މަޤާމ ތަކަކީ،    .63 އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ންގެ މަޤާމ   އޮފިސަރ ންެގ  ކޮމިޝަންޑް  އެްގޒެކެޓިވް  ފ ލ ހ ނެްގ 

މަޤާމ ން  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ސ ޕްރިންޓެންޑެންޓް  ޗީފް  ތެރެއިން،  އޮފިސަރ ންެގ 

 ފެށިެގން މަތީެގ ރޭންކ ެގ ފ ލ ހ ންނެވެ.

 

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެއް ކަމ ގައި  

 ކަނޑައެޅ ން 
އޮފިސަރަކ    )ހ(  .64 ފ ލ ހ ންެގ  ރޭންކަށް  އޮފިސަރެއްެގ  އެްގޒެކެޓިވް 

ެއއްޮގތްވާ  ންޢައްޔަ ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކ ރާނީ، 

މަތިން   މަޝްވަރާެގ  ބޯޑ ެގ  މެނޭޖްމަންޓް  ެއގްޒެކެޓިވް  ޮގތ ެގމަތިން 

 ކޮމިޝަނަރެވެ. 

ކ ރަންވާނީ އޭނާ ންއެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރެއްެގ މަޤާމަކަށް މީހަކ  ޢައްޔަ )ށ(  

 ބެލ މަށްފަހ ގައެވެ. އެ މަޤާމަށް އެކަށޭނަ މިންވަރ  

ނ ވަތަ  )ނ(   ހ ނަރ ތަކެއް  ޚާއްޞަ  ވަކިކަހަލަ  މަޤާމ ތަކަކީ  ވަކިކަހަލަ 
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މަޤާމަކަށް  ލިބިހ ރި  ޤާބިލ ކަމެއް  ޢިލްމީ  ޚާއްޞަ 

ެއ މަޤާމަށް   ،ކ ރަންވާނީންއެ މަޤާމަކަށް ޢައްޔަ، ވާންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ

ލިބިެގންާވ   ހ ނަރ   ޤާބިލ ކަމާއި  ޢިލްމީ  ޚާއްޞަ  ބޭނ ންވާ  އެ 

 މީހެކެވެ. 

ެއްގޒެކެޓިވް   )ރ(   މީހަކ   ހައިސިްއޔަތ ން  ކ ރިއެރ މެްއެގ  މަޤާމ ެގ 

ޢައްޔަ މަޤާމަކަށް  އެްއވެސް  ންއޮފިސަރެްއެގ  މިޮގތ ން  ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

ޢައްޔަ ަގާވއިދާ    ،ކ ރެވޭނީންފަރާތެއް  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ލަފާ   ބޯޑ ން  މެނޭޖްމަންޓް  ެއްގޒެކެޓިވް  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ 

 ދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަމ ަގއި ވާނަމައެވެ. 

 

ބޭނ ންވާ   .65 އެހެން މަޤާމ ތައް  ހިންގ މަށް  ޮގތެްއަގއި  އެކަށީެގންވާ  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

މި   މަޤާމ ތައް    12ޤާނޫނ ެގ  މިންވަރަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 އ ފެއްދ މ ެގ ބާރ  ވަޒީރ ެގ ލަފާެގމަތިން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

ދާއިމީ  )ހ(  .66 ކ ރ ން ން ވަގ ތީ މ ވައްޒަފ ން ޢައްޔަ  މ ވައްޒަފ ންެގ  ޢާންމ   ދިނ މަށްޓަކައި  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ 

ބޭނ ންވާކަމަށް  މަޤާމ ތަކ ެގ   މ ވައްޒަފ ންނަށް  ވަގ ތީ  އިތ ރަށް، 

ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ ދަށ ން ވަގ ތީ    ،ކޮމިޝަނަރަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްަގއި 

 ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިެގންެވއެވެ.   ،ކ ރ މ ެގ ބާރ ންމ ވަްއޒަފ ން ޢައްޔަ

ޢައްޔަ )ށ(   މ ަވއްޒަފަކ   އަންނަނިވި  ން ވަގ ތީ  ޙާލަތްތަކ ަގއި،  ކ ރެވޭނީ 

 އ ފެއްދ މަށްފަހ ަގެއވެ.   މެއްވަގ ތީ މަޤާ

މަސައްކަތެއްކ ރ މަށް    (1)    ވަކި  ދަށ ން  ކޮންޓްރެކްޓެއްެގ  ވަކި 

 ނ ވަތަ ވަކި މަޝްރޫޢެއް ހިންގ މަށް، ަވކި މ އްދަތަކަށް. 

ދާއިރާެއްއަގއި   (2)    ވަކި  ދަށ ން  ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ  ވަކި 

 މ އްދަތަކަށް.ވަކި ، ޚިދ މަތްކ ރ މަށް
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މާލީ ޢިނާޔަތެއް ދެވޭ ނ ވަތަ މާލީ ޢިނާޔަތެއް ނ ދެވޭ ޮގތަށް   (3)   

ޕްރޮްގރާމެއްެގ  އިންޓަރންޝިޕް  ހިންާގ  ފަރ މާކޮށް 

 ބައިވެރިއެްއެގ ޮގތ ން އިންޓަރންސްއިންެގ ޮގތ ަގއި. 

އަހަރ ދ ވަހަށްވ ރެ ދިގ  އް( ދޭ) 2ވަގ ތީޮގތ ން ޢަްއޔަންކ ރެވޭ ީމހަކ   )ނ(  

އަހަރ ދ ވަހަށްވ ރެ   ދެ  ނ ވާނެެއވެ.  ޢައްޔަންކޮށްެގން  މ އްދަތަކަށް 

ޮގތ ަގއި   މަޤާމެއްެގ  ދާއިމީ  މަޤާމ   މ ަވއްޒަފެްއެގ  އެ  އިތ ރ ވާނަމަ، 

 ހަމަޖެހިެގންދާނެއެވެ.

ޢަްއޔަ )ރ(   ޮގތ ަގއި  މ ަވއްޒަފ ންެގ  މ ަވއްޒަފ ންވެސް ކ ރާ  ންވަގ ތީ 

މަސައްކަތްކ ރ މަށް   ،ކ ރަންވާނީންޢައްޔަ ޚިދ މަތ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   ިމ ޤާނޫނ ަގއި އަދި މި  ،އެކަށީެގންވޭތޯ ބެލ މަށްފަހ 

އެްއޮގތްާވ   އ ސޫލ ތަކާ  ބަޔާންވެެގންވާ  ގަވާއިދެްއަގއި  ހަދާ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ވަގ ތީ  ފ ލ ހ ންެގ   )ބ(   މަޤާމަކަށް  އެއްެވސް  ދާއިމީ  ޚިދ މަތ ެގ 

 ކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. ންމ ވަްއޒަފ ން ޢައްޔަ

 

ފ ރިހަމަ   )ހ(  .67 ކޮންސްޓަބިއ ލަރީ   ސްޕެޝަލް  އެންމެ  ވާޖިބ   މަސްއޫލިއްޔަތާއި،  މަޤްޞަދާއި،  ފ ލ ހ ންެގ 

ކޮންސްޓަބިއ ލަރީެގ ނަމ ަގއި ޮގތ ަގއި އަދާކ ރ މަށްޓަކައި ސްޕެޝަލް  

ވަޒީރ ެގ   އިޚްތިޔާރ ،  އ ފެއްދ މ ެގ  ބަޔަކ   ފ ލ ހ ންެގ  ޚާއްޞަ 

 ލަފާެގމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ފ ލ ހ ންެގ  )ށ(   ޚާއްޞަ  ހިމެނޭނީ  ކޮންސްޓަބިއ ލަރީަގއި  ސްޕެޝަލް 

 .ޮގތ ަގއި މަސަްއކަތް ކ ރ މަށް އެދޭ ބައެކެވެ

ވަޒީފާދީ،   )ނ(   މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ކޮންސްޓަބިއ ލަރީެގ  ސްޕެޝަލް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނީ، ކަމާގ ޅޭޮގތ ން ޢަމަލ ކ ރ މަށް 

އ ސޫލ ތަކާ   ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
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 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ަމޤާމ ތަކާއި ސްޕެޝަލް   )ރ(   މ ަވއްޒަފ ންެގ  ކޮންސްޓަބިއ ލަރީެގ 

ހަމަޖައްސާނީ  ކަނޑައަޅަިއ،  ޢިނާޔަތްތައް  އެންމެހައި  ރޭންކ ތަކާއި 

 .ވަޒީރެވެ

އަދާކ ރާ   )ބ(   ަވޒީފާ  މ ވަްއޒަފ ން  ކޮންސްޓަބިއ ލަރީެގ  ސްޕެޝަލް 

ހިން ކަންތައްތައް  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ކަނޑައެޅ މާއި،    ގައިތަންތަން 

 .ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ

ޤާނޫނ ަގއި   )ޅ(   މި  މ ވައްޒަފ ން  ހ ރިހާ  ކޮންސްޓަބިއ ލަރީެގ  ސްޕެޝަލް 

 .ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފ ލ ހ ންެގ ހ ވާކ ރަން ވާނެެއވެ

ޤާނޫނ ަގއި   )ކ(    މި  މ ަވއްޒަފ ންނަށް  ކޮންސްޓަބިއ ލަރީެގ  ސްޕެޝަލް 

އިޚްތިޔާރ ތަކާއި،  ފ ލ ހ ންނަށް   ބާރ ތަކާއި،  އެންމެހައި  ލިބިެގންވާ 

 .ޙިމާޔަތްތަކާއި ޙައްޤ ތައް ލިބިެގންވެެއވެ

ަވޒީފާަގއި  )އ(    މ ަވއްޒަފ ން  ކޮންސްޓަބިއ ލަރީެގ  ސްޕެޝަލް 

ކަނޑަައޅާ   ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނީ 

މ އްދަތަ ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނަރ  ފެށިެގން  މި ތާރީޚަކ ން  ކަށް، 

ކޮންސްޓަބިއ ލަރީެގ   ސްޕެޝަލް  އެކ ލަވާލެވޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 .ަގާވއިދ ެގ ދަށ ންނެވެ 

 

 ބާރަވަނަ ބާބ  

 ވަޒީރ ގެ ދައ ރ  

 
ދިނ މ ގެ  )ހ(  .68 ވަޒީރ ގެ ދައ ރ   ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ  ޮގތ ެގމަތިން  އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  މި 

ސަރ ކާރ ެގ   ޒިންމާ  ކަންކަމ ެގ  އެންމެ އެންމެހައި  އ ފ ލާ  ފަރާތ ން 

ކަންކަމ ަގިއ   ގ ޅޭ  ޚިދ މަތާ  ފ ލ ހ ންެގ  ވަޒީރެވެ.  އިސްފަރާތަކީ 
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މަޖިލީހަށް ރައްޔިތ ންެގ  ޖަވާބ ދާރީވާނީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި 

 ވަޒީރެވެ. 

ަވޒީރ  އެ ޒިންމާ އ ފ ލާނީ،  )ށ(   ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި،  މި މާއްދާެގ )ހ( 

ޖިކް ޓީބަޔާންެވެގންާވ ޮގތ ެގމަތިން ކަނޑަައޅާ ސްޓްރެމި ޤާނޫނ ަގއި  

އަޔަރމަންޓާިއ އެކިެއކި ޢާންމ  ސިޔާސަތ ތަކާއި، ދޭ  ކ ޕޮލިސިންގ ރި

އެކަށަައޅާ   މިންަގނޑ ތަކާއި،  ކަނޑައަޅާ  އިރ ޝާދ ތަކާއި،  ޢާންމ  

ސިޔާސަތ ތަކާިއ   ެއ  ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  އެްއޮގތްވާ  ހަމަތަކާ 

ލިބިފައިވާ  ހަމަތައް    އިމިންަގނޑ ތަކާ އިތ ބާރ   ކަނޑައަޅަންވާނީ 

ާވޖިބ ތައް  ފ ލ ހ ންެގ  ދިނ މަށާއި،  ޚިދ މަތެއް  ފ ލ ހ ންެގ 

ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށާއި  މާޙައ ލެްއ  ވަސީލަތް  ، ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ 

ވަޒީފާ   އަދާކ ރާ  ފ ލ ހ ން  އަދި  ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށާިއ، 

މިންަގނޑ  ބަލައި ދެނަެގނެވޭނެ  ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއެކ  އަދާކ ރަމ ންދާ  

 އެ އ ސޫލ ތައް ތަންފީޛ ކ ރ މަށެވެ.   ،އ ސޫލ ތައް ތަޢާރ ފ ކޮށް

 

ޮގތ ެގމަތިންކަން   .69 ވަޒީރ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރ ތައް  އެއްޮގތްާވ  ޤާނޫނާ  މި  ހިނގަމ ންދަނީ  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ 

ވަޒީރ ެގ   ޚިދ މަތް ކަށަވަރ ކ ރ ަމކީ  ފ ލ ހ ންެގ  އެޮގތ ން،  ަމސްއޫލިްއޔަތެކެވެ. 

ވަޒީރަށް  ޚިދ މަތް  އެ  ޮގތާއި،  ހިންާގނެ  ދަށ ން  ބެލ މ ެގ  ވަޒީރ ެގ 

 ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވާނެ ޮގތް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. 

ރި )ހ(   ޕޮލިސިންގ  ކަނޑައަޅައި  ކ ސްޓްރެޓީޖިކް  ައޔަރމަންޓް 

 ؛އެންގ ން ރަށްކޮމިޝަނަ

މަސަްއކަތްކ ރާ،   )ށ(   އެްއވަރަށް  ހޭދައާ  ކ ރާ  ނެރެދެވޭ،  ނަތީޖާ 

ރައްޔިތ ންނަށް ދިމާާވ ކަންކަމ ަގިއ އީޖާބީޮގތ ން ޙަރަކާތްތެރިވާ އަދި 

ޤާއިމ ކ ރ ަމށްޓަކަިއ    ވިޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަނި  ޚިދ މަތެްއ  ފ ލ ހ ންެގ 

އ ސޫލ ތަ ހަމަތަކާއި  ޢާންމ   ެއކަށަައޅަންޖެހޭ  ކާއި  ވަޒީރ  
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 ؛ސިޔާސަތ ތަކާއި މިންަގނޑ ތަްއ އެކަށަެއޅ ން

ޢައްޔަ )ނ(   ވަޒީރ   ޚިދ މަތަށް  އެމީހަކ  ންފ ލ ހ ންެގ  ނ ވަތަ  ކ ރަންޖެހޭ 

ކ ރ މ ަގއި ަވޒީރ ެގ ރ ހ ން ހޯދަންޖެހޭ މަޤާމ ތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން  ންޢައްޔަ

 ؛އަދާކ ރަންޖެހޭ ދައ ރ  އަދާކ ރ ން

ޚިދ މަތްދިނ މ ަގއި  ކ ށްކ ރ ން   )ރ(   މ ޖ ތަމަޢަށް  ޮގތ ންނާއި،  ހ އްޓ ވ މ ެގ 

ކަނޑައަޅައި   މިންަގނޑ   ޢާންމ   ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ  ފ ލ ހ ން 

 ؛އެންގ ން

ކަނޑައަޅާ   )ބ(   ވަޒީރ   ދެމ ންދާޮގތް،  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ 

 ؛ންޔ އ ސޫލެްއެގމަތިން، ެއކި މ އްދަތ ތަކ ަގއި ބަލަމ ން ދި

ފ ލ ހ ންެގ  )ޅ(   ތައްޔާރ ކ ރާ  މައްޗަށް  ހިންިގޮގތ ެގ  އަހަރ   ފާއިތ ވި 

ރިޕޯޓެއް އަހަރ   ރަްއޔިތ ންެގ    ، ޚިދ މަތ ެގ  އަހަރެއްެގ  ކޮންމެ 

ކ ރިން ޖަލްސާެގ  ފ ރަތަމަ  ދައ ރ ެގ  ފ ރަތަމަ    ،މަޖިލީހ ެގ 

 ؛ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ ވ ން

ކަނޑަައޅަންޖެހޭ   )ކ(    ވަޒީރ   ބެލ މަށްޓަކައި  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 ؛އިންޑިކޭޓަރ ތައް ކަނޑައެޅ ންމިންަގނޑ ތަކާއި  

 ؛ހިންގ މ ެގ ނިޒާމ ެގ ފަސޭހަކަން   (1)   

 ؛ފ ލ ހ ންނާމެދ  ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  އޮތް ނިސްބަތް  (2)   

ކ ށ ެގ އަނިޔާެގ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހ ން ފ ލ ހ ންނާމެދ  ކ ރާ   (3)   

 ؛އިތ ބާރ 

އޭެގ    (4)    ހިނާގޮގތާއި،  ތަޙްޤީޤ ތައް  ައވަސްމިނާިއ ފ ލ ހ ންެގ 

 ؛އޭެގ ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ މިންވަރ  

 ؛ފ ލ ހ ން ޒިންމާ އ ފ ލާ މިންވަރ   (5)   

ޚަރަދ ކ ޑަ    (6)    އެންމެ  ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ  ވަސީލަތްތައް  ފ ލ ހ ން 

 ؛އެންމެ ނަތީޖާ ހެޔޮޮގތް އިޚްތިޔާރ ކ ރާ މިންވަރ 
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 ؛ފ ލ ހ ން އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް ތަބާވާ މިންވަރ   (7)   

ވަޒަންކ ރ ަމށްޓަކައި،   )އ(    ހިނާގނ ހިނާގޮގތް  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ  މ ޅި 

 ؛އަންނަނިވި ކަންކަން ބަލާނެ ހަމަތައް ކަނޑަެއޅ ން

ހިނަގމ ންދާ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ކަނޑަައޅާފައި އޮންނަ ޕްލޭނާ   (1)   

 ؛އެްއޮގތަށް ނަތީޖާ ހާސިލ ކ ރެޭވ މިންވަރ 

ކ ރިމަތިވާ  ވާޖިބ     (2)    ފ ލ ހ ންނަށް  އަދާކ ރ މ ަގިއ 

 ؛ޮގންޖެހ ންތައް

 ފ ލ ހ ންނަށް ހ ރި މާއްދީ ވަސީލަތްތަކ ެގ ދަތިކަން.   (3)   

އަދާކ ރަންޖެހޭ   )ވ(    ަވޒީރ   ގ ޅޭޮގތ ން  ޚިދ މަތާ  ފ ލ ހ ންެގ 

ގ ޅިެގން  މ އައްސަސާައކާ  އެހެން  ދައ ލަތ ެގ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، 

ެއއިން   ކ ރަންޖެހޭ ނ ވަތަ  ލިބިެގން  އެއްބާރ ލ ން  ފަރާތެްއެގ 

އެ  ނ ަވތަ  ގ ޅިެގން  މ ައއްސަސާއަކާ  އެ  ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ، 

 މ އައްސަސާެގ ެއއްބާރ ލ ން ލިބިެގން އެކަެމއް ކ ރ ން. 

މަޤް )މ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި  ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި  ޞަމި  ދ ތަްއ 

ިއސްކަންދީެގން ދާއިރާައކަށް  އޮޕަރޭޝަންތައް ވަކި  ޚާއްޞަ   

ސަމާލ ކަންދީެގން  ޚާއްޞަ  ދާއިރާއަކަށް  ވަކި  ހިންގ މާއި، 

ފ ލ ހ ންނަށް   ކަނޑައަޅައި  މ އްދަތެއް  ވަކި  ހިންގ މަށް  ތަޙްޤީޤ ތައް 

 އެންގ މ ެގ ބާރ  ވަޒީރަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 

ތަޙްޤީޤ   )ފ(   މައްސަލަެއްއެގ  ވަކި  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ފ ލ ހ ންނަށް 

ލަސްވާކަމ ެގ ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަ ނ ވަތަ ތަޙްޤީޤެއް ލަސްވާކަން  

އަަވސްކ ރ މަށް  ތަޙްޤީޤ   ަމްއސަލައެްއެގ  އެ  ފާހަަގކ ރެިވއްޖެނަމަ 

ަމޢ ލޫމާތ    ގ ޅޭ  ތަޙްޤީޤާ  މައްސަލައެްއެގ  ަވކި  އެންގ މާިއ، 

 ސާފ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ަވޒީރަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ދަށ ން ވަޒީރ  އެންގ މެއް އަންަގއިފިނަމަ، އެ މި މާއްދާެގ )ފ( ެގ   )ދ(  
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ސަބަބ ،  މެދ ވެރިވި  ލަސްވ މަށް  ތަޙްޤީޤ   މައްސަލަެއއްެގ 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވަޒީރަށް ލިޔ މ ން ފޮނ ވަންވާނެެއެވ.

ވަޒީރަށް ލިބިދޭ ބާރ  ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި އަންާގ  )ތ(   މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

ޮގތެްއގައި ޢާންމ   ކޮމިޝަނަރަށެވެ. އެންގ ންތަްއ  އަންަގންވާނީ   

އެހެންނަމަވެސް، ވަކި މަްއސަލައަކާ ގ ޅިެގން މި މާއްދާެގ )ފ( ެގ  

އެންގ މާއި،   އެންގ ންތައް  އަންަގންޖެހޭ  ފ ލ ހަކަށް  އެހެން  ދަށ ން 

ވަޒީރަށް   އަންަގންޖެހިއްޖެކަމަށް  އެންގ ންތައް  ފ ލ ހ ންނަށް  ވަކިވަކި 

 ކ ރެވިދާނެެއވެ. ފެންނަ ޙާލަތ ަގއި ެއޮގތަށް ޢަމަލ 

ފ ލ ހ ންެގ  )ލ(   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި 

ފ ލ ހ ންެގ  ޖަވާބ ދާރީވ މަށްޓަކަިއ،  ަވޒީރ   ގ ޅޭޮގތ ން  ޚިދ މަތާ 

މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ މ ެގ  ޮގތާބެހޭ  ހިނަގމ ންދާ  ކަންކަން  ޚިދ މަތ ެގ 

 ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ބާރ ، ަވޒީރަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ޮގތ ން ފ ލ ހ ންނާ 

ލަފާ   )ގ(    ދޭ  ބޯޑ ން  ޕޮލިސް  ކަންކަމ ަގއި  އެކި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ތަންފީޛ ކ ރ މަށް އަންަގންޖެހޭ އެންގ ންތައް ކޮމިޝަނަރަށް ެއންގ މ ެގ  

 ބާރ  ވަޒީރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

ވަޒީރ  ވަކިވަކި އެންގ ން  

 ނޭންގ ން 
މި މި   )ހ(  .70 ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި 

ބާރ    69ޤާނޫނ ެގ   ލިބިދޭ  ވަޒީރަށް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި އަންާގ އެންގ ންތައް އަންަގންވާނީ ކޮމިޝަނަރަށެވެ.  

އެންގ މެއްނަމަ   ރކޮމިޝަނަ އަންަގންޖެހޭ  ވަގ ތ ން  ނޫންފަރާތަކަށް 

ކޮމިޝަނަ ހ ރެ  ސަބަބަކާ  އެނޫންެވސް  ނޫންފަރާތަކަށް   ރނ ވަތަ 

އެންގ މެއް އަންަގންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއިެވސް ފ ލ ހ ންެގ ެއްގޒެކެޓިވް  

އަންަގިއ   އެންގ ެމްއ  ަވކި  މ ވަްއޒަފަކަށް  ނޫން  އޮފިސަރަކަށް 

 ނެެއވެ.  އަމ ރ ކޮށްެގން ނ ވާ
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ވަޒީރ    )ށ(   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢާންމ ކޮށް  އަންާގނީ  ކަންކަން  ބޭނ ންވާ  އަންަގން  ފ ލ ހ ންނަށް 

މަސައްކަތްތަކެްއ   ވަކި  ފ ލ ހ ންެގ  ޮގތ ަގިއ  އެންގ މެްއެގ  އަންާގ 

ނ ވަތަ ވަކި ދާއިރާތަކެއްަގއި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކެްއ ކ ރަންވީޮގތ ެގ  

  ސިޔާސަތ  ކަނޑަައޅާ އ ސޫލ ންނެވެ.  މައިަގނޑ 

މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ޤާނޫނ ައސާސީެގ   )ނ(  

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި    242 ބޭނ މަށްޓަކައި،  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ަވޒީރ   ގ ޅޭޮގތ ން  ޚިދ މަތާ  ފ ލ ހ ންެގ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ 

ފ ލ ހ   ހިނަގމ ންދާ ޖަވާބ ދާރީވ މަށްޓަކައި،  ކަންކަން  ޚިދ މަތ ެގ  ންެގ 

މަޤާމ ތަކ ަގިއ   ފ ލ ހ ންެގ  ޮގތ ން  ސާފ ކ ރ މ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   ޮގތާބެހޭ 

 ތިބޭ ފަރާތްތަކާ ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ބާރ ، ވަޒީރަށް ލިބިެގންެވއެެވ.

 

 ތޭރަވަނަ ބާބ  

 ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައ ރ  

 
ތަޙްޤީޤ ތައް ހިންގ މ ގައި  

 ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައ ރ  
ފ ލ ހ ން ހިންާގ އެކިއެކި ތަޙްޤީޤ ތައް ހިންަގނީ ޤާނޫނާ އެްއޮގތަށްތޯ ބެލ މަށް   .71

ޖެނެރަލަށް   223ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ކާ ޤަފ ލ ހ ން ހިންާގފައިވާ ނ ވަތަ ހިންަގމ ންދާ ތަޙްޤީ  ،ލިބިދޭ ބާރ ެގ ދަށ ން

ތަޙްޤީ އެ  ބޭނ ންވާނެ  ކޮންމެހެން  އ ފ ލ މަށް  ދަޢ ވާ  ކާގ ޅޭ  ޤަގ ޅިެގން 

ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ބާރ   އެންގ މ ެގ  ފ ލ ހ ންނަށް  ބަޔާންކޮށްދިނ މަށް  މަޢ ލޫމާތ  

 ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ  

 އިރ ޝާދަށް އެދ ން 
ޙާލަ )ހ(  .72 ކ ރަމ ންދާ  ތަޙްޤީޤެއް  ވަކި  ތަޙްޤީޤަކާ ފ ލ ހ ން  އެ  ތ ގައި، 

ގ ޅޭޮގތ ން ަވކިކަމެްއ ކ ރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކ ރަން ބޭނ ންާވ ކަމެއް،  
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ނ ވަތަ   ކަމެްއކަން  ހިމެނޭ  ދާއިރާއެްއަގިއ  ވަކި  ޤާނޫނ ެގ  އެީއ 

ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި،  ނޫންކަން 

 ެގންވެއެވެ. އިރ ޝާދަކަށް އެދ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ލިބި

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ިއރ ޝާދަށް  )ށ(  

ގ ޅޭޮގތ ން   އެކަމާ  އަދި  ލިޔ މ ންނެވެ.  އެދެންވާނީ  ފ ލ ހ ން 

 ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް އިރ ޝާދ  ދޭނީވެސް ލިޔ މ ންނެވެ. 

ވަކި   )ނ(   ަވކިޮގތަކަށް  ޖެނެރަލް  ވަކި  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ޙާލަތެްއަގިއ 

ދީފިކަމަށްވާނަމަ ފ ލ ހ ންނަށް  އިރ ޝާދަކަށް   ،އިރ ޝާދެއް  ެއ 

 ފ ލ ހ ން ތަބާވާންވާނެއެވެ. 

ެއންމެހައި  )ރ(   ދޭ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ިމ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ 

 އިރ ޝާދ ތައް ފ ލ ހ ން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި ދަފްތަރ ކ ރަންވާނެެއވެ.  

 

 ސާދަވަނަ ބާބ  

 ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާބެހޭ، ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ކޮމިޓީގެ ދައ ރ  

 
ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާބެހޭ،  

ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ކޮމިޓީގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ  

ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތައް ހިނާގނ ހިނާގޮގތް ބަލަމ ން ެގންދިޔ މަށް ރައްޔިތ ންެގ    .73

އޮންނަންވާނެކަ ކޮމިޓީެއއް  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  މަޖިލީހ ަގއި  ވަނަ   241މަށް 

ރައްޔިތ ންެގ   މައްޗަށް  ޚިދ މަތްތަކ ެގ  ސަލާމަތީ  ބަޔާންކ ރާތީާއއި،  މާއްދާަގއި 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ހިންޭގނެކަމަށް  ބާރ   )ށ(    239މަޖިލީހ ެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާިއ،  މާއްދާަގއި    236ަގއި  ވަނަ 

ސަ ޚިދ މަތް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ފ ލ ހ ންެގ  ތެރޭަގއި  ޚިދ މަތްތަކ ެގ  ލާމަތީ 

މަޤްޞަދ ތަކަކީ  މައިަގނޑ   ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ހިމެނޭކަމަށްވާތީއާިއ، 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާިއ،    244ކޮބައިކަން  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ހިނަގމ  އ ފެދި  ދަށ ން  މާއްދާތަކ ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ންދާ  ބަޔާންކ ރެވިދިޔަ 
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ސަލާމަތީ  ބެލ މަށްޓަކައި،  ހިނާގނ ހިނާގޮގތް  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ 

ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  ކޮމިޓީއަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ޚިދ މަތްތަކާބެހޭ، 

ފ ލ ހ ންނާ  ވަޒީރާއި  ގ ޅޭޮގތ ން  މަސައްކަތާ  ކ ރަމ ންދާ  ޚިދ މަތ ން 

ން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ސ ވާލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. އަދި ައންނަނިވި ކަންކަމާ ގ ޅޭޮގތ 

 ޮގތ ެގ ލަފާ ދެވިދާނެއެވެ. 

މ ޖ ތަމަޢ ެގ އަމަންއަމާންކަމާިއ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓ މ ެގ ޮގތ ން  )ހ(  

ކޮބައިކަން   ސިޔާސަތ ތަކަކީ  މައިަގނޑ   ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާ 

ބަދަލެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ސިޔާސަތަކަށް  ެއއިން  ކަށަވަރ ކ ރ ާމއި 

ބަދަލެއް އެ  ފެނިްއޖެނަމަ،  ކޮމިޓީއަށް  ަވޒީރަށާިއ    ، އޮތްކަމަށް 

 ؛ކޮމިޝަނަރަށް އެންގ ން

ޙިމާޔަތްކޮށްދީ،  )ށ(   މީހ ން  ެއންމެހައި  އ ޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ގ ޅޭޮގތ ން   ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މާ  ެގދޮރ   މ ދަލާއި  އެބައިމީހ ންެގ 

ސިޔާސަތ ތަކަކީ   މަިއަގނޑ   ކަށަވަރ ކ ރ މާިއ  ެގންގ ޅޭ  ކޮބައިކަން 

ކޮމިޓީއަށް  އޮތްކަމަށް  ބަދަލެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ސިޔާސަތަކަށް  އެއިން 

 ؛ަވޒީރަށާއި ކޮމިޝަނަރަށް އެންގ ން  ،ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް

ބެލެހެއްޓ މާއި   )ނ(   ރައްކާތެރިކޮށް  ހެކިތައް  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި  ކ ށް  ޖިނާއީ 

ތައްޔާރީތަްއ  މައްސަލަތައް   ބޭނ ންވާނެ  ހ ށަހެޅ މަށް  ޝަރީޢަތަށް 

ކޮބައިކަން   ސިޔާސަތ ތަކަކީ  ޢާންމ   ެގންގ ޅޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  ކ ރ މާ 

ބަދަލެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ސިޔާސަތަކަށް  ެއއިން  ކަށަވަރ ކ ރ ާމއި 

ބަދަލެއް އެ  ފެނިްއޖެނަމަ،  ކޮމިޓީއަށް  ަވޒީރަށާިއ    ، އޮތްކަމަށް 

 ؛ކޮމިޝަނަރަށް އެންގ ން

ޤާނޫނ  ނެެގހެއްޓ މ ަގއި ެގންގ ޅޭ ޢާންމ  ސިޔާސަތ ތަކަކީ ކޮބައިކަން   )ރ(  

ބަދަލެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ސިޔާސަތަކަށް  ެއއިން  ކަށަވަރ ކ ރ ާމއި 

ބަދަލެއް އެ  ފެނިްއޖެނަމަ،  ކޮމިޓީއަށް  ަވޒީރަށާިއ    ، އޮތްކަމަށް 
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 ؛ކޮމިޝަނަރަށް އެންގ ން

ނ ވަތަ   )ބ(   ހިންަގމ ންދާ  އެކިއެކި  ފ ލ ހ ން  ހިންާގފައިާވ 

ތެރެއިން  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ  އޮޕަރޭޝަންތަކާއި 

 ؛ހިނަގމ ންދާ ތަޙްޤީޤަކަށް ހ ރަސްނޭޅޭނެ މަޢ ލޫމާތ  އޮޅ ން ފިލ ވ ން

ނެރެވެމ ންދާ  )ޅ(   ނަތީޖާ  ބޭނ ންވާ  ނެރ މަށް  ޚިދ މަތ ން  ފ ލ ހ ންެގ 

ެގންނަންޖެ ގ ޅޭޮގތ ން  އެކަމާ  ބެލ މާއި  ބަދަލެއް ނިސްބަތް  ހޭ 

ބަދަލެއް އެ  ފެނިްއޖެނަމަ،  ކޮމިޓީއަށް  ަވޒީރަށާިއ    ، އޮތްކަމަށް 

 ؛ކޮމިޝަނަރަށް އެންގ ން

މީހ ންނާމެދ  ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާ އ ސޫލ ތައް  )ކ(    ބަންދ ކ ރެވޭ  ތަޙްޤީޤަށް 

ޮއތްކަމަށް  ބަދަލެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ކަމަކަށް  ެއއިން  ދެނެަގތ މާއި 

ބަދަލެއްކޮމިޓީއަށް   ެއ  ކޮމިޝަނަރަށް   ،ފެނިއްޖެނަމަ،  ަވޒީރަށާއި 

 ؛އެންގ ން

ދެމ ންދިޔ ަމށްޓަކައި   )އ(    ޮގތެްއަގއި  އިތ ބާރ ހ ރި  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ 

ފިޔަވަޅ ތަކަކީ   އަޅަންޖެހޭ  އާލާކ ރ މަށްޓަކައި  އިތ ބާރ   ރައްޔިތ ންެގ 

ފިޔަވަޅ ތައް އެ  ފާހަަގކޮށް،  ކޮމިޝަ  ،ކޮބައިކަން  ނަރަށް ަވޒީރަށާއި 

 ؛އެންގ ން

ފ ލ ހ ން އެކިއެކި ކަންކަމ ަގިއ ެގންގ ޅޭ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކާއި   )ވ(   

އެ   ހޯދައި،  މަޢ ލޫމާތ   ހޯދަންޖެހޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  ހަތިޔާރާ 

ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ އ ސޫލ ތައް ދިރާސާކޮށް، އެއިން ކަމަކާ ގ ޅޭޮގތ ން  

ކަމެއް   އެކަެމއްފާހަަގކ ރެވޭ  ަވޒީރަށާއި    ،އޮތްކަމަށްވާނަމަ، 

 ؛ކޮމިޝަނަރަށް އެންގ ން

ޤާނޫނ ެގ   )މ(   މި  ކަމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަްއ  ވަނަ    69ވަޒީރ ެގ 

ނިސްބަތް  ކ ރަމ ންދާ  ަވޒީރ   ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މާއްދާަގިއ 

 ؛ބަލައި، ަވޒީރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ ން
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ޤާނޫނ ަގއި  ކޮމިޝަނަރ ެގ   )ފ(   މި  ކަމ ަގިއ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  މަޤާމ ެގ 

ނިސްބަތް  އަދާކ ރަމ ންދާ  އޭނާ  މަސްއޫލިްއޔަތ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ؛ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ ން ރބަލައި، ކޮމިޝަނަ

ޚިދ މަތް ދިނ މ ަގއި ޒަމާނީ އަދި   )ދ(   ސިފަތަކާއި    ދީމިޤްރާޠީ ފ ލ ހ ންެގ 

އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ެގ އ ސޫލ ތައް ވަރ ަގދަކ ރ މަށްޓަކައި ައޅަންޖެހޭ  

ަވޒީރަށާއި   ފިޔަވަޅ ތައް  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  ފިޔަވަޅ ތައްކަމަށް 

ޤާނޫނަކަށް  ކަާމގ ޅޭޮގތ ން  އެންގ މާއި،  ޚިދ މަތަށް  ފ ލ ހ ންެގ 

ފެނިއްޖެނަމަ  ކޮމިޓީއަށް  އޮތްކަމަށް  ބަދަލެއް  ެއ  ެގންނަންޖެހޭ   ،

 ލާޙ ތައް ެގނައ މަށް ހ ށަހެޅ ން. ޞްއި

 

ކޮމިޓީގެ އެންގ ންތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން  

އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން  

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން 

ޚިދ މަތްތަކާބެހޭ  )ހ(  .74 ސަލާމަތީ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ މަށް  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ 

ދާއިރާަގއި އެ ކޮމިޓީން ކޮމިޓީއާ ޙަވާލ ކ ރެިވެގންވާ މަސްއޫލިްއޔަތ ެގ  

އަ މެންބަރ ންެގ  ޖ މްލަ  ކޮމިޓީެގ  ނިންމައި، ޣ އެ  ލަބިއްޔަތ ން 

ިއޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ   ގ ޅިެގން،  ކަންކަމާ  އަންާގ  ވަޒީރަށް  ލިޔ މ ން 

ފިޔަވަޅ    ަވޒީރ   ގ ޅޭޮގތ ން  ެއކަންކަމާ  ބަލައި،  ކަންކަން 

 އަޅަންވާނެއެެވ. 

ބަޔާންކޮށްފަ )ށ(   ގައި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޮގތ ެގމަތިން މި  ިއވާ 

ނެތް  އިޞްލާޙ ކ ރެވެން  ކަންކަން  އަންާގ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް 

ޙާލަތެއްަގއި އެކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ލިޔ މ ން ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާބެހޭ، 

ނ ވަތަ  ވަޒީރ   އެންގ މަކީ  ކޮމިޓީއަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ 

 ކޮމިޝަނަރ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 
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 ފަނަރަވަނަ ބާބ  

 ޕޮލިސް ބޯޑ  

 
މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ކޮމިޝަނަރާއި ޑެޕިއ ޓީ   )ހ(  .75 ޕޮލިސް ބޯޑ  

ޢައްޔަ އެންކޮމިޝަނަރ  ފަރާތެއް   ކ ރ މ ަގއި،  އެކަށޭނެ  މަޤާމަށް 

ިމ   ކ ރ މަށާއި،  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ކ ރަންޖެހޭ  ވަޒަންކ ރ މަށް 

މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް    76ޤާނޫނ ެގ   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ކަންކަމ ަގިއ   ލަފާދޭންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އަދާކ ރ މަށާއި، 

ކަނޑައަޅާ ލަފާދިނ މަށް  ޤާނޫނ ަގއި  ފަރާތްތަކަށް ވަޒީރަށާއި،  ފަިއވާ 

ނަމ ަގިއ   ެގ  ބޯޑ "  "ޕޮލިސް  ޮގތ ެގމަތިން  އަންނަނިވި  ލަފާދިނ މަށް 

ބޯޑެްއ    7 ެއކ ލެޭވ  މަްއޗަށް  މެންބަރ ންެގ  )ހަތެއް( 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ެއކ ލަވާލަންވާނެެއވެ.  

 ؛)ދޭއް( މެންބަރ ން 2ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކ ރާ   (1)   

ލިބިފައިވާ  ފަންނީ    (2)    ތަޖ ރިބާ  ތަޢ ލީމާއި    3ދާއިރާއަކ ން 

 ؛)ތިނެއް( މެންބަރ ން

ތެރެއިން،   (3)    ރައްޔިތ ންެގ  ޢާންމ   ހ ޅ ވާލަިއެގން  ޢާންމ ކޮށް 

 )ދޭއް( މެންބަރ ން. 2ކ ރިމަތިލާ 

ޢައްޔަންކ ރ މ ަގއި   )ށ(   މެންބަރ ން  ބޯޑަށް  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  މި 

ފަރާތްތަްއ އެކިއެކި   ލިބިފައިވާ  ތަޖ ރިބާ  ތަޢ ލީމާއި  ދާއިރާތަކ ން 

 ހިމެނ މަށް އިސްކަންދޭންވާނެެއވެ. 

( ަވނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ެމންބަރ ން  2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

 ކ ރާނީ ަވޒީރ ެގ ލަފާެގމަތިން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ. ންޢައްޔަ

ަވނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ެމންބަރ ން  (  3މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ރ(  

ޢާންމ ކޮށް ންޢައްޔަ އެކަމަށް  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ކ ރ މަށްޓަކައި 
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މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ތެރެއިން  މީހ ނެްގ  ކ ރިމަތިލާ  ހ ޅ ވާލ މ ން 

މެންބަރ ންެގ  ބަިއވެރިިވ  ވޯޓ ަގއި  ހާޒިރ ެވ  ޖަލްސާއެްއަގިއ 

ފާސްކ ރާ   ޢައްޔަންކ ރާނީ އަޣ ލަބިއްޔަތ ން  މަޤާމަށް  އެ  މީހ ން 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ. 

އަދާކ ރާ   )ބ(   ވަޒީފާ  ޚިދ މަތ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ  މެންބަރ ންނަކީ  ބޯޑ ެގ 

 މީހަކ ކަމ ަގއި ެވެގން ނ ވާނެެއވެ. 

  ޤާނޫނަށް   މި  ބޯޑ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ެގ(  ސާދަ)  14  ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން

 . އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ

 

 ޕޮލިސް ބޯޑ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.   .76 ޕޮލިސް ބޯޑ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ޤާނޫނ ތަކ ަގިއ   )ހ(   ޤާނޫނ އަސާސީއާއި  ގ ޅޭޮގތ ން  ޚިދ މަތާ  ފ ލ ހ ންެގ 

އ ސޫލ ތަކާ އެްއޮގތަށް ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ދެމ ންދޭތޯ  ބަޔާންވެފަިއވާ  

ެގންނަންޖެހޭ   އ ސޫލަކަށް  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  ފ ލ ހ ން  ބެލ މާއި، 

 ؛ބަދަލަކާމެދ  ފެންނަ ޮގތ ެގ ލަފާ ދިނ ން

 ދާއިރާަގއި  ޤާނޫނ ެގ ޤާނޫނ އަސާސީއާއި ޚިދ މަތް ފ ލ ހ ންެގ )ށ(  

 ޤާނޫނ އަސާސީއާއި  ސައްކަތްމަ ޚިދ މަތ ެގ ފ ލ ހ ންެގ އިއާ ހިންގ މ ަގ

 މާލިއްޔަތ   ދައ ލަތ ެގ، ދިޔ މ ަގއި  ކ ރަމ ން  ދާއިރާަގއި ޤާނޫނ ެގ

، ޮގތ ެގމަތިން އެއްޮގތްވާ ޤާނޫނ ތަކާ އެހެނިހެން ކަމާގ ޅޭ ޤާނޫނާއި

ކަންކަން ޚިދ މަތ ެގ ފ ލ ހ ންެގ  ބެލެހެއްޓ މ ަގއި ހިންގައި މާލީ 

 ؛ދިނ ން ލަފައެއް ފެންނަ ބަލައި ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ޮގތްތައް

ނިޒާމ ެގ   )ނ(   ފ ލ ހ ންނާމެދ  ތައ ދީބީ ފިޔަވަޅ  އެޅ މަށް ޤާއިމ ކޮށްފައިވާ 

އެޅ މަށް  ފިޔަވަޅ   ފ ލ ހ ންނާމެދ   ބޯޑ ން  ޑިސިޕްލިނަރީ  ދަށ ން 

ފ ލ ހ ންނަށް   އަދި  ހާމަކަންބޮޑ ،  އ ސޫލ ތަކަކީ،  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 
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ބާރ    ނ ދިނ މަށާއި،  ލިބިފައިވާ  ބޭނ ންކ ރިޔަ  ނަހަމަޮގތ ަގއި 

ނ ދިނ މަށް   އިހ މާލ ވިޔަ  ެއމީހ ން  ވާޖިބަށް  ފ ލ ހ ންެގ 

އެ  ކަށަވަރ ކ ރ ާމއި،  އ ސޫލ ތަކެއްކަން  ބައްޓަންކ ރެވިފަިއވާ 

ަގާވއިދ ން މ ރާޖަޢާކޮށް، އެ އ ސޫލ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ   އ ސޫލ ތައް 

 ؛ބަދަލާމެދ  ލަފާ ދިނ ން

މަ )ރ(   އެ ކ ށް  ދިރާސާކ ރ މާއި  ޕްރޮްގރާމްތައް  ހިންޭގ  ދ ކ ރ މަށްޓަކައި 

ޕްރޮްގރާމްތަކ ން ނަތީޖާ ނެރެވޭ މިންވަރ  ދިރާސާކޮށް ވަޒަންކ ރ މާއި  

ޮއތްކަމަށް  ކަެމއް  ފާހަަގކ ރެވޭ  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭކަމަށް 

 ؛ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމެްއެގ ލަފާ ދިނ ން

ޚިދ މަތް   )ބ(   ދީމިޤްރާޠީ ސިފަތަކާއި  ފ ލ ހ ންެގ  ދިނ މ ަގިއ ޒަމާނީ އަދި 

އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ެގ އ ސޫލ ތައް ވަރ ަގދަކ ރ މަށްޓަކައި ައޅަންޖެހޭ  

ކަމާގ ޅޭޮގތ ން   ދިނ މާއި،  ލަފާ  ފިޔަވަޅ ތަކާގ ޅޭ  ފެންނަ  ކަމަށް 

ފެނިްއޖެނަމަ،  އޮތްކަމަށް  ބަދަލެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ޤާނޫނަކަށް 

 ؛އެކަމާގ ޅޭ ލަފާ ދިނ ން

 ދެމ ންެގންދާ ރައްޔިތ ންނަށް ފަރާތ ން ޚިދ މަތ ެގ ފ ލ ހ ންެގ )ޅ(  

 ބަލައި  ސިޔާސަތ ތައް  ެއކ ލަވާލާފަިއވާ ގ ޅޭޮގތ ން ޚިދ މަތްތަކާ

، ފެންނަނަމަ ެގންނަން ބަދަލެއް ޚިދ މަތަކަށް އެފަދަ، ދިރާސާކ ރ މާއި

 ؛ލަފާދިނ ން ަމޝްވަރާާއއި ެގނައ މަށް ބަދަލެއް އެފަދަ

 ހާސިލ ކ ރ މަށް އެއިރަކަށް ޚިދ މަތ ން ފ ލ ހ ންެގ ދިވެހި )ކ(   

މިންވަރ   ހާސިލ ކ ރެވެމ ންދާ ލަނޑ ދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާފަިއވާ

 ކ ރިއެރ ވ ަމށްޓަކައި ތަރައްޤީކޮށް ޚިދ މަތް ފ ލ ހ ންެގ ބަލައި، ދިވެހި

 ؛ލަފާދިނ ން ފެންނަ ބޯޑަށް

 ފަރާތްތަކާ ކ ރިމަތިލާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއ ޓީ އަދި ކޮމިޝަނަރ )އ(   

 ބަޔާންކ ރާ ޤާނޫނ ގައި މި ކ ރ މަށް ބޯޑ ން ޕޮލިސް ގ ޅޭޮގތ ން
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 ؛ކ ރ ން ކަންކަން އެންމެހައި

 ވަކިކ ރ މާ  މަޤާމ ން ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއ ޓީ  އަދި ކޮމިޝަނަރ )ވ(   

 ބަޔާންކ ރާ ޤާނޫނ ގައި މި ކ ރ މަށް ބޯޑ ން ޕޮލިސް ގ ޅޭޮގތ ން

 ކ ރ ން.  ކަންކަން އެންމެހައި

މި  )މ(   އިތ ރ ން،  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި  މި 

މައްޗަށް  ބޯޑ ެގ  ޕޮލިސް  ޤާނޫނަކ ން  އެހެންވެސް  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ން 

 ލާޒިމ ކ ރާ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ ން.

 

ބޯޑަށް    .77 ޕޮލިސް ބޯޑ ގެ ދައ ރ   ދައ ރަކީ،  ޕޮލިސް  މެންބަރ ންެގ  )ހަތަރެއް(   4ޢައްޔަންކ ރެވޭ 

 އަހަރ ދ ވަހެވެ. 

 

އިންތިޚާބ ކ ރާ   .78 ޕޮލިސް ބޯޑ ގެ ރިޔާސަތ   ތެރެއިން  މެންބަރ ންެގ  ބޯޑ ެގ  ރިޔާސަތަކީ  ބޯޑ ެގ  ޕޮލިސް 

 ބޯޑ ެގ މެންބަރެކެެވ. 

 

އިދާރީ    .79 އިދާރީ އިންތިޒާމ ތައް  ބޭނ ންވާ  ހިންގ މަށް  ބޯޑ   ަވޒީރ  ޕޮލިސް  އިންތިޒާމ ތައް 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

 

 ސޯޅަވަނަ ބާބ  

 ފ ލ ހ ންނާމެދ  ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅ މާއި ތައ ދީބީ ފިޔަވަޅ  އެޅ ން 

 
ފ ލ ހ ންނާމެދ  ކ ރެވޭ ޝަކ ވާތައް  

 ބެލ މ ގެ އ ސޫލ  ކަނޑައެޅ ން 
ފ ލ ހ ންނާމެދ  ކ ރެވޭ ޝަކ ާވ ބަލައިަގނެ، އެ ޝަކ ވާެއްއ ބަލައި،  )ހ(  .80

ެއ   ތެރޭަގއި  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  އަޅަންޖެހޭނަމަ  ފިޔަވަޅ  

 ފިޔަވަޅ އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ކޮމިޝަނަރ ޤާއިމ ކ ރަންވާނެެއވެ.  

 ފ ލ ހ ންނާމެދ  އަންނަނިވި ބާވަތްތަކ ެގ ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅިދާނެެއވެ.  )ށ(  



 

 

 

 

 

 

 83 

ފ ލ ހަކ    (1)    ކ ށެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކ ށެއްކަމަށް  ކޮރަޕްޝަންެގ 

 ؛ކ ރ ން

ނ ވަތަ    (2)    ބޭނ ންކ ރ ން،  ބާރ ެގ  އެކަށީެގންނ ވާ  ޙާލަތާ 

އަނިޔާވެރި  ނ ވަތަ  ހަރ ކަށި  ނ ވަތަ  ނޫން،  އިންސާފ ވެރި 

 ؛ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަެމއް ކ ރ ން

ބާރ     (3)    ލިބިދޭ  ބޭނ ންކޮށްެގން ޤާނޫނ ން  ނަހަމަޮގތ ަގއި 

 ؛ވަކިކަެމއް ކ ރ ން ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލ ން

ކަމަށް   (4)    މަނާކަެމއް  ަގާވިއދ ަގއި  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެއް ފ ލ ހަކ  ކ ރ ން.

 

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް  

 ކޮމާންޑް 
ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .81 މާއްދާަގއި    80މި  ޝަކ ވާތައް  ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ސްޓޭންޑަރޑްސް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްޓަކަިއ  ބަލައި 

 ކ ރަންވާނެެއވެ. މ  ކޮމާންޑެއް ކޮމިޝަނަރ ޤާއި

މިޮގތ ން، ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   )ށ(  

 އޮންނަންވާނެެއވެ. ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ 

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިން ޕްރޮފެޝަނަލް  )ނ(  

ބަލައި  ޝަކ ާވއެްއ  ހ ށަހެޅޭ  ކޮމާންޑަށް  ސްޓޭންޑަރޑްސް 

ތަޙްޤީޤ ކ ރެވޭ މައްސަލަތަކ ަގިއ ތައ ދީބީ ފިޔަވަޅ  އެޅ މާމެދ  ޮގތެްއ  

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނިންމ މަށްޓަކައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް 

މައްސަލަެއްއ   )ރ(   ހ ށަހެޅޭ  ކޮމާންޑަށް  ސްޓޭންޑަރޑްސް  ޕްރޮފެޝަނަލް 

ފެނިއްޖެނަމަ  އ ފ ލަންޖެހޭކަމަށް  ދަޢ ވާެއއް  ޖިނާއީ  ތަޙްޤީޤ ކ ރާއިރ ، 

މައްސަލަ   ޔ ނިޓަށް  ކަމާބެހޭ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްޓަކަިއ  ޖިނާއީ 

 ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

ބެލ މަކީ،  )ބ(   ޝަކ ާވއެްއ  ކޮމާންޑ ން  ސްޓޭންޑަރޑްސް  ޕްރޮފެޝަނަލް 
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ޒާތ ަގިއ   އޭެގ  ނިންމ މަކީ  އެޅ މަށް  ފިޔަވަޅެއް  ތައ ދީބީ  ނ ވަތަ 

ނ ކ ރެވެންީވ   ދަޢ ވާ  ޖިނާއީ  ސަބަބަށްޓަކައި،  އެ  ހަމައެކަނި 

ސަބަބެއްނޫނެވެ. އަދި މި ޤާނޫނ ެގ ވިހިވަނަ ބާބ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން 

އ ދީބީ އަދަބެއް ދެވ ނ ކަމ ަގއިވީނަަމވެސް، އޭނާ ޖިނާއީ ފ ލ ހަކަށް ތަ

އ ފ ލ މަކަށް  ދަޢ ާވއެއް  ޖިނާީއ  ަމއްޗަށް  އޭނާެގ  ކޮށްފިނަމަ،  ކ ށެއް 

 މި ޤާނޫނ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ.

 
ބޭނ ންކ ރިޔަ   )ހ(  .82 ތައ ދީބީ ފިޔަވަޅ  އެޅ ން  ނަހަމަޮގތ ަގިއ  ބާރ   ލިބިދީފައިވާ  ފ ލ ހ ންނަށް 

އިހ މާލ ވިޔަ   އެމީހ ން  ވާޖިބަށް  ފ ލ ހ ންެގ  ނ ދިނ މަށާއި، 

މި ބާބ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ވަކިވަކި    ،ނ ދިނ މަށްޓަކައި

ކޮމިޝަނަ ބާރ   ފިޔަވަޅ އެޅ މ ެގ  ތައ ދީބީ   ރަށްފ ލ ހ ންނާމެދ  

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ކޮމިޝަނަ )ށ(   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ދަށ ން    ރަށްމި  ބާރ ެގ  ލިބިދޭ 

 ތައ ދީބީ ފިޔަވަޅ ެގ ޮގތ ަގއި ައންނަނިވި ފިޔަވަޅ ތައް އެޅިދާނެއެވެ. 

 ؛ތްދިނ ންޙަނަޞޭ  (1)   

 ؛ކައ ންސެލިންގ ދިނ ން  (2)   

 ؛ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ތަން ބަދަލ ކ ރ ން  (3)   

 ؛ކައިރިން ސ ޕަރަވިއޒްކ ރެވޭ ޮގތަށް ވަޒީފާ އަދާކ ރ ވ ން  (4)   

 ؛މ ސާރައިެގ ކ ރިއެރ މެއް ހިފެހެއްޓ ން  (5)   

 ؛ޕްރޮމޯޝަން ހިފެހެއްޓ ން  (6)   

 ؛ފ ރިހަމަކ ރ ވ ން ނ ޚާއްޞަ ތަމްރީ  (7)   

ޢަދަދަކ ން    (8)    ބޮޑ ނޫން  މ ސާރަައށްވ ރެ  މަސްދ ވަހ ެގ  އެްއ 

 ؛ޖޫރިމަނާކ ރ ން

 ؛އިންޒާރ ދިނ ން  (9)   
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 ؛ކ ރ ންޑ ވަކި މ އްދަތަކަށް ޚިދ މަތ ން ސަސްޕެން  (10)   

 ؛މަޤާމ  ދަށްކ ރ ން  (11)   

 އަދި ؛ ރޭންކ  ދަށްކ ރ ން  (12)   

 ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރަން ލަފާދިނ ން.  (13)   

ފިޔަވަޅެްއ   )ނ(   ތައ ދީބީ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  މި 

ވަޒީފާ   ބަދަލ ކ ރ މ ަގިއ،  ތަން  ައދާކ ރާ  ަވޒީފާ  ތެރެއިން  އެޅ މ ެގ 

ނ ވަތަ  ޤާބިލ ކަން  ފަންނީ  އަދި  ޢިލްމީ  ފަރާތ ެގ  ބަދަލ ކ ރެވޭ 

ޖެހިދާނެ   ޚިދ މަތްކ ރަން  ދާއިރާއަކ ން  ލިބިފައިނެތް  ތަޖ ރިބާ 

ެއފަރާތެއް  ޔ ނިޓަކަށް  ނ ވަތަ  ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް 

 ބަދަލ ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 

 

ތައ ދީބީ މައްސަލަތައް  

 ގިންތިކ ރ ން 
ބާބ ަގިއ   )ހ(  .83 ބެހިެގންވަނީ  މި  މައްސަލަތައް  ތައ ދީބީ  ބަޔާންކ ރާ 

 އަންނަނިވި ިގންތިތަކަށެވެ. 

 ؛މަޝްވަރާކޮށްެގން ޙައްލ ކ ރެޭވ މައްސަލަތައް  (1)   

 އަދި؛ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކ ދި ކ ށްތައް  (2)   

 ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ބޮޑެތި ކ ށްތައް.   (3)   

ަގއި   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ހިމެނޭ  މި  ިގންތިތަކ ަގިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ކ ށްތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

  

ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ   )ހ(  .84 ފިޔަވަޅ  އެޅ މ ގެ އިޖ ރާއަތ   ނ ވަތަ  ޝަކ ާވއެއް  ހ ށަހެޅޭ  މެދ   ފ ލ ހަކާ 

ފ ލ ހަކ  ކ ރި ޑިސިޕްލިނަރީ ނ ވަތަ އިދާރީ ކ ށަކާ ގ ޅިެގން ނ ވަތަ  

އެމީހެއްެގ   ގ ޅިެގން  ޢަމަލަކާ  ދޫކޮށްލި  ނ ކޮށް  ނ ވަތަ  ޢަމަލަކާ 

ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ   އަޅަންވާނީ،  ފިޔަވަޅެއް  ތައ ދީބީ  ެއްއވެސް  މައްޗަށް 

ކ ށ ެގ ޢަމަލ  ފ ލ ހ ންެގ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑ ން 
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  ށް ތަކ ެގ މައްޗަތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްފަހ ، އެ ތަޙްޤީޤަކ ން ހާމަވާ ކަންތައް

ނިންމާ   ބޯޑ ން  އެ  ހ ށަހެޅ މ ން،  ބޯޑަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ  ބިނާކޮށް 

 ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަްއސަލަތައް ޕްރޮފެޝަނަލް  )ށ(  

ކޮމާންޑ ން  އެ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި،  ކޮމާންޑ ން  ސްޓޭންޑަރޑްސް 

ޢަަމލ ކ ރާނެ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި  ބޯޑަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ  ނިންމައި  ތަޙްޤީޤ  

ގަވާއިދ ަގިއ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް 

   ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.

ޤާނޫނ ެގ   )ނ(   ިގންތިތަކ ަގިއ   83މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  އަދަބ ތަްއ،  ކަނޑައެޅޭ  މައްސަލަތަކަށް  ހިމެނޭ 

 ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  

 

ބަލަިއ،   )ހ(  .85 ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑ   މަްއސަލަތައް  ބަޔާންކ ރާ  ބާބ ަގއި  ފިޔަވަޅ   މި  ތައ ދީބީ 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  )ތިރީސް(   30އެޅ މަށްޓަކައި، 

އެކަމަށް   ނަމ ަގއި،  ެގ  ބޯޑ "  "ޑިސިޕްލިނަރީ  ތެރޭަގިއ،  ދ ވަހ ެގ 

 ޚާއްޞަ ބޯޑެއް ކޮމިޝަނަރ ެއކ ލަވާލަންވާނެއެެވ. 

އެކ ލެވިެގންވަނީ ައންނަނިވި މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ބޯޑ    )ށ(  

 މެންބަރ ންެގ މައްޗަށެވެ. 

ފ ލ ހ ންެގ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރ ންެގ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަރ   (1)   

 ؛)ތިނެއް( އޮފިސަރ ން 3ޢައްޔަންކ ރާ 

ކޮމިޝަނަރ   (2)    ތެރެއިން  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ   ދިވެހި 

ައންހެން    3ޢައްޔަންކ ރާ   މި ތިން ؛ މ ވައްޒަފ ން)ތިނެްއ( 

ދިވެހި  އެއްފަރާތަކީ،  މަދ ވެެގން  ތެރެއިން  ފަރާތ ެގ 

 ؛އެޅި ފ ލ ހަކަށްވ ން މ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ޔ ނިފޯ
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ތެރެއިން   (3)    މ ަވއްޒަފ ންެގ  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

ކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަންކ ރާ ޤާނޫނީ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ  

 މ ވަްއޒަފަކ . 

ެއ   )ނ(   ެއކ ލަވާލ ާމއެކ   ބޯޑ   އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބޯޑ  އެކ ލެވިެގންާވޮގތް އެންެމހައި މ ވަްއޒަފ ންނަށް އެންގ ަމށްޓަކައި  

 ކ ރަންވާނެެއެވ.ންފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާަގއި ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާ

ފޮނ ޭވ   )ރ(   ބޯޑަށް  ނިންމާ  ޑިސިޕްލިނަރީ  ބޯޑ ން  އެ  މައްސަލަތަކާމެދ  

ފަރާތަށް  ރައްދ ވާ  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި،  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  ޮގތް 

 ލިޔ މ ން އަންަގންވާނެއެެވ. 

 

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑ ން މައްސަލަ  

 ބެލ ން 
ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .86 ޮގތ ެގމަތިން   85މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ބޯޑަށް   ނިންމ މ ަގއި  ޑިސިޕްލިނަރީ  ޮގތެއް  މައްސަލަތަކަށް  ހ ށަހެޅޭ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ބަޔާންކ ރާ    88ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ،  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 އ ސޫލ ންނެވެ. 

ޮގތެްއ   )ށ(   މައްސަލަތަކ ަގިއ  ހ ށަހެޅޭ  ބޯޑަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ 

ތިންބައިކ ޅަ ެމންބަރ ންެގ  ކޮމިޓީެގ  ދެބަޔަށްވ ރެ    ނިންމަންވާނީ، 

ޮގތ ން  މަދ ނޫން   އެކަމާބެހޭ  ހާޒިރ ަގިއ،  މެންބަރ ންެގ  ޢަދަދެއްެގ 

މެންބަރ ންެގ  ބަިއވެރިވާ  ވޯޓ ަގއި  ހާޒިރ ވެ  މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ ، 

 ލަބިއްޔަތ  ލިބޭ ޮގތަކަށެވެ. ޣ އަ

 

އެ   .87 ދިފާޢ ވ މ ގެ ޙައްޤ   ނިންމަންވާނީ،  ބަލައި  މައްސަލައެއް  ކޮންމެ  ބަލާ  ބޯޑ ން  ޑިސިޕްލިނަރީ 

ވާހަކަ   ބޭނ ންވާ  ދައްކަން  ދިފާޢ ަގއި  އޭނާެގ  ފަރާތ ން  ރައްދ ވާ  މައްސަލަ 

ދެއްކ މަށް ފ ރ ޞަތ  ދިނ މަށްފަހ ގައެެވ. އޭނާެގ ދިފާޢ ަގއި ވާހަކަ ދެއްކ މަށް،  

ޤާނޫނީ  އިޚްތިޔާރ ކ ރާ  އޭނާ  ހާޒިރ ވ މ ަގއި،  ބައްދަލ ވ މަށް  ބޯޑ ެގ 
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ްގ ރޭންކާއި  މަޤާމާއި  ހ ރި  އޭނާ  ފެންވަރެްއެގ  ވަކީލަކަށާއި،  ެއއް  ރޭޑާ 

މަޤާމަކާއި ރޭންކާއި ްގރޭޑެއްަގއި ހ ރި އެހެން މީހަކަށް އޭނާާއއެކ  ހާޒިރ ވ މ ެގ  

ޖަވާބ ދާރީވ މާިއ،  ބޯޑަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ  މިޮގތ ން،  ދޭންވާނެއެވެ.  ފ ރ ޞަތ  

ަގާވއިދ ަގިއ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް  ހ ށަހެޅ މާގ ޅޭ  ދިފާޢ  

 ނެެއވެ. ބަޔާންކ ރަންވާ

 

އެނޫން   .88 ވަޒަންކ ރަންވީ މިންގަނޑ   އަދި  ބޯޑ ންވެސް  ޑިސިޕްލިނަރީ  އެޅ މ ަގިއ،  ފިޔަވަޅ   ތައ ދީބީ 

ބ ރަވެ  ހެއްކަށް  ލިބިފަިއާވ  މިންަގނޑަކީ،  ެގންގ ޅޭނެ  ފަރާތަކ ންވެސް 

ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ކަންތައް އޭނާ   ަމއްޗަށް  ބ ރަވަނީ، އޭނާެގ  ހެކި  ެއ  ބަލާއިރ ، 

އޭނާ   އަދި،  މަްއޗަށެވެ.  ވ މ ެގ  ާގތްކަމަށް  ބެލ ން  ކ ރިކަމަށް  ނ ކ ރ މަށްވ ރެ 

އެކ ރި ކަންތައް އެ މަޤާމ ަގިއ، އަދި އެ ޙާލަތ ަގއި ހ ރި ެއހެން މީހަކ ވެސް 

 ކ ރާނަމަ ކ ރާނީ، ހަމައެޮގތަށްތޯ ބެލ މ ެގ މައްޗަށެެވ. 

 

 

ބޯޑ ން   )ހ(  .89 އިސްތިއ ނާފ  ކޮމިޓީ  ނިންމ ޑިސިޕްލިނަރީ  އިސްތިއ ނާފ  ންނިންމާ  ތައް 

ތެރެއިން   ރައްޔިތ ންެގ  ޢާންމ   )ފަހެއް(   5ކ ރ މަށްޓަކައި 

މެންބަރ ންެގ މައްޗަށް ެއކ ލެޭވ އިސްތިއ ނާފ  ކޮމިޓީއެއް މި ޤާނޫނަށް  

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ފަށާ  ދ ވަހ ެގ    30ޢަމަލ ކ ރަން  )ތިރީސް( 

 ކ ލަވާލަންވާނެއެވެ. ތެރޭަގއި ޕޮލިސް ބޯޑ ެގ ލަފާެގމަތިން ވަޒީރ  އެ

އިސްތިއ ނާފ  ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނަކީ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ަގިއ ވަޒީފާ   )ށ(  

 އަދާކ ރާ ބަޔަކ  ކަމ ަގއި ެވެގން ނ ވާނެެއވެ. 

އެކ ލަވާލާ ކޮމިޓީ އެކ ލަވާލ ާމއެކ  ެއ   )ނ(   މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން 

މ ަވއްޒަފ ންނަށް  އެންމެހައި  ޮގތް  އެކ ލެިވެގންވާ  ކޮމިޓީ 

ޢާންމ ކޮށް،  އެތެރޭަގއި  މ އައްސަސާެގ  ފ ލ ހ ންެގ  އެންގ މަށްޓަކައި 
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 ކ ރަންވާނެެއވެ. ންލާއިޢ 

އް އެ ކޮމިޓީން ބަލައި އިސްތިއ ނާފ  ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތަ )ރ(  

ބަޔާންކ ރާ   ބާބ ަގއި  މި  ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ  ނިންމ މ ަގއި  ޮގތެއް 

ބޯޑ ން  ެއ  ބެލ މ ަގއި  މައްސަލަތައް  ހ ށަހެޅޭ  ބޯޑަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ 

ޢަމަލ ކ ރ މަށް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖ ރާއަތ ތަކާ އެްއޮގތްާވ  

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑ ން ނިންމާ  

 ނިންމ ން އިސްތިއ ނާފ ކ ރ ން 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑ ން   85މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .90

ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  އެ މައްސަލައެްއ  

އަސަރ   ސީދާޮގތ ން  ސަބަބ ން  ަމއްސަލައިެގ  ފަރާތަށާއި،  ރައްދ ވި 

ޕޮލިސްއަށް   ނެފޯރައިފާ އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  މީހަކަށާއި  ކޮންމެ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ެގ  )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  މައްސަލަެއއް،  ނިންމާ  ބޯޑ ން  ޑިސިޕްލިނަރީ 

އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  ކޮމިޓީއަށް  އިސްތިއ ނާފ   ދަށ ން 

ނިންމާ  މައްސަލައެްއ  އެ  ބޯޑ ން  ޑިސިޕްލިނަރީ  ހ ށަހަޅަންވާނީ، 

 )ދިހަެއއް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއެވެ.  10ފެށިެގން ދ ވަހ ން 

އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  )ނ(   މައްސަލައެއް  ނިންމާ  ބޯޑ ން  ޑިސިޕްލިނަރީ 

ބޯޑ ން  ޑިސިޕްލިނަރީ  މައްސަލަިއަގއި  އެ  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،  އެދި 

މައްސަލަ  އެ  ތަންފީޛ ކ ރަންވާނީ،  އަދަބ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ަމއްސަލައާމެދ   އެ  ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް 

އެ  ައދި  ނިންމ މަށްފަހ ގައެވެ.  ޮގތެއް  ކޮމިޓީން  އިސްތިއ ނާފ  

އަދަބ   ނ ވާނަމަ،  ހ ށަހަޅާފައި  ކޮމިޓީއަށް  އިސްތިއ ނާފ   މައްސަލަ 

ތަންފީޛ ކ ރެވޭނީ މި ާމއްދާެގ )ށ( ަގއިާވ ޮގތ ެގމަތިން ެއ މައްސަލަ 

 ކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާ މ އްދަތ  ހަމަވ މ ންނެވެ.އިސްތިއ ނާފ 
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ކ ރެވޭ   )ރ(   ބައިސްތިއ ނާފ   ކޮމިޓީން  އިސްތިއ ނާފ   ލައި މައްސަލައެއް 

އ ސޫލ ތައް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ   ނިންމަންޖެހޭ މ އްދަތ ތަކާގ ޅޭ

 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

މަ )ބ(   ބަލާ  ކޮމިޓީން  ގ ޅިެގން  އްސައިސްތިއ ނާފ   ލައަކާ 

އެ ކަމެއް  ފާހަަގކ ރެވިްއޖެނަމަ،   އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ކޮމިޓީއަށް 

ޕޮލިސް  ފަރާތ ން  ކޮމިޓީެގ  ިއސްތިއ ނާފ   މަޢ ލޫމާތ   ގ ޅޭ  އެކަމަކާ 

 ބޯޑަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެެވ. 

މި މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ އެހެން   ބާބ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިންމި   )ޅ(  

ފިޔަވަޅެްއ   ތައ ދީބީ  އަޅާ  ފ ލ ހަކާމެދ   އޮތްނަމަވެސް، 

މަރ ޙަލާތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބ ަގއި  މި  ތަންފީޛ ކ ރަންވާނީ 

ފެންނަކަމަށް  އެޅ މަށް  ެއޮގތ ަގިއ  ފިޔަވަޅެއް  އެ  ނިންމ މަށްފަހ ، 

 ނިންމ މ ންނެވެ. ރކޮމިޝަނަ

 

ނިންމ ން ޝަރީޢަތަށް  ކޮމިޓީގެ  

 ހ ށަހެޅ ން 
ޤާނޫނ ެގ    .91 ނިންމ މަކާމެދ     90މި  ނިންމާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ތާރީޚ ން  އަންާގ  ލިޔ މ ން  ނިންމިކަން  ނިންމ ން  އެ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ 

)ތިރީސް( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި އެ މައްސަލަެއްއ ޝަރ ޢީ ކޯޓަށް   30ފެށިެގން  

ރަ ަމއްސަލަ  ގ ޅިެގން ހ ށަހެޅ މ ެގ ޙައްޤ   ަމްއސަލައާ  އެ  ފަރާތަށާއި،  އްދ ވާ 

 ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިެގންވެެއވެ.  ނެސީދާ ޮގތެްއަގއި އަސަރ  ފޯރައިފާ

 
ޚިދ މަތ ން ސަސްޕެންޑ ކ ރ މާއި  

 މަސްއޫލިއްޔަތ ން ދ ރ ކ ރ ން 
ޚިދ މަތ ން   )ހ(  .92 ފ ލ ހަކ   ދެމިހ ރި  ޚިދ މަތ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

ޑިސިޕްލިނަރީ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި  ކ ރެވޭނީ،  ސަސްޕެންޑ  

 ބޯޑަށް ހ ށަހަޅައި އެ ބޯޑ ން ނިންމާ ޮގތެއްެގމަތިންނެވެ.  

އަޅަންޖެހިދާނެ   (1)    ފިޔަވަޅެއް  ތައ ދީބީ  އެފަރާތަކާމެދ  

 ނ ވަތަ؛ ންޔ ބަލަމ ން ދިމައްސަލަެއއް 
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ޖިނާއީ ކ ށެްއެގ ތ ހ މަތ  އޭނާެގ މަްއޗަށް ކ ރެވި އެ ކ ށ ެގ   (2)   

 ން.ޔ ތަޙްޤީޤ  ހިނަގމ ން ދި

ކ ރ މ ެގ   )ށ(   ކ ށެއް  ޖިނާއީ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބޯޑަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ  ބަންދ ކ ރެވިއްޖެނަމަ،  ފ ލ ހަކ   ސަބަބ ން 

ހ ށަހެޅ މަކާ ނ ލައި، އެފަރާތެްއ ސަސްޕެންޑ ކ ރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ  

ސަސްޕެން ދަށ ން  ޑ  ޙާލަތ ަގއި  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް  ކ ރ މާގ ޅޭ 

 ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ސަސްޕެންޑ ކ ރާނަމަ،  )ނ(   ޚިދ މަތ ން  ފ ލ ހަކ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

އެ    24ސަސްޕެންޑ ކ ރާތާ   ތެރޭަގއި  ަގޑިއިރ ެގ  )ސައ ީވސް( 

ފ ލ ހަކަށާއި، ެއ ފ ލ ހެއްެގ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކަށް ލިޔ މ ން 

ލިޔ މ ަގިއ   އެ  ސަބަބ   ސަސްޕެންޑ ކ ރެޭވ  އަދި  އަންަގންވާނެެއވެ. 

 ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

)ތިނެއް(   3މި މާއްދާެގ ދަށ ން ފ ލ ހަކ  ސަސްޕެންޑ ކ ރާ މ އްދަތ    )ރ(  

މ އްދަތ   ެއ  އަދި  ނ ވާނެއެވެ.  ދިގ ވެެގން  މަސްދ ވަހަށްވ ރެ 

ޮގތެއް   މ ރާޖަޢާކޮށް  މައްސަލަެއއް  އެ  ކ ރިން  ހަމަވ މ ެގ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.  

ަގިއ  ( ވަނަ ނަންބަރ 2( ަވނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ބ(  

ޮގތެްއ   ވަކި  ބޯޑ ން  ޑިސިޕްލިނަރީ  ޙާލަތ ަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ދެމިހ ރި   ޚިދ މަތ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  ކ ރިން،  ނިންމ މ ެގ 

މަސްއޫލިއްޔަތ ން   ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ  އޭނާއާ  މ ވަްއޒަފަކ ، 

 ދ ރ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

)ބ(   )ޅ(   މާއްދާެގ  މ ވަްއޒަފަކ   މި  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 

ިގނަވެެގން   އެންމެ  ދ ރ ކ ރެވޭނީ،  )ސާދަ(   14މަސްއޫލިއްޔަތ ން 

 ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށެވެ. 
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ޙާލަތްތަކ ަގއި،   )ކ(    ސަސްޕެންޑ ކ ރެވޭ  ފ ލ ހަކ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ޮގތަށް  ނ ލިބޭ  މ ސާރަ  އަދި  ޮގތަށް  ލިބޭ  މ ސާރަ 

ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޙާލަތްތައް،  ސަސްޕެންޑ ކ ރެވޭނެ 

 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 ސަތާރަވަނަ ބާބ  

 ފ ލ ހ ންގެ ޢާންމ  ބާރ ތަކާއި ޒިންމާތައް 

 
އަދާކ ރ މަށް   )ހ(  .93 ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިދެވޭ ޤާނޫނީ ބާރ   ޒިންމާތައް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި  ޤާނޫނ ަގިއ  ފ ލ ހ ންެގ 

ިއޚްތިޔާރ   ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ބާރ ތައް  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

މި  )ށ(   ބޭނ ންކ ރަންވާނީ  ބާރ   ލިބިދެވޭ  މަސައްކަތްކ ރ މ ަގިއ  ފ ލ ހ ން 

ބޭނ ންކ ރ މަށް  ބާރ ތައް  އެ  ޤާނޫނ ތަކ ން  އެހެނިހެން  ޤާނޫނާއި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. ކަނޑައަޅައި 

ބޭނ ންކ ރ މާގ ޅޭ   )ނ(   ބާރ   ލިބިދޭ  ފ ލ ހ ންނަށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ގަވާއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް  ތަފްޞީލީ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޢަދ ލ ެގ   )ރ(   ޖިނާއީ  ނިޒާމ ެގ  މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، 

ތަޙްޤީޤ ތައް  ހިންަގންޖެހޭ  ފ ލ ހ ން  ގ ޅިެގން  ކ ށްކ ށާ  ތެރެއިން، 

ހިންގ މ ަގއި ފ ލ ހ ން ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ ޢާންމ  ޖިނާއީ އިޖ ރާއަތ ތަކާ  

)ޖިނާއީ އިޖ ރާއަތ ެގ    2016/12ގ ޅޭޮގތ ންނަމަ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

ރޭަގިއ  ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ބާރ  ލިބިެގން، އެ ޤާނޫނ ެގ ދާއިރާެގ ތެ

ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގާވއިދ ތަކ ަގއި  ކަމާގ ޅޭ  ހަދާ 

ޚާއްޞަ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  ކ ށް  ޖިނާއީ  ހިންަގނީ  ތަޙްޤީޤ   އެ  އަދި 
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ޚާއްޞަ   އެ  ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ،  ފ ލ ހ ން  ގ ޅޭޮގތ ންނަމަ  ޤާނޫނަކާ 

ހަދާ  ތެރޭަގއި  ދާއިރާެގ  ޤާނޫނ ެގ  އެ  ލިބިެގން،  ބާރ   ޤާނޫނަކ ން 

 މާގ ޅޭ ަގާވއިދ ތަކ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. ކަ

 

އެހީތެރިކަމަށް އެދ މާއި މ ދަލާއި  

 ތަކެތި ބޭނ ންކ ރ ން 
ފ ލ ހ ންެގ މަސައްކަތްކަމ ަގއި މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަމެއް  )ހ(  .94

ޢާންމ    ޙާލަތ ގައި،  ނ ވާނެ  ނ ކޮށް  އެކަން  އެހެން  ކ ރ މ ަގިއ، 

ޢާންމ  ރަްއޔިތެްއެގ  ،  ފަރ ދެއްެގ އެހީތެރިކަމަށް އެދ މ ެގ އިޚްތިޔާރާއި

 މ ދަލެއް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ބާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

އެހީތެރިކަން  )ށ(   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބޭނ ންކ ރާ   ނ ވަތަ  މީހަކަށް  ގެއްލ މެްއ  ފޯރ ކޮށްދިން  މ ދަލަކަށް 

ދައ ލަތ ން ،  ލިބިއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް  ބަދަލ   ެގއްލ ެމްއެގ  އެ 

 ދޭންވާނެއެެވ. 

 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   )ހ(  .95 ހަތިޔާރ  ހޯދ މާއި ގެންގ ޅ ން  ޤާނޫނ ަގއި  މި  މަސައްކަތްކަމަށް  ފ ލ ހ ންެގ 

ފ ރިހަމަޮގތ ަގއި   އެންެމ  ޭއެގ  އަދާކ ރ ަމށްޓަކައި،  މަސައްކަތްތައް 

ެގންގ ޅެންޖެހޭނެކަމަށް  ފ ލ ހ ން  ބަލައި،  ޙާލަތަށް  އެަވގ ތަކަށާއި 

ވަޒީރ ެގ ހ އްދައާެއކ  ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާ ހަތިޔާރާއި ާއލާތް، މި 

ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގާވިއދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

ަގ ހޯދ މާއި،  އެތެރެކ ރ މާިއ،  ލިބިަގތ މާއި،  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ތ މާއި، 

 ެގންގ ޅ ާމއި، ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ބާރ ، ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

ހ އްދަލިބޭ  )ށ(   ބޭނ ންކ ރ މަށް  ފ ލ ހ ން  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތަފްޞީލީ  ެގންގ ޅ މާގ ޅޭ  ބެލެހެއްޓ މާއި،  އާލާތްތައް  ހަތިޔާރާއި 

ހަތިޔާރާިއ   އެފަދަ  ފ ލ ހ ން  އ ސޫލ ތަކާ  ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި  އާލާތްތައް 

ގަވާއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ޮގތް  ޢަމަލ ކ ރާނެ 
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 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

މި  )ނ(   އަލާތްތައް  ހަތިޔާރާއި  ހ އްދަދީފައިވާ  ެގންގ ޅ މަށް  ފ ލ ހ ންނަށް 

ކަނޑައަޅާފަިއާވ   ަގވާއިދ ަގިއ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި 

އެމީހަކ   ބޭނ ންކޮށްފިނަމަ  ފ ލ ހަކ   ެއއްެވސް  ޚިލާފަށް  އ ސޫލ ތަކާ 

 އެކ ރަނީ ޖިނާއީ ކ ށެކެވެ. 

 

ކ ށެއްކ ރީ   )ހ(  .96 ލައިންއަޕް ހެދ ން  ަވކި  ދެނެަގތ މަށާއި  ފަރާތް  ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ  ކ ށ ެގ 

ފަރާތް   ފާހަަގކ ރާ  ހެކިބަހ ން  މީހ ންެގ  ހެކިބަސްދޭ  ވަކިމީހަކ ކަމަށް 

ހެދ މ ެގ  ލައިންއަޕް  ފޮޓޯ  ލައިންއަޕާިއ  ޕޮލިސް  ދެނެަގތ މަށްޓަކައި 

 ބާރ ، ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ހަދާ ޕޮލިސް ލައިންއަޕްއަކ ން   )ށ(  

ތ ހ މަތ ކ ރެވެނީ   ކ ށެްއެގ  ވަކި  ލައިންއަޕްއަކ ން  ފޮޓޯ  ނ ވަތަ 

ފާހަަގކ ރާ  ވަކިމީހެްއެގ   މީހާ  ހެކިބަސްދޭ  ބަޔާންކޮށް،  މަްއޗަށްކަމަށް 

ދޭ   ފަރާތ ން  އޭނާެގ  ފާހަގަކޮށްދިނ މަކީ،  ފާހަަގކޮށްދޭ  އެ  މީހާ 

 ހެކިބަހެއް ކަމ ަގއި ކޯޓ ން ބަލައިަގންނަންވާނެެއވެ. 

 

މައްޔިތެއްގެ ހަށިގަނޑ   

 ތަޙްލީލ ކ ރ މާއި ނެގ ން 
ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ، އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން   )ހ(  .97

ދަށ ން  އަމ ރެްއެގ  ކޯޓ   ބޭނ މަށް  ތަޙްޤީޤ ެގ  ކ ށ ެގ  ހިނަގމ ންދާ 

މައްޔިތެްއެގ ހަށިަގނޑ ެގ ތަޙްލީލ ކ ރ މ ެގ ނ ވަތަ އޮޓޮޕްސީ ހެދ މ ެގ 

ވަޅ ލާފައިާވ   މައްޔިތެއްެގ  އަދި  ލިބިެގންވެއެވެ.  ފ ލ ހ ންނަށް  ބާރ  

ތަޙްލީލ ކ ރ މަ ނެގ ން ހަށިަގނޑ   ހެދ މަށް  އޮޓޮޕްސީ  ނ ވަތަ  ށް 

އެަވގ ތަކ    ނ ވަތަ  ހަށިަގނޑ   އެ  ފެނިެގން  މ ހިންމ ކަމަށް 

ކޯޓ    ބައިތަކެއް  ނ ވަތަ  ބަެއއް  ހަށިަގނޑ ެގ  އެ  ފެންނަންއޮތް 

 އަމ ރެްއެގ ދަށ ން ނެގ މ ެގ ބާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ 
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ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ، އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން   )ށ(  

ޤައ މަށް  އޭނާެގ  ހަށިަގނޑ   ަމއްޔިތެއްެގ  ބިދޭސީ  ވަޅ ލާފަިއވާ 

މ ައއްސަސާެގ   ކަމާބެހޭ  ދައ ލަތ ެގ  ެގންދިޔ މަށްޓަކަިއ،  އަނބ ރާ 

ހ އްދަލިބިެގން މަްއޔިތެްއެގ ަވޅ ލާފައިާވ ހަށިަގނޑ  ނ ވަތަ އެަވގ ތަކ   

ހަށިަގނޑ ެގ   އެ  ނެގ މ ެގ  ފެންނަންއޮތް  ބައިތަކެއް  ނ ވަތަ  ބައެއް 

 ބާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

މައްޔިތެްއެގ ަވޅ ލާފައިވާ ހަށިަގނޑ  ނ ވަތަ ެއަވގ ތަކ  ފެންނަންއޮތް  )ނ(  

ައންނަނިވި  ނެގ މ ަގއި  ބައިތަކެއް  ނ ަވތަ  ބައެްއ  ހަށިަގނޑ ެގ  އެ 

 .  ވެހަމަތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެ

 ؛ހަށިަގނޑ  އޮތް ވަޅ  އެކަނި ކޮނެ ބެލ ންއެ   (1)   

 ؛ދީނީޮގތ ން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓ ން  (2)   

މީހ ން   (3)    ތިބެންޖެހޭ  އެތާނަގއި  ކޮންމެހެން  ކ ރަން  އެކަން 

 ؛ފިޔަވައި އެހެންބަޔަކ  އެތާނަގއި ނެތ ން

 ؛ފިޔަވަޅ އެޅ ންޞިއްޙީޮގތ ން އަޅަންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމ ެގ   (4)   

 މައްޔިތާެގ ޢާއިލާ އެނޭގނަމަ، އެފަރާތަށް އެންގ ން.    (5)   

ހަށިަގނޑ    )ރ(   ވަޅ ލާފަިއވާ  ތަޙްލީލ ކ ރ މާއި  ހަށިަގނޑ   މައްޔިތެްއެގ 

ނ ވަތަ   ބަެއްއ  ހަށިަގނޑ ެގ  އެ  ފެންނަންއޮތް  ެއަވގ ތަކ   ނ ވަތަ 

ފ ލ ހ ން   ނެގ މ ަގއި  ޤާނޫނ ެގ ބައިތަކެއް  މި  ޮގތް  ޢަމަލ ކ ރާނެ 

 ވެ.  އެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެ

 

ކާރިސާތަކ ގައި ބާރ ގެ  

 ބޭނ ންކ ރ ން 
ނ ރައްކާތެރި   )ހ(  .98 ނ ވަތަ  ކާރިސާެއއްަގއި  ޤ ދ ރަތީ  ދިމާވާ  ކ އްލިައކަށް 

އެތިބިޮގތަށް   ތަނެއްަގއި  އެތިބި  ބަޔަކ   ތިބެްއޖެނަމަ، ހާދިސާއެްއަގއި 

ނ ރައްކާެވދާނެކަމަށް  މ ދަލަށް  ނ ވަތަ  ފ ރާނައަށް  ބައެްއެގ  އެ 

ފ ލ ހ ން   ސަރަޙައްދެއްކަމަށް  ރައްކާތެރި  ފެނިއްޖެނަމަ،  ފ ލ ހ ންނަށް 
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ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކ ން އިޢ ލާ ކޮށްފަިއާވ ނ ވަތަ  ންނ ވަތަ ސަރ ކާރ ެގ 

ދިޔ  އެބަޔަކ   ސަރަޙައްދަކަށް  އެހެން  މަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ފ ލ ހ ންނަށް އެންިގދާނެއެވެ. 

ެއންގ މ ން  )ށ(   އެންގ ެމއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތަބާނ ެވއްޖެނަމަ އެންގ މަށް  މީހަކ  ، އެ  ތަބާނ ިވ  އެންގ މަށް  އެ 

ރައްކާތެރި   ބޭނ ންކޮށްެގން،  ބާރ ެގ  ެއކަށީެގންާވ  ބަޔަކ   ނ ވަތަ 

ކަމާބެހޭ  ސަރ ކާރ ެގ  ނ ވަތަ  ފ ލ ހ ން  ސަރަޙައްދެްއކަމަށް 

އިޢ ލާ ކަނޑަައޅާފައިާވ  ންއިދާރާއަކ ން  ނ ވަތަ  ކޮށްފައިވާ 

ކ ރ މ ގައި ެއކަން  އަދި  ެގންދެވިދާނެއެވެ.  ، ސަރަޙައްދަކަށް 

ޤާއިމ ކ ރެވޭނެ   މަޞްލަޙަތ   ރަްއކާތެރިކަާމއި  ރައްޔިތ ންެގ 

އެންގ   ،ޮގތ ެގމަތިން ޙާލަތ ަގިއ  ބާރ އެ  އެންގ މ ެގ   ، ންތައް 

 ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

 

ފ ލ ހ ންގެ  )ހ(  .99 ތަޙްޤީޤ ކ ރ ން  ދިވެހި  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަކީ  މަޤްޞަދަށްޓަކައި  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ފ ލ ހ ން   ނ ވަތަ  އަންނަ  ސަމާލ ކަމަށް  ނ ވަތަ  ހ ށަހެޅޭ  ޚިދ މަތަށް 

ޙަޤީޤަތް   މައްސަލަތަކ ެގ  ފެންނަ  ހޯދ މ ން  މި ހޯދާ  ހޯދ މަށްޓަކައި 

ބާރާިއ   ލިބިފައިާވ  ޤާނޫނަކ ން  އެހެންެވސް  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ން 

ހޯދ މަށް،  ޙަޤީޤަތް  އެކަމެްއެގ  ބޭނ ންކޮށްެގން  އިޚްތިޔާރ  

ކ ރާ  މީހަކ ،  ކޮންމެ  ދެވިފަިއވާ  ބާރ   ޤާނޫނީ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ 

 ކަންކަމެވެ. 

އެހެން   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ހިންގ މ ަގިއ މި  ތަޙްޤީޤ ތައް  އޮތްނަމަވެސް، 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އ ސޫލ     93މި ޤާނޫނ ެގ  

 ހިނާގނެއެވެ. 

 



 

 

 

 

 

 

 97 

އެއް  )ހ(  .100 ތަޙްޤީޤ ކ ރާ ފ ލ ހ ން  މައިަގނޑ   ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަކީ 

ޚާއްޞަ   މަސައްކަތްކ ރ މަށްޓަކައި  އެ  ވީހިނދ ،  މަސްއޫލިއްޔަތަށް 

 ބަޔަކ  ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ަގއި ކަނޑަައޅާފައި ތިބެންާވނެއެވެ.  

ތަމްރީނާއި  )ށ(   ތަޢ ލީމާއި  ޚާއްޞަ  އެކަމަށް  ފަރާތްތަކަކީ  ތަޙްޤީޤ ކ ރާ 

ކަނޑައެޅޭ   އަދި  ވާންވާނެެއވެ.  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ  ހ ނަރ  

ހ ރ މަށް   ކިބައިަގިއ  އެފަރާތްތަކ ެގ  ތަޖ ރިބާއެއް  ވަކިކަހަލަ 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  

ފަރާތްތަ )ނ(   ދަރަޖައިެގ  ތަޙްޤީޤ ކ ރާ  ެއކި  ޮގތާއި  ދަރަޖަކ ރެވޭނެ  އް 

މި   ތަޖ ރިބާ  ތަމްރީނާއި  ތަޢ ލީމާއި،  ފަރާތްތަކ ެގ  ތަޙްޤީޤ ކ ރާ 

މިޮގތ ން  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ތަޙްޤީޤ ކ ރާ ފ ލ ހ ން ތަފާތ  މިންަގނޑ ތަކަށް ދަރަޖަކ ރެވިދާނެއެވެ.  

ތަޙްޤީޤ ކ ރާ މައްސަލަިއެގ ބާަވތ ން ތަޙްޤީޤ  ޓީމެއް ެއކ ލަާވލައިެގން   )ރ(  

ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  ޓީމެްއަގއި  އެ  ތަޙްޤީޤ ކ ރާނަމަ 

ތިރީަގިއއެާވ   މ ވައްޒަފ ންނަށް  ޢާންމ   ތެރެއިން  މެންބަރ ންެގ 

 ކަންކަން ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

ޓީމ ެގ    (1)    ތަޙްޤީޤ  ތަޙްޤީޤ   ހައިސިއްޔަތ ން  މެންބަރެއްެގ 

 ؛ކ ރ މ ެގ ހ އްދަލިބިފަިއވާ ފ ލ ހަކާއެކ  މަސައްކަތްކ ރ ން

ތަޙްޤީޤ    (2)    ހައިސިއްޔަތ ން  މެންބަރެއްެގ  ޓީމ ެގ  ތަޙްޤީޤ  

ކ ރެވޭ  ހާޒިރ ަގއި  ފ ލ ހެއްެގ  ހ އްދަލިބިފަިއވާ  ކ ރ މ ެގ 

ކ ށ ެގ   މީހާއާ އިންޓަރިވއ ެއްއަގއި  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 

 ސ ވާލ ކ ރ ން. 

ޢާންމ   )ބ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މި   ކ ރ މަށް  ތަޙްޤީޤ ަގއި  ކަންކަން  ތިރީގައިެއާވ  މ ވަްއޒަފ ންނަށް 

 ޤާނޫނ  ހ އްދައެއް ނ ކ ރެެއވެ. 
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ަގާވއިދަކ ން  މި ޤާނޫނ ން ނ ވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކ ން ނ ވަތަ    (1)   

 ؛ފ ލ ހަކ  ކ ރ ން ލާޒިމ ކަމެއް ކ ރ ން

ހިފެހެއްޓ މާއި،    (2)    ހ އްޓ ވ މާިއ،  މީހަކ   ގ ޅިެގން  ތަޙްޤީޤަކާ 

މި  އެނޫންެވސް  ފާސްކ ރ މާއި  ބަލައި  ހައްޔަރ ކ ރ މާިއ، 

ަގާވއިދަކ ން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނަކ ން  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ން 

 ލާޒިމ ކޮށްފައިވާ ކަންކަން. ފ ލ ހ ން ކ ރ މަށް 

ހ އްދަ   )ޅ(   ލިޔ މ ން  ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ތަޙްޤީޤ ކ ރަންވާނީ 

 ދީފައިވާ ފަރާތްތަކ ންނެވެ.  

ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާ  )ކ(    ފަރާތަކީ  ކޮންމެ  ދެވޭ  ހ އްދަ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ 

ޤަބޫލ ކ ރާ ގ ޅ ންހ ރި ދާއިރާއެްއކަމަށް ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ން  

ހާސިލ ކޮށްފައިާވ   ސަނަދެއް  ފެންވަރ ެގ  ޑިޕްލޮމާ  ދަށްވެެގން  އެންމެ 

މި  ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި  މަޤްޞަދ   މި  ވާންވާނެެއވެ.  ފަރާތަކަށް 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  އަހަރ ެގ   2ޤާނޫނަށް  )ދޭއް( 

މި ޢަމަލ ކ ރ ން    މ އްދަތަށް  އިޚްތިޔާރ  އަކ ރަށް  ފަސްކ ރ މ ެގ 

 ށް ލިބިެގންެވއެވެ. ސްއަކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލި

ފެށިެގން   )އ(    ތާރީޚ ން  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  )ހައެއް(    6މި 

މިންަގނޑ ތަކާިއ   ޢާންމ   ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ  ތެރޭަގއި،  މަސްދ ވަހ ެގ 

ޚާއްޞަ   ބޭނ ންވާ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް  ބަޔާންކޮށް  އ ސޫލ ތައް 

އެސް.އޯ.ޕީެއްއ   އަދި  މެނ އަލް  އިންވެސްޓިޭގޝަން 

 އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ.  

ހަރ ދަނާ  ތަޙް )ވ(    ދ ރ ކ ރ މަށް  ކޮރަޕްޝަނާ  ފަރާތްތައް  ޤީޤ ކ ރާ 

ކޮިމޝަނަރ  ނަޒާހަތްތެރިކަން  އެފަރާތްތަކ ެގ  އަޅަިއ،  ފިޔަވަޅ ތައް 

 އޮފް ޕޮލިސް ކަށަވަރ  ކ ރަންާވނެއެވެ.  

އަދި   )މ(   ރެކޯޑ   ފ ރިހަމަ  މައްސަލަެއއްެގ  ހ ރިހާ  ތަޙްޤީޤ ކ ރާ  ފ ލ ހ ން 
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ލިޔެކިޔ ން ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ. މިޮގތ ން މައްސަލައިެގ ރެކޯޑ  އަދި 

ލިޔެކިޔ ން ބަލަހައްޓާނެ ޮގތާިއ އަރ ޝީފ ކ ރާނެޮގތާއި ބަހަްއޓަންޖެހޭ  

 ވާނެެއވެ.  މ އްދަތ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަން 

ބާރ ލިބިެގން  )ފ(   ޤާނޫނ ން  ގ ޅިެގން،  ތަހްޤީޤަކާ  ކ ރާ  ފ ލ ހ ން 

ފ ލ ހ ން  ސިޕްރޮ އެންގ ންތަކަށް  އަންާގ  ޖެނެރަލް  ކިއ ޓަރ 

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ.  

މަްއސަލަތަކާ  )ދ(   ތަޙްޤީޤ ކ ރާ  ފަރާތ ން  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

ެއކ ލަވާގ ޅޭޮގތ ން މީލާދީ ކޮންމެ     ލައި އަހަރަކ  އެއްފަހަރ  ރިޕޯޓެއް 

ތިރީަގިއއެާވ   ރިޕޯޓ ަގއި  ޢާންމ ކ ރާ  މިޮގތ ން  ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

މައްސަލަތަކ ެގ   (1)    ހ ށަހެޅ ނ   ޚިދ މަތަށް  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 

ޮގތ ަގއި   ކ ށެްއެގ  ޖިނާއީ  އަދި  ރެކޯޑ ކ ރެވ ނ   ޢަދަދ  

 ؛މައްސަލަިއެގ ޢަދަދ 

ތަޙްޤީޤ ކޮށް ނިންމ ނ  މައްސަލަތަކ ެގ ޢަދަދާއި ނ ނިމި ބާކީ   (2)   

 ؛ހ ރި މައްސަލައިެގ ޢަދަދ 

ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޮއފީހަށް ދަޢ ވާ ކ ރަން ފޮނ ވ ނ    (3)   

އެދ ނ   ކ ރަން  ދަޢ ވާ  ޢަދަދާިއ،  މައްސަލަތަކ ެގ 

މައްސަލަތަކ ެގ  ނ ކ ރާ  ދަޢ ވާ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކ ެގ 

މައްސަލައިެގ  ހ ރި  މަރ ޙަލާަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ  ޢަދަދާއި 

ދަޢ ާވ  ޢަދަދާއި  މައްސަލަިއެގ  ސާބިތ ވި  ދަޢ ވާ  ޢަދަދާއި 

 ސާބިތ ނ ވާ މައްސަލަިއެގ ޢަދަދ .

   (4)  ( އަކ ރ ެގ  ނަންބަރ ަގއި  3މި  ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ( 

ޢަދަދާއި،  މީހ ންެގ  ކ ރެވ ނ   ދަޢ ވާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަންކަމާ 

ސާބިތ ނ ާވ   ދަޢ ވާ  ޢަދަދާއި  މީހ ންެގ  ސާބިތ ވި  ދަޢ ވާ 
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 މީހ ންެގ ޢަދަދ . 

 

 އަށާރަވަނަ ބާބ  

 ޚާއްޞަ އ ކ ޅ ތައް 

 
ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ގެ ޚާއްޞަ  

 އ ކ ޅ ތައް 
ޚާއްޞަ    .101 ޤާނޫނ ެގ ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ  މި  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  އ ކ ޅ ތައް 

ކ ރެ  102 ގ ޅިެގން  ކ ށަކާ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  މ ންދާ ވެވަނަ 

ގ ޅޭޮގތ ން،   އޭނާއާ  މީހާއަށް ނޭނިގ  ތަޙްޤީޤ ކ ރެވެމ ންދާ  އެ  ތަޙްޤީޤެއްަގއި، 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކ ރ މަށެެވ.

ކަންކަމާއި   )ހ(   ކ ރާ  ތަންތަން އޭނާ  ދާ  މީހ ންނާއި  ބަްއދަލ ކ ރާ 

 ؛ދެނެަގތ މަށްޓަކައި، އޭނާއަށް ނޭނޭގޮގތަށް އޭނާ މޮނިޓަރކ ރ ން

ކ ރެވޭ   )ށ(   ތެރެއިން  އެގ ޅ މ ެގ  އ ފައްދަިއެގން  ގ ޅ ެމއް  އޭނާއާ 

ކަންކަން  ބޭނ ންވާ  ތަޙްޤީޤަށް  މަޢ ލޫމާތ ން  ލިބޭ  ސ ވާލ ންނާއި 

 ؛ހޯދ ން

އ ޅަނދެއްަގިއ  އޭނާ   )ނ(   ބޭނ ންކ ރާ  އޭނާ  ނ ވަތަ  ެގެއްއަގއި  ދިރިއ ޅޭ 

ައޑ އެހޭނެ  ކެމެރާާއއި  ބެލ މަށް،  ނ ވަތަ  އަޑ އެހ މަށް  ވާހަކަ  ދެކެވޭ 

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމ ކޮށް، އެ ެގެއއްަގއި ނ ވަތަ އ ޅަނދެްއަގއި ދެކެވޭ  

 ؛ވާހަކަ ައޑ އެހ މާއި މަންޒަރ  ރެކޯޑ ކ ރ މާއި ބެލ ން

ލާއި، ފޯނ  މެއިތީ ވަސީލަތްތަކާއި، ސިޓީއާިއ، ލިޔ މާިއ، އީމ އާޞަލާ )ރ(  

މ ޢާމަލާ ހިންާގ  އޭނާ  ބެލ މާއި، ތްމެދ ވެރިކޮށް  ހޯދައި  ތައް 

 ؛އަޑ އެހ ން

އ ކ ޅެއް   )ބ(   ތަޙްޤީޤީ  ޚާްއޞަ  ގ ޅިެގން  ކ ށަކާ  ބާވަތެްއެގ  ވަކި 

ކަނޑައެޅިެގން   ޤާނޫނަކ ން  ޙާލަތ ަގިއ  ބޭނ ންކ ރ ން  ހ އްދަކޮށްފަިއވާ 

އެކަންކ ރަމ ން  މީހާ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކ ރަމ ންދާކަމަށް  ކ ށެއް  އެފަދަ 
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އޮޕަރޭޝަން  ސްޓިންްގ  ޮގތ ން  އަތ ލަިއަގތ މ ެގ  ހެއްކާއެކ   ދަނިކޮށް 

 އަދި ؛ ހިންގ ން

ޝަޚް )ޅ(   ފަރާތެއް   ނޫން  އްޞެޠަބީޢީ  މ ޢާމަލާތްކ ރާނެ  ޮގތެްއަގއި 

 . ފަރާތްތައް ބޭނ ންކޮށްެގން މ ޢާމަލާތްކ ރ ންއ ފެއްދ މާއި އެފަދަ

 

ޚާއްޞަ އ ކ ޅ ތައް ބޭނ ންކ ރެވޭނެ  

 ޙާލަތްތައް 
ބޭނ ންކ ރެވޭނީ،   )ހ(  .102 ފ ލ ހ ންނަށް  އ ކ ޅ ތައް  ތަޙްޤީޤީ  ޚާއްޞަ 

ހޯދ މަށް   މަޢ ލޫމާތ   ހޯދަންޖެހޭ  ގ ޅޭޮގތ ން،  ކަންކަމާ  އަންނަނިވި 

 އެކަންޏެވެ. 

ބަލައި،  ޤައ މީ    (1)    ކަންކަން  އަތ ވެދާނެ  އ ނިކަން  ސަލާމަތަށް 

 ނ ވަތަ ؛ ހޯދައި ދެނެަގނެ އެފަދަ ކަންކަން ހ އްޓ ވ މަށްޓަކައި

ބޮޑެތި    (2)    ޖިނާއީ  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގިއ  އިޖ ރާތ ެގ  ޖިނާއީ 

 ކ ށްކ ށ ެގ ތަޙްޤީޤ ގައި. 

އ ކ ޅ ތައް   )ށ(   ޚާއްޞަ  ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ 

ފަރ ދ ންެގ  ހަމަތަކާއި،  އ ސޫލ ތަކާއި  ތަފްޞީލ   ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

ެއ   ހަމަތަކާއި،  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ރައްކާތެރިކ ރ މަށްޓަކައި  ޙައްޤ ތައް 

އ ސޫލ ތައް ނަހަމަޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރ ން ހ އްޓ ވ މަށްޓަކައި ައޅަންޖެހޭ  

ޤާ މި  ަގާވިއދެއް،  ބަޔާންކ ރާ  މި ފިޔަވަޅ ތައް  އަދި  ދަށ ން  ނޫނ ެގ 

ހަދައި ަވޒީރ   ޙަވާލާދީ،  މެދ ވެރިކޮށް    ،މާއްދާއާ  ކޮމިޝަނަރ 

 ހިންަގންވާނެެއވެ. 

 

ޚާއްޞަ އ ކ ޅ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  

 ހ އްދަ ދިނ ން 
އ ކ ޅ ތަކ ެގ   )ހ(  .103 ތަޙްޤީޤީ  ޚާްއޞަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ފ ލ ހ ން މަޢ ލޫމާތ  ހޯދަން ހ އްދަ ތެރެއިން އ ކ ޅެއް ބޭނ ންކޮށްެގން  

ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ.   ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ފަރާތްތައް  ދެވޭނެ 

ވާންވާނީ    އެޮގތ ން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް
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ފެށިެގން މަތީ  ޓައެސިސް ންޓް ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސްެގ މަޤާމ ން 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ބޭނ ންކ ރ މަށް މި   )ށ(   ތެރެއިން އ ކ ޅެއް  ތަޙްޤީޤީ އ ކ ޅ ތަކ ެގ  ޚާއްޞަ 

ލިޔ މ ންދޭ  ހ އްދައަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

 ހ އްދައެްއކަމ ަގއި ވާންވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނ ެގ   )ނ(   މި  ތެރެއިން  އ ކ ޅ ތަކ ެގ  ތަޙްޤީޤީ  ވަނަ    101ޚާއްޞަ 

ބަޔާންކޮ ަގއި  )ރ(  އަދި  )ނ(  އ ކ ޅެއް  މާއްދާެގ  ށްފަިއވާ 

ފ ލ ހ ންނަށް ބޭނ ންކ ރެވޭނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

މަށް ކޯޓ  އަމ ރެއް ހޯދ މަށް  ރ އ ކ ޅ  ބޭނ ންކ   ހ އްދައިެގ އިތ ރ ން އެ

 ފަހ އެވެ.  

 

ޚާއްޞަ އ ކ ޅ  ބޭނ ންކޮށްގެން  

ހޯދާ މަޢ ލޫމާތ  ހެކީގެ ގޮތ ގައި  

 ބޭނ ންކ ރ ން 

ތަޙްޤީޤީ   101ޤާނޫނ ެގ  މި    .104 ޚާއްޞަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ފ ލ ހ ންެގ  ބޭނ ންކޮށްެގން  އ ކ ޅެއް  ެއްއވެސް  ތެރެއިން  އ ކ ޅ ތަކ ެގ 

ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  ެއއްޗެއް  ނ ވަތަ  މަޢ ލޫމާތެއް  ހޯދާ  ތަޙްޤީޤެއްަގއި 

ހޯދާފައިވާ  ެއްއޮގތަށް  ޤާނޫނާ  ހެއްކަކީ  އެ  ބޭނ ންކ ރެވޭނީ 

 ކަމަށްވާނަމަެއވެ. ހެއްކެއް 

 

ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތ  އ ފ ލ މ ން  

 އިސްތިސްނާވ ން 
ޤާނޫނ ެގ    .105 ކ ށ ގެ   102މި  މީހަކ   ކ ށެްއކ ރާ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ޤާނޫނ ެގ  ޢަ މި  ހިފ މަށްޓަކައި  މާއްދާަގއި    101މަލެއްކ ރަނިކޮށް  ވަނަ 

ކ ށ ެގ   ތެރެއިން  ކަންތައްތަކ ެގ  ފ ލ ހަކ  ބަޔާންކ ރާ  އ ންސ ރެއް 

ފ ރިހަމަކ ރ މަކީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއިާވ ޮގތ ެގމަތިން ޖިނާއީ 

 ފ ލ ހަކ  އިސްތިސްނާކ ރެވޭނެ ޙާލަތެކެވެ.   މަސްއޫލިއްޔަތ  އ ފ ލ މ ން އެ

 

ބެލ މަށްޓަކައި    .106 ހިނގާނ ހިނގާ ގޮތް ބަލާ ކޮމިޓީ  ބޭނ ންކ ރާޮގތް  އ ކ ޅ ތަްއ  ތަޙްޤީޤީ  އަންނަނިިވ  ޚާއްޞަ 
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 ފަރާތްތަކ ެގ މައްޗަށް އެކ ލެވޭ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 ؛ބަންޑާރަނައިބ  )ހ(  

 އަދި ؛ ރަލްނެޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެ )ށ(  

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް.  )ނ(  

 

ޚާއްޞަ ތަޙްޤީޤީ އ ކ ޅ ތައް  

ބޭނ ންކ ރ މާ ގ ޅޭގޮތ ން  

 ޝަކ ވާކ ރ މ ގެ ބާރ  

ތިމާއާމެދ  ޚާއްޞަ ތަޙްޤީޤީ އ ކ ޅ ތަކ ެގ ތެރެއިން އ ކ ޅެއް ފ ލ ހ ން   )ހ(  .107

މައްޗަ ސަބަބ ތަކ ެގ  އެކަށީެގންވާ  މީހަކަށް    ށް ބޭނ ންކ ރާކަމަށް 

ބިނާކޮށް ޝައްކ ކ ރެވޭނަމަ، ެއކަން ބަލައިދިނ މަށް އެދި މި ޤާނޫނ ެގ 

ޙައްޤ ،   106 އެދ މ ެގ  ކޮމިޓީަގއި  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

މިޮގތ ން  ލިބިެގންވެއެވެ.  މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  ޝައްކ ކ ރެވޭ  އެކަމަށް 

އެކަށީެގންާވ   ބިނާކ ރާ  ހ ށަހެޅ ން  ެއ  ހ ށަހެޅ މެއްަގއި  ހ ށަހަޅާ 

 ންވާނެެއވެ.  ރަބ ތައް ބަޔާންކ ސަބަ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މަކާ  )ށ(  

ެއ   ފަށަންާވނީ،  ބަލަން  އެކަެމއް  ފަރާތ ން  ކޮމިޓީެގ  ގ ޅިެގން 

ސަބަބެއްކަމަށް ށަހ  ެއކަށީެގންވާ  ސަބަބަކީ  ބިނާކޮށްފައިވާ  ހެޅ ން 

 އަޣ ލަބިއްޔަތ ން ނިންމައިފިނަމައެވެ. ކޮމިޓީެގ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ބަލަން   )ނ(  

ތެރޭަގިއ   ދާއިރާެގ  ޤާނޫނ ެގ  ހިނަގނީ،  ކަމެްއ  އެދިފައިާވ 

ކޮމިޓީއަށް ، ކަމ ގައިނ ވާނަމަ ބާރ ،  އެންގ މ ެގ  ހ ްއޓާލަން  އެކަން 

ސަލާމަތީ  އެކަން  ޙާލަތ ަގއި  ެއ  އަދި،  ލިބިެގންެވއެވެ. 

ބޯޑަށް  ޕޮލިސް  ވަޒީރަށާއި  ކޮމިޓީއަށާިއ،  ޚިދ މަތްތަކާބެހޭ 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  
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 ނަވާރަވަނަ ބާބ  

 ދިނ މާއި ރިޓަޔަރކ ރ މާއި މަޤާމ ން ވަކިވ ން ވަޒީފާ ދިނ މާއި މަޤާމ ގެ ކ ރިއެރ މާއި ޢިނާޔަތްތައް  

 
ވަޒީފާ ދިނ މާއި ވަޒީފާއާގ ޅޭ  

 އ ސޫލ ތައް ކަނޑައެޅ ން 
ޢަަމލ ކ ރާނެ  )ހ(  .108 ހޮވ މ ަގއި  މީހ ން  މަޤާމ ތަކަށް  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ 

އެ އ ޖޫރައާއި    އ ސޫލ ތަކާއި،  ދޭންޖެހޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  ވަޒީފާާއ 

ދެވޭނެ   ހަދާ  ޢިނާޔަތްތައް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މިންަގނޑ ތައް، 

ދެވޭ  ިމޮގތ ން  ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ.  ަގާވއިދ ަގއި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޒިންމާވާ   ކަންކަމަށް  މާލީ  ކަނޑައަޅަންވާނީ  ޢިނާޔަތްތައް  އ ޖޫރައާއި 

 ވަޒީރ ެގ ލަފަާއއެކ ، ވަޒީރެވެ. 

ފ ލ ހ ންެގ  )ށ(   ަގާވއިދ ަގއި،  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޗ އްޓީާއއި   ދެވޭ  ފަރާތްތަކަށް  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  ޚިދ މަތ ަގއި 

ސެކަންޑްމަންޓާއި  ޓްރާންސްފަރއާއި،  އ ސޫލ ތަކާއި،  ސަލާމާގ ޅޭ 

ބަޔާންކޮށްފަިއ  ތަފްޞީލ ކޮށް  އ ސޫލ ތައް  އެނޫންވެސް  ވަޒީފާއާގ ޅޭ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.  

 

ފ ލ ހ ންނަށް މަޤާމ ގެ ކ ރިއެރ ން  

 ދިނ ން 
ނިޝާން  )ހ(  .109 ޝަރަފާއި  ދިނ މާއި  ކ ރިެއރ ން  މަޤާމ ެގ  ފ ލ ހ ންނަށް 

ލަފާެގމަތިން  ބޯޑ ެގ  ޕޮލިސް  އ ސޫލ ތައް،  އެންމެހައި  ދިނ މާގ ޅޭ 

 ވަޒީރ  ހަދާ ަގވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ވަޒީރަށް ލަފާދީ، އެކަމާ  )ށ(   ފ ލ ހ ންނަށް މަޤާމ ެގ ކ ރިއެރ ން ދިނ މަށް 

ޕްރޮމޯޝަން  ބަލާނީ  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ބަލަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން 

 ބޯޑ ންނެވެ.  

މެންބަރ ން   )ނ(   ބޯޑަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

މަންޢައްޔަ މަޝްވަރާެގ  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ތިން  ކ ރާނީ 

 ވަޒީރެވެ. 
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މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށ ން ޢައްޔަންކ ރާ ބޯޑ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތަކީ،   )ރ(  

ފަރާތްތައް  ދޭންޖެހޭ  ކ ރިއެރ ން  މަޤާމ ެގ  ތެރެއިން  ފ ލ ހ ންެގ 

 ކަނޑައެޅ ެމވެ.  

ެގ   )ބ(   )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ދިނ މަށް  ކ ރިެއރ ން  މަޤާމ ެގ  ފ ލ ހ ންނަށް 

ަގއި ައންނަނިވި ދަށ ން އ ފައްދާ ބޯޑ ން މަޤާމ ެގ ކ ރިއެރ ން ދިނ މ 

 ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެެއވެ.  

 ؛ މަޤާމ ެގ ޝަރ ޠ  ފ ރިހަމަވެފައިވ ން   (1)   

 ؛ ސްޓާފް ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްެގ ނަތީޖާ  (2)   

 ؛ ހ ސް މަޤާމ  ހ ރި މިންވަރ   (3)   

ކ ރިއެރ ން ދިނ މަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ ރޭންކ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ    (4)   

 އަދި ؛ ޤާބިލ ކަން އެމީހެްއަގއި ހ ރި މިންވަރ އ ފ ލ މ ެގ 

ތަޖ ރިބާއާއި،   (5)    ތަޢ ލީމާއި،  ބޭނ ންވާ  އަދާކ ރ މަށް  މަޤާމ  

ޮގތ ން  ޖިސްމާނީ  އަދި  ދ ޅަހެޔޮކަން  ޞިއްޙީ 

އެމީހެްއަގިއ   މިންވަރ   ފިޓްނަސްެގ  ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ 

 ފ ރިހަމަވ ން.

ޝަރ ޠ  ފ ރިހަމަވާ ފ ލ ހަކަށް މަޤާމ ެގ މަޤާމ ެގ ކ ރިއެރ ން ދިނ މ ެގ   )ޅ(  

ކ ރިއެރ ން ދިނ މަށް މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބޯޑަށް 

އެއްޮގތްާވ   ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ހ ށަހަޅާނީ، 

ފ ލ ހަކ   ޮއފް ޕޮލިސްެގ ހ އްދައާެއކ  އެ  ޮގތ ެގމަތިން، ކޮމިޝަނަރ 

 ވެރިޔާެއވެ. މަސައްކަތްކ ރާ ޑިޕާޓްމަންޓްެގ އިސް

ނިންމ ން   )ކ(    ނިންމާ  ބޯޑ ން  ދިނ ަމށްޓަކައި  ކ ރިއެރ ން  މަޤާމ ެގ 

ލިޔ މ ން  ވަޒީރ   ހ ށަހަޅައި  ވަޒީރަށް  ނިންމ ން  އެ  ތަންފީޛ ކ ރާނީ 

 ހ އްދަ ދިނ މ ންނެވެ. 
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މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން، ފ ލ ހ ންނަށް ޝަރަފާއި ނިޝާން ދިނ މާގ ޅޭ ކަންކަން    .110 ޝަރަފ ގެ ނިޝާން ދިނ ން 

އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ލަފާެގމަތިން  ބޯޑ ެގ  ޕްރޮމޯޝަން  ކ ރިއަށްެގންދާނީ 

 ޕޮލިސްއެވެ.  

 

ޢ މ ރަކީ،   )ހ(  .111 ރިޓަޔަރކ ރ ން  ދޮށީ  އެންމެ  ހ ރެޭވނެ  ވަޒީފާަގއި   60ފ ލ ހެއްެގ 

 )ފަސްދޮޅަސް( އަހަރެވެ.  

ޚިދ މަތ ަގއި   )ށ(   ފ ލ ހ ންެގ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޚިދ މަތ ަގއި   މީހަކީ  މީހެއް   20ހ ރި  ހޭދަކޮށްފައިާވ  އަހަރ   )ވިހި( 

ޞިއްޙީ   ވާޖިބ  ކަމަށްވެފަިއ،  މަޤާމ ެގ  އޭނާެގ  ސަބަބަކަށްޓަކައި 

ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަމ ަގއި  މީހެއް  އަދާކ ރެވެންނެތް 

ފެނިްއޖެނަމަ ަވޒީފާއިން  ، އެސެސްމަންޓަކ ން  އޭނާެގ 

ބާރާއި  އެންގ މ ެގ  އޭނާއަށް  ރިޓަޔަރކ ރަން  ޝަރަފ ވެރިކަމާެއކ  

 . އިޚްތިޔާރ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ލިބިެގންެވެއވެ

ހެދ މ ަގއި  )ނ(   އެސެސްމަންޓް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ަގާވއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ިމ  އ ސޫލ ތައް،  ޢަމަލ ކ ރާނެ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ޝަރަފ ވެރިކަމާއެކ  ވަޒީފާއިން  

 ވަކިވ ން 
ޤާނޫނ ެގ    .112 ޮގތ ެގމަތިން    114މި  މާއްދާަގއިވާ  ަވޒީފާއިން  ވަނަ  ފ ލ ހ ންެގ 

ސަބަބ ން   ކ ރިކަެމއްެގ  މަޤާމ ަގއިހ ރެ  ފ ލ ހެއްެގ  މީހ ންނާިއ،  ވަކިކ ރާ 

ފ ލ ހ ންެގ   ސަލާމަތްވ މަށްޓަކައި  ފިޔަވަޅަކ ން  ތައ ދީބީ  އެޅިދާނެ  އޭނާއާމެދ  

ފިޔަވައި  މީހ ން  ވަކިވާ  އަމިއްލަ  ، ޚިދ މަތ ން  ވަޒީފާއިން  ފ ލ ހ ންެގ 

ޙާލަތ ގައި،  ެއއްެވސް  ، އިޚްތިޔާރ ަގއި  އ ފ ލިފަިއނެތް  މައްސަލައެއް  ތައ ދީބީ 

ވަކިާވ   އ ފެދިފައިނެތި،  ޙާލަތ ވެސް  އ ފ ލ މ ެގ  މައްސަލައެއް  އެފަދަ  އަދި 

 ޝަރަފ ވެރިކަާމއެކ  ފ ލ ހ ންެގ ަވޒީފާއިން ވަކިވާ މީހެކެވެ.  ،ކޮންމެ މީހަކީ
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ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .113 ޢިނާޔަތް ދިނ ން  ނ ަވތަ    111މި  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  ާމއްދާެގ    112ވަނަ 

ަވޒީފާއިން   ފ ލ ހ ންެގ  ޝަރަފ ވެރިކަމާެއކ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޖ މްލަ   ނ ވަތަ  ވިދިވިދިެގން  ޚިދ މަތ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ  މީހަކީ،  ވަކިވާ 

މި   20ޮގތެްއަގިއ   މީހަކ ނަމަ،  ޚިދ މަތްކޮށްފައިވާ  އަހަރ   )ވިހި( 

ޙަވާލާދީ ހަދާ ރިޓަޔަރމަންޓް ަގާވއިދާ    އާމާއްދާށ ން މި  ޤާނޫނ ެގ ދަ

ޮގތ ެގމަތިން ޙައްޤ    ،އެްއޮގތްވާ  ލިބ މ ެގ  ޢިނާޔަތް  ަވޒީފާެގ 

 އެމީހަކަށް ލިބިެގންެވެއވެ.  

ޕޮލިސް  )ށ(   ކަނޑައަޅާނީ  ޢިނާޔަތްތައް  ލިބިދެވޭ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ހ ށަހަޅާ   ަވޒީރ   ލަފަޔާެއކ   ކަންކަމަށް ބޯޑ ެގ  މާލީ  ހ ށަހެޅ މަކަށް 

 ޒިންމާވާ ަވޒީރ  ނިންމާ ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 

 

ކ ށަކާ   )ހ(  .114 ފ ލ ހަކ  މަޤާމ ން ވަކިކ ރ ން  އިދާރީ  ނ ވަތަ  ޖިނާއީ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  މަްއޗަށް  ފ ލ ހެއްެގ 

ޢަމަލެއްކޮށްފިކަމަށް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  މި  ނ ވަތަ  ގ ޅިެގން 

ހޯދ ންތަކާއި ހޯދޭ  ތަޙްޤީޤަކ ން  ހިންޭގ  ލިބޭ   ،ތ ހ މަތ ކ ރެވިެގން 

އެ ބަލައި،  ޤަރީނާއަށް  މަްއޗަ  ހެއްކާިއ  ހ ށަހެޅިފައިާވ    ށްފ ލ ހެްއެގ 

ފ ލ ހ ންެގ  ނ ވަތަ  ސާބިތ ވާކަމަށް  ކ ށް  އިދާރީ  އަދި  ޑިސިޕްލިނަރީ 

މިނަްގނޑ ން   މަދަނީ  ޚިލާފ ވެފަިއވާކަމަށް  މިންަގނޑާ  ސ ލޫކީ 

ފ ލ ހަކ    އެ  ސާބިތ ެވއްޖެނަމަ  ސަރިވސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މ ެގ ބާރ  ވަޒީރަށް ލިބިެގންެވއެވެ.  

 މ ވަްއޒަފ ން   ދެންތިބި  ، ފިޔަަވއި  ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއ ޓީ  ކޮމިޝަނަރާއި )ށ(  

  އެކ ލެވިެގންވާ   އ ސޫލ ތައް  ޙާލަތްތަކާއި  ވަކިކ ރެވޭނެ  ޚިދ މަތ ން

  އެކ ލަވާލައި   ކޮމިޝަނަރ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ   މި  ަގާވއިދެއް

 ފ ލ ހ ންނާއި   ގަވާއިދ ގައި  ހަދާ  ިމޮގތ ން.  ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ
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   .ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ ޮގތްތަކެއް  ތަފާތ  ސްޓާފ ންނަށް ޕޮލިސް

ޚިދ މަތ ން   )ނ(   ފ ލ ހ ންެގ  ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއ ޓީ  ކޮމިޝަނަރާއި 

ޢަމަލ ކ ރާނީ ޤާނޫނ ެގ    ،ވަކިކ ރ މ ަގއި  މާއްދާަގިއ    56މި  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  

 

 ވިހިވަނަ ބާބ  

 ކ ށް ކ ށާގ ޅޭ 

 
ފ ލ ހ ން ބޭނ ންކ ރާ ޔ ނިފޯމާއި  

ޝަރަފ ގެ ނިޝާން ޤާނޫނާ  

 ޚިލާފަށް ބޭނ ންކ ރ ން 

ނ ލައި، މީހަކ ، އަދި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ހ އްދަ ހޯދ މަކާ   ފ ލ ހަކަށް ނ ވާ  .115

ފ ލ ހެއްކަމަށް ދައްކައިދިނ މ ެގ ޮގތ ން، ފ ލ ހ ންެގ ޔ ނިފޯމ  ނ ވަތަ ފ ލ ހ ން  

ރިބަނެއް ނ ވަތަ  ނިޝާނެއް  އެްއވެސް  ފ ލ ހެއްކަން  ، ބޭނ ންކ ރާ  ނ ވަތަ 

އެްއވެސް   ބޭނ ންކ ރާ  ފ ލ ހ ން  ޚާްއޞަޮގތ ަގއި  އަންަގއިދިނ މަށްޓަކައި 

 ންކ ރ މަކީ ޖިނާީއ ކ ށެކެވެ.  ނ ވަތަ ޝަރަފ ެގ ނިޝާނެއް ބޭނ  ،އެްއޗެއް 

 

ފ ލ ހަކ  ވަޒީފާ ދޫކޮށް ފިލައެިގން ހިނގައްޖެނަމަ ނ ވަތަ ވަޒީފާއިން   )ހ(  .116 ވަޒީފާއަށް ފިލ ން 

 ެއމީހަކ  އެކ ރަނީ ޖިނާއީ ކ ށެކެވެ.  ، ފިލައިެގން ދާންއ ޅެފިނަމަ

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ފ ލ ހަކ  ވަޒީފާއިން ފިލިކަމަށް ބެލެވޭނީ  )ށ(  

 އަންނަނިވި ކަމެއް ކ ރ މ ންނެެވ. 

އަމިއްލައަށް   (1)    ަމސްއޫލިްއޔަތ ން  ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ  އެމީހަކާ 

ދޫކޮށް   ބަރީއަވެ ހ އްދަނެތި  ޑިއ ޓީެއއް  ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ 

 ނ ވަތަ  ؛ންޔ ދި

ނ ހޯދާ    (2)    ވަޒީފާައށް   14ހ އްދަ  ވަންދެން  ދ ވަސް  )ސާދަ( 

 ނ ވަތަ ؛ ހާޒިރ ނ ވެ ހ ރ ން

ޚާއްޞަ    (3)    މ އައްސަސާ  ޚިދ މަތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި 
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އެމީހެްއެގ   ެގނެވިފަިއވަނިކޮށް،  ޙާލަތަކަށް  އޮޕަރޭޝަނަލް 

ވަޒީފާއަށް  ޚިލާފަށް  އަމ ރަކާ  ކ ރާ  ވެރިޔަކ   ހ ރި  މައްޗަށް 

 ނ ވަތަ؛ ނ ކ ތ މަށް ދެކޮޅ  ހެދ ންނ ނިކ މެ ހ ރ ން ނ ވަތަ 

ޙާލަތެްއަގއި   (4)    އޮޕަރޭޝަނަލް  ކ ރިމަތިލާންޖެހޭފަދަ  ބަޔަކާ 

 ނ ވަތަ ؛ އެކަން އެނިގހ ރެ ފިލ ން ނ ވަތަ އަޅާނ ލާ ހ ރ ން

ހި  (5)    ކަމަކަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވފަދަ  މާއްދާަގއި  ވަރ ދިނ ން  ތްމި 

 ނ ވަތަ ާވިގވެރިވ ން. 

 

ބައިެވރިވެެގން   )ހ(  .117 ތެރޭގައި ބަޣާވާތްކ ރ ން ފ ލ ހ ންގެ   ބަޔަކާ  އެހެން  ފ ލ ހ ން  ނ ވަތަ  ތެރޭަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

ނ ވަތަ   އ ޅެފިނަަމ  ބަޣާވާތެއްކ ރަން  ނ ވަތަ  ބަޣާވާތެއްކޮށްފިނަމަ 

ކ ރ މަށް  ކަމެްއ  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ރާަވއިފިނަމަ  ކ ރަން  ކަމެއް  އެފަދަ 

ކަމެ އެއިން  ނ ވަތަ  ކ ރާކަން  ހިތްވަރ ދީފިނަމަ  ބަޔަކ   އެހެން  އް 

މަޢ ލޫމާތ    ކަމަކާބެހޭ  އެއިން  އެނިގހ ރެ  ރާވާކަން  ކ ރަން  ނ ވަތަ 

އެންގ ން   ނ ވަތަ  ނާންގައިފިނަމަ  އިސްވެރިޔަކަށް  ފ ލ ހ ންެގ 

ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފ ލ ހަކ   ކޮންމެ  އެފަދަ  ލަސްކޮށްފިނަމަ 

 ކ ށްވެރިވާނެެއވެ. 

ކަމަށް  )ށ(   "ބަޣާވާތްކ ރ ން"  ބޭނ މަށް  ގެ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެހެން  ތެރޭަގިއ  ފ ލ ހ ންެގ  ފ ލ ހަކަށްވެހ ރެ،  ބ ނެފައިއެވަނީ، 

ފ ލ ހަކާ ނ ވަތަ ފ ލ ހ ންެގ ބަޔަކާ ބައިވެރިވެ، ނ ވަތަ ފ ލ ހ ން ނޫން 

ބާރ ެގ  ނ ވަތަ  ބޭނ ންކ ރ މާއި  ބާރ ެގ  ބައިވެރިވެ،  ބަޔަކާ  އެހެން 

މަޤްޞަދ ަގިއ  ބޭނ ންކ ރާނެކަ އެ  ނ ވަތަ  ދެއްކ މާއި  ބިރ   މަށްބ ނެ 

މަސަްއކަތްތަކާއި  އަތިމާ   ޙަވާލ ކ ރެވޭ  ޑިއ ޓީތަކާއި  ދާކ ރަންޖެހޭ 

މިފަދަ   ދެއްކ މާިއ،  ނ ކިޔަމަންތެރިކަން  އަމ ރ ތަކަށް  ކ ރެވޭ 

އަދި   ހެދ މަށެވެ.  ހިތްވަރ ދީ  މީހ ންނަށް  އެހެން  ކަންތައްތަކަށް 
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ފ ލ ހ ންެގ ނ ވަތަ  ތިރީަގިއ    ފ ލ ހަކ   ިގނަބަޔަކ ެވެގން 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގ ން ނ ވަތަ ހިންަގން އ ޅ ަމކީވެސް  

ކަމ ަގިއ   ބަޣާވާތްކ ރ ން"  ތެރޭަގއި  "ފ ލ ހ ންެގ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

 ބެލޭނެއެވެ. 

ފ ލ ހ ންެގ   (1)    ވެރިޔަކަށް  ނ ވަތަ  އިސްމީހަކަށް  ފ ލ ހ ންެގ 

 ނ ވަތަ؛ ލިބިދީފައިވާ ބާރެްއ ނިގ ޅަިއަގތ ންއިދާރާއިން 

ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާާވ ފަދަ ޙާލަތްތަކ ަގިއ ފ ލ ހ ންެގ    (2)   

ވެރިން ކ ރާ އަމ ރ ތަކަށް ނ ކިޔަމަންތެރިވ މާއި، ޙަވާލ ކ ރެވޭ 

 ނ ވަތަ ؛ މަސައްކަތްތަކަށާއި ޑިއ ޓީތަކަށް ނ ދިޔ ން

ތެރޭަގިއ    (3)    މަސައްކަތްތަކަށާިއ ފ ލ ހ ންެގ  ކ ރަންޖެހޭ 

 ނ ވަތަ ؛ އަދާކ ރަންޖެހޭ ޑިއ ޓީތަކަށް ހ ރަސްއެޅ ން

ދެއްކ ާމއި   (4)    ނ ކިޔަމަންތެރިކަން  ފ ލ ހަކަށް  ހ ންނަ  ޑިއ ޓީަގއި 

 ނ ވަތަ ؛ ބާރ ެގ ބޭނ ންކ ރ ން

ަގދަކަމ ން   (5)    ތަނަކަށް  ހ ރި  ބަހައްޓާފައި  ޑިއ ޓީއަށް  ފ ލ ހަކ  

ނ ވަތަ ބާރ ެގ ބޭނ ންކޮށްެގން ބިރ ދައްކައި،  ވަންނަން އ ޅ ން  

 ނ ވަތަ ؛ އެތަނަކަށް ތިމާ ނ ވަތަ އެހެން ބަޔަކ  ެވއްދ ން

އަތ ލ ން  (6)    ަގދަބާރ ން  އާލާތްތައް  ހަތިޔާރާއި  ؛ ފ ލ ހ ންެގ 

 ނ ވަތަ

ބޭނ ންކ ރާ    (7)    ޚިދ މަތ ަގއި  ނ ވަތަ ޢިފ ލ ހ ންެގ  މާރާތަކަށް 

ނ ވަތަ   ނ ވަތަ އާލާތަކަށް  ެގއްލ ންދިނ ން  ވަސީލަތަކަށް 

 ހަލާކ ކ ރ ން.

 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ފ ލ ހެއްެގ މައްޗަށް ތައ ދީބީ ފިޔަވަޅެްއ އެޅ މަކީ ނ ވަތަ    .118 އިތ ރ  ދަޢ ވާކ ރ ން 

ކ ށެްއ   ޖިނާއީ  ދަށ ން  ޤާނޫނެއްެގ  އެހެން  ދަޢ ވާކ ރ މަކީ،  ކ ށެްއެގ  ޖިނާއީ 
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އ ފ ލަންޖެހޭ  ކަމ ަގއި   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  އެ  ގ ޅިެގން  ކ ށަކާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

އެްއ    ،ދަޢ ވާ އެއީ  އަދި  ނޫނެވެ.  ސަބަބެއް  ނ އ ފ ލޭނެ  މަްއޗަށް  އެމީހެއްެގ 

 ކ ށަކަށް ދެ ފަހަރަށް އަދަބ  ދިނ ން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއްވެސް ނޫނެވެ. 

 

ޣައިރ ޤާނޫނީ އަމ ރެއް ކ ރ މަކީ ކ ށެކެވެ. އަދި  އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ފ ލ ހަކަށް    .119 ބާޠިލ  އަމ ރ  

 އެފަދަ އެްއވެސް އަމ ރަކަށް ފ ލ ހަކ  ތަބާވެެގން ނ ވާނެއެެވ. 

 

 އެކާވީސްވަނަ ބާބ  

 ފ ލ ހ ންގެ ވެލްފެއަރ ކަންކަމާގ ޅޭ 

 
ފ ލ ހ ންގެ ވެލްފެއަރ ކަންކަމަށް  

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އ ފެއްދ ން 
ތަރައްޤީކ ރ މަށްޓަކައި،  ފ ލ ހ ންެގ   )ހ(  .120 ކ ރިއަރ ަވއި  ކަންކަން  ވެލްފެއަރ 

މި ބާބ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ދާއިރާެގ ތެރޭަގިއ، ފ ލ ހ ންނާއި ފ ލ ހ ންެގ 

އ ސޫލ ން  ކޯޕަރޭޓިވް  ައމާޒ ކޮށްެގން،  މެންބަރ ންނަށް  ޢާއިލާެގ 

 ވިޔަފާރިކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ފާރިކ ރެވޭނީ، ޤާނޫނ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ފ ލ ހ ންނަށް ވިޔަ )ށ(  

ިމ    2007/3ނަންބަރ    އާއި  ޤާނޫނ (  ސޮސައިޓީެގ  )ކޯޕަރޭޓިވް 

ސޮސައިޓީ   ކޯޕަރޭޓިވް  ރަޖިސްޓަރީކ ރާ  ޮގތ ެގމަތިން  ބާބ ަގިއވާ 

 މެދ ވެރިކޮށެވެ. 

ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަިއޓީ ފިޔަަވއި،   )ނ(   މި މާއްދާެގ )ށ( 

ޤާނޫނީ   ބާވަތެްއެގ  ިވޔަފާރިކ ރ މ ެގ  އިތ ރ   އ ފައްދައި  ޝަޚްޞ  

 ހ އްދަ ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގނެއް ނ ވެެއވެ. 

ކޯޕަރޭޓިްވ   )ރ(   ފ ލ ހ ންެގ  އ ފައްދާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ސޮސައިޓީ ވާންވާނީ، މި މާްއދާއާ ޙަވާލާދީ، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީެގ 

ރަޖިސްޓަރީކ ރާ   6ޤާނޫނ ެގ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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 ޓިްވއަކަށެވެ.  ކޯޕަރޭ

ސޮސައިޓީއަށް   )ބ(   ކޯޕަރޭޓިްވ  ފ ލ ހ ންެގ  އ ފައްދާ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި 

ވަޒީރ    ލަފާެގމަތިން  ބޯޑ ެގ  ޕޮލިސް  ވިޔަފާރިތައް  ކ ރެވޭނެ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.  

ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ   )ޅ(   ޮގތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ފ ލ ހ ންެގ އ ފައްދާ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި  ކޯޕަރޭޓިވް    ހިނދަކ ، 

ޤާނޫނ ަގިއ   ސޮސައިޓީެގ  ކޯޕަރޭޓިވް  މައްޗަށް،  ސޮސައިޓީެގ 

 ބަޔާންކ ރާ އެންމެހައި އ ސޫލ ތައް ހިނާގނެެއވެ. 

ސޮސައިޓީާއގ ޅޭ   )ކ(    ކޯޕަރޭޓިްވ  ފ ލ ހ ންެގ  އ ފައްދާ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި 

ދަށ ން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީެގ  މި ޤާނޫނ ެގ  އަންނަނިވި ކަންކަން، 

 ރެޖިސްޓްރަރ ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއ ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ   (1)    ވިޔަފާރިކ ރ މ ަގއި  ކޯޕަރޭޓިްވއިން 

 ؛ކަނޑަެއޅ ންއ ސޫލ ތައް 

ކޯޕަރޭޓިްވެގ ހިސާބ ތައް ބެލެހެއްޓ މ ެގ ނިޒާމ  ޤާއިމ ކ ރަންީވ   (2)   

 އަދި ؛ ޮގތް ކަނޑައެޅ ން

މިންވަރެްއ   (3)    ނެިގދާނެ  ދަރަނި  ިގނަެވެގން  ކޯޕަރޭޓިްވއަށް 

 ކަނޑައެޅ ން.  

 

  އަލ ން   ދަށ ން   ޤާނޫނ ގެ   މި 

 ހ ށަހެޅ ން   ރަޖިސްޓަރީކ ރަން 
ޤާނޫނަށް   )ހ(  .121 ފަށާތާ  މި  މަސްދ ވަހ ެގ    3ޢަމަލ ކ ރަން  )ތިނެއް( 

ހިންަގމ ން ،  ތެރޭަގއި  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ޤާނޫނ ަގިއ   މި  ކޯޕަރޭޓިވްތައް،  ފ ލ ހ ންެގ  އައިސްފައިާވ 

އެދި  ރަޖިސްޓަރީކ ރަން  އަލ ން  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ޤާނޫނ   މި   )ށ(   ހ ށަހަޅާއިރ ،  ރަޖިސްޓަރީކ ރަން  ދަށ ން  މާއްދާެގ 
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ވަނަ   12)ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީެގ ޤާނޫނ ( ެގ    2007/3ނަންބަރ   

މަޢ ލޫމާތ    އަންނަނިވި  އިތ ރ ން  ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ؛ކޯޕަރޭޓިްވެގ ހިންާގ ަގާވއިދ   (1)   

 ؛މެންބަރ ންެގ ދަފްތަރ   (2)   

 ؛ހިންާގ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން  (3)   

 ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ެގ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ އަހަރީ ހިސާބ ތައް.   (4)   

) )ނ(   ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  4މި  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

ކޯޕަރޭޓިްވެގ އަހަރީ ހިސާބ ތަްއ ކަމަށް ބ ނެފައިއެވަނީ، ކޯޕަރޭޓިވްެގ  

ރިޒަރވް ފަންޑ ެގ ހިސާބ ތައް ހިމެނޭޮގތ ން، ކޯޕަރޭޓިްވެގ ެއންމެހައި 

ދަރަންޏާއި،  ޒިންމާއާއި،  މ ދަލާއި،  ސެކިއ ރިޓީޒްއާިއ،  ފައިސާާއއި 

  ކަނޑަައޅާފަިއވާޮގތ ެގ ހިސާބ ތައް ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ.  ފައިދާ

) )ރ(   ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  4މި  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

ރެޖިސްޓްރާރ  ހިސާބ ތައް،  އަހަރީ  އަހަރ ެގ  ވޭތ ވެދިޔަ  ކޯޕަރޭޓިްވެގ 

 އޮޑިޓްކ ރަންވާނެއެވެ. ޤަބޫލ ކ ރާ އޮޑިޓަރެއް މެދ ވެރިކޮށް 

ޤާނޫނ    )ބ(   ކ ރ މ ަގިއ،  އޮޑިޓް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ވަނަ   56)ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީެގ ޤާނޫނ ( ެގ    2007/3ނަންބަރ   

އަދި  ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ.  ކަންކަން  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި 

އެކ ލަވާލާ   ޮއޑިޓަކަށްފަހ   ކ ރެވޭ  ެއ  އެފަދައިން  ރިޕޯޓ ަގއި،  އޮޑިޓް 

ކަންކަން   57ޤާނޫނ ެގ   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

 ފ ރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 

މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަދަ އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިނ ވާނަމަ،   )ޅ(  

ނ ވަތަ ކޯޕަރޭޓިްވއިން ކޮށްފަިއވާ ޮއޑިޓްެގ އިތ ރ ން އިތ ރ  އޮޑިޓެއް  

ރެޖިސްޓްރާ  އެކަމަށްޓަކަިއ  ކ ރަންޖެހޭކަމަށް  ފެނިއްޖެނަމަ،  ރަށް 
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 ރެޖިސްޓްރާރަށް އޮޑިޓަރެއް ޢަްއޔަންކ ރެވިދާނެއެވެ. 

 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އަލ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރެޭވ    121މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .122 އަލ ން ރަޖިސްޓަރީވ ން 

ތާރީޚ ން  އެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މާއެކ ،  ސޮސައިޓީއެްއ  ކޯޕަރޭޓިވް 

އަލަށް   60ިގނަެވެގން  ފެށިެގން   ތެރޭަގިއ  ދ ވަހ ެގ  )ފަސްދޮޅަސް( 

ޖަލްސާ   ޢާންމ   ފ ރަތަމަ  ސޮސައިޓީެގ  ކޯޕަރޭޓިވް  ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭ 

 ބާއްވަންވާނެެއވެ. 

ޖަލްސާަގިއ،   )ށ(   ޢާންމ   ފ ރަތަމަ  ބާއްވާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކޮިމޓީ   ހިންާގ  އަދި ކޯޕަރޭޓިްވެގ  އިންތިޚާބ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ކޮމިޓީ  ހިންާގ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި  އެއަށްފަހ ، 

 އިންތިޚާބ ކ ރަމ ން ެގންދަންވާނެއެވެ. 

 

ސޮސައިޓީެގ  )ހ(  .123 އަހަރީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ ން  ކޯޕަރޭޓިވް  ހިސާބ   ައހަރީ  ސޮސައިޓީެއއްެގ  ކޯޕަރޭޓިވް 

ބަޔާންކ ރާ   ޤަބޫލ ކ ރާ ޤާނޫނ ަގއި  ރެޖިސްޓްރާރ  ޮގތ ެގމަތިން 

އޮޑިޓަރެއް މެދ ވެރިކޮށް ަގާވިއދ ން އޮޑިޓްކ ރ މަށްފަހ  ރެޖިސްޓްރާރަށް 

 ހ ށަހަޅަމ ން ެގންދަންވާނެއެވެ. 

ހިސާބ ތަްއ   )ށ(   އަހަރީ  ފަދައިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ސޮސައިޓީެއއް   އެ  ހ ށަހަޅަމ ންނ ދާނަމަ،  އޮޑިޓްކޮށް،  ަގާވއިދ ން 

 ޖިސްޓްރާރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ރެއ ވާލ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  

 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނ ވާނަމަ  

 ކޯޕަރޭޓިވް އ ވ ން 
ެގ ކ ރިން ހިންަގމ ން އަިއސްފައިާވ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ  )ހ(  .124

ިމ ޤާނޫނ ެގ   ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(   121ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީެއއް، 

ަގއި ބަޔާންކ ރާ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނ ާވނަމަ، ެއ 

ސޮސައިޓީެއއް   އެ  އަދި  އ ވާލެވޭނެއެވެ.  ސޮސައިޓީެއއް  ކޯޕަރޭޓިވް 
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ނަންބަރ  ޤާނޫނ   އަމ ރެއް،  )ކޯޕަރޭޓިވް    2007/3  އ ވާލ މ ެގ 

ެގ   ޤާނޫނ (  ދަށ ން   60ސޮސައިޓީެގ  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ރެޖިސްޓްރާރ ނެރެންވާނެއެވެ. 

އ ވާލާ   )ށ(   ސޮސައިޓީއެްއ  ކޯޕަރޭޓިވް  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނަންބަރ    ޤާނޫނ   ސޮސައިޓީެގ   2007/3ޙާލަތ ގައި،  )ކޯޕަރޭޓިވް 

ވަނަ ާމއްދާާއއި،    61ާމއްދާެގ )ށ( ާއއި،  ވަނަ    60ޤާނޫނ ( ެގ  

ވަނަ މާްއދާަގިއވާ    64ަވނަ މާއްދާއާިއ،    63ވަނަ މާއްދާއާިއ،    62

 ޮގތ ެގމަތިން ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ފިޔަވައި  

 އެނޫން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞ  އ ވާލ ން 
ކ ރިން   )ހ(  .125 ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ތެރޭަގިއ  މި  ފ ލ ހ ންެގ 

ޤާނޫނީ   އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ކ ންފ ންޏެއް  ވިޔަފާރިކ ރ މަށްޓަކައި 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  އ ފައްދާފައިވާނަަމ،  ޝަޚްޞެއް 

ރެޖިސްޓްރާރ   90 ތަންތަން  އެފަދަ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ނ ވަދިހަ( 

 އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އ ވާލ މ ެގ ަމސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ. 

  ، ތެރޭަގއި   ޝަޚްޞ ތަކ ެގ  ޤާނޫނީ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ދަށ ން   ެގ(  ޤާނޫނ   ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ)  2003/1  ނަންބަރ    ޤާނޫނ 

 .ނ ހިމެނެއެވެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް އ ފައްދާފަިއވާ

  އ ާވލ މ ަގއި   ޝަޚްޞެއް  ޤާނޫނީ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ގައި  ކަމާބެހޭ  ،ޢަމަލ ކ ރާނީ  ރެޖިސްޓްރާރ

  .ޮގތ ެގމަތިންނެވެ  ެއްއޮގތްވާ އަތާއިޖ ރާ

މި  )ރ(   އ ފައްދާފަިއވާ  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ޤާނޫނީ   ނ ވަތަ  ކ ންފ ނި  ބަޔާންކ ރާފަދަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

ތިންވަނަ   ވިޔަފާރި  ޝަޚްޞަކ ން  ކޮށްފައިާވ  ފަރާތްތަކާއެކ  

ކޯޕަރޭޓިވް  ތްމ ޢާމަލާ ރަޖިސްޓަރީކ ރާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ތައް، 



 

 

 

 

 

 

 116 

އ ވާލ މ ެގ   ކ ންފ ނި  އެ  ފ ރ ޞަތ   ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ސޮސައިޓީއަކަށް 

 ކ ރިން ދޭންވާނެެއވެ.  

 

 ބާވީސްވަނަ ބާބ  

 ޢާންމ  އ ސޫލ ތައް 

 
ދައ ލަތ ގެ އިދާރާތަކ ން  

 ފ ލ ހ ންނަށް އެއްބާރ ލ ންދިނ ން 
ކ ށްކ ރ ން ހ އްޓ ވ މާ ގ ޅޭޮގތ ން ނ ވަތަ ކ ށެްއެގ ތަޙްޤީޤާ ގ ޅޭޮގތ ން   )ހ(  .126

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ނ ވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން ފ ލ ހ ންނަށް 

އެހެން  ތަންފީޛ ކ ރާ  ޤާނޫނ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ގައި،  ބާރ ތައް  ލިބިދޭ 

ލިބޭ  އިޚްތިޞާޞް  އިދާރާތަކަކަށް  އެހެން  ނ ވަތަ  އިދާރާއަކަށް 

އިދާރާތަކ ން ޙާ އެ  ޙަރަކާތްތެރިވާއިރ ،  ފ ލ ހ ން  ލަތެއްަގއި 

 ފ ލ ހ ންނަށް އެއްބާރ ލ ން ދޭންވާނެެއވެ.  

ސިފައިންެގ   )ށ(   އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ ތައް  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ފ ލ ހ ންެގ 

ހިނދެއްަގއި ބޭނ ންވެއްޖެ  ސިފައިންެގ    ،އެހީއަށް  ފ ލ ހ ންނަށް 

 . އެހީތެރިކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ

ނ ރައްކަލ ެގ   253ޤާނޫނ އަސާސީެގ   )ނ(   ކ އްލި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިޢ ލާ ފިޔަވައި ންޙާލަތ   ޙާލަތެއްަގއި  ފ ލ ހ ންނަށް    ،ކޮށްފައިާވ 

ބޭނ ންކ ރެވޭނީ ބާރެއް ސިފައިންނަށް  އެްއވެސް  ޤާނޫނީ    ، ލިބިެގންވާ 

އެފަދަ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ދިފާ  ،އެހީއަކަށް  ލިޔ ަމކ ން  ވަޒީރ ެގ    ޢީަވޒީރ   ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ 

ތެރޭަގއި ެއ  އެ އެދ ެމއްެގ ލިޔ މ ަގއިވާ ދާއިރާެގ  ، ކިބައިން އެދ މ ން

 ނިސްބަތަށެވެ. 

ޙާލަތަކީ )ރ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ    ،ދިމާވެފައިާވ  ަގއި  )ނ(  ާމއްދާެގ  މި 

ޙާލަތަކަށްވާނަމަ އެދެވެންނެތް  ލިޔ މަކ ން  އެފަދަ   ، އެހީއަކަށް 
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ވީއެންމެ   ވީނަަމވެސް  ެއދ ނ ކަމ ަގއި  އަނަގބަހ ން  އެހީއަކަށް 

( ަގޑިއިރ ެގ ތެރޭަގިއ،  )ސައ ވީސް  24އަދި ިގނަެވެގން  ، އަވަހަކަށް 

 އަނަގބަހ ން އެދ ނ  އެދ ން ލިޔ މ ން ކަށަވަރ ކޮށްދޭންވާނެެއެވ. 

ޚާއްޞަ  )ބ(   ހިންގާ  ފ ލ ހ ން  ބާރ ލިބިެގން  ޤާނޫނ ން 

ކ ށްތަކާ ބޮޑެތި  ޖިނާީއ  ފ ލ ހ ން   އޮޕަރޭޝަންތަކ ަގާއއި  ގ ޅިެގން 

ފ ލ ހ ން   އެހީތެރިކަން  ސިފައިންެގ  ތަހްޤީޤ ތަކ ަގއި  ހިންާގ 

އެހީތެރިކަން  ފ ލ ހ ންނަށް  ފަރާތ ން  ސިފައިންެގ  ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ، 

 ފޯރ ކޮށްދީ އެއްބާރ ލ ން ދޭންާވނެއެވެ.  

ސިފައިންގެ މާމި   )ޅ(   ފ ލ ހ ން  ގޮތ ގެމަތިން،  ަބޔާންކ ރާ  ގައި  )ބ(  އްދާގެ 

އެކ ގައި  އެހީތެ ސިފައިން  ފ ލ ހ ންނާއި  ޙާލަތްތަކާއި،  އެދެންޖެހޭ  ރިކަމަށް 

ަބ  އިޖ ރާއަތްތައް  ގޮތ ގެ  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ކ ރ މ ގައި  ންކ ރާ  ޔާމަސައްކަތް 

ަބންޑާރަނައިބ   މަޝްވަރާއާއެކ   މ އައްސަސާގެ  ދެ  ގަވާއިދެއް 

 ހަދަންވާނެއެވެ.  

 

ޚާއްޞަ   )ހ(  .127 އިސް އިޚްތިޞާޞް ލިބިދިނ ން  ަވކި  އ ފައްދާފައިާވ  ޤާނޫނަކ ން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ އަސާސީން 

މަޤާމަކަށް  މ ސްތަޤިއްލ   ނ ވަތަ  މ އައްސަސާއަކަށް  މިނިވަން 

ޚާއްޞަ   ަވކި  ޙަވާލ ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނަކ ން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ އަސާސީން 

ޢަމަލެއް  ބެލެވޭ  ކަމ ަގއި  ކ ށެއް  ޖިނާއީ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، 

ހޭ ފިޔަަވޅ  އެޅ މާއި، އެ ކ ށާގ ޅޭ ތަޙްޤީޤ ތައް ހ އްޓ ވ މަށް އަޅަންޖެ

ކ ރ މަށް  ދަޢ ވާ  ޙާލަތ ަގއި  ފެންނަ  ކ ރ މަށް  ދަޢ ވާ  ހިންގ މާއި، 

ހ ށަހެޅ ން ކަމ ަގއި ވާހިނދ ، ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ފ ލ ހ ންނަށްވެސް ެއ  

އިޚްތިޞާޞް  ޢާންމ ޮގތ ަގއި  މަްއޗަށް  ޢަމަލ ެގ  ކ ށ ެގ 

ކ ށ ެގ   އެ  އިސް  ލިބިެގންވީނަމަވެސް،  ގ ޅޭޮގތ ން،  ޢަމަލާ 

ބަލާނީ، ޤާނޫނ އަސާސީން ނ ވަތަ  ބަޔަކ ކަމ ަގއި  އިޚްތިޞާޞް އޮތް 
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ނ ވަތަ  މ އައްސަސާއެްއ  ޚާއްޞަ  ެއ  އ ފައްދާފައިވާ  ޤާނޫނ ން 

 މަޤާމެކެވެ. 

ފ ލ ހ ންެގ  )ށ(   ޙާލަތ ަގއި،  ބަޔާންެވެގންވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މ ައއްސަސާއަކ ން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގިއ  އެ  ދައ ރަކަށްވާނީ، 

ނ ވަތަ މަޤާމަކ ން އަންާގ ޮގތެއްެގމަތިން، މި ޤާނޫނ ން ފ ލ ހ ންނަށް  

ެއ   ނ ވަތަ  މ އައްސަސާައކ ން  އެ  ބޭނ ންކޮށްެގން،  ބާރ   ލިބިދޭ 

 އެ ކ ށަކާ ގ ޅޭޮގތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ދައ ރ  އަދާކ ރ މަށް މަޤާމަކ ން

 އެހީތެރިވެދިނ މާއި މަގ ފަހިކޮށްދިނ މެވެ. 

 

އެހެން މ އައްސަސާތަކަށް  

 ޖަވާބ ދާރީވ ން 
ފ ލ ހ ން )ހ(  .128 ޮގތް   ެގދިވެހި  ހިނާގނ ހިނާގ  މަސައްކަތް  ޚިދ މަތ ެގ 

އ ފައްދާފައިާވ   ޤާނޫނަކ ން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ އަސާސީން  ބެލ މަށް 

ހޯދަން   އަދާކ ރ މ ެގޮގތ ން  ދައ ރ   މ އައްސަސާއެްއެގ  މިނިވަން 

ދިވެހި  މ އައްސަސާއަކ ން  އެ  ހޯދ މަށް،  މަޢ ލޫމާތ   ބޭނ ންވާ 

 ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ަގއި އެދެިވދާނެއެވެ.  

ދިނ މަށް   )ށ(   މަޢ ލޫމާތެއް  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެ  މ ައއްސަސާއަކަށް،  އެ  ޙާލަތްތަކ ަގއި،  އެދޭ  މ އައްސަސާއަކ ން 

ތަޙްޤީޤަކަށް  ހިންަގމ ންދާ  ފ ލ ހ ން  ސަބަބ ން  ދިނ މ ެގ  މަޢ ލޫމާތ  

ފ ލ ހ ން ހިންަގމ ންދާ   އޮޕަރޭޝަނަކަށް ހ ރަސްއެޅިދާނެކަމަށް ނ ވަތަ 

ސަލާމަތަ ޤައ މީ  ނ ވަތަ  ނ ރައްކާވެދާނެކަމަށް   ށްބ ރޫއަރާފާނެކަމަށް 

ޤަބޫލ ކ ރެވިއްޖެ ޙާލަތެްއަގއި، އެ ޙާލަތ  ނިމ މަކަށް އަންނަންދެން އެ 

ޚިދ މަތަށް   ފ ލ ހ ންެގ  ހާމަނ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ދިވެހި  މަޢ ލޫމާތެއް 

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

ަގއި  )ނ(   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ މަށް  ފ ލ ހ ން  މ އައްސަސާައކ ން  ބަޔާންކ ރާފަދަ 
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 ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މަށް، މި މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ.  

 

ތެރެއިން    .129 ރެކޯޑ  ދޫކ ރ ން  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ބަލަހައްޓަމ ންދާ  މަޢ ލޫމާތ   ފ ލ ހ ން  އަންނަނިވި 

ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  ަގާވއިދެއް  ދޫކ ރ މާބެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  އަންނަނިވި 

 ެގ ލަފާެގމަތިން ަވޒީރ  ހަދައި ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ.  ރ ކޮމިޝަނަ

އ ފަްއދާފައިވާ   )ހ(   ޤާނޫނަކ ން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ އަސާސީން 

ހ އްދަ   ހިންގ ން  މީހަކާ މ އައްސަސާއަކ ން  ަވކި  ތަޙްޤީޤެްއަގިއ 

 ؛ބެހޭޮގތ ން ހޯދަން ބޭނ ންވާ އޭނާެގ ޕޮލިސް ރެކޯޑ  

ައދާކ ރަން  )ށ(   ަވޒީފާ  ބޭރ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭން  ނ ވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ދޭން   ަވޒީފާ  އޭނާއަށް  ކ ރިން  ދިނ މ ެގ  ވަޒީފާ  މީހަކަށް  ބޭނ ންވާ 

 ؛ރެކޯޑ ަގސްދ ކ ރާ ފަރާތަށް ދޫކ ރާ ޭއނާެގ ކްރިމިނަލް 

އ ފަްއދާފައިވާ   )ނ(   ޤާނޫނަކ ން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ އަސާސީން 

މ އައްސަސާއަކ ން ހިންގ ން ހ އްދަ ތަޙްޤީޤެއްަގއި ނ ވަތަ ބަލަމ ންދާ  

އޭނާެގ   ބޭނ ންާވ  ހޯދަން  ބެހޭޮގތ ން  މީހަކާ  ވަކި  މައްސަލަެއއްަގއި 

 ؛ޕޮލިސް ރެކޯޑ 

ބާރ    )ރ(   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ   ޤާނޫނ އަސާސީން  ލިބިދީ، 

ތަންފީޛީ  ހިންާގ  މ އައްސަސާއަކ ން  އ ފައްދާފަިއވާ  ޤާނޫނަކ ން 

 ؛ޙަރަކާތަކަށް ބޭނ ންވާ އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް

ރެކޯޑ    )ބ(   ޕޮލިސް  ނ ވަތަ  ރެކޯޑ   ކްރިމިނަލް  އެމީހެއްެގ  މީހަކ  

 ސާފ ކ ރ މަށް އެދ މ ން އެމީހެއްެގ ރެކޯޑ .  

 

ފ ލ ހ ންެގ މަސައްކަތްކަމ ަގއި މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަމެއް  )ހ(  .130 ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިދޭ ޙިމާޔަތް 

ަގާވއިދ ތަކާ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާިއ  މި  ކ ރ މ ަގިއ، 

ޮގތ ެގމަތިން ރަސްމީ ، އެްއޮގތްވާ  އޭނާެގ  ފ ލ ހަކ   ެއއްވެސް 
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ނިޔަތެއް ނެތި ކ ރާ ކަމަކާމެދ  ނ ވަތަ ނ ކޮށް ހައިސިއްޔަތ ން ނ ބައި  

ދަޢ ވާެއްއ   ެއްއވެސް  މައްޗަށް  އެމީހެއްެގ  ކަމަކާމެދ   ދޫކޮށްލާ 

 ނ އ ފ ލޭނެއެވެ. 

ފ ލ ހ ންެގ މަސައްކަތްކަމ ަގއި މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަމެއް  )ށ(  

ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާިއ  މި  ަގާވއިދ ތަކާ  ކ ރ މ ަގިއ، 

ޮގތ ެގމަތިން ރަސްމީ   ،އެްއޮގތްވާ  އޭނާެގ  ފ ލ ހަކ   ެއއްވެސް 

ސަބަބ ން  ކަެމއްެގ  ކ ރާ  ނެތި  ނިޔަތެއް  ނ ބައި  ހައިސިއްޔަތ ން 

ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެްއެގ ސަބަބ ން މީހަކަށް ލިބޭ އެްއވެސް  

ނ ކޮށް  ނ ވަތަ  ޢަމަލ ކ ރި  އެ  ެގއްލ ަމކަށް  ނ ވަތަ  އަނިޔާައކަށް 

 ކޮށްލި ފ ލ ހަކ  ޒިންމާދާރެއް ނ ކ ރެވޭނެެއވެ.  ދޫ

 

އެހެން ފ ލ ހެއްގެ ބާރ   

 ބޭނ ންކ ރ ން 
ނ ވަތަ    .131 ބޭނ ންެވއްޖެހިނދެއްަގއި  އެަވގ ތަކަށް  ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި  ޤާނޫނ  

ވިޔަނ ދިނ މަށްޓަކައި ޚިލާފ ކަމެއް  ަވކި   ،ޤާނޫނާ  ފ ލ ހެއްެގ  ބޭނ މ ަގިއ  އެ 

އޭނާއަށްވ ރެ ދަށ ެގ ރޭންކެްއަގއި ހ ރި މީހަކަށް   ،ރޭންކެއްަގއި ހ ންނަ މީހަކަށް

އެަވގ ތަކ  ޙަވާލ ކ ރެިވެގންވާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބ  އަދާކ ރެވިދާނެެއވެ. އަދި 

ޒިންމާތަކަކީ  ޙަވާލ ކ ރެވިެގންވާ  މީހ ންނާ  މަސައްކަތްކ ރާ  ދަށ ން    އޭނާެގ 

 އޭނާއަށް ސީދާ އަދާކ ރ މ ެގ ބާރ  ލިބިެގންވާ ޒިންމާތަކެކެވެ.  

 

ލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، ދޭދޭ ޤައ މ ތަކ ެގ ފ ލ ހ ންެގ  ހާސިއަންނަނިވި މަޤްޞަދ ތައް    .132 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގ ޅ ން 

އިދާރާތަކާއި،   ޖަމާޢަތްތަކާއި  ފ ލ ހ ންެގ  ބައިނަލްއަޤްާވމީ  އިދާރާތަކާިއ، 

އިދާރާތަކާ  ތަޙްޤީޤީ  އެކިެއކި  ޙަރަކާތްތެރިވާ  މައިދާނ ަގިއ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އެފަރާތް ހޯދ މާިއ،  އެހީތެރިކަން  އެފަރާތްތަކ ެގ  އ ފައްދައި،  ތަކަށް  ގ ޅ ން 

ދިވެހި  ބާރ ،  އެކ ލަވާލ މ ެގ  އެއްބަސްވ ންތައް  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  އެހީތެރިކަން 

 ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  
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ނ ވަތަ   )ހ(   މަދ ކ ރ މަށްޓަކަިއ،  ކ ށް  ހިނާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ؛ހ އްޓ ވ މަށްޓަކައި

އެ   )ށ(   ހިންާގ،  ޤައ މެްއަގއި  އެހެން  ޤާނޫނ ެގ ދިވެއްސަކ   ޤައ ެމއްެގ 

 ؛ދަށ ން ކ ށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލެއް ހ އްޓ ވ މަށްޓަކައި

ކ ށެއްކަމަށް   )ނ(   ބޮޑެތި  ޖިނާއީ  ޤާނޫނ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެއްސަކ ، 

ކ ރ ން  ޤައ މެްއަގިއ  އެހެން  ޢަމަލެްއ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ؛ހ އްޓ ވ މަށްޓަކައި

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ ން ހަރ ދަނާކ ރ މަށްޓަކައި )ރ(  

ހޯދަންޖެހޭ   )ބ(   ފަރާތްތަކ ން  ބޭރ ެގ  މައްސަލަތަކ ަގއި  ކ ށ ެގ  ޖިނާއީ 

 ؛އެއްބާރ ލ ން ހޯދ މަށްޓަކައި

 ؛ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ހ ނަރާއި ފެންވަރ  މަތިކ ރ މަށްޓަކައި  )ޅ(  

ނ ވަތަ ދިވެހި   )ކ(    އިދާރާއެްއ  ބޭރ ެގ  ދޭ  އެއްބާރ ލ ން  ފ ލ ހ ންނަށް 

އެއްބާރ ލ މާއި  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތ ން  ފ ލ ހ ނެްގ  ދިވެހި  ޖަމާޢަތަކަށް 

 ؛އެހީތެރިކަން ދިނ މަށްޓަކައި

ދެކޮޅަށް  )އ(    އެކަމާ  ހ އްޓ ވ މަށާއި  ކްރައިމް  ޓްރާންސްނޭޝަނަލް 

 އެޅ މަށްޓަކައި. އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ   

 

މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .133 ގަވާއިދ  ހަދައި ހިންގ ން  ބަޔާންކޮށްފައި ނ ވާނަމަ  މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެންޮގތަކަށް 

ބޭނ ންވާ  އަދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ދަށ ން 

ެގ ލަފާެގމަތިން ވަޒީރެެވ. އަދި އެ ރ ަގާވއިދ ތައް ހަދާނީ، ކޮމިޝަނަ

މައްޗަށް   ފަރާތްތަކ ެގ  އެންމެހައި  ޚިދ ަމތ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ަގާވއިދ ތައް 

 ތަންފީޛ ކ ރާނީ، ކޮމިޝަނަރެވެ. 

މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނ ވާނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  

ތަ ޤާނޫނ   މި  ގަވާއިދ ތަްއ  ހަދަންޖެހޭ  ތާރީޚ ން ޞްދަށ ން  ދީޤ ކ ރާ 



 

 

 

 

 

 

 122 

ިގނަެވެގން   ހަދައި   6ފެށިެގން  ތެރޭަގިއ  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

 ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. ޓ ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެ

ތެރޭަގއި   )ނ(   ގަވާއިދ ތަކ ެގ  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހަދައި  ަގާވއިދ ތަްއ  ނިސްބަތްވާ  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި 

 ވާނެެއވެ. ހިންަގން

 ؛ޗ އްޓީ ނެގ މާއި ސަލާމް ބ ނ މ ެގ ަގާވއިދ   (1)   

 ؛ޢާންމ  މ ވައްޒަފ ންެގ ވަޒީފާެގ ަގާވއިދ   (2)   

 ؛ފ ލ ހ ންެގ ސ ލޫކީ މިންަގނޑ   (3)   

 ؛ފޯމ ެގ ަގވާއިދ  ނިޔ   (4)   

 ؛ތަމްރީނ ދިނ މާގ ޅޭ ަގާވއިދ   (5)   

ދަށްކ ރ މާއި    (6)    ރޭންކ   ކ ރިއެރ މާިއ  ޝަރަފ ެގ  ރޭންކ ެގ 

 ؛ނިޝާން ދިނ މާގ ޅޭ ަގާވއިދ 

ބޭނ ންކ ރ މާގ ޅޭ    (7)    ެގންގ ޅ ާމއި  ކާޑ   އައިޑެންޓިޓީ  ފ ލ ހ ންެގ 

 ؛ަގާވއިދ 

ފ ލ ހ ންނާމެދ  ކ ރެވޭ ޝަކ ާވތައް ބަލައި، ފިޔަަވޅ  ެއޅ މ ެގ   (8)   

 ؛ަގާވއިދ 

ބަދަލ ކ ރ މ ަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރަންވީ ތަންތަން ކަނޑައެޅ ާމއި    (9)   

 ؛ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ ަގާވއިދ 

ބޭނ ން   (10)    އިޚްތިޔާރ ެގ  ބާރ ތަކާއި  ލިބިދީފައިވާ  ފ ލ ހ ންނަށް 

 ؛ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ ަގާވއިދ 

ބޭނ ންކ ރާ   (11)    އަދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ   ފ ލ ހ ންެގ 

ެގންގ ޅެ، ވަސީލަތާއި، ސާމާނާއި ، ބަލަހައްޓައި، އާލާތްތައް 

 ؛އެތަކެތީެގ ބޭނ ންހިފ މާބެހޭ ގަވާއިދ  

 ؛ހަތިޔާރ  ހޯދ މާއި ަގތ މާއި ލިބިަގތ މ ެގ ަގާވއިދ   (12)   
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 ؛ފ ލ ހ ންެގ ރިޓަޔަރމަންޓް ަގާވއިދ   (13)   

 ؛ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ ޚާއްޞަ އ ކ ޅ ތަކާގ ޅޭ ަގވާއިދ   (14)   

ކ ށާއި  (15)    ކ ށަށް  ، ޑިސިޕްލިނަރީ  ފިޔަވަޅ ެއޅ މ ަގއި ެއ 

 ައދި؛ ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ ަގާވއިދ 

ކްލެސިފައިކ ރ މ ެގ   (16)    އާލާތްތައް  ތަކެއްޗާއި  ލިޔެކިޔ ންތަކާއި 

 ؛ަގާވއިދ 

ދަށ ން ހިންާގ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލ ތަކ ަގިއ   ފ ލ ހ ންެގ ބެލ މ ެގ  (17)   

 ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރާ ަގވާއިދ . 

 

ަގވާއިދ ތައް   )ހ(  .134 އިންތިޤާލީ އ ސޫލ ތައް  އެކ ލަވާލަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

)ފ ލ ހ ންެގ ޤާނޫނ (   2008/5އެކ ލަވާލެވެންދެން، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

ެގ ދަށ ން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ަގާވއިދ ތަކާއި، ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގިއ  

އެކ ލަވާ އ ސޫލ ތަކާިއ    ލައި ބޭނ ންކ ރ މަށް  ޢާންމ ކ ރެވިފައިވާ 

ވަޒީރަށް   ބާރ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  އެންގ ންތަކަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

އެކިއެކި   )ށ(   ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

މި ޤާނޫނަށް ، މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބި މީހ ން، ެއޮގތ ަގއި ދެމިތިބ މ ަގއި

ތާރީ ފަށާ  މަޤާމ ތައް ޢަމަލ ކ ރަން  އ ފެދެންޖެހޭ  ފެށިެގން  ޚ ން 

ޤާނޫނ ަގިއ  ންއ ފައްދަިއ، އެ މަޤާމ ތަކަށް މީހ ން ޢައްޔަ ކ ރ މަށް މި 

ޢައްޔަ ޮގތ ެގމަތިން  މި ންބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މީހ ން،  ކ ރަންޖެހޭ 

ފެށިެގން ތާރީޚ ން  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން    60ިގނަެވެގން    ޤާނޫނަށް 

 ކޮށް ނިންމަންވާނެެއވެ.  ންތެރޭަގއި ޢައްޔަ)ފަސްދޮޅަސް( ދ ވަހ ެގ 

ކަމެއް،   )ނ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ވަކިޮގތަކަށް  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ޢަމަލ ކ ރަމ ން  ދ ވަހާހަމައަށް  ތަޞްދީޤ ކ ރާ  ޤާނޫނ   މި  އެއީ 
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ތާރީޚ    ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ިމ  ނ ވާނަމަ،  އަިއޮގތްކަމ ަގއި 

ކ ރިން އަލަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތައް ތަޢާރ ފ ކޮށް،   އައ މ ެގ

މި  އެކަމެއް  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ޤާނޫނ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ކ ރަން ފެށ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ކ ރ މަކީ ަވޒީރާއި ކޮމިޝަނަރ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

 

)ފ ލ ހ ންެގ   2008/5މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ     .135 އ ވާލެވޭ ޤާނޫނ  

 ޤާނޫނ ( އ ވ ނީެއވެ. 

 

ތަޞްދީޤ ކޮށް،    .136 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ެގޒެޓ ަގިއ ޝާއިޢ ކ ރާތާ   ހަމަާވ  )ތިނެއް(    3ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  މަސްދ ވަސް 

 ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ.

 

މި ޤާނޫނ ަގއި ޙަވާލާދީފަިއވާ، އަދި މި ޤާނޫނާ އެކ ަގއި ެއވާ ޖަދ ވަލަކީ، ިމ    .137 ޖަދ ވަލ  

 ޤާނޫނ ެގ ބައެކެވެ. މި ޤާނޫނ  ފ ރިހަމަވާނީ އެ ޖަދ ވަލާ އެކ ަގެއވެ. 

 

ލަފްޒެއް    .138 މާނަކ ރ ން  ނ ވަތަ  ޢިބާރާތެްއ  ޤާނޫނ ަގއި  ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން  މި 

ކަނޑައެޅިެގން އެހެން މާނައެްއ ދޭހަނ ވާހާހިނދަކ ، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި  

ދެވިފަިއވަނީ ގ ޅިެގން  ،ލަފްޒ ތަކަށް  ލަފްޒ ތަކާ  ޢިބާރާތްތަކާއި  ތިރީަގިއ    ،ެއ 

 ދީފައިވާ މާނަކ ރ މެވެ. 

ބ ނެފައިއެވަނީ،   )ހ(   ކަމަށް  ފަޔަރާއމްސްއާިއ  "ހަތިޔާރ " 

ބަޔަކާ  ނ ވަތަ  ފަރ ދެއް  ނ ހިމެނޭ،  ތެރޭަގިއ  އެކްސްޕްލޯސިވްސްެގ 

ޙާލަތްތަކ ަގއި،   ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ  ނ ވަތަ  ބޭނ ންކ ރެވޭ  ދެކޮޅަށް 

ޮގތަށް  ލިބ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ކ ޑަވާނެ  ެގއްލ ެމްއ  ފ ރާނައަށް  މީހެއްެގ 
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ލެސް ލީތަލް   މަޤްޞަދ ަގއި ބޭނ ންކ ރެވޭ  ފަރ މާކ ރެވިފަިއވާ އަދި އެ

 ހަތިޔާރަށެވެ. 

ބ ނެފައިއެވަނީ -"ނަން )ށ(   ކަމަށް  އޮފިސަރ ން"    ،ކޮމިޝަންޑް 

ދަށ ެގ  -ސަބް ފެށިެގން  ރޭންކ ން  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ 

ރޭންކ ތަކ ެގ   މަތީެގ  ފެށިެގން  ރޭންކ ން  ކޮންސްޓަބަލް  އެކަމަކ  

 ފ ލ ހ ންނަށެވެ.

ކަމަށް   )ނ(   މަތިން    ،ބ ނެފައިއެވަނީ"ރޭންކ "  މަޤާމ ތައް  ފ ލ ހ ންެގ 

ިގންތިއަށް،   ހިމެނޭ  މީހަކ   ވަކި  ތަރ ތީބ ވެފަިއވާޮގތ ން  ތިރިއަށް 

 ނ ވަތަ ހައިސިްއޔަތަށެވެ. 

މައްޗަށް   )ރ(   މީހެްއެގ  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ރެކޯޑ "  "ކްރިމިނަލް 

 ސާބިތ ވެފަިއވާ ކ ށ ެގ މަޢ ލޫމާތަށެވެ.  

"ކޮމިއ ނިޓީ ޕޮލިސިންގ" ކަަމށް ބ ނެފައިއެވަނީ، ފ ލ ހ ން ޚިދ މަތްދޭ   )ބ(  

ޢާންމ  ރައްޔިތ ންނާއި، ކައ ންސިލްތަކާއި،   ހިމެނޭ  ސަރަޙައްދެްއަގއި 

ފ ލ ހ ންެގ  ގ ޅިެގން  އިދާރާތަކާ  ޖަމާޢަތްތަކާއި،  ޖަމްޢިއްޔާ 

 ޚިދ މަތްދޭން ބައްޓަންކ ރާ ފ ލ ހ ންެގ ފަލްސަފާއަށެވެ.  

އޮފް "ކޮމިޝަ )ޅ(   ކޮމިޝަނަރ  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ނަރ" 

 ޕޮލިސްއަށެވެ. 

ބ ނެފައިއެވަނީ )ކ(    ކަމަށް  އޮފިސަރ ން"  އިންސްޕެކްޓަރ   ،"ކޮމިޝަންޑް 

ރޭންކ ތަކ ެގ   މަތީެގ  ފެށިެގން  ރޭންކ ން  ޕޮލިސްެގ  އޮފް 

 ފ ލ ހ ންނަށެވެ.

ޤާނޫނ ެގ   )އ(    މި  ބ ނެފަިއއެވަނީ،  ކަމަށް  ވަނަ   120"ކޯޕަރޭޓިްވ" 

 މާއްދާެގ ދަށ ން އ ފައްދާ ފ ލ ހ ންެގ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށެވެ.  

ބ ނެފައިއެވަނީ )ވ(    ކަމަށް  ތަންތަން"  ނަމ ަގއި    ،"އަމިއްލަ  މީހެއްެގ 

ޢިމާރާތާއި،   ބިމާިއ،  ެގާއއި،  ޯގއްޗާއި،  ކ ރެިވެގންވާ  ރަޖިސްޓަރީ 
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ޭގބިސީއަށާިއ،  މީހ ން ޭގެގއަށާއި،  ބޭނ ންކ ރާ  ދިރިއ ޅ މަށް   

ބައެްއ   ވަކި  އ ސޫލަކ ން  ވަކި  އިދާރާައކ ން  ވަކި  އޮފީހަށާއި، 

ހޯލާއި  ޢިމާރާތާިއ  ޯގްއޗާއި  ދޫކޮށްފައިާވ  ބޭނ ންކ ރަން 

 މައިދާންތަކަށެވެ. 

ހަށިަގނޑ    )މ(   މަްއޔިތެްއެގ  ބ ނެފައިެއވަނީ،  ކަމަށް  "އޮޓޮޕްސީ" 

އެމީހަކ   ޓެސްޓ ކޮށް  ނ ވަތަ  އެްގޒެމިންކޮށް  ޞިއްޙީޮގތ ން 

ދިމާވި  މަރ ވ މަށް  އެމީހާ  ަވގ ތާިއ،  ލަފާކ ރެވޭ  މަރ ވިކަމަށް 

އެތެރޭެގ   ބޭރާިއ  ހަށިަގނޑ ެގ  ފަރާތ ެގ  މަރ ވި  ސަބަބާއި، 

ެގއްލ  ލިބިފަިއވާ  ެގްއލ ންތައް ގ ނަވަންތަކަށް  އެ  ދެނެަގނެ  ންތައް 

ބަޔާންކ ރާ،   ސަބަބ ތައް  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ޞިއްޙީޮގތ ން  ލިބިދާނެކަމަށް 

މަްއޔިތެްއެގ   ތަޖ ރިބާކާރެއް  ފަންނީ  ހ އްދަލިބިެގންާވ  ޤާނޫނީޮގތ ން 

ހަދާ  ފެޅ މަކާނ ލައި  ނ ވަތަ  ފަޅަިއެގން  ހަށިަގނޑ  

 އެްގޒެމިނޭޝަނަށެވެ.  

ޤާނޫނ އަސާސީެގ  "ވަޒީރ "   )ފ(   ބ ނެފައިެއަވނީ،  ވަނަ   242ކަމަށް 

މާއްދާެގ ދަށ ން ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތަށް ޒިންމާ މަތިކ ރެވިފަިއވާ  

 ވަޒީރަށެވެ. 

ބ ނެފައިއެވަނީ  )ދ(   ކަމަށް  ޢިނާޔަތް"  ޚިދ މަތ ން    ،"ވަޒީފާެގ  ފ ލ ހ ންެގ 

ފައިސާެގ   ލިބިދޭ  އޭނާއަށް  ވަކިވާއިރ   އެދިެގން  އަމިއްލައަށް 

ޢިނާޔަތަށާއި، އޭނާއަށް ބައިެވރިވ މ ެގ ހ އްދަ އޮތް އިންޝ އަރަންސް 

އ ޅަނދަށާއި،   ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ  ދޭ  އޭނާއަށް  ނިޒާމަކަށާއި، 

ބިދޭ ޙައްޤަށާއި،  މަށް ލިޔ ދައ ލަތ ެގ އެހެން ަވޒީފާައކަށް އެނބ ރި ދި

މަންފާއެްއކަމ ަގިއ   ޒާތީ  ޚަރަދ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ފަރާތ ން  ދައ ލަތ ެގ 

ކޮންމެ   ދެޭވ  ދިނ މ ެގޮގތ ން  އޭނާވީތީ  ފ ލ ހަކަށް  މަންފާއެއް  ބެލެވޭ 

 ޢިނާޔަތަކަށެވެ. 
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ބ ނެފައިެއވަނީ،   )ތ(   ކަމަށް  ވަޒީރ "  ޒިންމާވާ  ކަންކަމަށް  "މާލީ 

 ާމ މަތިކ ރެވިފަިއވާ ަވޒީރަށެވެ. ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ޒިން

ބ ނެފައިެއަވނީ )ލ(   ކަމަށް  އެމީހަކ    ،"މަޤާމ "  ޚިދ މަތ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ 

 އަދާކ ރާ ަވޒީފާއަށެވެ.  

ބ ނެފައިއެވަނީ )ގ(    ކަމަށް  އެކަށޭނަ"  ަމޤާމަކަށް   ،"މަޤާމަށް 

ޢަްއޔަންޢައްޔަ ގ ޅޭޮގތ ން  ންކ ރ މާިއ،  ހ ށަހެޅ މާ  ކ ރ މަށް 

އެ ހ ށަހެޅޭ މަޤާމ ެގ ބޭނ ންވާ ޢިލްމީ ޤާބިލ ކަމާއި،    ،ކަމ ަގިއވާނަމަ

އަދާކ ރެވޭފަދަ  ވާޖިބ ތައް  މަޤާމ ެގ  އެ  އޮތ މަށާއި،  ފާސް  ތަޢ ލީމީ 

އަބ ރ ވެރިކަމަށާއި މީހާެގ  ހ ރ މަށާއި،  ޤާބިލ ކަން  ، ހ ނަރާއި 

 މަސައްކަތ ެގ އަޚްލާޤަށާިއ، ސ ލޫކަށެވެ. 

ޚިދ މަތް   )ޏ(   ފ ލ ހ ންެގ  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  މަރ ކަޒ "  "ފ ލ ހ ންެގ 

ނ ވަތަ  އިދާރާައކަށް  ކޮންމެ  ހިންާގ  އ ފައްދައި  ދިނ މަށް 

 މަރ ކަޒަކަށެވެ. 

ލަިއންއަޕެއް   )ސ(   ޕޮލިސް  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ލައިންއަޕް"  "ފޮޓޯ 

ކ ށ ެގ   ބަދަލ ގައި،  ހެކިބަސްދޭ ހެދ މ ެގ  ފަރާތްކަމަށް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 

ާގތްކ ރާ   ސިފަތަކާ  އެ  ނ ވަތަ  ހ ރި  ސިފަތައް  ބަޔާންކ ރާ  މީހާ 

އެ   އަތ ރައި،  ތަރ ތީބަކ ން  ވަކި  ފޮޓޯ  ބައެްއެގ  ހ ރި  ސިފަތަކެއް 

ތ  ކ ށ ެގ  މީހާ  ހެކިބަސްދޭ  ތެރެއިން  ފަރާތް  ހ ފޮޓޯތަކ ެގ  މަތ ކ ރާ 

 ފާހަަގކޮށްދިނ މަށެވެ. 

ބ ނެފައިއެވަނީ  )ޑ(    ކަމަށް  ވަޒީރ "  ޒިންމާވާ  ކަންކަމަށް   ، "ދިފާޢީ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ސިފައިންެގ ޚިދ މަތ ެގ   242ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

 ޒިންމާ މަތިކ ރެވިފަިއވާ ަވޒީރަށެވެ. 

ފ ލ ހ ންެގ ރޭންކ  ތަރ ތީބ ވެފަިއާވ    ،"ްގރޭޑް" ކަމަށް ބ ނެފަިއެއވަނީ )ޒ(   

އެ ިގންތީެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގިއ  ، ޮގތ ަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ ިގންތިއެއް 



 

 

 

 

 

 

 128 

 ދަރަޖަކ ރެވިެގންވާ ދަރަޖަކ ރ މަށެވެ. 

ބ ނެފައިެއވަނީ،   )ޓ(   ކަމަށް  ކޮމިޓީ"  ޚިދ މަތްތަކާބެހޭ  "ސަލާމަތީ 

ސަލާމަތީ   241ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި   ަވނަ 

ެގންދި ބަލަމ ން  ހިނާގނ ހިނާގޮގތް  މަށް ޔ ޚިދ މަތްތައް 

ވާލެވިފަިއވާ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާބެހޭ ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ގެ ލަ އެކ 

 ކޮމިޓީއަށެެވ. 

މ އްދަތަކަށް   )ޔ(    ވަކި  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  "ސަސްޕެންޑ ކ ރ ން" 

 ޚިދ މަތަށް ނ ކ ތ ން މަނާކ ރ މަށެވެ. 

  ، އަޔަރމަންޓް" ކަމަށް ބ ނެފައިެއވަނީކ "ސްޓްރެޓީޖިކް ޕޮލިސިންގ ރި  )ޕ(  

މ ޖ ތަމަޢ  ފަރ ދ ންނާއި  ބަލައި،  ޙާލަތަށް  ނ ރައްކާތެރި    ،ޤައ މ ެގ 

ފަރ ދ ންެގ  ކ ށާއި،  ޖިނާއީ  ބޮޑެތި  ހިންާގ  އިންތިޒާމ ެވެގން  ކ ށާއި، 

އެމީހ ން  ކަންކަމ ން  ކ ރިމަތިވެދާނެ  ނ ރައްކަލެއް  ޙައްޤ ތަކަށް 

ޤާނޫނ ެގ  ސަ މި  މާއްދާަގިއ    2ލާމަތްކ ރ މަށާއި،  ވަނަ 

މަޤްޞަދ ތައް   ފ ލ ހ ންެގ  ސިލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ  ހާބަޔާންކޮށްފަިއވާ، 

ތައްޔާރ ވެ   ފ ލ ހ ން  އ ފައްދައި،  ޤާބިލ ކަން  ކިބަިއަގިއ  ފ ލ ހ ންެގ 

 ތިބެންޖެހޭ އަމާޒ ތައް ބަޔާންކ ރާ ރަސްމީ ލިޔ މަށެވެ.

ޑެޕިއ ޓީ  "ޑެޕިއ ޓީ   )ޖ(   ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ކޮމިޝަނަރ" 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށެެވ.

"ޕޮލިްގރާފީ ޓެސްޓް ހެދ ން" ކަމަށް ބ ނެފައިެއވަނީ، މީހަކާ ސ ވާލ    )ޗ(   

ޕްރެޝަރ ، ، ކ ރެވޭހިނދ  ލޭެގ  ނ ވަތަ  ނޭވާލަމ ންދާޮގތް،  އޭނާެގ 

އިޚްތިޔާރ ން ނ ވަތަ ހިތ ެގ ވިންދ ، ނ ވަތަ ދާހިއްލ ންފަދަ އަމިއްލަ  

 ބޭރ ން ހިނާގ ކަންކަން މެޝިނެއްެގ އެހީަގއި ދެނެަގތ މަށެވެ. 

މައްޗަށް  )ހހ(   މީހެއްެގ  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ރެކޯޑ "  "ޕޮލިސް 

ދަޢ ވާއާ   އ ފ ލިފަިއާވ  ނ ވަތަ  ކ ށާގ ޅޭޮގތ ން  ސާބިތ ވެފަިއވާ 
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ކ ރެވިފައިާވ   ނ ވަތަ  ކ ރަމ ންދާ  ނ ވަތަ  ތަޙްޤީޤާ ގ ޅޭޮގތ ން 

 ގ ޅޭޮގތ ން ފ ލ ހ ން ބަލަހައްޓަމ ންދާ މަޢ ލޫމާތަށެވެ.

ބ ނެފައިއެވަނީ  )ހށ(   ކަމަށް  ލައިންއަޕް"  ތ   ،"ޕޮލިސް  މަތ ކ ރެޭވ  ހ ކ ށ ެގ 

ހެކިބަސްދޭ  ަވކިމީހަކ ކަމަށް  ކ ށެއްކ ރީ  ވަކި  ދެނެަގތ މަށާއި  ފަރާތް 

ފަރާތް   ފާހަަގކ ރާ  ހެކިބަހ ން  އެ މީހ ންެގ  ދެނެަގތ މަށްޓަކައި 

ސިފަތަކާ  ެއ  ނ ވަތަ  ހ ރި  ސިފަތައް  ފާހަަގކ ރާ  މީހާ  ހެކިބަސްދޭ 

ައތ ރައި،   ތަރ ތީބަކ ން  ވަކި  ބަޔަކ   ހ ރި  ސިފަތަކެއް  ާގތްކ ރާ 

އެޮގތަށް އަތ ރާފައި ތިބޭ ބަެއއްެގ ތެރެއިން ހެކިބަސްދޭ ީމހާ ކ ށ ެގ  

 ތ ހ މަތ ކ ރާ ފަރާތް ފާހަަގކޮށްދިނ މަށެވެ.

ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ަގިއ    ،"ޢާންމ  މ ވައްޒަފ " ކަމަށް ބ ނެފައިއެވަނީ  )ހނ(  

ކޮންސްޓަބަލ ން  ސްޕެޝަލް  އަދި  ރެކްރޫޓ ން  ފ ލ ހ ންނާއި  ހިމެނޭ 

 ނޫން ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ބ ނެފައިއެވަނީ )ހރ(   ކަމަށް  ތަންތަން"  އެންމެންނަށްމެ    ،"ޢާންމ  

ިއ ޯގއްޗާިއ ބިމާއި ާގބޭނ ންކ ރެވޭ ޮގތަށް އަބަދ މެ ހ ޅ ވާލެވިފައިވާ މަ 

ޢާންމ  މައިދާންތަކާއި ޕާކްތަކާއި އަމިއްލަ ތަންތަން ކަމަށް ނ ބެލެވޭ 

މީހ  ޢާންމ ކޮށް  ޢިމާރާތަށެވެ.  ގޯއްޗާއި  ނަށް  ންބިމާއި 

ކެފޭތަކާ ފިހާރަތަކާއި  ހ ޅ ިވެގންވާ  އި  ވަދެނިކ މެޭވޮގތަށް 

ތެރެއިން  ތަންތަނ ެގ  އެފަދަ  ސައިހޮޓާތަކާއި  ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި 

ހިނަގމ ންދާކަމަށް   ކ ށެއްތަނެއްަގއި ކ ށެއް ހިނަގއިފިކަމަށް ނ ވަތަ  

ތ ހ މަތ ކ ރެޭވހިނދ ،  ބިނާކޮށް  ަމްއޗަށް  ސަބަބެއްެގ  އެކަށީެގންވާ 

 . އެތަނަކީެވސް ޢާންމ  ތަނެއްެގ މާނައިަގއި ހިމެނިެގންވާނެ ތަނެކެވެ
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 1ޖަދ ވަލ   

 ފ ލ ހ ންގެ ހ ވާ 

 
 

ނަން(..........  " ހިތ މަށާއި،އިސްލާމްދީނައަހ ރެން،.....)މީހާެގ  ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ށް 

ޤާނޫނ ައސާސީއާއި  ލިބިދޭ    ،ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ބާރ   ޤާނޫނ އަސާސީން  ހަމަޖެހ ން ެއ  ދާޚިލީ  ނެެގހެއްޓ މަށާއި،  ޤާނޫނ ތައް 

ޙައްޤ   ދެމެހެއްޓ މަށާއި، ދައ ލަތާއި ޤާިއމ ކ ރ މަ  އަމާންކަންއަމަން  ރައްކާތެރިކ ރ މަށާއި،  ތައް އިންސާނީ  ދިވެހި   ށާއި، 

 ކ ރަެމވެ." ވާަގންދީ ހ هللا މާތްރައްޔިތ ންނާއި ރައްޔިތ ންެގ މ ދާ ޙިމާޔަތްކ ރ ންމަތީ ދެމިހ ރ މަށް 

 
 

 


