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ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކްއިން ހުށައަޅާ ޚިޔާލު 

02 ޖުލައި 2020 

' އަށް ޚިޔާލު ހުށައެޅުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ހުޅުވާލުމުން އެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި  ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީ 'ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލް
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކެވެ. 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ މިޖަމްޢިއްޔާއިން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ދިރާސާއަކީ، 
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް މިޖަމްޢިއްޔާއިން  ފާއިތުވީ 15 އަހަރުދުވަހުގެތެރޭގައި ކޮށްފައިވާއިރުގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް 
ބިނާކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. މި މައްސައްކަތުގައި މިޖަމްޢިއްޔާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ 
ތަޙައްމަލުކުރި މީހުންނާއި، އެމީހުންގެ އާއިލާތަކާއި، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި އަދި ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުގައި 

އެހީތެރިވެދިނުމުގެތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްވެސް ބިނާކޮށެގެންނެވެ. 

ނޑު އަސާސަކީ އިންސާނީ ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި އަދި ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމުގެ  މިޖަމްޢިއްޔާއިން ހުށައަޅާފައިވާ ޚިޔާލުތަކުގެ މައިގަ
އުސޫލުތަކެވެ. 
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( ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު (ޖަނަވަރީ 2020 21 :ހުށަހެޅި ތާރީޚް

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 
މަސައްކަތްތައް  

މިމާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އަންނަ 6 ވަނަ އަދި 21 ވަނަ މާއްދާ  .21
14 ވަނަ ނަންބަރުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ 
ކަންތައްތަކަށް އިށާރާތްކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި އޮތް މިންވަރަށްވުރެ 
ފުޅާކަމަށް ދޭހަވާ ކަމެކެވެ. 

މުޖުތަމަޢާ އޮންނަ ގުޅުން 
ދެމެހެއްޓުން

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ ގެ 7 ވަނަ މާއްދާ .7
ވިސްނުމުގެ ވާހަކަ ގެނެސްފައިވުމާއެކުގައި، ބިލުގައި 

ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ އަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް 
އެނގޭނޭގޮތަށް މާނަކުރުން މުހިއްމުކަމަށް ފެނެއެވެ. 

' ގެ 11 ވަނަ މާއްދާ .11ފުލުހުން މިމާއްދާގައި 'ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ
ފުލުހުން ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

މިމާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ވަކި ގަވާއިދެއް 12 ވަނަ މާއްދާ .12ފުލުހުންގެ ރޭންކުތައް
ހަދަންޖެހޭކަމަށް ވާއިރުގައި، އާއްމުކޮށް 

ނޑައަޅާ ފަދައިން އެ ގަވާއިދު  ޤާނޫނުތަކުގައި ކަ
ހަދައި، ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ވަކި މުއްދަތެއް ނުވަތަ 
ނޑައަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ތާރީޚެއް ކަ
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މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަކި ގަވާއިދެއް 13 ވަނަ މާއްދާ.13ރޭންކާއި ގްރޭޑް
ހަދަންޖެހޭކަމަށް ވާއިރުގައި، އާއްމުކޮށް 

ނޑައަޅާ ފަދައިން އެ ގަވާއިދު  ޤާނޫނުތަކުގައި ކަ
ހަދައި، ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ވަކި މުއްދަތެއް ނުވަތަ 
ނޑައަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތާރީޚެއް ކަ

 

މިމާއްދާގެ (ނ) ގައި ފުލުހުންގެ މުސާރައާއި 14 ވަނަ މާއްދ14ާފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމް
ނޑައެޅުމުގައި ޤައުމީ އާއްމު  އިނާޔަތްތައް ކަ

ނޑުތަކުގެ ބޭރުންވެސް އެކަން  މިންގަ
ނޑައެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ބިލުގައި  ކަ
ސާފެއް ނުވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޭ ކޮމިޝަނެއް 
ނެތްކަމާއި، ފުލުހުންނަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުން 

އިސްތިސްނާވެފައިވާ ބައެއްކަން އަދި ޕޭ ކޮމިޝަނަކީ 
ސަރުކާރުގެ ވައުދެއްކަމަށްވާއިރުގައި އެފަދަ ޕޭ 

ނޑު  ކޮމިޝަނަކަށް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަކުގެ މިންގަ
ނޑައެޅޭނޭ ނިޒާމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން  ކަ

މުހިއްމުކަމުގައި ފެނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ފުލުހުންގެ ސަރވިސް 
ނަންބަރު ފެންނަން އޮތުން ލާޒިމުކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ 
ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ކަމޭހިތުން 

އިތުރުކޮށް، ފުލުހުން ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ލިބޭ 
މުހިއްމު ބާރެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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މިމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ވަކި ގަވާއިދެއް 15 ވަނަ މާއްދާ.15ރެކްރޫޓުން
ހަދަންޖެހޭކަމަށް ވާއިރުގައި، އާއްމުކޮށް 

ނޑައަޅާ ފަދައިން އެ ގަވާއިދު  ޤާނޫނުތަކުގައި ކަ
ހަދައި، ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ވަކި މުއްދަތެއް ނުވަތަ 
ނޑައަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތާރީޚެއް ކަ

ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ފުލުހުންގެ 
އާއްމު ޝަރުތުތައް

މިމާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ޝަރުތު 16 ވަނަ މާއްދާ.16
ހިމަނާފައިވާއިރުގައި ޖިންސީ ގޯނާއާއި 

ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ރެކޯޑެއް އޮތްތޯ ބެލުމާއި، 
ހަރުކަށި ފިކުރު ހުރިތޯ ބެލުން އަދި އަސާސީ 
ނޑައަޅާފައި ނެތްކަން  ތައުލީމީ ފެންވަރެއް ކަ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ކުރިން 
ޑް  ރު ބެކްގްރައުން އިތު

ޗެކް ކުރުން

މިމާއްދާ ލިޔެފައިވާ ގޮތް، "... ބެކްގްރައުންޑް 17 ވަނަ މާއްދާ.17
" މިހެން ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި  ޗެކުކުރެވިދާނެއެވެ

ބެކްގްރައުންޑް ޗެކްކުރުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި 
އޮތުން މުހިއްމުކަމަށް ފެނެއެވެ. 

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ
އަމާޒު

މިމާއްދާގެ ދަށުން ފުލުގުންގެ އެންމެހާ 20 ވަނަ މާއްދާ.20
 " މަސައްކަތްތަކުގައި "ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުން

ހިމެނުމަކީ ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އެންމެ 
އަސާސީ އެއްކަމަކަށް ވުމާއި، ޤާނޫނުން ބޭރުން 

އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް އެޅޭ ބާރަކަށް 
ވާނެކަމުގައި ފެނެއެވެ. އަދި ފުލުހުން ހިންގާ 

ތަޙްޤީޤުތަކުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިގޮތަކަށް 
މައްސަލަ ގެންދިއުން ފަދަ އަމަލުތަކުން 

ދުރުހެލިވުމަށް ލިބޭ ބާރަކަށް ވާނެކަމުގައި ފެނެއެވެ.
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ގެ  ތު މަ ގެ ޚިދު ހުން ލު ފު
މަސައްކަތްތައް

މިމާއްދާގެ (ޑ) ގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކާއި 21 ވަނަ މާއްދާ.21
ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން ހިމެނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް 

ކަމުގައި ފެނެއެވެ. 
މިއަދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތައް ބަލާއިރުގައި، 

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ނޫސްވެރިންނާއި 

ލިޔުންތެރިންނާއި ވިސްލްބްލޯވަރުންނާއި ޤާނޫނީ 
ވަކީލުން އަދި މިނޫންވެސް ޚާއްސަ މަސައްކަތްކުރާ 
މީހުނަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތައް ދުރާލާ ދެނެގަނެ، 
އެފަދަ ނުރައްކާތަކުން އެމީހުން ރައްކާތެރިކުރުން 

މިމާއްދާގެ ދަށުގައި ހިމެނުމަކީ އެދެވިގެންވާ 
ކަމެކެވެ.

މިމާއްދާގެ (ކ) ގައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގައި 22 ވަނަ މާއްދާ.22ފުލުހުންގެ ޢަހުދު
ކޮންމެ މީހެއްގެމެ، އިންސާނީ ކަރާމާތް 

ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަހައްމިޔަތުކަން ދީފައި އޮތުމަކީ 
އުފަލާއެކު ބަލައިގަންނަ ކަމެކެވެ.
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މިމާއްދާގެ (އ) އަދި (ވ) ގައި ޙާލަތާ ނުބައްދަލު 
ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރުމާއި އަނިޔާވެރި، އިހާނެތި 

އަމަލު ނުކުރުމާއި އެހެން މީހަކުވެސް އެފަދަ އަމަލު 
ހިންގިޔަ ނުދިނުން އޮތް އޮތުމަކީ ރަނގަޅު 

ހިމެނުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބިލުގައި 
އެކަންތައްތަކަކީ މަނާ ކަންތައްތަކެއްގެގޮތުގައި 

ހިމެނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ފެނެއެވެ. މީގެ 
އިތުރުން ރާއްޖެއިން އެއްބަސްވެފައިވާ 'އެންޓި 

ޓޯޗަރ' މުޢާޙަދާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ 
ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ރަނގަޅުކަމަށް ފެނެއެވެ. 
މީގެ އިތުރުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި 

" ގަވާއިދު  މިހާރު އަމަލުކުރާ "ޔޫޒް އޮފް ފޯސް
މުރާޖިއާކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއްކަން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
އެހީތެރިކަމަށް އެދިގެން ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ 
ތުހުމަތު އުފުލާ، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް 

މައްސަލަ ކުރިމަތިކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ އެކަމަށް 
އިޖާބަދީ، މުއައްސަސާއަށް އެ މައުލޫމާތު 

ލިބިއްޖެކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް (ފަރސްޓް 
އިންފޮރމޭޝަން ރިޕޯޓެއް) މައްސަލަ ހުށައަޅާ 

މީހާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަކީ ޒަމާނީ 
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނާ 

މުއާމަލާތްކުރާ މުއައްސަސާއަކަށް ވުމާއެކުގައި 
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ 

ރަސްމީ އެކައުންޓް ޓެގްކޮށްގެން މައްސަލަ 
ހުށައަޅުމުން އެކަން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތެއްގައި 

ބަލައިގަނެ، މައްސަލަ ހުށައަޅާ މީހުންނަށް ސޯޝަލް 
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އި  ރާ ް ބާ ށ ނަ ން ހު ލު ފު
ވާ  ރު ލިބިގެން އިޚްތިޔާ

ދާއިރާ

މިމާއްދާގެ (ނ) ގައި ފުލުހަކު ކުރިކަމަކަށް ނުވަތަ 23 ވަނަ މާއްދާ.23
ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާއި ގުޅިގެން މަދަނީ ޒިންމާ 

އުފުލުމުގެ ބައި އޮތްނަމަވެސް، ފުލުހެއް ގެ 
އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޖިނާއީ ނިޒާމުގެތެރެއިން 

އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުގެ ވާހަކަ ގެނެސްފައި ނެތްކަން 
ފާހަގަކޮށް، ބިލުގައި އެބައި ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެން 

ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އީ  މާ ތި ގެ އިޖް ފުލުހުން
ޒިންމާ

މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 24 ވަނަ މާއްދާ.24
ހުރި މީހަކު ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމުން މަޙްރޫމްކުރުމަކީ 
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ކުށެއްކަން 

ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި 
ފެނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ (ބ) ގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ 
ނޑުގެ ތެރޭގައި.." މިހެން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

އޮތުން މުހިއްމުކަމަށް ފެނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ ދަށުގައި، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި 25 ވަނަ މާއްދާ.25ފުލުހުންގެ އަޚްލާޤް
ބާވަތުގެ ގޯނާ އާއި ފަރުދުންގެ މެދުގައި އެކަކު 
އަނެކަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުން ހިމެނުމަކީ 

މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި 
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ 

ޙައްޤުތައް  

މިމާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ފުލުހަކާމެދު އަޅާ 28 ވަނަ މާއްދާ.28
ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 
ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް، ފުލުހުންނަކީ 

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނުން އިސްތިސްނާވެފައިވާ 
މަސައްކަތްތެރިންތަކަކަށް ވުމާއި، ނޭޝަނަލް 

އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންގެ 
އަޚްލާޤީ މައްސަލަތައް ބަލާ މުއައްސަސާއަކަށް 

ވުމުން، ފުލުހުންނަށް ވަޒީފާއާއި ބެހޭ 
ޓްރައިބިއުނަލްއިން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިދޭ 

ރައްކާތެރިކަން ނުލިބޭ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
އަދި ފުލުހުންނަށް އެފަދަ މައްސަލަ 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މަދަނީ 
ކޯޓުކަމަށްވުމުން އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދަތިވެ، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިދޭ 
(ޓްރައިބިއުނަލެއްގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ) ޙައްޤު 
ނުލިބޭކަން ފާހަގަކޮށް، އެފަދަ ނިޒާމެއްގެ 

ރައްކާތެރިކަން ފުލުހުންނަށް ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް މިބިލު 
ފަރުމާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގ  ް ނ ި ނ ި އ ެ ރ ް ޓ
އިވެލުއޭޝަން ބޯޑް

މި ދެމާއްދާގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި، ދިވެހި 36 ވަނަ މާއްދާ.36
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ 

ވާހަކަ ވަކިން ހިމެނުން މުހިއްމު ކަމުގައި ފެނެއެވެ.

ސް  ލި ޮ ސް ޕ ވް ޑި ް ލ ޯ މ
އެކެޑަމީ

މިމާއްދާގައި އެކެޑަމީއިން ފުލުހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް 37 ވަނަ މާއްދާ.37
އެކުލަވާލާ ކޯސްތަކުގެ މުޤައްރިރު ތައްޔާރުކުރުމުގައި 

ކަމާއިބެހޭ މާހިރުންނާއި މުއައްސަސާތަކައި އަދި 
މަދަނީ ޖަމާއަތްތަކުގެ ބަހެއް ހޯދުން ހިމެނުން 

ފެނެއެވެ.
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ވް  ި ޓ ެ ކ ެ ޒ ް ގ ެ އ
އޮފިސަރުންގެ މަޤާމު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގައި .61
އަންހެނުން ހިމަނާފައިވަނީ ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އެތައް 

އަހަރެއް ފަހުން ކަމަށް ވުމާއެކު، ރޭންކުތަކުން 
ކުރިއެރުން ލިބޭލެއްވެސް އަންހެނުންނަށް ލަސްވާކަން 

ފާހަގަކޮށް، އަދި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ އެ 
މުއައްސަސާގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އެއް 
މިންވަރަކަށް އޮންނަންވާނޭ މުއައްސަސާއެއްކަންވެސް 

ފާހަގަކޮށް، އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސްގެ މަޤާމްތައް 
ނޑައެޅުމާއި އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސްއަށް މީހުން  ކަ
އައްޔަނުކުރުމުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން 
' ގެ އުސޫލު ބޭނުންކޮށް،  'އެފަރމެޓިވް އެކްޝަން
މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ 

އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސްގައި އަންހެނުންގެ 
ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި 

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ކަމުއޮށިގެންވާ، ޤާބިލު 
އަންހެނުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެމީހުން ހިމެނޭފަދަ 

ގޮތަކަށް މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް 
ކަމުގައި ފެނެއެވެ.

ދޭ  ފާ ށް ލަ ރަ ކޮމިޝަނަ
ފަރާތްތައް

މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް، 63 ވަނަ މާއްދާ.63
ޖެންޑަރ އެޑްވައިޒަރ އެއް ހިމަނާ، އެ މަޤާމަކީ 

އަންހެނަކު ފުރިހަމަކުރާ މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައި 
ހިމެނުމަކީ އެދެވޭ ކަމެކެވެ.
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މިމާއްދާގެ ދަށުގައި، ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ 66 ވަނަ މާއްދާ.66މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާ
ކޮމިޝަންއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ 
ގުޅުންހުރި ލަފަޔާއި އިރުޝާދުތައް ދޭ ދައުލަތުގެ 
އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ ލަފަޔަށް 
ޢަމަލުކުރަންވާނޭކަން ވަކި އަކުރެއްގައި އޮތުން 

މުހިއްމުކަމަށް ފެނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ އެންގުންތަކަށް 
ތަބާވުން

މިމާއްދާގެ ދަށުން، ޤައުމީ ސަލާމަތައް ބުރޫ 73 ވަނަ މާއްދާ.73
ނާރާނޭފަދަ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުތައް 

އާއްމުކުރުމަކީ ޑީމޮކްރަސީގެ އަސާސްތަކެއް 
' އަދި  ކަމުގައިވާ 'ޓްރާންސްޕޭރެންސީ

' ގެ އުސޫލުގެ ދަށުން މުހިއްމު  'އެކައުންޓަބިލިޓީ
ކަމެއްކަމުގައި ފެނެއެވެ.

އަމަން ނަގާލެވޭހިނދު 
ލިބިދޭ ބާރު

" އިތުރަށް 86 ވަނަ މާއްދާ.86 މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "އަމަން ނަގާލުން
ތަފްޞީލުކޮށް، އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހިމެނޭ 

ޝަރުތުތަކާއި އެފަދަ ޙާލަތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނޭ 
ކަންތައްތައް ހިމެނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި 

ފެނެއެވެ.
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އި  ާ މ ު ރ ު ކ ު ރ ަ ޔ ް އ ަ ހ
ބަންދުކުރުން

މިމާއްދާގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާގައިވާ 93 ވަނަ މާއްދާ.93
ގޮތުގެމަތިން ދަޢްވާ ކުރިމަތިކުރުމުގެ ކުރިން 
ބަންދުގައި ބަހައްޓާ މުއްދަތު ކުރުކުރުމަށް 

ހިތްވަރުދީ، 2020 ވަނަ އަހަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި، ޖިނާއީ ބޮޑެތި 
މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލަތަކުގައި 15 

ދުވަހުގެ މުއްދަތައްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް 
ޝަރީއަތުގެ ކުރިން މީހަކު ބަންދުކޮށްގެން 

ނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް  ނުވާނޭކަމަށް ކަ
އެކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން މުހިއްމެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހަކު 
ގެނެވޭ ވަގުތާއި މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭ ވަގުތަކީ 

ތަފާތު ދެ ވަގުތެއްކަމަށް ވުމާއި، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ 
ދަށަށް މީހަކު ގެނެވޭ ވަގުތަކީ އެވަގުތުން ފެށިގެން 
އެމީހާގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި، އެވަގުތުން ފެށިގެން 

އޭނާއަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ 
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ނަގަންޖެހޭނޭ 

ވަގުތެއްކަމަށް ދެކިގެން، މިކަން ވަކިން ފާހަގަކޮށް 
އަކުރެއް ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު 

ކަމެއްކަމުގައި ފެނެއެވެ.
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ށް  އަ ގެ އިދާރާ ފުލުހުން
ހާޒިރުވާން އެންގުން

މިމާއްދާގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން 94 ވަނަ މާއްދާ.94
އަންގަންވީ ގޮތާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ 

ބާވަތައް ބެލުމަށްފަހުގައި (މާނައަކީ އޭނާއަކީ 
ނުރައްކާތެރި މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރު 

ވަޒަންކުރުމަށްފަހުގައި) ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާއަށް 
ހާޒިރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ތަފްޞީލު އޮތުން މުހިއްމެވެ. މިސާލަކަށް، 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި މީހަކަށް ފޯނުން މެސެޖެއް 
ކުރުމަށްފަހުގައި 3 ދުވަހުގެތެރޭގައި ފުލުސް އޮފީހަށް 

ހާޒިރުވާން އެންގުމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް 
ނުވެދާނެއެވެ. 

ތް  ޮ ގ ޭ ވ ެ ރ ު ކ ާ މ ަ ޖ ު ރ ަ ތ
ހަމަޖެއްސުން

މި ބިލުގައި ބަސް ނުދަންނަ މީހުންނަށް ތަރުޖަމާނަކު 95 ވަނަ މާއްދާ.95
ހަމަޖެއްސުން ހިމަނާފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު 

ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވޭ  ދު ކުރެ ފުލުހުންނާމެ
ގެ  މު ލު އް ބެ ތަ ވާ ކު ޝަ
ނޑައެޅުން އުސޫލު ކަ

މިމާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 111 ވަނަ މާއްދާ.111
ނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީއިން  އުފެއްދުމަށް ކަ

ނޑައަޅާ ވަކި  މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި ކަ
މުއްދަތުތަކެއް ހިމެނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި 

ފެނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ (ށ) ގެ 3 ގެ ދަށުގައި 'އިންސާނީ 
ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް 

ގެއްލޭފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމާއި އަނިޔާވެރި އަމަލު 
' ތަފްޞީލުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި  ހިންގުން

ފެނެއެވެ.

www.mvdemocracy.org
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އިތުރު ކޮމެންޓް  

ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް 1. ފުލުހުންގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވާ ހިންގާންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަ
ނޑައެޅުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ.  ޙައްޤުތައް ޤާނޫނުތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައްކާތެރިކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއްގެތެރެއިންކަން މިޤާނޫނުން ކަ

މިމާއްދާގައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑެއް އުފެއްދުމާބެހޭ 113 ވަނަ މާއްދާ .113ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު
މުއްދަތު ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދޭ  ި ބ ި ލ ް ށ ަ ނ ް ނ ު ހ ު ލ ު ފ
ޙިމާޔަތް

މިމާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށަފައިވާގޮތުން ދޭހަވަނީ 143 ވަނަ މާއްދާ .143
ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ނުބައި ނިޔަތެއް 

ނެތި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކުރާކަމަކާމެދު 
ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާކަމަކާމެދު ދަޢުވާ 

.ނުކުރެވޭގޮތައް އޮތްކަމަށެވެ 
 އަދި މިމާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،

 އެގޮތުން އަމަލުކުރުމުން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު
 ނަމަވެސް ގެއްލުންލިބޭ މީހާއަށް އެމައްސަލައާ

  .ގުޅިގެން ދަޢުވާނުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ
މީގެ މައްސަލައަކީ ރަސްމީ މަސައްކަތް 

ނޑަކަށް ހަދައިގެން ޖިނާޢިކުށް ކުރުމާއި،  ނިވާފަޔްގަ
އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް، އަދި 

މިނޫންވެސް އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ ފުލުހުންނާމެދު 
ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަތަންވުމެވެ.
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