a
ކްރައިމް ޕްރެވެންޝަން ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދު
ތަޢާރަފް

1

މި ޤަވާޢިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު)  2ވަނަ މާއްދާގެ

(އ) އަދި

(ވ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން
މަސައްކަތްކުރުމަށް އެހީވެދޭ ދަރުމަވެރި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި ،އެކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ

Comment [s1]:

(ށ)

ޤަވާޢިދެއެވެ .މިޤަވާޢިދު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  71ވަނަ މާއްދާގެ
އިން ބާރު ލިބިގެންނެވެ.
ޤަވައިދުގެ ނަން

2

މިޤަވާއިދަށް ކިޔަނީ ”ކްރައިމް ޕްރެވެންޝަން ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދު” އެވެ.

މިޤަވާޢިދު ހިންގާ ފަރާތް

3

މި ޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.

މަޤްޞަދު

4

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީގެ މަޤްޞަދަކީ އެކޮމެޓީއެއް އުފައްދާފައިވާ ސަރަޙައްދަކީ
ކުށްމަދު ،އެންމެނަށް އަމާން ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ފޮލިސް ސަރވިސް
އާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

5

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ކުށްކުރުން އިތުރުވާ ނުވަތަ ކުށް ކުރުމަށް މެދުވެރިވާ ނުވަތަ މަގުފަހިވާ ސަބަބުތައް
ދެނެގަތުމާއި

ކުށް

މަދުކުރުމުގެ

ގޮތުން

ކުރަންޖެހޭ

ކަންކަން

ހިންގާ

ރާވާ

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން؛
(ށ)

ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމަށާ ތަންފީޛު ކުރުމަށް މެދުވެރިވާ ހުރަސްތަކާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ،
އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

(ނ)

ކުށްތަކަށް

އަރައިގަތުމުގެ

ފުރުޞަތުބޮޑު

ފަރާތްތައް

ދެނެގަނެ،

އެ

ފަރާތްތައް

ކުށްކުރުމާއި ދުރުކުރަން ކުރެވެން ހުރި ކަންތައް ކުރުން؛
(ރ)
(ބ)

ކުށްމަދުކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ހޯދުން؛
އިޖުތިމާޢީ

ދުޅަހެޔޮކަން

އިތުރުކޮށް،

އަމާން

ރައްކާތެރި

މުޖުތަމަޢެއް

ޤާއިމް

ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން.
ކޮމެޓީ އުފެއްދުން

6

(ހ)

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ
ރަށްރަށާއި ،ސިނާއީ މަސައްކަތްތައްކުރާ ރަށްރަށުގައި ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިދާރީ
ދާއިރާތަކުގައި ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

(ށ)

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީއުފެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ
ފުލުހުންގެ

ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

އެސަރަޙައްދަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.

ފަރާތުން

(ނ)

މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
ވިލަރެސްކޮށް ،ކޮމެޓީތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާ ،ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން
ކޮމެޓީތައް މެދުވެރިކޮށް ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމަޢެއް ޤާޢިމްކުރުމުގެ ވިސްނުން
(ނުވަތަ ކޮންސެޕްޓް) ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި
ޚާއްޞަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް އުފައްދާ އެޑިޕާރޓްމަންޓާ ނުވަތަ ޔުނިޓާ މި
މަސްޢޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރަންވާނެވެއެވެ.

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން

7

ކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކުރާނެ

8

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ދާއިރާތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ހ)

އެކޮމެޓީއެއް އުފައްދާ ސަރަޙައްދަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދިނުމާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ
އިސްއޮފިސަރަކު ކަނޑައަޅާ އެ އެސަރަޙައްދުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު؛

(ށ)

އެކޮމެޓީއެއް އުފައްދާ ސަރަޙައްދު އިދާރީ ގޮތުން ހިންގާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ
އެކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް.

(ނ)

އުފައްދާ

އެކޮމެޓީއެއް

ސަރަޙައްދުގައި

ޞިއްޙީ

ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން

ޚިދުމަތްދޭ

ކަނޑައަޅާ އިސްފަރާތެއް؛
(ރ)

ހުންނަ ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ

އެކޮމެޓީއެއް އުފައްދާ ސަރަޙައްދުގައި

ތެރެއިން ތަނަކުން ކަނޑައަޅާ އިސްފަރާތެއް؛
(ބ)

އެކޮމެޓީއެއް އުފައްދާ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އެކޮމެޓީގެ އިސްފަރާތެއް؛

(ޅ)

އުފައްދާ

އެކޮމެޓީއެއް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ސަރަޙައްދުގައި

ކުންފުނިތަކާ

އާއްމު

ވިޔަފާރިވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް  3އާއި  5ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މެންބަރުން
(ކ)

އެކޮމެޓީއެއް އުފައްދާ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  3އާއި 5

ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މެންބަރުން
(އ)

އެކޮމެޓީއެއް އުފައްދާ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާއަތް ،ކްލަބުތަކުން
 3މެންބަރުން ،މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މެންބަރެއް؛

(ވ)

ސިނާއީ މަސައްކަތެއްކުރާ ރަށެއްނުވަތަ ޓްއަރިސްޓް ރިސޯރޓެއްފަދަ އާއްމުކޮށް
ނުވަތަ

މީހުންދިރިނޫޅޭ

ރަށެށް

ޕްރިވެންޝަން

ކޮމެޓީއެއް

ސަރަޙައްދަކަށް

އުފައްދާނަމަ

ނިސްބަތްވާގޮތަށް

 ،އެފަދަ

ކޮމެޓީއެއްގައި

ކްރައިމް
ބައިވެރިވާނޭ

މެންބަރުން ކަނޑައަޅާނީ އެރަށެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް ހިމެނޭ ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ
ކޮމާންޑަރާ

އެރަށެއް

ނުވަތަ

ސަރަޙައްދުގައި

މަސައްކަތް

ހިންގާފަރާތާދެމެދު

މަޝްވަރާކޮށް އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
މެންބަރުން ކަނޑައެޅުން

(ހ)

އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާން ނުކުރާހާހިނދަކު ،މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އައްޔަންކުރާ ފުރަތަމަ
ކޮމެޓީނޫން އެހެން ކޮމެޓީތަކަށް މި ޤަވާޢިދުގެ  1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާތަކުން އައްޔަންކުރާނޭ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ އެއިރެއްގައި
ދެމިއޮތް ކޮމިޓީން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ށ)

މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އައްޔަންކުރާ ފުރަތަމަ ކޮމެޓީއަށް މި ޤަވާޢިދުގެ  1ވަނަ
މާއްދާގައި

ދާއިރާތަކުން

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

މެމްމަބަރުން

އައްޔަންކުރާނޭ

ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
()1

މި ޤަވާޢިދުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ބ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފޮނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމަކުން ކޮމެޓީއަށް
އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް އަންގައިދިނުމަށް އެދޭނީއެވެ.

()2

މި ޤަވާޢިދުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)( ،ރ)( ،އ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ގިނަ

މުއައްސަސާއިން

ދާއިރާގައި

އެއް

މުއައްސަސާއަށްވުރެ

ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނަމަ އެދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ

މުއައްސަސާތަކަށް

ދަޢުވަތު ދީގެން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކުން

ކަނޑައަޅާ

މުއައްސަސާއަކަުން އައްޔަންކުރާ މެންބަރެއް.

()3

މި ޤަވާޢިދުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)( ،ކ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާތަކުން

ކޮމެޓީއަށް

މެންބަރުން

ހޮވާނީ

ކޮމެޓީގައި

ބައިވެރިވުމަށް

ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތައް އެކަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް އެންގުމަށް ޢާއްމުކޮށް
އަންގާ އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިންނެވެ.

ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތައް މި ޤަވާޢިދުގެ  1ވަނަ

މާއްދާގެ (ޅ)( ،ކ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރުނަމަ
އޭގެތެރެއިން އެއަދަދަށް މެންބަރުން ހޮވާނީ

އެކޮމެޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ޕޮލިސް

ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރުގެ މަޝްވަރާގެމަތިން މިޤަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ނުވަތަ ޔުނިޓުންނެވެ.
(ނ)

ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަނު ކުރާއިރުގައި އެމީހެއްގެ ޕޮލިސް ރެކޯރޑަށް ރިޢާޔަތް
ކުރަންވާނެއެވެ.

މުއްދަތު

9

ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތައް

11

ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން

11

ކުށްމަދުކުރުމަށް އެހީވެދޭ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ  2އަހަރު ދުވަހެވެ .ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމުން މުއްދަތު ހަމަވި ކޮމެޓީގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންނަށް ފަހުން ހޮވާ ކޮމެޓީގައި
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ޗެއަރޕާސަން؛

(ށ)

ވައިސް ޗެއަރޕާސަން؛

(ނ)

ޓްރެޒަރަރ؛

(ރ)

ސެކްރެޓަރީ.

(ހ)

ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމަށްފަހު ،ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމެޓީގެ

އިންތިޙާބް ކުރުން

މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުން މި ޤަވާޢިދުގެ  71ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)(،ށ) ) (،އަދި (ރ) ގައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކޮމެޓީގެ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު
ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުންނެވެ.

ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކާ،

12

(ހ)

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މެމްބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

( )1ކޮމިޓީގެ

ބައްދަލުވުންތަކަށް

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ޙާޟިރުވެ،

ރިޔާސަތު

ބެލެހެއްޓުން.
( )2ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން
ރާވައިހިންގުން.
( )3ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުން.
( )4ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅޭ

ކަންކަން

ދިރާސާކުރުމުގައި

މެދުގައި

މެމްބަރުންގެ

މިނިވަންކަމާއެކު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދީ ،އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

ގޮތް

ނިންމުން.
( )5ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް އަދި މަސައްކަތްކުރުމުގައި
ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ،ލަފާ އާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
(ށ)

ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
( )1ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ޙާޟިރުވެ ،ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ،
ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުން
( )2ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ޙާޟިރުވެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި ޗެއަރޕާސަންގެ
އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން؛
( )3ކޮމެޓީގެ

މަޤުޞަދު

ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި،

ޗެއާރޕާސަން

ޙަވާލުކުރާ

މަސައްކަތްތަކާއި ،ކޮމެޓީގެ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ހަވާލުވާ މަސައްކަތްތައް
ކުރުން.
( )4ކޮމިޓީގެ

ޗެއަރޕަރސަނާއި

އެހެނިހެން

މެމްބަރުންކުރާ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ،ލަފާ އާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
(ނ)

ކޮމިޓީގެ ޓްރެޒަރަރ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
( )1ކޮމިޓީގެ

ބައްދަލުވުންތަކަށް

ޙާޟިރުވެ،

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ބައިވެރިވެ،

ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުން
( )2ކޮމެޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި
ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ކޮމެޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިން ބެލެހެއްޓުން
( )3ކޮމެޓީގެ

މަޤުޞަދު

ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި،

ޗެއާރޕާސަން

ޙަވާލުކުރާ

މަސައްކަތްތަކާއި ،ކޮމެޓީގެ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ހަވާލުވާ މަސައްކަތްތައް

ކުރުން.
ޗެއަރޕަރސަނާއި

( )4ކޮމިޓީގެ

މެމްބަރުންކުރާ

އެހެނިހެން

މަސައްކަތްތަކުގައި

ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ،ލަފާ އާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
(ރ)

ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ބައްދަލުވުންތަކަށް

( )1ކޮމިޓީގެ

ޙާޟިރުވެ،

ބައިވެރިވެ،

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުން
( )2ކޮމެޓީގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންތައްތައް ކޮމެޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިން
ބެލެހެއްޓުން
މަޤުޞަދު

( )3ކޮމެޓީގެ

ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި،

ޙަވާލުކުރާ

ޗެއާރޕާސަން

މަސައްކަތްތަކާއި ،ކޮމެޓީގެ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ހަވާލުވާ މަސައްކަތްތައް
ކުރުން.
ޗެއަރޕަރސަނާއި

( )4ކޮމިޓީގެ

އެހެނިހެން

މެމްބަރުންކުރާ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ،ލަފާ އާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
(ބ)

އެހެނިހެން މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ބައްދަލުވުންތަކަށް

( )1ކޮމިޓީގެ

ޙާޟިރުވެ،

ބައިވެރިވެ،

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުން.
މަޤުޞަދު

( )2ކޮމެޓީގެ

ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި،

ޙަވާލުކުރާ

ޗެއާރޕާސަން

މަސައްކަތްތަކާއި ،ކޮމެޓީގެ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ހަވާލުވާ މަސައްކަތްތައް
ކުރުން.
ޗެއަރޕަރސަނާއި

( )3ކޮމިޓީގެ

އެހެނިހެން

މެމްބަރުންކުރާ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ،ލަފާ އާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
ކޮމިޓީ ހިންގުން
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(ހ)

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ
ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ މަދު ނޫން ޢަދަދަކަށް މެމްބަރުން ޙާޟިރުވެގެންނެވެ.

(ށ)
ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ޗެއަރ ޕާރސަން ނުވަތަ ޗެއަރ ޕަރސަން ނެތިއްޖެ
ވައިސް

ހާލަތެއްގައި
އިނދެގެންނެވެ.

ޗެއަރ
މިމާއްދާ

ޕަރސަން
މިހެން

އެބައްދަލުވުމެއްގެ

އޮތްނަމަވެސް،

ރިޔާސަތުގައި

ކުއްލިގޮތަކަށް

ކޮމެޓީގެ

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންޖެހި ،އެބައްދަލުވަށް ޗެއަރ ޕަރސަންއާއި ވައިސް ޗެއަރ
ޕަރސަންއަށް ހާޟިރުވެވެން ނެތިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު
ބެލެހެއްޓުން

ކޮމެޓީގެ

އެހެން

ޕަރސަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މެންބަރަކާ

ހަވާލުކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ޗެއަރ

(ނ)

މިޤަވާޢިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާނަމަ ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް ފާސްކުރާނީ
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓުލައިގެން ޙާޟިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.
ވޯޓުގައި ދެފަރާތް ހަމަހަމަ ވެއްޖެނަމަ ރިޔާސަތުން ވޯޓު ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ކަންތައްތަކާއި

މަޝްވަރާކުރާ

ނިންމުންތައް

ނިންމާ

އެބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ފާއިތުވި

ބައްދަލުވުމުގެ

ޖެހިގެން

ޔައުމިއްޔާ

ބައްދަލުވުމުގައި

އަންނަ

ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

މަދުވެގެން މަހަކު  01ފަހަރު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ކޮމިޓީގެ މައްސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯރޓެއް ކޮންމެ
މަހަކުން އެއްފަހަރު ،ޖެހިގެން އަންނަމަހުގެ ެ

4

 75ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން

އެކޮމެޓީއެއްގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މި
ޤަވާޢިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ނުވަތަ
ޔުނިޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މިރިޕޯޓުގައި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން
ކުރެވިފައިވާ

ކަންތައްތަކާއި

ރޭވިފައިހުރި

ކުރިއަށް

އެ  4މަސްދުވަހު

ކަންތައްތަކާއި،

ހަރަދުތައް

ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްސީލާއި ކޮމެޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެކަމެއް
ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމެއް މި ރިޕޯރޓްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

(އ)

މިމާއްދާގެ

(ކ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރިޕޯރޓާގުޅިގެން

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް
މި ޤަވާޢިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ނުވަތަ ޔުނިޓުން
ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.
(ވ)

ކޮމިޓީގެ

އިދާރީ

ކަންކަން

ބަލަހައްޓާ

ފަރާތްތަކުގެ

އިތުރުން،

ކޮމެޓީގެ

މެންބަރެއްކަމުގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތެއް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ
އެބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
(ވ)

ހިނގަމުންދާ ކޮމިޓީއެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  71ދުވަސްކުރިން ދެން އުފައްދާ
ކޮމިޓީގެ މެމްމަބަރުން އައްޔަނު ކުރުމަށްޓަކައި މިޤަވާޢިދު  6ވަނަ މާއްދާއާއި  8ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް އާކޮމެޓީ އެކުލަވާލާ ނިންމަންވާނެއެވެ.

މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމާއި
ވަކިކުރުން
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ކޮމެޓީގެ

މެންބަރުކަމަށް

މީހަކު

އައްޔަނުވެ

އަދި

އެމީހަކު

އެކަން

ޤަބޫލުކުރުމަށްފަހު

މެމްބަރކަމުން ވަކިވާނީ ތިރީގައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.
(ހ)

މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދި އެމެންބަރަކު ލިޔުމެއް ފޮނުވުމުން .މިގޮތުން ފޮނުވާ

ލިޔުން ކޮމެޓީއަށް ނުވަތަ އެކޮމެޓީއެއްގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ލިބުމުން މަޤާމުން ވަކިވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
(ށ)

ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަންދެއް ވުމުން؛

(ނ)

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން؛

(ރ)

އެމެންބަރަކު ކުރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މުޖުތަމައުގައި އެމެންބަރެއްގެ ޢަމަލުތައް
ހުންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކޮމެޓީގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެކަމަށް
ކޮމެޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތަށް ފެނުން.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

15

(ހ)

ސަރވިސްގެ އެހީތެރިކަން

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމެޓީތައް ހިނގުމާއި ކޮމެޓީތަކުގެ މަޤުޞަދުތައް
މޯލްޑިވްސް

ޙާޞިލުކުރުމަށް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

ފަރާތުން

ޚާއްޞަ

ސަމާލުކަމެއްދީގެން އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

މިޤަވާޢިދުގެ

ދަށުން

އުފައްދާ

ކުށްމަދުކުރުމަށް

އެހީވެދޭ

ކޮންމެ

ކޮމެޓީއެއްގެ

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމެޓީތައް ހިންގުމުގައި އިދާރީގޮތުންނާއި ފަންނީގޮތުން
ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އެކޮމެޓީއެއްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަނުގެ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

ކޮމެޓީ ހިނގުމަށް ބޭނުންވާ

16

(ހ)

ފައިސާ ހޯދުން

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކުށްމަދުކުރުމަށް އެހީވެދޭ ކޮންމެ ކޮމެޓީއެއް ހިންގުމަށް
ބޭނުންވާ ފައިސާ ،ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތްތަކުގެމަތިން ހޯދާ ،ލިބިގަނެ ،ބަލަހައްޓާ،
ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީއެއް ހިންގުމަށް ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުން
ކުރަންވާނީ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫނު ތަކާއި ޤަވައިދު ތަކާއި އެއްގޮތް ވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމެޓީން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރާނަމަ،
އެކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާ

ދެމެންބަރަކު އެޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއި

ކުރަންވާނެ އެވެ.
(ރ)

ކޮމެޓީގެ އެންމެހާ ޚަރަދުތަށް ކުރަންވާނީ ކޮމެޓިން ފާސްކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުން

17

މިޤަވާޢިދު ޢަމަލު ކުރަންފެށާނީ މި ޤަވާޢިދު ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެނެވެ.

އުވާލެވޭ ކޮމެޓީ

18

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރެވެން ފެށުމުން މިޤަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ކޮމެޓީގެ

މާނަ

19

މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޙާބް ކުރެވުމުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރިން ޢާންމު
ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ކުށްމަދުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެހެނިހެން ކޮމެޓީތައް އުވުނީއެވެ.
(ހ)

''ޕޮލިސް ރެކޯރޑް'' ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓާ ރެކޯރޑުތަކަށެވެ.

