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    MPS-15/2009-2: ޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރު 

  2009 ޖޫން  10: ޤަވާޢިދު ފާސްކުރި ތާރީޚް 

  

  ޤަވާޢިދު  ކޮންސްޓެބްލަރީގެ  ސްޕެޝަލް 
  

އިން ) ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 17ގެ ) ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( 2008/05ޤާނޫނު ނަންބަރު މިއީ   .1  ފް ތަޢާރަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ގެ ޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންކޮންސް ސްޕެޝަލް ،ލެވިފައިވާބާރުލިބިގެން އެކުލަވައި

 .ޤަވާޢިދެވެންމު އުޞޫލުތަކާއި، އެމުވައްޒަފުންނާބެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ޢާ

  .އެވެ" ޤަވާޢިދު ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ސްޕެޝަލް "މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ   .2  ދުގެ ނަން މިޤަވާޢި

  .ންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެމި ޤަވާޢިދު ހި  .3  މިޤަވާޢިދު ހިންގާފަރާތް

އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުގެ ލަފާެގ ގެނެވޭނީ މިޤަވާޢިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އުނި އިތުރެއް   .4  މިޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން 

  .މަތިން މިނިސްޓަރަށެވެ

ނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް މުރު ނެރޭއަ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް  .5  މުރު ނެރުން އަ

  .ޕޮލިސްއެވެ

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެްބލަރީގެ ވަޒީފާއަށް 

  މީހުން ހޯދުން 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް  ގެސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީ )ހ(  .6

  .ނެއެވެވާލާނު ކުރަންޢުއިއިން އާންމުކޮށް  ޕޮލިސް ސަރވިސް

    
  .އް ތިރީގައި އެވަނީއެވެތަ ޠުގެ ވަޒީފާގެ ޝަރުލަރީސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް )ށ(

 ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން؛ ދިވެހި .1

 ަކމުގައިވުން؛މީހަކު  އަހަރު ފުރިފައިވާ 18އުމުރުން  .2

 އްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މީހެއްަކމުގައިވުން؛ޞި .3

 ކަމުގައި ނުވުން؛ ޘާބިތުވެފައިވާ މީހަކު އެއްވެސް ކުށެއް އީޖިނާ .4

ންވަރު ހުރުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ އެއްގެ ފެ 10ގްރޭޑް  .5

ނޑައަޅާ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމް  ސަރވިސް އިން އެވަގުތަކު ކަ
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  .ޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުންޙާ

ވަޒީފާއަށް އެދޭއިރު ހުށަހަޅަން ެޖހޭ 

  ލިޔުންތައް 

ލިޔުްނ  ތިރީގައި އެވާއެދެންވާނީ ލިޔުމުން، ވަޒީފާއަށް ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެބްލަރީގެ   .7

  .އްޗާއި އެކުގައެވެނުވަތަ ތަކެ

  
އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދު ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ  )ހ(  

  ކޮޕީ؛

  އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ؛ )ށ(    

ޓް މަސް ވެފައިނުވާ ޕާސްޕޯ 3ން ފަހުނެގި ,ފޮޓޯއަކާއި ފެންނަ އެމީހެއްގެ އިސްކޮޅު  )ނ(    

  ފޮޓޯ؛ ގެސައިޒް

  އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މީހެއް ނަމަ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ؛ )ރ(    

  އަޕްގެ ނަތީޖާ؛-ބޫލުކުރާ މެޑިކަލް ޗެކްޤަމޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް އިން  )ބ(    

ކުޯޑ އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރި ވަންނަންސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާއަށް  )ޅ(    

  ބަލާ ފޯމް؛

ޝަްލ ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ސްޕެނަމަ، ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރި މީހެއް އެހެން )އ(    

އެމަސައްކަތަށް ނުކުތުމުގައި، ވަޒީފާ ދީފައިާވ  ،މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ޖެހުމުން

  ކަމުގެ ލިޔުން؛ނުކުރާނެ ތިރާޒުން އިޢުއޮފީހު

ންވެސް، އެއިރަކު ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި މީގެ އިތުރު )ވ(    

ނޑައަޅާ، އެކަމާގުޅޭ ލިޔުން ހުށަހަަޅން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ކަމެއް ކަ

  .އްމެކޮޕީ ނުވަތަ އެލިޔު ން ނިންމައިފި ނަމަ އެފަދަ ލިޔުމެއްގެއި

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ވަޒީފާ 

  ވޭ ކަންތައްތައްދިނުމުގެ ކުރިން ކުރެ 

ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، އެކަމާގުޅޭ  ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ )ހ(  .8

ނޑައަޅާ ތަނަކަށެލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ  . ވެ މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަ

އްޙަކަން ބެލުމަށްފަހު އެމީހަކާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޞަހުށަހަޅާފައިވާ ިލޔުންތަކުގެ 

  .ރވިސް އިން އިންޓަވިއު ކުރަންވާނެއެވެސަ

މެއް ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ ޔުއްޙަ ނޫން ލިޞައެކު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާ  )ށ(    

  .ކޮށް، އަޅަން ޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެއެމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

ތްތަކުގެ ފުރިހަމަވާ ފަރާ ޠު ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރު )ނ(    

ވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ކުރުމާއި، ހަ ބެކްގްރައުންޑް ބަލާ، އިންޓަވިއު 

ބަލަން ޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބަލަްނ 

  .ވާނެއެވެ
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އްގެ ވަންނަން އެދޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާދިނުމުގެ ކުރިން، އެމީހެ ވަޒީފާއަށް )ރ(    

  .ކުރަން ވާނެއެވެ ލީލުޙުމަސްތުވާތަކެއްޗަށް ތަ ،ކުޑަކަމުދާތަކެތި

ހިނގާފައިވާ ކުށުެގ  ގައިދަތެއްއްފާއިތުވެދިޔަ މު، ކުރިންވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ  )ބ(    

  .ކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަން ވާނެއެވެރިވި ކަމަށް ރިކޯޑުއެއްވެސް ޢަމަލެއްގައި ބައިވެ

ވަނަ މާއްދާގައި  8ވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ ންގެ ވަޒީފާ ދޭލަރީޝަލް ކޮންސްޓެބްސްޕެ )ހ(  .9  ވަޒީފާ ދިނުން 

ރަކު މޯލްޑިްވްސ ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތަކުން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއި

ގަޅު ނއަށް މީހުން ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް، އެންމެ ނަތީޖާ ރަ ޕޮލިސް ސަރިވސް

  .ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ

ހަމަވުމުން، ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ  ޠުސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާގެ ޝަރު )ށ(    

މިލިޔުން  .ދެވިފައިވާކަން އަންގަން ވަނީ ލިޔުމުންނެވެ ފަރާތްތަކަށް، ވަޒީފާ

އޭނާ ގައި " ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން"ވާލުކުރަންވާނީ ހަމުވައްޒަފާއި 

  .ސޮއިކުރުމުންނެވެ 

އެމީހުންގެ ތަޢުލީީމ  ،ގެ ވަޒީފާ ދެވޭ މީހުންނަށްސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީ )ނ(    

ފެންވަރަށާއި ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމަށް ބަލާ، ފުލުހުންނަށް ރޭންކު ހަމަޖައްސާ 

  . ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެލުން ރޭންކު ޞޫއު

ޒީފާ އަދާކޮށް، އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިާވ ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ވަ )ރ(    

އޭނާއަކީ ޗްީފ  ވަންނަ ހިނދު އަށް ޒީފާވަ ޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މީހުން ސް

ށް ވުރެ ދަށް ރޭންކެއްގައި ކުރިން ހުރި މީހަކު ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަ

ރޭންކެއް އޭނާއަށް  ފަންތީގެ ގެ އެންމެފަހުގެ ރޭންކާއި އެއްއޭނާކަމުގައިވާނަމަ 

  .ދޭންވާނެއެވެ

ލަރީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރެވޭ ކޮންމެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް )ބ(    

އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި،  އޭނާގެ އުޖޫރައާއި ، މީހަކުވެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކެއްގައި، އެމީހެއްގެ ނަމުގައިވާ ފައިސާގެ 

 .ށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެއެކައުންޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރވިސް އަ

ވޭ ފަާރތްތަކަށް ޒީފާއަށް ނުހޮވަ

  އެންގުން 

ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،  .10

އެވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް، އެފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ނުދިން ސަބަބު، ލިޔުމުން، 

  .ން އަންގަންވާނެއެވެމޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް އި

ގައި  "ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން"ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް  .11  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން



– 
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  .ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ

މުވައްޒަފުންގެ މަުޢލޫާމތު ރިކޯޑުކޮށް 

  ބެލެހެއްޓުން 

ކޮްށ ކޯޑުތު ރިޢުލޫމާކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަ ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ  )ހ( .12

ހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ވަކި ޑިޕާރޓްމަންޓަކާ ނުވަތަ ވަކި ޔުނިޓަކާ، ކޮމިޝަނަރ ބެލެ

  .ވާލުކުރަން ވާނެވެހަ އޮފް ޕޮލިސް 

  
ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތުގެ ރިކޯޑުގައި އެންެމ  )ށ(  

  .ވެތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހިމަނަން ވާނެއެ، މަދުވެގެން

އެކު ހުށަހެޅި އެހެނިހެން ޅި ލިޔުމާއި، އެލިޔުމާ ހުށަހެވަޒީފާއަށް އެދި  )1(

 ލިޔުން؛

 ؛ންވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު )2(

ވަކިކުރުމުން އެކަން މުވައްޒަފަށް ، ބަދަލުކުރުމުން، ވަޒީފާ ދިނުމުން  )3(

 ؛އެންގި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

 ؛ލިޔުން ސާރައަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މު )4(

 ގެ ކުށުގެ ނުވަތަ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކުގެ ރިކޯޑު؛މުވައްޒަފު )5(

 ؛އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅުތަކުގެ ރިކޯޑު )6(

ބެއް ޝަރީޢަތުން އަދަ، ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަންދެއްވެ  )7(

 ؛ކޯޑުލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ރި

އެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންާގ  )8(

އްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި ކަމެ

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާނަމަ 

 ؛އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 ؛ގެ މަޢުލޫމާތު ތަކުމަސައްކަތް  އެކި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ )9(

 ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ )10(

 ؛ތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީވަޒީފާ އަދާކުރިގޮ  )11(

  .އެލަވަންސެއް ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުން )12(

މުވައްޒަފުން ޢަަމލުކުރަންވާ އުޞޫލީ 

  މިންަގނޑުތައް

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވުމުގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނަރސް  )ހ( .13

ނޑައަޅާ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް ގެ  އޯޑަރގެ ގޮތުގައި ކަ

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްެގ  ،އުޞޫލުތަކަށާއި ،ސިޔާސަތުތަކަށާއި

ޕްރޮސީޖަރތަކަށް ސްޕެޝަްލ ކޮންސްޓެބްލަރީގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން◌ް 
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  .ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވާން ވާނެއެވެ

ލަރީގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންވެސް އެމުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތަށް ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް )ށ(    

ނޑައަޅާފައިވާ ފުލުހަކު އަންގައިިފ ބޭ ުނންވެގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަ

ޟިރުވުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ ތަނަކަށް، ޙާ ގަޑިއިރުތެރޭގައި 12ހިނދެއްގައި 

ނޑައަޅާ ހެދުމެއްގައި    .ޟިރުވާން ވާނެއެވެޙާކަ

ތަ ފުލުހުންެގ ޑިއުޓީ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭ، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ނުވަ )ނ(    

މުއައްސަސާ ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރާ އަމުރުތަކަށް 

  .ކިޔަމަންވެ، އެއަމުރާއި އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ

ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް، ނުވަތަ  ،މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް )ރ(    

ލޭނެއް އަދި މިނޫންވެސް އެފަދަ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެްއ ނުވަތަ ޕް، ކުރެހުމެއް

ހާމަކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަކަށް ފިޔަވައި އެހެްނ  ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ނަކަލެއް

މީގެ އިތުރުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސ . ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ަސރވިސް އިން ހިންގާ  ޕޮލިސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް

ރަކާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު، ނުވަތަ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް، އެކަމެއް އަންގަން އެއްވެސް ޙަ

ޖެހޭ ނުވަތަ އެނގެން ޖެހޭ މީހަކަށް މެނުވީ އެހެން މީހަކަށް އަންގައިގެން 

  .ނުވާނެއެވެ

ސްޕެޝަލް ، މެކުވައްޒަފަމުސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާގެ ދެވޭ ކޮންމެ  )ހ( .14  ތަމްރީނު 

ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް 

  .އިން ހިންގާ ޚާއްސަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

  
ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ  )ށ(  

ސްޕެޝަްލ ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާއަށް އަންނަ މީހުންނަށް  އަހަރުނުވަނީސް 5

. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ) ހ(މިމާއްދާގެ 

މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  އަދި،

ނޑައަޅާ އެހެނިހެން ތަމް  ވެސް ރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުންސަރވިސް އިން ކަ

  . ނުކުރެއެވެ އެއްއިސްތިސްނާ އިން މިމާއްދާ

  
ނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން، ފުލުހުންގެ  )ނ(  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް، ) ހ(ފުލުހުންގެ ހުވާުކރާނީ މިމާއްދާގެ 

ނޑި، ފާސްވުމުން   .ވެޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައެފަ
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މުެދ ތަމްރީނުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(މިމާއްދާގެ  )ރ(    

ނޑައަޅާ އުޞޫލާިއ  ޢަމަލުކުރާނީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަ

  .އެއްގޮތަށެވެ

ކުރުމަށް މަތި ންވަރު އްޔަތާއި ފެލިބިންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާ ސްޕެޝަލް ކޮ )ބ(    

ތަމްރީނު ހިންގުމަށް މިމާއާްދ ވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް އިން ޚާއްޞަ މޯލްޑި

  .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ރޭންކާއި، ވަކި ސްޕެޝަ .15  ން މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ިދނު ލް ކޮްނސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމަށް ކަ

ދެވޭ މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ފިޔަވައި، މުވައްޒަފަކަށް  ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ސަބަބުން

. އަހަރު ވެއަތުކުރުމުންނެވެ 04މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ އެއް ރޭންކެއްގައި މަދުވެގެން 

މި މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލަންވާނީ ޢަމަލީ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި 

  .ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތެވެ

މުވައްޒަފަކު ހުރި ރޭންކުން ދަށް ރޭންކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ  ގެލަރީސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް .16  ރުން މަގާމު ދަށް ކު

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ "ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ  17ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 

އް ގެ ދަށުން، އިދާރީ ގޮތުން އަދަބެ " އެކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު، ކުށްތަކާއި 

ނޑައެޅުމުންނެވެ   .ދިނުމަށް ކަ

ލަރީގެ ބް ޓެސްޕެޝަލް ކޮންސް

މުވައްޒަފަކާބެހޭ ގޮތުްނ ޝަކުވާ 

  ހުށަހެޅުން 

މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލަރީގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް .17

މޯލްޑިވްްސ "ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ  17ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ޝަކުވާތައް، 

ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް އެކަންކަމާމެދު 

ގައިވާ ފަދައިން މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ަސރވިސް އަށް " ފިޔަވަޅު އެޅުާމބެހޭ ޤަވާޢިދު

 މިގޮތުން ހުށަހެޅޭނީ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކާއި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން. ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  .ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދަކާއި ޚިާލފްވި މައްސަލައެކެވެ

ވަޒީފާގެ އެންމެާހ ކަްނތައް ހިންގާ 

  ފަރާތް 

ވަޒީފާ ދިނުމާ، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާ، މަގާމު ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ  )ހ( .18

ލަރީގެ ބްސްޓެސް ސްޕެޝަލް ކޮންމާ، މިނޫނަކުރިއެރުން ދިނުމާ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު

މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ 

  .ސަރވިސް އިންނެވެ

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގޮތުން، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި  )ށ(    

ނޑައަޅާނީ މިޤަވާޢިދުގައި ިހމެނިގެން ނުވާ އިދާރީ ކަންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  ކަ
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  . ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެވެ

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ  .19  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ލަާފގެ މަތިން ޙާތެރެއިން 

  .މިނިސްޓަރަށެވެ

  
ޑިސިޕްލިނަރީ " ލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީސްޕެޝަ )ހ(  

ގެ ދަށުން " އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު

  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުން؛

  ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހައްޔަރުކުރުމުން؛ )ށ(    

  އީ ކުށަކަށް ޙުކުމެއް ކުރުމުން؛ޖިނާ )ނ(    

  ؛އަހަރުވުމުން 60 ޢުމުރުން )ރ(    

  ކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުމުން؛އެމީހަ )ބ(    

ރވިސް އިން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކުން ނުވަތަ ތަޙްލީލަކުްނ މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަ )ޅ(    

ހުންެގ މުވައްޒަފަކު ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ޤަވާޢިދާއި ިޚލާފް ޢަަމލެއް ކޮށްފިކަން ފުލު

ން މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ބާވަތުތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތެއްގައި، އެކުޅަ ޢަމަލެއްގެ 

ސަރވިސް ފަދަ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާއެއްގައި، އެފަދަ މީހަކު އިތުރަށް 

ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން އެ މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް ޢާންމު 

އަރާފާނެ ކަމެްއ  އެއިތުބާރަށް ބުރޫކުޑަވެދާނެ ނުވަތަ  ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު 

ނޑައަޅާ ބޯޑުން ނުވަަތ  ކަމަށް ޑިސިޕްިލނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަ

  ކޮމިޓީއިން ނިންމުމުން؛

މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން  )ކ(    

  ؛ރުމަށް ނުކުޅެދުންރވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުސަ

  ވުމުން؛އެމުވައްޒަފަކު މަރު )އ(    

އޭނާގެ ފުށުން  ،ޑިއުޓީއެއްގައިރަސްމީ ލަރީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބްސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެ )ވ(    

 ތަށްޙަލަޞްންމު މަޢާރަށެއްގެ ނުވަތަ އަވަށެއްގެ ގުޅިގެން  ޢަމަލަކާ ފައިވާހިނގާ

ތަކުގައި، އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި ޙާލަތް އް ކޮށްފާނެ ފަދައަސަރުތަކެވޭ ނޭދެ

ނޑައަޅާ ބޯ ކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ނުވަތަ ޑުން ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަ

  .ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް ލަފާދިނުމުންކޮމިޓީ އިން 

ކިވާން އެދެން ވާީނ ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަ )ހ( .20  އެދިގެން ވަޒީފާއިން ަވކިވުން
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  .އަށް އެކަން ހުށަހަޅައިގެންނެވެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ލިޔުމަކުން 

  
ދުވަސް ތެޭރ  14ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ރަސްމީ މަސައްކަތު  )ށ(  

  .އެމީހަކަށް ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ

ރ ނުވަތަ ވާރކްޝޮޕެއްގެ ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯހެއް ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ ސެމިނާ )ނ(    

ނޑައެޅިފައިވާ މީހަކު، ބޮންޑްގެ  ސަބަބުން ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއް ކަ

ސެމިނަރ އަށް ނުވަަތ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކޯހަކަށް ނުވަތަ 

ހިނގި ޚަރަދު  މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް ވާރކްޝޮޕެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް 

  .ފަހުއެވެއަށް ދެއްކުމަށް 

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ،  )ރ(    

ކުރެވެމުން  ގެން ތަޙުޤީޤުމަތުކުރެވިހު ތުކުށަކަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ 

ރެވޭނީ ދަނިކޮށް، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކު 

އަދި، އެމައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން އޭނާ . ނިމުމުންނެވެ ލައެއްގެ ތަޙުޤީޤުއެމައްސަ

ވަކިވުމަށް ލާފައިވާ ސިީޓ  އިންރަން ނިންމައިފިނަމަ އޭނާ ވަޒީފާވަޒީފާއިން ވަކިކު

  .ކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެބާޠިލު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަލަރީގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް .21  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު އެންގުން 

  .ސަބަބު، އެމުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެްބލަރީގެ 

  ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން މުވައްޒަފުންގެ 

ރީއެއް މޯލްޑިވްސް ޮޕިލސް ރަޖިސްޓަ ލް ކޮްނސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެސްޕެޝަ )ހ( .22

  .ރވިސް އިން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެސަ

ރެހަށް ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ނަމަށް ނުވަތަ އެޑުމުވައްޒަފެއްގެ  )ށ(     

ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް، މުވައްޒަފުންެގ 

. ން ވާނެއެވެގައަންން ޔުމުއެންމެހާ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލި

  .މިގޮތުން ބަދަލުކުރަން އެދޭއިރު ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެްބލަރީގެ 

  ރޭންކުތައް

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ރޭންކުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް، މަގާމުގެ ދަރަޖައިގެ  .23

  .ތަރުތީބުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

  ސީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް . ސްއެ )ހ(    

  ސީ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ. އެސް )ށ(    

  ސީ އިންސްޕެކްޓަރ. އެސް )ނ(    

  ސީ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ. އެސް )ރ(    
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  ސީ ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ. އެސް )ބ(    

  ސީ ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ. އެސް )ޅ(    

  ސީ ސްޓާފް ސާރޖަންޓް . އެސް )ކ(    

  ސީ ސާރޖަންޓް . އެސް )އ(    

  ސީ ކޯޕްރަލް. އެސް )ވ(    

  ސީ ލާންސް ކޯޕްރަލް. އެސް )މ(    

  ލްސީ ކޮންސްޓަބަ. އެސް )ފ(    

އާއި ޢިނާޔަތްތައް  މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ މުސާރަސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ  )ހ( .24  ޔާޔަްތތައްޢިމުސާރަ އާއި 

ނޑައަޅާނީ އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުގެ ލަފާގެ   .މަތިންނެވެ ކަ

އެމުވައްޒަފަކު ހުިރ  އަކީ މުސާރަސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ  )ށ(    

ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ ދަރަޖައިގެ  ރޭންކާއި އެއް  85%ޕޮލިސް ރޭންކަށް ކަ

ގިނަވެގެން ސްޕެޝަްލ  މައްޗަށް، އެންމެ ގެމިއީ މަހެއް. ވެށް ވާ ޢަދަދެއަ

މިޢަދަދަށް އުޖޫަރ  .ޒަފަކަށް ލިބޭނެ ފައިސާގެ ޢަދަދެވެލަރީގެ މުވައްކޮންސްޓެބް

ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުނުވާ ވަގުތަށް މަސައްކަތް  192ދެވޭނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް 

  .ކުރުމުންނެވެ

ދެވޭނީ އެމުވައްޒަފަުކ  އުޖޫރަސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް  )ނ(    

ތަ އެއްގަޑިން ވަޒަންކޮށް، ވަގުތު ބައިގަޑިން ނުވަމަސައްކަތް ކުރި 

 192މުސާރަ އިން ގަޑިއިރަކަށްވާ ފައިސާ ހިސާބުކުރާނީ  .އެނިސްބަތުންނެވެ 

  . ގެއްލީމާ ޖެހޭ ޢަދަދަކީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ އުޖޫރަ ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ

ނާޔަތްތައް ތިރީގަިއ ޢި ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ  )ރ(    

ނާޔަތްތައް ދެވޭނީ މިކަމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް ޢިމި .އެވަނީއެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ   .އިން ކަ

ވާލުކުރެވި، އަދާކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން ޙަމުވައްޒަފަކާއި  )1(

ުނވަތަ ބަޔަކު ގަސްތުގައި  ށް ނުވަތަ އެނާގެ މުދަލަށް މީހަކުއެމުވައްޒަފަ

 ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލު؛ ދޭ ގެއްލުމަކާ

ވަޒީފާގައި ، ގައި ލިބޭފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭ )2(

ނާޔަތް؛ޢި ޞަގުޅިގެން ދޭ ޚާއް ވޭ ވަރުގެ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަކާދެމިނުހުރެ

  .ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ނިޔައުވުމުން ޖަނާޒާގެ ޚަރަދު )3(
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ލަރީގެ މުވައްޒަފުން، ހާޟިރުވާން ޖެހޭ ގަޑިތަކުގައި ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބް )ހ( .25  ޟިރުވުންޙާމަސައްކަތަށް 

  .ޑިއުޓީއަށް ހާޟިރުވެ ރިޕޯޓްކުރަން ވާނެއެވެ

  
ނޑައެޅިފައިވާ ޮގތެއްގެ މަތިން ޑިއުޓީއަށް ނުކުތްކަން  )ށ(   ޑިއުޓީއަށް ހާޟިރުވެ، ކަ

  .ރިކޯޑުކުރަން ވާނެއެވެ

ރަމަޟާން މަހުެގ ުމާނސަބަތުގައި ދޭ 

  ނާޔަތް އި

ށް، އޭނާގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާގެ ގޮތުގައި އަދާކުރާ ލަރީގެ މުވައްޒަފަސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެބް .26

ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ  ޞަޚާއްދޭ ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 

ނާޔަތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ޢިރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ނުލިބޭނަމަ، 

  .އިން ލިބިދޭންވާނެއެވެ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގެ 

  ޚަރަދު

ލަރީގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްރަސްމީ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވޭ  .27

ނާޔަތް ދެވޭނީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް އިއެލަވަންސާއި  މުވައްޒަފުންނަށް 

  .އެއްގޮތަށެވެއިން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލާއި 

 މަސައްކަތާ މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުންދާ

ގުޅިގެން ގަސްތުގައި ދޭ ގެއްލުމަކާއި 

  ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަަދލު ދިނުން 

ވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތަކާއި ނުވަތަ ޙަލަރީގެ މުވައްޒަފަކާ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް .28

މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ގުޅިގެން، އެ  ކަތަކާ ކުރަމުންދާ ރަސްމީ މަސައްއޭނާ 

މެމްބަރަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މުދަލާއި ގޯތިގެދޮރަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ދޭ އަނިޔާ ނުވަތަ 

މިގޮތުން، ދޭ ބަދަލުގެ . ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލު އެމީހަކަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ މަކާގެއްލު

ނޑައަޅާނީ އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑު ގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮްފ މިންވަރާއި ބާވަތް ކަ

 އާ އެކު މިމާއްދާގައިވާ، ގޯތިގެދޮރުގެ މާނައިގާ އެފުލުހަކު އޭނާގެ ޢާއިލާ. ޕޮލިސް އެވެ

  .ދިރިއުޅޭ ތަން ހިމެނެއެވެ

ލަރީގެ މުވައްޒަފަކު، އޭނާގެ ޑިއުޓީގައި، މީހަކު ކުޅަ ޢަަމލެއް ނުވަތަ ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެބް .29  ޖަނަޒާގެ ޚަރަދު

ކުރަމުންދަނިކޮށް  މަލާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ އަނިޔާއަކަށް ބޭސްފަރުވާދިން ޙަ

ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން  ވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް މޯލްޑިވްސްމަރު

ކުރިން ބުނެވިދިޔަ ފަދައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމެއްގައި . ދޭން ވާނެއެވެ ހަމަޖައްސައި

ވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ މަރުލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ޝަލް ކޮންސްޓެބް ޕެޙަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް، ސް

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިްސ  ތައްޖަނާޒާގެ ޚަރަދު 

  .އިން ދޭންވާނެއެވެ

ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ނުވަތަ  ކުރިމަތިވާފުލުހުންގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް  .30ޑިއުޓީގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް 
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ކުރިމަތިވާ ނުވަތަ ބަަޔކު ކުރިމަތިކުރުވާ 

 ކަމެއްގެ ސަބަބުން މަރުވާ 

 މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާައށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް 

ލަރީގެ މުވައްޒަފުން، ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްވާ މަރުރުވާ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިކު 

އަދި، . ސް ަސރވިސް އިން ވަޒަން ކުރަންވާނެއެވެއެވި ގުރުބާނީގެ އަގު މޯލްޑިވްސް ޕޮލި

ގެ ޢާއިލާއަށް މިމާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޢިނާޔަތްތައް މުވައްޒަފެއް މަރުވެއްޖެމިފަދައިން 

  .ލިބިދޭން ވާނެއެވެ

    
ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ  މަރުވި )ހ( އާއި  60%މުވައްޒަފުގެ ރޭންކަށް ކަ

ނޑުކޮށް ވަޒީފާގައި ވެއަތު ވައްޒަފަކުއެމު ކުރި އަހަރު ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ ޢަދަދު، ގަ

  .އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ ޢަދަދަކަށްވާ  މަރުވި )ށ(     މުވައްޒަފުގެ ރޭންކަށް ކަ

ގައި އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އެލަވަންސެއްގެ ގޮތު ޞަކޮންމެ މަހަކު ޚާއް  ،ފައިސާ

މިގޮތުން، ހުވަފަތް އަނބިން ނުވަތަ ފިރިމީހާ މީހަކާ . ލިބިދޭން ވާނެއެވެ

އަހަރު ފުރެންދެން ނުވަތަ  18ކައިވެނިކުރަންދެން ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިންނަށް 

  .އޭނާގެ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބިހާ ދުވަހަކު މިއެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ

ލު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމް ޙާޞި އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން  18އްޒަފުގެ މުވަމަރުވި  )ނ(    

ކުރަމުންދާނަމަ، ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ އާއި އިމްތިޙާނުތަކަްށ 

ދައްކަންޖެހޭ ފީ، ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެ ޙާލެއްގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސ 

ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން، އިން    .ން ވާނެއެވެދައްކަކަ

  .ލާންވާނީ ޢިއްޒަތުގައެވެވަޅުމުވައްޒަފު މަރުވި  )ރ(    

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭނީ ކޮމިޝަނަރ  ގެސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެބްލަރީ .31  މަސައްކަތު ވަގުތު

ނޑައަ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ޑިއުޓީ ނިމުނު ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ޅާއޮފް ޕޮލިސް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން އެންގުޕޮލިްސ ސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލި މާއި ކަ

  .ހަމައަށެވެ

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ  )ހ( .32  ޔުނިފޯމް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޔުނިފޯމް ) ވާރކިންގ ޔުނިފޯމް(މަސައްކަތު ޔުނިފޯމް  ގެ ގޮތުގައި ކަ

  .ކަންޏެވެއެ

  
ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމްގައި، ރޭންކް ތިރީ  )ށ(  

  .މިހެން ލިޔެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ "SC"މަތީގައި، ރިއަ

  
ރަސްމީ ޑިއުޓީގެ ވަގުތު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ސްޕަެޝްލ  )ނ(  

  .އި އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ޔުނިފޯމްގަ
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  .އާއި އެއްގޮތް ވާގޮތަށެވެ" ޔުނިފޯމާބެހޭ ޤަވާޢިދު"ޔުނިފޯމު އަޅައިގެން އުޅެންވާނީ  )ރ(    

މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމު އަޅައިގެްނ . ރީތިކޮށް ސާފުކޮށެވެ ޔުނިފޯމް ބަހައްޓަން ވާނީ )ބ(    

މުވައްޒަފުންނާއި ތިބޭ ގޮތް، ރަސްމީ ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، އެ

ޙަވާލުވެގެން އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފު ބަލައި، ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް 

  .ހުރެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުވަން ވާނެއެވެ

ޑިއުޓީގައި ޔުނިފޯމް ާނޅާ މުވައްޒަފުން 

  ހެދުން ބަހައްޓަންީވ ޮގތް

" ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު "ހެދުން އަޅަންވާނީ  ޔުނިފޯމް ނާޅާ މުވައްޒަފުން ،ޑިއުޓީގަޑިތަކުގައި  .33

  . ގައިވާ ފަދައިންނެވެ

ރަސްމިއްޔާތުގައި ބަިއވެރިވާއިރު 

  ހެދުން ބަހައްޓަންީވ ޮގތް

ސްެޕަޝްލ ންމު ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޙިސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ބާއްވާ މު .34

ގައިވާ " ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު"ނީ ލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން ބަހައްޓަންވާކޮންސްޓެބް

  .ފަދައިންނެވެ

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި 

ހިފަހައްޓަންޖެޭހ ޞިއްޙީ މިންަގނޑާއި 

ރައްކައުތެރިކަމުގެ  އަޅަން ޖެހޭ 

  ފިޔަވަޅުތައް

މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތެރި  .35

ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް  ވުމަށްޓަކައި އެކަމާ  ލާމަތްދިސާއަކުން ސަހާ

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެހާ  އިން ކަ

  .މުވައްޒަފުން އަޅަން ވާނެއެވެ

ހިރުކަން ތާމަސައްކަތު ވެށީގެ ސާފު

  ބެލެހެއްޓުން 

ހިރުކޮށް ތާއުލު ސާފުހަކަތް ކުރަމުންދާ ތަން ނުވަތަ މާމަސައްކަތުގެ ވެށި ނުވަތަ މަސައް .36

  .ބެލެހެއްޓުމަކީ އެތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ

ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑެއް،   )ހ(. 37  އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑު

  .ރވިސް އިން ދޫކުރަން ވާނެއެވެމޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަ

  
ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑު   )ށ(  

ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ "ދޫކުރުމާއި، އެކާޑުގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ 

އިވާ ފަފުލުހުންނަށް ލިބިދީ"އާއި " ކާޑު ގެންގެޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ގައިާވ " އެންމެހާ  ޤާނޫނީ  ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންހިފުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު

  .ގޮތަށެވެ

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގަިއ  ،ޓީގައިއެމީހުންގެ ޑިއު ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން، .38  ވާޖިބު އަދާކު◌ުރުން

  .ނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެފުލުހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާ
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އިޚްތިޔާރާއި ބާރާއި އިމްތިޔާޒުތަކާއި 

  އްޤުަތއްޙަޙިމާޔަތްތަކާއި 

އުޓީ އަދާކުރުމަްށ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހަކު ޑި  )ހ( .39

މިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޑިއުޓީ ނިމުނުކަން ކޮ

ން، އެމީހަކަށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރާއި، އަންގަންދެ

  .އްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ ޙަތަކާއި އިމްތިޔާޒު ،ބާރާއި

ޙިމާޔަތް، ސްޕެޝަްލ  ވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން 68ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ   )ށ(    

  .ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ

ނޑައެުޅމާއި މަސައްކަތް  މަސައްކަތް ކަ

  ކުރުން

ނޑައެޅުމުގެ   )ހ( .40 ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން ކުރަންވާ މަސައްކަތް ކަ

ކަންތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ   .ޕޮލިސް ކަ

  
ލަރީގެ ފުލުހުންނަށް، ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެ، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް  )ށ(  

އެމަސައްކަތް އެމީހެއްގެ ޤާބިްލކަން ތަންދޭ މިންވަރަކުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް 

  .އެމަސައްކަތެއް އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެވަގުތަކު މޯލްޑިވްްސ  )ނ(    

ސަރވިސްއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ގޮވާލެވޭ ހިނުދ ޕޮލިސް 

  .އެމީހުން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ޖެހޭނެއެވެ

ލަރީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި، އެއްވެސް ބާވަތެއްެގ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް  )ރ(    

ޒާތުގެ މަސައްކަތެއް  ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ) ަފޔަރއާމްސް(އް ހަތިޔާރެ

  .ވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެޙަ

ލަރީގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް 

  އްމުވައްޒަފުންނަށް ލިިބގެންވާ ޙައްޤުތަ

ލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ތިރީގައި ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެބް .41

  .ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ

ކަތެއް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ފަކު ކުރަން ޖެހޭ ރަސްމީ މަސައްޒައެމުވައް  )ހ(  

އެމުވައްފަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއާއި ހާނީއްކައަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕިލސް ސަރވިސްގެ 

  ޚަރަދުގައި ބޭސް ފަރުވާކުރުން؛

ކުވާ އަޑުއަހާ، އެއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އެމުވައްޒަފަކާ މެދު ކުރެވޭ ޝަ  )ށ(    

މެދު އެއްވެސް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަެޅްއ  ބިދިނުމަށްފަހު މެނުވީ، އެމީހާކާ،އެމީހަކަށް ލި

  ނޭޅުން؛

ފަކާ މެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާއަކަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، އެމީހަކާމެދު ޒައެމުވައް )ނ(    

  އެނިންމުމުގެ މައްޗަށް ނުހިންގުން؛ ،ޝަކުވާކުރި ފަރާތުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް
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  ބޮޑު އަދަބެއް ނުދިނުން؛ އެމުވައްޒަފަކު ކުރި ކުށަކަށް، އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ  )ރ(    

އެމީހަކާމެދު އަޅާ އިސްލާޙީ ފިަޔވަޅެއް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިީޓ   )ބ(    

  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވުން؛

ދާއި ޢިމުރަކަށް ކިޔަމަން ނުވުމުގެ ސަބަ◌ަބުން ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޤަވާއަޣައިރު ޤާނޫނީ   )ޅ(    

ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގެ  ،ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚިލާފަށް ކުރާ

  ސަބަބުން، އެމުވައްޒަފާމެދު އެއްވެސް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުން؛

ރީޢަތުގައި ސާބިތު ނުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ޝައެމީހަކާއި މެދު ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއް   )ކ(    

  .ދަލު ިލބިދިނުންސަބަބުން އެމީހަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަ

ތާއެއްގެ ތެރޭ އެންމެ ގިނަވެެގން ހަފު

  މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ވަގުތު

ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ އެންމެ ގިނަ ވެގެން  ލައްވައިލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް .42

  .ވެއެ ގަޑިއިރު 48މަސައްކަތް ކުރުވޭނީ 

މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ލަރީގެ ބްސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓެ  )ހ( .43  ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނުން

އަނިޔާއެއް ވެއްޖެނަމަ އެކަމުން ފަސޭހަވަންދެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

މޯލްޑިްވސް ، އަނިޔާއެއް ކަމަށް ބަލާނީ. ޚަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  .ހާނިއްކައަށެވެ ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ

  
 ދިނުމުގައި ގައިވާ ފަދަ އަނިޔާއެއް ވެގެން، ބޭސްފަރުވާ ކޮށް) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(  

މުވައްޒަފަށް ލިބުނު މެދުވެރިކޮށް ފަރުވާ ކުރެވެން އޮތަސް، ޑަކްޓަރުން  މެޑިކަލް

ބޮޑަށް ބަލިމީހާގެ މަޞްލަޙަތު ނިޔާކުރާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް އަނިޔާގެ ބާވަތުން 

ދިވެހިބޭސް ކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް އަށް ކޮށް، ރިޢާޔަތް

އަދި، ރާއްޖެއިން ފަރުވާކުރެވެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި މުވައްޒުަފ . ނިންމިދާނެއެވެ

  .ދޭންވާނެއެވެސިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން 

ފަސޭހަނުވަނީސް  ،މީހަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް އިން ބޭސްފަރުވާކޮށްދޭ )ނ(    

އަލުން އެކަމަކަްށ  ،އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ބޭސްފަރުވާކުރުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ

  .ނުދެވޭނެއެވެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް އިން ބޭސްފަރުވާކޮށެ

" ވާޢިދުޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމާބެހޭ ޤަ◌ަ"ސަލާމް ބުނެ، ސަލާމް ހައްދަންވާނީ  .44  ސަލާމުގައި ހުރުން 

  .ގައިވާ ފަދައިންނެވެ

އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން  60ލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢުމުރުން ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބް .45  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިުކރުން

  .ލަރީގެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބް ،ށްމުސްކުޅިކޮ
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ގުޅިގެން،  ރވިސް އިން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކާމޯލްޑިވްސް ޮޕިލސް ސަ  )ހ( .46  ހަދިޔާ ގަބޫލުކުރުން 

 ކަމެއް އަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވަކި

  .ކުރުމަށްޓަކައި ދޭ ހަދިޔާއެއް ޤަބޫލުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެކަމެއް ވަކި  ،ގޮތަކަށް

  
ދިޔާއެއް ދީފިނަމަ އެކަން ލަސްނުކޮށް މުވައްޒަފަކަށް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހަ  )ށ(  

  .މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް އަށް އަންގަންވާނެއެވެ

މުއައްސަސާތަކަށާއި ކޮމިޝަންތަކަށް 

  ޟިރުވުންޙާ

ްއ ޞެޤާނޫނީ ޝަޚް ނުވަތަ ،ތުގެ މަޖިލީހަކަށްޢަސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި، ޝަރީ .47

ޖިލީހަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަރުކާރުގެ ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަކަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަ

ލަރީގެ މުވައްޒަފަކު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ޝަލް ކޮންސްޓެބްސްޕެމުއައްސަސާއަކަށް، 

ސަރވިސްއާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި، މުޢާމަލާތެއް ކުރުމަށް ޙާޟިރުވާންވާނީ އެކަން މޯލްޑިވްްސ 

  .ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް އެންގުމަށް ފަހުއެވެ

ިއދާރީ  ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި

  މައްސަލަތައް

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ޑިސިޕްިލނަރީ   )ހ( .48

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ "މައްސަލަތަކާއި އިދާރީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 

  .ވާ ގޮތަށެވެގައި" ދަބު ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުކުށްތަކަށް އަ

  
ގައި ނެތް " އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުޑިސިޕްލިނަރީ "  )ށ(  

ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ އިދާރީ އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތަކަށް 

ނޑައަޅާ ކޮ   .މިނިސްޓަރެވެ ،ންމިޓީ ނުވަތަ ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިއަދަބު ކަ

ރެސް ނުވަތަ އާންމުކޮށް ރިއުޅޭ އެޑުލަރީގެ މުވައްޒަފުން ދި ލް ކޮންސްޓެބްސްޕެޝަ  )ހ( .49  ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ މަޢުޫލމާތު ދިނުން 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް އަންގާ، ރަޖިސްޓްރީ ، ރެސްއުޅޭ އެޑު

  .ކުރުވަން ވާނެއެވެ

  
ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފުރައިގެން  48ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ރަށުން،   )ށ(  

ނޑައަޅާފައިވާ ަފރާތަށް ދާނަމަ އެކަން، މޯލްޑި ވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން ކަ

  .އަންގަން ވާނެއެވެ

  
ސްޕެޝަލް ޮކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެޑްރެްސ  )ނ(  

ގަޑިއިރު ތެރޭ އެކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް އަށް  48ބަދަލުވެއްޖެނަމަ 

  .އަންގަންވާނެއެވެ

ނަހަަމ  ންޭބނު އިޚްތިޔާރާއި ބާރުގެ

  ކުރުންގޮތުގައި 

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުގެ  .50
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ބޭނުން އޭނާ ނަހަމަގޮތުގައި ކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ކުށެއް ކުރާ ފުލުހުންނާއި މެދު ޢަމަލުކުރަން 

  .ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ

ކަމުގައި މިޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް  "އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑު"  )ހ( .51  ގެ ާމނަ ބަހު

ޕޮލިސް އަށް ލަފާ އެރުވުމަށް، ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުން ހިމަނައިގެން 

  .ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ބޯޑަށެވެ

ނބިން ނުވަތަ ފިރި، އި އެވާ މާނައިގައި އަ މިޤަވާޢިދުގައި އާއިލާ ކަމުގައި ބުނެފަ  )ށ(    

  .ރޭ ދަރިންނާއި މައިންބަފައިން ހިމެނޭނެއެވެއަހަރުނުފު 18

  . މިޤަވާޢިދު ފާްސކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ .52  ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
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