a

–
ތަމްރީނު ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު
ތަޢާރުފް

 .1މިއީ

ފުލުހުންގެ

ގާނޫނުގެ

17

ވަނަ

މާއްދާގެ

)ނ(

އިން

ބާރުލިބިގެން

އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ފުލުހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ.
މިޤަވާޢިދުގެ ނަން

 .2މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ތަމްރީންކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

މިޤަވާޢިދު ހިންގާ ފަރާތް

 .3މި ޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.

ޤަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު

 .4މިޤަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރާގޮތާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ
ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ފުލުހުންނަކީ ހުނަރުވެރި އަދި ޢިލްމީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ
ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި އަދި އެކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތައް ،ޒަމާނާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
މިންގަނޑުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ
ބެލެހެއްޓުމާއި އެފަދަ ތަމްރީނުތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ޢުޞޫލީ
މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ތަމްރީން ދޭ ފަރާތް

 .5މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ތަމްރީނު ދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ޕޮލިސް ،އެއިރަކު ޕޮލިސް އެކަޑެމީ ހިންގުމާ ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނަ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުން ،ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އިންނެވެ .މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިއެވާ ޕޮލިސް
އެކަޑަމީއަކީ:
)ހ(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް
ސެކއުރިޓީގައި

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ތަމްރީނުދިނުމަށްޓަކާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ.
)ށ(

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަސާސީ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ އިތުރަށް،
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ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބޭ ފުލުހުން ،ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އެފުލުހަކު މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިރާއަކާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު
ރާވާ ހިންގާ ތަނެވެ.
)ނ( ފުލުހުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށާއި ފުލުހުންގެ
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރު އުނގަންނައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ
ވަޞީލަތްތައް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކްލާސް ރޫމްތަކާއި ކިޔަވައި
ދިނުމަށް

އެހީތެރިވެދޭނޭ

އެންމެހާ

ވަސީލަތްތައް

ޤާއިމްވެފައިވާ

ތަނަކަށް

ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ޕޮލިސް އެކަޑެމީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

.6

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު

 .7މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އެކަޑެމީއިން ހިންގާ އެންމެހައި ތަމްރީނު

ޕޮލިސް އެކަޑެމީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
)ހ(

ފުލުހުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ އެންމެހައި މިންގަނޑުތަކާއި
އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީގެ
ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކުރުން؛

)ށ(

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛

)ނ( ފުލުހުންގެ

ޚިދުމަތުގެ

ފެންވަރު

އިތުރުކޮށް

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ބޭނުންވާ

އެހެނިހެން ތަމްރީނުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛
)ރ( މިމާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ(ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ފެންވަރު
ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛
)ބ(

ޕޮލިސް އެކަޑެމީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެކިއެކި
ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން އެޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް ހިންގާ
ތަމްރީންތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

)ޅ(

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތު ދާއިރާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
ފަރުމާކޮށް ،އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ހިފެހެއްޓުން

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާން
ޖެހޭނެއެވެ.
)ހ(

ތަމްރީނު ހިންގުމަށްޓަކައި މިޤަވާޢިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި
އެވާފަދަ ޕޮލިސް އެކަޑެމީއެއް ގާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އިން ރާވާ ހިންގާ އެންމެހާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން

ޞަފްހާ 2

ޖެހޭނީ ޒަމާނީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޘަޤާފަތާއި
އެއްގޮތްވާ

އުޞޫލްތަކާއި

އާދަކާދަތަކާއި
ގޮތަށް،

އިސްލާމް

އެޕްރޮގްރާމެއް

ހަމަތަކާއި

ދީނުގެ

ޕޮލިސް

ހިންގުމަށްޓަކައި

އެކަޑެމީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
)ނ( ޕޮލިސް އެކަޑެމީއިން ރާވާ ހިންގާ އެންމެހާ ތަމްރީނުތައް ހިންގަން ވާނީ
އެތަމްރީނަކަށް ޕޮލިސް އެކަޑެމީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ރ( ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުޤައްރަރާއި ދެވޭ އިމްތިހާނުތައް ބަލަހައްޓާނީ ޕޮލިސް
އެކަޑަމީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްސަ ޔުނިޓަކުންނެވެ.
)ބ(

ޕޮލިސް އެކަޑަމީއިން ދެވޭ ތަމްރީނުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާ
ކުރުމަށްޓަކައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އެކިއެކި ތަމްރީނު ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުން ދޭ
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ދިރާސާކޮށް އަދި އެފަދަ މަރުކަޒުތަކާއި ގުޅިގެން ޕޮލިސް
ދެވޭ

އެކަޑަމީއިން

ތަމްރީނުތަކުގެ

ރަނގަޅުކުރުމަށް

ފެންވަރު

މަސައްކަތް

ކުރަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
އައްޔަނުކުރާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

)ކ(

ޕޮލިސް އެކަޑަމީގައި ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތަކުގެ މުއްދަތު  03މަސް
ދުވަހަށްވުރެ

ވާނީ

އިތުރުކުރަން

ޕްރޮގްރާމް،

އެތަމްރީން

މޯލްޑިވްސް

އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯރޑުގައި އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށްފަހުއެވެ.
މުދައްރިބުންގެ ޝަރުތުތައް

.8

ޕޮލިސް އެކަޑެމީގެ މުދައްރިބުންގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި

ޝަރުތުތައް ހުންނަން

ވާނެއެވެ.
)ހ(

އެކަޑަމީގެ

ޕޮލިސް

މުދައްރިބަކަށް

ވެވޭނީ

ޕޮލިސް

އެކަޑަމީއިން

ހިންގާ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށެވެ.
)ށ(

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަޚްލާޤާއި ސްލޫކު ރަނަގަޅު
މުވައްޒަފަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

)ނ( ސަރޖެންޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ ފުލުހެއް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް،
ރިޢާޔަތްކޮށް،

އެފުލުހެއްގެ
ކޮމިޝަނަރ

ޞަފްހާ 3

ކިބައިގާވާ
އޮފް

ޚާއްސަ
ޕޮލިސްގެ

ހުނަރެއް
ޚާއްސަ

ނުވަތަ

ޢިލްމަކަށް

ހުއްދައެއް

ލިބިގެން

ސާރޖެންޓަށްވުރެ ދަށުގެ މަޤާމެއްގެ ފުލުހަކަށްވެސް މުދައްރިބެއްގެ ގޮތުން
މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ތަމްރީން ލިބިގަންނަ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

.9

ތަމްރީންތަކުގައި ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުން

 .10ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަތިޔާރު ގެންގުޅެ ބޭނުންކުރާނޭ

ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ އުސޫލްތަކާއި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ތަމްރީނު ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ގޮތުގެ ތަމްރީން ދެވޭނެއެވެ .ފުލުހުންނަށް ހިންގޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހަތިޔާރު
ގެންގުޅެ ،ބޭނުންކުރަންވާނީ "ފުލުހުން ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ
ޤަވާއިދު" އާއި ތަމްރީނުތަކުގައި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމަށާއި ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމާއި ފުލުހުންގެ

) .11ހ(

ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގޭ އެހެނިހެން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދައުރު އަދާކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ
ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން

ތަމްރީންތައް

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ޕޮލިސް
އެކަޑަމީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މިޤަވާޢިދުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް

ވަނަ

11
ރާވާ

މާއްދާގެ

ހިންގުމުގައި

)ހ(

ދަށުން

ތިރީގައިވާ

ޕޮލިސް

ދާއިރާތަކަށް

އެކަޑެމީއިން
އަމާޒުކޮށްގެން

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ.
 .1ތަޙްޤީޤް ކުރުން.
 .2ލީޑަރޝިޕް އަދި މެނޭޖްމަންޓް.
 .3ކަސްޓަމަރ

ރިލޭޝަންސް

އާއި

އިންސާނީ

ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކުރުން.
 .4އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ.
 .5ކުއްލި އަދި ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި
ގުޅޭ ތަމްރީނު
 .6ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާ ބޭނުންކުރުމުގެ ތަމްރީނު.
 .7އޮފިސަރސް ލެވެލް ޓްރެއިނިންގ.
 .8ސީނިއަރ

އެން.ސީ.އޯ

އިންނަށް

ހިންގާ

ތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމް.
 .9ކޮމިއުނިޓީ އޮރިއެންޓެޑް ޕޮލިސިންގ އާއި ޕޮލިސް އެތިކްސް.
 .10ހެވިކަން.

ޞަފްހާ 4

 .11ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލްރީ ޓްރެއިނިންގ
 .12ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ
 .13މީގެ އިތުރުން އެއިރަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް
ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް.
)ނ( ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ޕޮލިސް
އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ހިންގުމަށް ގަސްދުކުރެވިފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޔަންކުރާ ކޮމެޓީއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޕޮލިސް
އެކަޑަމީ އިން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ( މިޤަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާއާއި  11ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން އެއިރެއްގައި ފުލުހުންނަށް މުހިންމު ކަމަށް
ބެލެވޭ ދާއިރާއަކުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި
އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނިންމަވައިފިނަމަ
އެޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަންވާނެއެވެ.
ތަމްރީނުތަކުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

 .12ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނުގެ ފިޔަވައި ،އަޚުލާޤީ މައްސަލަ ޖެހިގެން ކޯހަކުން
ވަކިކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ،ކޯހަކުން ފާސްވާން ޖެހޭ މިންވަރަށް މާކްސް ނުލިބުމުގެ
ސަބަބުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަމަ އެތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް
ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ .ސިއްޙީ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް
ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭ
ފަރާތްތައް މީގެތެރޭ ނުހިމެނޭނެއެވެ .އަދި ،ކޯހެއްގެ އެއް މޮޑިއުލް ނުވަތަ އެއް ބައިން
ފާސްނުވާ ފަރާތަކަށް ،އެކޯހުން ފާސްނުވާ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށް،
އެކޯހެއްގެ ހިންގުމުގެ ޕްރޮސީޖަރު ނުވަތަ ޤަވާޢިދުގައި ތަންދޭނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސާ
ދިނުމަށް މިޤަވާޢިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި
ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ޒިންމާ

 .13ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ޕޮލިސް އެކަޑެމީއާ
ގުޅިގެން އެޑިޕާރޓްމަންޓަކާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގަން ޖެހޭނެއެވެ.
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