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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ހޯމަ :  2017 ފެބުރުވަރީ 13 – 1438 ޖުމާދަލްއޫލާ 16ތާރީޚު 30އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

މުވައްޒަފުންނަށް  ރވިސްގެޕޮލިސް ސަ މޯލްޑިވްސް( R-558/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ލާޙުޞްަވނަ އި 1 ) އަށްބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގެ ގަވާއިދު
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  މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  
  

 މުވައްޒަފުންނަށް  ރވިސްގެ ޕޮލިސް ސަ މޯލްޑިވްސް ( R-558/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ލާޙުޞްވަނަ އި  1 ) އަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގެ ގަވާއިދު

 

  .ތަރުތީބުކުރުން މާއްދާތައް ގަވާއިދުގެ އިތުރުކޮށް، މާއްދާއެއް ނަނިވިގޮތަށް އަން  ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ .1
   
 ދިރިއުޅެން ވަގުތީގޮތުން 

 ލިބޭނެ ތަންތަން  ދޫކުރާ
ނޑައެޅުން ފަރާތްތައް   ކަ

  

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ މި މާއްދާގަިއ  .15 ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ ތަންތަން ލިބޭނެ ފަރާތްތައް ކަ
ނޑައަޅާ މަތިންނެވެ. މިލްކުވާގޮތަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ  ޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެނފައިވާ މިންގަ ކަ

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކެއް ނުހިގާނެއެވެ.  މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ
ޖެހޭނީ މި ގަވާއިދުެގ އަދި މިލްކުވާގޮތަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ބަލަން 

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެމަތިންނެވެ. ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ  އެހެނިހެން މާއްދާތަކުން އެކަމަށް ކަ
  

ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާތަނަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް  (ހ)    
 މިވަނީއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި

  
 އިޑް ޕޮިލސް އޮފިސަރެއްކަމުގައިވުން.ކޮލިފަ  .1      

  
 އަހަރުދުވަހު މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން. 7މަދުވެގެން   .2      

  
ތަން  ތަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ  ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ   .1 (ށ)    

ނޑައަޅަންޖެހޭނީ މި މާއްދާ ލިބޭނެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަރާތް ކަ
. ޕޮއިންޓު  ފަރާތްތަކަށް  އެ ގެގޮތުން އެއްވަރުވާ މުވައްޒަފުންގެ ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ

ނޑައަޅާނީ  މެދުގައި ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާތަން ލިބޭނެ މުވައްޒަފު ކަ
  ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.

  
ޕޮއިންޓާ ހަމައަށް  45ޔަތުތައް ބަލައި ޖުމުލަ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއް  .2      

. މިގޮތުން ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ ތަނަށް ކުރިމަތިލުމަށް  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ
 ްށ ކޮންމެ ރޭންކަކަށް ލާނުކުރާ ތާރީޚުގައި، އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމާ ހަމައައިޢު
  ލިބޭނެއެވެ. ޕޮއިންޓް 3
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ކަށްވެސް އެ މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތަށް ބަލައި ޖުމުލަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަ  .3      
. މިގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކު މޯލްޑިވްްސ  30 ޕޮއިންޓާ ހަމައަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ

ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބޭނެއެވެ. 
 ،. ނަމަވެސްގުނޭނެއެވެ ދުވަސްވަރު ގޮތުގައިތިބި  ސިފައިންގެ ގުނުމުގައި މުއްދަތު މި

ޞަދަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުގައި ޚިދުމަތްކުރި މަޤު މި ގަވާއިދުގެ 
 މުއްދަތެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

  
ތަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ނުވަތަ  ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ   .4      

ންޏަކުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ދާއިމަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޝަރުޢީ ކައިވެ
ޕޮއިންޓް  10 ޝަރީޢަތުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ދަރިއަކު ހުރި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް
. މިގޮތުން މުވައްޒަފު ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ ތަނަށް އެދި  ލިބޭނެއެވެ

ކުރިމަތިލީއިރު ވަރިވެފައިވީނަމަވެސް ދަރިއަކު ހުރިނަމަ، މި މާއްދާގައި ބުނާ ޕޮއިންޓް 
 ލިބޭނެއެވެ.

  
ތަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މުވައްޒަފުން ޝަރުޢީ އަދި  ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ   .5      

ނަމަ އެފަރާތަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އިތުރު ދަރިން ނުވަތަ މީހުން ތިބި
. މިގޮތުން މި މާއްދާގައި ބުނާ ޕޮއިންޓް އެފަރާތަކަށް ލިބޭނީ  5 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ

އެ މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭނަމަ ދަރިން ތިބުން ނުވަތަ ވަރިވެފައިވާނަމަ 
. ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަހައްޓަ ންޖެހޭ އެއްދަރިއަށްވުރެ ގިނަ ދަރިން ތިބިނަމައެވެ

 އެއްދަރިއަށްވުރެ ގިނަ ދަރިން ތިބިނަމައެވެ.
  

ތަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން،  ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ   .6      
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ ތަން ލިބޭނެ މުވައްޒަފު ކަ

މުވައްޒަފު  އުކޮށް އެންމެ އެކަށޭނަންޓަވި ވެލްފެއަރ ބޯޑުން އި ފުންނާއެ މުވައްޒަ
ނޑައެޅު . މިގޮތުން  10އަށް ޖުމުލަ މަށްޓަކައި އިންޓަވިއު ކަ ޕޮއިންޓް ދެވިދާނެއެވެ

 އި،ށާޤައެ އިންޓަވިއުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަށާއި، މަސައްކަތުގެ އަޚުލާ
ރވިސްއަށް ލިބޭނެ ޚިދުމަތަށް މުސްތަގުބަލުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން މި ސަ
 ރިޢާޔަތްކޮށް، ވެލްފެއަރ ބޯޑުން ޕޮއިންޓް ދޭންވާނެއެވެ.

  
ތަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން،  ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ   .1 (ނ)    

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ މު  އެ ވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ ތަން ލިބޭނެ މުވައްޒަފު ކަ
  ތައް މި މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުގެމަތިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.ގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓު ޓުޕޮއިން
  

ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ ތަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން،   .2      
ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ 

ގެއެއް ނުވަތަ ފުލެޓެއް  ދަތުގައި ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ގަނެފައިވާ އަމިއްލަ މުއް ދިގު
 ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 15ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް ހުރިނަމަ 
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ތަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން،  ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ   .3      
ުނވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ގެއެއް  އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިންބަފައިންގެ

 ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 10ނުވަތަ ފުލެޓެއް ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް ހުރިނަމަ 
  

ތަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން،  ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅެން ދޫކުރާ   .4      
 ސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީކުށަކާ އި ޑިއަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ  ވޭތުވެދިޔަ ފަސް 

 ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 5ގުޅިގެން އަދަބެއްދީފައިވާނަމަ 
  

 
2 .   . މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
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