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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ 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
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   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  : :  2018 ޖޫން 4 – 1439 ރަމަޟާން 20ތާރީޚު 91އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  ދުވާއިގަވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  5 ށްދަވާއިގަ ވަޒީފާއާބެހޭ
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  މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  
  

  ދުވާއިގަވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  5 ށްދަވާއިގަ ވަޒީފާއާބެހޭ
  
  

) ގެ  2008/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   ވަޒީފާއާބެހޭ ލާފައިވާ(ނ) އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައި ވަނަ މާއްދާގެ 17(ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު
  ގެނައުން. ތައްއަންނަނިވި އިޞްލާޙްއަށް  ދަށްއިވާގަ
  
 މަށްފަހު ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރު 4އިދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .1

  
  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް، އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން. 24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

  
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ 

  ޙާލަތްތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް (ށ)  .24

ފަކު އެފަދަ ބިނާކޮށް އެ މުވައްޒަ ށް މައްޗަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ
މުވައްޒަފަކު މޯލްޑިވްސް  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް އެ ،މަށް ބެލެވޭނަމަކަޢަމަލެއް ހިންގި

ނިންމުމަށްޓަކައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް  ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާމެދު ގޮތެއް 
  ނުވަތަ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

   
ގައި ބަޔާންކުރާ ޖިނާއީ  )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1     

ކުށުގެ  އެ  ،އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރެގެން މާއެކު،ތުހުމަތުކުރެވުބޮޑުކުށެއް ކުރިކަމުގެ 
  ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުން.

  
މިނިވަންކަމަށް ގެއްލުންވާ ޢަމަލު ޤައުމީ ސަލާމަތާއި، ދައުލަތުގެ އިސްތިޤްލާލާިއ   .2     

  ކާއެކު ހައްޔަރުކުރުން.ތްއެކަށީގެންވާ ހެ ،ގެންހިންގުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވި
  

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި، ދައުލަތުގެ އިސްތިޤްލާލާިއ މިނިވަންކަމަށް ގެއްލުންވާ ޢަމަލު   .3     
ެގ ޤުނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ތަޙްޤީ ،ކަށް ދަތިކޮށްޤަހިންގުމުގެ ކުށުގެ ތަޙްޤީ

ސަރވިސްއިން ކުރާ  މަޢުލޫމާތު ކަމާނުބެހޭ ފަރާތަކަށް ހިއްސާކުރިކަމަށް މި
  ކަށް ސާބިތުވުން.ޤަތަޙްޤީ
  

ދައުލަތުގެ އިސްތިޤްލާލާއި މިނިވަންކަމަށް ގެއްލުންވާ ޢަމަލު ، ޤައުމީ ސަލާމަތާއި  .4     
އް ހިންގުމުގައި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށެއްކަމުގައި ޤެހިންގުމުގެ ކުށުގެ ތަޙްޤީ
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ސަރވިސްއިން ކުރާ  މި ،ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން 
  ކަށް އެކަން ސާބިތުވުން.ޤަތަޙްޤީ
  

ކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުްނ  ޤުބޮޑުކުށެއްގެ ތަޙްޤީ އީކުރަމުންދާ ޖިނާޤުތަޙްޤީ  .5     
އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ވާޖިބެއް އަދާކުރުމުގެތެރޭގައި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ 

 ،ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކުށެއްކަމުގައި 
  ކަށް އެކަން ސާބިތުވުން.ޤަސަރވިސްއިން ކުރާ ތަޙްޤީ މި
  

  ކުރުން.ލާޙުޞްދި (ކ) އަންނަނިވިގޮތަށް އި(ޅ) އަ، (ރ)، ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) 128ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ . 3
  
މުވައްޒަފުންގެ  މުންއާ

  އަހަރީ ޗުއްޓީ 
މު މުވައްޒަފަކުވެސް ްނއަހަރީ ޗުއްޓީއަކީ މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ާސރވިސްގެ ކޮންމެ އާ (ހ) .128

ނޑި  އެ މުވައްޒަފަކަށް ހަމަ މުސާރައާއެކު  ،އަހަރުދުވަހު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުން 1މެދުނުކެ
. މިޙަ  38ލަ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަކީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމު އްޤުވާ ޗުއްޓީއެކެވެ

 . އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި، ވޭތުވެދިޔަ  މި މިގޮތުގެ މަތިން ދުވަހެވެ
ލަ މުއްދަތުން ޗުއްޓީގެ ޖުމު ރުނުވާ ދުވަސްތައް ހާޒިއެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް 

  އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
  
    

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި  މި (ރ)    
ވަންދެން ދުވަސްއަހަރު 3އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް  މުވައްޒަފެއްގެ އެ ،ހުރެއްޖެނަމަ

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ގިނަވެގެން  މުވައްޒަފެއްގެ އެ  މަތިން ގެ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތު
. އަދި އަހަރީ ޗުއްޓީގައި  114ޖަމާކުރެވޭނީ  ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ  114ދުވަހެވެ

 ދޭންވާނެއެވެ.އެ މުއްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު  ،ދުވަހަކަށް
  

  

ެގ އްމުވައްޒަފަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފެމޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސާރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އާންމު  (ޅ)    
ުޗއްޓީ  ގުޅިގެން އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށްބޮޑެތި ކަންކަމާ  ޞަށް ދިމާވާ ޚާއްއައާއިލާ

ޗުއްޓީ ޖަމާވެފަިއ  އެއްވަރަށް ގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާ"ޗުއްޓީ ބޭންކު " ޓަކައި ދިނުމަށް
. ޗުއްޓީ ބޭންކުން ހުން ފުގެ އާއިލާއަށް މުވައްޒަ އެ، ޗުއްޓީ ލިބޭނީ މުވައްޒަފަކަށް  ނާނެއެވެ

 ކާއި،ދުވަސްތަ ގެ ގުޅިގެން އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙާލަތްތަކާ  ޞަފަށް ދިމާވާ ޚާއްނުވަތަ މުވައްޒަ 
ކަންތައްތަކާ  ބޮޑެތި، މަތިން ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެ 131ގަވާއިދުގެ  މި

އިތުރަށް ކޮންމެހެން ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި  ،ހުސްވުމުންނަގައި ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ 
 . އިދު ވާގަ ގުޅޭ އޯޑަރެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް މިޗުއްޓީ ބޭންކުން ޗުއްޓީ ނެގުމާއެކަންޏެވެ

ން ކުރަމަލުޢަތެރޭގައި ފާސްކޮށް ހުގެދުވަ 30ކުރާތާ ގިނަވެގެން ފާސްކޮށް ގެޒެޓު
 ފަށަންވާނެއެވެ.

  
  

ން މާ ގުޅިގެކަމެއް މެދުވެރިވު ޞަމުހިއްމު ޚާއް އިުޗއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ހުއްޓަ އަހަރީ (ކ)    
ޗުއްޓީގައި ހުރި މުވައްޒަފު  ،މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނެރެން ކޮންމެހެން ބޭނުއްވެއްޖެނަމަ  އެ
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. މިގޮތަށް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނެރެފިނަމަ ހަމަނުވެ  ގައިުޗއްޓީ ،އޮފީހަށް ނެރެވިދާނެއެވެ
   ދޭންވާނެއެވެ. ގެ ގޮތުގައިފަހުން ޗުއްޓީއެ މުވައްޒަފަކަށް  ،ތައްސްއޮތް ދުވަބާކީ 
  

  

 ގައި މި ގަވާއިދު ޝާޢިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ގެޒެޓުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ . 4
  
  


