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ރގެ ެ
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`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ފުލުހުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު
ނ
ތަޢާރުފާއި ،ނަ ް

.1

ދ
ގސަ ު
މަ ު

.2

ފރާތް
އދު ހިންގާ ަ
ވ ި
ގަ ާ

.3

މއެކު
ވރިކަ ާ
ޝަރަފު ެ

.4

)ހ(

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 34/2020ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  113ވަނަ
ވނަ
ގ )ަ (13
އދާގެ )ނ( ެ
ވނަ މާ ް
ށ ހަވާލާދީ ،އެ ޤާނޫނުގެ ަ 133
މާއްދާގެ )ހ( އަ ް
ގ ރިޓަޔަރމެންޓާބެހޭ އެންމެހައި
ނ އެކުލަވައިލައިފައިވާ ،ފުލުހުން ެ
ލބިގެ ް
ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރު ި
ކަންތައް ބަޔާންވެގެންވާ ގަވާއިދެވެ.

ނގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު" އެވެ.
)ށ( މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ފުލުހު ް
މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފުލުހުންނަށް ރިޓަޔަރ
ކުރެވޭނެ ހާލަތްތަކާއި ،ރިޓަޔަރ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ،ރިޓަޔަރ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ،ރިޓަޔަރ
ނމުގައި
ތތަކުގެ މިންވަރާއި ،ޢިނާޔަތް ދި ު
ބދެވޭނެ ޢިނާޔަ ް
ޢނާޔަތްތަކާއި ،ލި ި
ލބިދެވޭނެ ި
ކުރާ ފުލުހުންނަށް ި
މވެ.
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރު ެ
ފލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ.
މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ ،ދިވެހި ު
)ހ(

ކވުން
ފއިން ވަ ި
ވަޒީ ާ

ނންމާ މީހުންނާއި ،ފުލުހެއްގެ
ހންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ި
ތައުދީބީ މައްސަލައެއްގައި ފުލު ު
މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއާމެދު އެޅިދާނެ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅަކުން
އ ފިޔަވައި ،ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި
ގ ޚިދުމަތުން ވަކިވާ ފަރާތްތަ ް
ލހުން ެ
ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި ފު ު
ހުރެވޭނެ އެންމެ ދޮށީ އުމުރު ހަމަވުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،އެއްވެސް ތައުދީބީ
ސ
ދ މައްސަލައެއް އުފުލުމުގެ ހާލަތު ވެ ް
ހލަތުގައި ،އަދި އެފަ ަ
މައްސަލައެއް އުފުލިފައި ނެތް ާ
ލހަކީ
އޚްތިޔާރުގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ކޮންމެ ފު ު
އުފެދިފައި ނެތި ،އަމިއްލަ ި
ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މީހެކެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި" ،ތައުދީބީ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް
މއްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖިނާއީ
ލހެއްގެ ަ
ނ ،ފު ު
މށް ބުނެފައި އެވަ ީ
ނިންމައިފައިވާ މީހުން" ކަ ަ
ވހި
ނ ނަންބަރު ) 34/2020ދި ެ
ތ ޤާނޫ ު
ތ އިދާރީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ،ނުވަ ަ
ކުށަކާ ގުޅިގެން ،ނުވަ ަ
3

ދދު97 :
އަ ަ

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު
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އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ހންގޭ
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފަށް ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ި
ތަޙުޤީޤަކުން ހޯދޭ ހޯދުންތަކާއި ،ލިބޭ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ބަލައި ،އެ ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް
ވތަ
ވތަ އިދާރީ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ،ނު ަ
ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ،ނު ަ
ގ
ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް މަދަނީ މިންގަނޑުން ދިވެހި ފުލުހުން ެ
ނގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ މީހުންނަށެވެ.
ހ ް
ޚިދުމަތަށް ސާބިތުވެގެން ފުލު ު
ރވޭނެ
ރިޓަޔަރ ކު ެ

.5

އ
ގޮތްތަ ް

ނ
ޝރަފުވެރިކަމާއެކު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއި ް
ަ
އަންނަނިވި ގޮތަކުންކުރެ ގޮތެއް މެދުވެރިވާ ކޮންމެ ފުލުހަކީ،
ރިޓަޔަރ ކުރެވޭނެ މީހެކެވެ.
)ހ(

ވ
ޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނބަރު ) 34/2020ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ާ
ޤާނޫނު ނަ ް
ގއި ހުރެވޭނެ އެންމެ ދޮށީ އުމުރު ހަމަވުން.
ލހެއްގެ ގޮތު ަ
ގޮތުގެ މަތީން ،ފު ު

)ށ(

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މެދުނުކެނޑި ވިދިވިދިގެން ނުވަތަ ޖުމުލަގޮތެއްގައި ) 20ވިހި( އަހަރު
ހޭދަކުރުމާއެކު ،ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވުމަށް އަމިއްލައަށް އެދުން.

މން
ރިޓަޔަރ ކުރު ު

.6

)ނ(

ހއްގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރެވެންނެތިގެން ރިޓަޔަރ ކުރުވުން.
ޞިއްޙީ ސަބަބަކަށް ޓަކައި ފުލު ެ

)ހ(

އން
ގ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ފުލުހުންގެ ތެރެ ި
ދިވެހި ފުލުހުން ެ

މގެ
ޤވު ު
އ ު
ޢިނާޔަތް ޙަ ް

އ ) 20ވިހި( އަހަރުދުވަހު
ގތެއްގަ ި
ވދިގެން ނުވަތަ ޖުމުލަ ޮ
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވިދި ި

ޝަރުޠު

ފުލުހެއްގެ

ގޮތުގައި

މތްކޮށްފައިވާ
ޚިދު ަ

ކށް،
މީހަ ަ

ކޮންމެ

މި

ގަވާއިދުގައި

ރޓަޔަރ ކުރުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޢިނާޔަތް ލިބިދޭންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ި
)ށ(

އވާ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލާނީ،
ފލުހެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފަ ި
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައިު ،
މި

ގަވާއިދަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފަށާއިރު،

އެ

މީހަކު

ފުލުހުންގެ

ޚިދުމަތުގައި

ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތެވެ.
ގއި
ފުލުހެއްގެ ގޮތު ަ

.7

)ހ(

ނމެ ދޮށީ
ވނެ އެ ް
ހުރެ ޭ

ވމުން ،އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން
ވނެ އެންމެ ދޮށީ އުމުރު ހަމަ ު
ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެ ޭ
ވަކިކޮށް ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން

މވުމުން
މރު ހަ ަ
އު ު

ރިޓަޔަރ ކުރެވޭނެއެވެ.

ރން
ރިޓަޔަރކު ު

)ށ(

ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެވޭނެ އެންމެ ދޮށީ އުމުރު ހަމަވުމުން ރިޓަޔަރ ކުރަންޖެހޭ ފުލުހުންނަށް،
އއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން،
އެ މީހަކު ރިޓަޔަރ ކުރަންޖެހޭ އުމުރު ހަމަވުމުގެ ) 6ހަ ެ
އެ

ފުލުހަކަށާއި،

އޭނާ

އެ

ވަގުތަކު

މަސައްކަތްކުރާ

އިދާރީބަހާއަށް

ލިޔުމުން

އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ވނީ،
ނގާ އެންގުން އަންގަން ާ
ތން އަ ް
ނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާ ް
ޓ އިދާރީބަހާގެ ފަރާތުންނެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބަލަހައް ާ

4

ދދު97 :
އަ ަ

އމް51 :
ވޮލި ު
ނ
ދގެން ރިޓަޔަރކުރު ް
އެ ި

.8

ބބަކަށް
އޙީ ސަ ަ
ޞި ް

.9

)ހ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-67 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މެދުނުކެނޑި ނުވަތަ މެދުކެނޑިފައިވިޔަސް ޖުމުލަ ) 20ވިހި(
އދިގެން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން
ެ
އަހަރުދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފުލުހަކަށް ،އަމިއްލައަށް
ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

ބނުންވާ ތާރީޚުގެ ) 1އެކެއް(
ނވާ ފުލުހުން ،ރިޓަޔަރކުރަން ޭ
އެދިގެން ރިޓަޔަރކުރަން ބޭނު ް
ލހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ލިޔުމުން އެދެންވާނެއެވެ.
މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ،ދިވެހި ފު ު

)ނ(

ކށްފައިވާ މުއްދަތު ކުރުކުރުމުގެ
ދިމާވާ ހާލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ޮ
އިޚްތިޔާރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ
އ ،ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ތިބޭ
ތންނާ ި
މަޤާމުގައި ހުންނަ ފަރާ ު
ނ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ.
ނންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ހުށަހަޅާ ީ
ފަރާތްތަކުން ރިޓަޔަރކުރަން ބޭ ު

)ބ(

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފުލުހަކާމެދުގައްޔާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފުލުހަކާމެދު ތައުދީބީ މައްސަލައެއް އުފުލިފައި ނެތް ހާލަތުގައި ،އަދި
އެފަދަ

މައްސަލައެއް

އުފުލުމުގެ

ހާލަތުވެސް

އުފެދިފައި

ނެތް

ހާލަތެއްގައި

މަޤާމުން

މ ގަވާއިދުގައިވާ
ދ ފުލުހަކަށް ި
ނ އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ ،އެފަ ަ
މ ް
ވަކިކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ މަޤާ ު
ގ
އކު ރިޓަޔަރކުރުމުން ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ގޮތުގެ މަތީން ޝަރަފުވެރިކަމާ ެ
ބދިނުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
ޢނާޔަތްތައް ލި ި
މަތީން ލިބިދެވޭ ި
)ޅ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރިޓަޔަރކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފުލުހަކަށް
ރިޓަޔަރކުރެވޭނީ ،އެ ފުލުހަކު ވަކި މުއްދަތަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ޚިދުމަތް
ކ އޮތް މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ
ބންޑުގެ ބާ ީ
ހމަނުވެއޮތްނަމަ ،އެ ޮ
ކުރަންޖެހޭ ބޮންޑުގެ މުއްދަތު ަ
ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމުން ނުވަތަ

އެ ފައިސާ ދެއްކުމާ

ގުޅޭ

އެއްބަސްވުމެއް

ހެދުމަށްފަހުގައެވެ.
)ހ(

ޓަކައި ފުލުހެއްގެ

އވާ ފުލުހަކަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ
ވހި( އަހަރުދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފަ ި
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ި ) 20
ސަބަބަކަށް

ޖބު
ޤމުގެ ވާ ި
މަ ާ

ޓަކައި

މަޤާމުގެ

ވާޖިބު

އަދާކުރެވެން

ނެތް

މީހެއްކަމުގައި

މި

މާއްދާގައި

ނ ހަދާ އެސަސްމަންޓަކުން ފެނިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ފުލުހަކު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް

ގން
ވން ނެތި ެ
ކރެ ެ
އަދާ ު

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު

ނ
ރވު ް
ރިޓަޔަރ ކު ު

ރިޓަޔަރކުރުމަށް

އެންގުމުގެ

ބާރު،

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ޕޮލިސްއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

ފުލުހަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޞިއްޙީ ސަބަބަކަށް ޓަކައި މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން
ނނިވި
ކމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެކުލަވައިލާ ޕެނަލަކުން އަން ަ
ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނީޮ ،
އސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ެ
5

އމް51 :
ވޮލި ު

ދދު97 :
އަ ަ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-67 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

) (1ޞިއްޙީ ހާލަތު މެދުވެރިވި ސަބަބު ނުވަތަ ގޮތް؛
) (2މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓުތަކަށާއި ،ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ؛
) (3އަދާކުރަމުންދާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
މ އެފަދަ މަސައްކަތެއް
ނ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްފިނަ ަ
ނ އެހެ ް
މިންވަރާއި ،އެ ނޫ ް
ކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރު؛
ގއި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ،މަސައްކަތް ކުރުމުގެ
) (4އެފަދަ ފުލުހަކު ފާއިތުވި ތަނު ަ
ރޫޙު ހުރި މިންވަރު؛
)ނ(

ކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ހަދާ އެސަސްމަންޓުން އެ ފުލުހަކު
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ޮ
މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ފުލުހަކު ފުލުހުންގެ
ނ އެކަން
ނމާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރ ކުރުވުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނި ް
އެ ފުލުހަކަށް އަންގައި ،ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ދވޭ
މން ެ
ރިޓަޔަރ ކުރު ު

) .10ހ(

ޢިނާޔަތް

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް މެދުނުކެނޑި ނުވަތަ މެދުކެނޑިގެން ވިޔަސް ޖުމުލަ ) 20ވިހި( އަހަރު
ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފުލުހަކު ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު
ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ،އެ ފުލުހަކަށް ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢިނާޔަތްތައް
ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

އސާގެ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ މީހަކު ރިޓަޔަރ ކުރިއިރު ހުރި
އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް ދެވޭ ފަ ި
ހ
އވާ އަހަރު ގުނަކުރުމުން ޖެ ޭ
ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި ،އެ މީހަކު ޚިދުމަތްކޮށްފަ ި
އަދަދަށްވާ ފައިސާ އެއްފަހަރާ އެ މީހަކަށް ލިބިދޭންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ
ވނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ) 30ތިރީސް( އަހަރެވެ.
މުއްދަތު ހިސާބުކުރުމުގައި ބެލެ ޭ

)ނ(

ރޓަޔަރ
ތއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ި
ޢނާޔަ ެ
ށ ދޭ ި
ރިޓަޔަރކުރި މީހާގެ މުޅި އުމުރަށް މަހުންމަހަ ް
ކުރިއިރު

ލިބެމުންދިޔަ

އަސާސީ

މުސާރައިގެ

ވަކި

އިންސައްތައެއް،

މި

ގަވާއިދުގެ

ނ ދޭންވާނެއެވެ.
ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
)ރ(

ޝނުގެ
ލތުގެ ފަރާތުން ޕެން ަ
ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރި ފުލުހަކީ ،ކުރިންވެސް ދައު ަ
ފައިސާ ލިބެމުންއައި މީހަކަށް ވާނަމަ ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢިނާޔަތް
އވެ.
އސާ ލިބުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ެ
މން ،ޕެންޝަން ފަ ި
ލިބެން ފެށު ު

)ބ(

ތ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ
މޤާމުގައި ހުރެ ނުވަ ަ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ަ
މަޤާމުގައި ހުރެ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފަރާތް ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގައި ) 30ތިރީސް(
އަހަރުދުވަސް ހޭދަވެފައި ނުވިނަމަވެސް ،އެފަދަ ފަރާތަކަށް އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް ދެވޭ ފައިސާގެ
6

އމް51 :
ވޮލި ު

ދދު97 :
އަ ަ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-67 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި ،ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބަލަންވާނީ) 30 ،ތިރީސް(
އަހަރުދުވަހެވެ.
)ޅ(

ތ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ
މޤާމުގައި ހުރެ ނުވަ ަ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ަ
މަޤާމުގައި ހުރެ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ،މަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް
ދެވޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ،އެ ފަރާތެއް ރިޓަޔަރ ކުރިއިރު ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ މުސާރައިގެ
ފހެއް އިންސައްތަ( ދޭންވާނެއެވެ.
) 75%ހަތްދިހަ ަ

)ކ(

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުއްޓައި ނިޔާވާ ފުލުހަކީ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފދަ
ކ ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވެފައި ،އެ ަ
ގޮތުގެ މަތީން ޝަރަފުވެރިކަމާއެ ު
ފުލުހަކު ނިޔާވިރު ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރިޓަޔަރ ކުރުމަށް އެދިފައި
ކ ނިޔާވިއިރު ،ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް މެދުނުކެނޑި ނުވަތަ
ނުވިނަމަވެސް ،އެފަދަ ފުލުހަ ު
މ މާއްދާގެ
ތކޮށްފައިވާނަމަި ،
އހަރުދުވަހު ޚިދުމަ ް
މެދުކެނޑިގެންވިޔަސް ޖުމުލަ ) 20ވިހި( ަ
ޢނާޔަތް ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ި

ތ
ޚދުމަ ް
ވގެ ި
ފރު ާ
ބޭސް ަ

) .11ހ(

ދިވެހި

ފުލުހުންގެ

ނ
ޚިދުމަތު ް

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު

ރިޓަޔަރކުރާ

ފުލުހުންގެ

ތެރެއިން،

ގ
ފލުހުން ެ
ކށާއިު ،
ލބޭ ފަރާތްތަ ަ
ޢނާޔަތް ި
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ި
މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާ ަ
ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް ލިބޭ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ރިޓަޔަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް،
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ބޭސްފަރުވާ
ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

ނށް ،އޭނާ ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ހިނދަކު
ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފުލުހުން ަ
ނ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެވެ.
ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ް

)ނ(

ގ
ލހުންގެ ބެލުމު ެ
ރންނަށް ،ފު ު
ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަ ު
ނން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ
ދަށުން ހިންގާ މެޑިކަލް ކްލިނިކް ފަދަ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަ ު
މތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ
ނ އެފަދަ ފަރާތަކުން ހޯދާ ޚިދު ަ
ގތު ް
ފުރުޞަތު ދޭންވާނެވެ .މި ޮ
އަގުގެ ) 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ( ދައްކަންވާނީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުންނެވެ.

)ރ(

ޚިދުމަތުގައި ) 30ތިރީސް( އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށްފަހު
ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް އޭނާގެ މުޅި އުމުރަށް ދޭންވާނެއެވެ.
މިގޮތުން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭނީ ،އޭނާ ރިޓަޔަރ ކުރިއިރު ،ހުރި ރޭންކުގައި ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި
މގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެ.
ފުލުހަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނު ު

)ބ(

ތ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ
މޤާމުގައި ހުރެ ނުވަ ަ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ަ
މަޤާމުގައި ހުރެ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފަރާތެއް އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ނުދާހައި
7

އމް51 :
ވޮލި ު

ދދު97 :
އަ ަ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-67 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ނނާއި ފިރިމީހާގެ ބޭސްފަރުވާ
ބ ް
ވތަ އަނ ި
މހެއްގެ އަނބި ނު ަ
ހިނދަކު ،އެ މީހަކާއި ،އެ ީ
ނ
ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ،ޕްރީމިއަމް އިންޝޫރެންސް ޕެކޭޖެއް ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ް
އެ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ މީހަކަށް އެހެން ވަޒީފާއެއް ލިބުމުން،
15

)ފަނަރަ(

ތެރޭގައި

ދުވަހުގެ

ފުލުހުންގެ

ދިވެހި

ލިޔުމުން

ޚިދުމަތަށް

އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ .އެފަދަ މީހަކަށް ވަޒީފާއެއް ލިބި ،އަންގަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭ އެ މީހަކު
އެކަން ނާންގައި އޮވެއްޖެނަމަ ،އެ މީހަކަށް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ މެޑިކަލް އިންޝޫރެންސްގެ
އޚްތިޔާރު ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފުރުޞަތު އިތުރަށް ނުދިނުމުގެ ި
)ޅ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދޭނީ،
ނނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނު ް

މންޓް ޝަރަފު
ރިޓަޔަރ ަ
ނ
ކރު ް
ބޭނުން ު

މއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ކޮންމެ ފުލުހަކަށް،
ވ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރަފުވެރިކަ ާ
 .12މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އެ

ފުލުހެއްގެ ނަމުގެ ކުރިޔަށް އޭނާ ރިޓަޔަރކުރިއިރު ހުރި ރޭންކް ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.

ޓއްގެ ތެރޭގައި "ރިޓަޔާރޑް" ލިޔެފައި
ނންކުރާއިރު ރޭންކުގެ ފަހަތުގައި ބްރެކެ ެ
މިގޮތުން ރޭންކް ބޭ ު
އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނޝާން
ޝަރަފުގެ ި
ކރުން
ބޭނުން ު
ގއި
ޙަފްލާތަކު ަ
ރވުން
އވެ ި
ބަ ި

ތކުގައި
ތ ަ
އނާ ރިޓަޔަރވުމަށްފަހުވެސް އެކި މުނާސަބަ ު
ގ ނިޝާން ޭ
ލބިފައިވާ ޝަރަފު ެ
 .13ފުލުހަކަށް ި
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
) .14ހ( ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮމިޝަންޑް
އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ރިޓަޔަރކުރާ ފުލުހުންނަށް ދަޢުވަތު ދެވިދާނެއެވެ.
)ށ( ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފުލުހުންނަށް ޚާއްޞަވެގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޚާއްޞަ ޙަފްލާތައް
ބޭއްވުމަށް މި ގަވާއިދު ހުއްދަކުރެއެވެ.

ގއި
އރ ފަންޑު ަ
ވެލްފެ ަ
ރވުން
އވެ ި
ބަ ި

 .15ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރިޓަޔަރކުރާ ފުލުހުންނަށް ޕޮލިސް
ވެލްފެއަރ

ފަންޑުގައި

ބައިވެރިވެ،

އެ

ފަންޑުގައި

ބައިވެރިވެފައި

ތިބޭ

އެހެން

ނނެކޭ
ހ ް
ފުލު ު

މގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
އެއް އުސޫލުން މަންފާ ލިބިދިނު ު
ރިޓަޔަރކުރާ ފަ ާ
ރތްތަކަށް  .16ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި
އރިޓީ
ސެކި ު
ނ
ނ ް
ފޯރުކޮށްދި ު

ދެމިތިބެ ،ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފުލުހުން ،ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ
މތީން،
ޚދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ަ
ލހުންގެ ި
ވހި ފު ު
ފރާތްތަކަށް ،ދި ެ
ޚިދުމަތުގައި އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ަ
އެ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭއިރު ،ސަލާމަތާއި ،ރައްކައުތެރިކަން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު
ރިޓަޔަރކުރާ

ދދު97 :
އަ ަ

) .17ހ(

ދވެހި
ފަރާތްތަކުން ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-67 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ
ތން
ކށް ވަދެވިދާނެއެވެ .މިގޮ ު
ލހުންގެ މަރުކަޒުތަ ަ
ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ،ފު ު

ތގެ
ޚދުމަ ު
ފުލުހުންގެ ި

ވަނުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ ސަރަޙައްދެއްގައި ހުންނަ އަންނަނިވި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ދޭ

ތނަށް
މރާތްތަކާއި ތަން ަ
އި ާ

ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ނ
ވަނު ް

)ށ(

)(1

ފިޓްނަސް ސެންޓަރ؛

)(2

ކެފެޓީރިއާ؛

)(3

ފިހާރަ؛

)(4

މިސްކިތް؛ އަދި

)(5

ހމެނޭ މިފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން.
ނ ި
މަތީގައިވާ ނަންބަރުތަކުގައި ު

ތން،
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ މީހަކަށް މި މާއްދާގައި ބަ ާ
ކށް ދޫކުރާ "ރިޓަޔަރމަންޓް"
ވަނުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި ތަންތަން އެ މީހަ ަ
ނވާނެއެވެ.
ކާޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ ް

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ދިމާވާ ވަކި ހާލަތަކާ ގުޅިގެން
ކ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ
ބތަކަށް ޓަކައި ،ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ މީހަ ު
ނުވަތަ ސަލާމަތީ ސަބަ ު
ދނެއެވެ.
މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކަށް ނުވެއްދުމަށް ނިންމި ާ

ޢިނާޔަތް

) .18ހ(

މގައި
ކރު ު
ހިސާބު ު

މި

ގަވާއިދުގެ

ކ
ވަ ި

ދަށުން

މުއްދަތެއް

ހ
ކަނޑައަޅަންޖެ ޭ

ހާލަތްތަކުގައި

ވނީ،
ބަލަން ާ

މީލާދީ ތާރީޚަށެވެ.

ގތް
އދަތު ބަލާނެ ޮ
މު ް

)ށ(

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ލއިރު ،އެ މީހަކު ޚިދުމަތުގެ
ދޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބަ ާ
ހމަނުވިނަމަވެސް) 6 ،ހައެއް(
މުއްދަތުން ރިޓަޔަރކުރި ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ފުރިހަމަ އަހަރެއް ަ
މ
ނ ،އެއީ ފުރިހަ ަ
ނމަ ބަލަންވާ ީ
މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާ ަ
) 1އެކެއް( އަހަރުކަމުގައެވެ.

)ނ(

ވކި މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް
އެހެން އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ އޮފީހެއްގައި ަ
އސަސާއަކުން ނުވަތަ އޮފީހަކުން ރިޓަޔަރ ކުރިކަމުގެ ނުވަތަ
ކުރުމުގެ ސަބަބުން ،އެ މުއަ ް
މުސްކުޅިކުރިކަމުގެ ދަރަޖަ ދީފައި ،ވަކި ޢިނާޔަތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފައިވާ މީހަކު ރިޓަޔަރ
ކުރާއިރު ،އޭނާގެ ކުރީގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުޅުވައިފައި އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ،މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރުމުގައި އެ މުއްދަތެއް ނުގުނޭނެއެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު
މންޓް ކާޑު
ރިޓަޔަރ ަ

ދދު97 :
އަ ަ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނބަރު2022/R-67 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ހންގެ
 .19ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފުލުހުންނަށް ،ދިވެހި ފުލު ު
ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން" ،ރިޓަޔަރމަންޓް ކާޑު" ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ކާޑެއް ދޫކުރަން
ވާނެއެވެ.

ގސްތުކުރާ
ޅމަށް ަ
ރއު ު
ދި ި
މގެ
ދއު ު
މަންޒިލަށް ި
ނ
ރދު ދިނު ް
ޚަ ަ

ޝރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފުލުހުންނަށް ،އެ މީހަކު ދިރިއުޅެން
ަ
 .20ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން
ގަސްތުކުރާ

މަންޒިލަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މީހުން

ދިރިއުޅޭ

ރަށެއް

ނަމަ،

ނުވަތަ

އނަމަ،
އަވަށެ ް

އެ މަންޒިލަކަށް ދިއުމަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ދަތުރުގެ ދަތުރުޚަރަދު ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން
ދޭންވާނެއެވެ.
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)ފަސްދޮޅަސް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އެ މަންޒިލަކަށް ދިއުމަށް ދަތުރު ފަށާނަމައެވެ.
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ޚިދުމަތް މެދުވެރިވެގެން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ މީހަކުނަމަ ،އެ މީހަކު ރިޓަޔަރކުރި
ރޞަތު
ބނުންކުރުމުގެ ފު ު
ށ އެ ތަނެއް ޭ
ތ ް
ދ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަ ަ
ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާ ީ
ދޭންވާނެއެވެ.
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ވތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އލަތަށް ނު ަ
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ މީހަކު ދިވެހި ދަ ު

ނ
އގަތު ް
ގޅަ ި
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މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ދާޚިލީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް
މ،
ޢމަލެއްގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުވެއްޖެނަ ަ
ަ
ކުރިކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ
އވެ.
އެ މީހަކަށް ދީފައިވާ ރިޓަޔަރމެންޓުގެ ޝަރަފު ނިގުޅައިގަނެވޭނެ ެ
އ
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ގވާއިދުގެ ދަށުން ި
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ޅއިގަތުމުން ،އެ މީހަ ަ
)ށ( ރިޓަޔަރމަންޓުގެ ޝަރަފު ނިގު ަ
އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތަކުން މަޙްރޫމް ކުރެވޭނެއެވެ.
ގ
ނގުޅައިގަނެވިއްޖެނަމަ ،ފުލުހުން ެ
ވ ރިޓަޔަރމެންޓުގެ ޝަރަފު ި
)ނ( އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިދީފައި ާ
ލނު ކުރަން ވާނެއެވެ.
އެތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ،ލަސްނުކޮށް އެކަން އިޢު ާ

ބަހުގެ މާނަ

އއި،
މންމައާއި ،ބައްޕައާއި ،ފިރިމީހާ ާ
ބރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީަ ،
 .23މި ގަވާއިދުގައި "ޢާއިލާގެ މެން ަ
އ) 18 ،އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ އުފަން ދަރިންނަށެވެ.
އަނބި ނުވަތަ އަނބިންނާ ި

އދަށް ޢަމަލުކުރަން
ވ ި
ގަ ާ
ފެށުން

ށނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
 .24މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ފެށިގެންނެވެ.
_______________________
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