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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ފުލުހުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު 

ވަނަ  113 (ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2020/34 ބަރުޤާނޫނު ނަން ،މިއީ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާިއ، ނަން 

 ) ަވނ13ަެގ ( )ނަވނަ މާްއދާގެ ( 133 އަްށ ހަވާލާީދ، އެ ޤާނޫނުގެމާއްދާގެ (ހ) 

ފައިވާ، ފުލުހުންެގ ރިޓަޔަރމެންޓާބެހޭ އެންމެހައި ވައިލައިން ބާރު ިލބިގެްނ އެކުލަނަންބަރުގެ ދަށު

 ކަންތައް ބަޔާންވެގެންވާ ގަވާއިދެެވ.

 

 "ފުލުހުްނގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު" އެވެ. ،ށް ކިޔާނީގަވާއިދަ މި (ށ)  

 

ފުވެރިކަމާއެކު ފުލުހުންނަށް ރިޓަޔަރ ވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަ ދަކީ، ދިގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 މަުގސަދު 

ލަތްތަކާއި، ރިޓަޔަރ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި، ރިޓަޔަރ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، ރިޓަޔަރ ހާކުރެވޭނެ 

ުނމުގައި ޢިނާޔަތް ދި ރާއި،ކުރާ ފުލުހުންނަށް ިލބިދެވޭނެ ިޢނާޔަތްތަކާއި، ލިިބދެވޭނެ ޢިނާޔަްތތަކުގެ މިންވަ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުެމވެ.

 

 ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ.  ،ގަވާއިދު ހިންގާނީ މި  .3 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 

 

ޝަރަފުެވރިކަާމއެކު 

 ވަޒީާފއިން ވަިކވުން  

އި، ފުލުހެއްގެ ތައުދީބީ މައްސަލައެއްގައި ފުލުުހންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ިނންމާ މީހުންނާ (ހ)  .4

ކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއާމެދު އެޅިދާނެ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅަކުން   މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރި 

ޓަކައި ފުުލހުންެގ ޚިދުމަތުން ވަކިވާ ފަރާތްތަްއ ފިޔަވައި، ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި  ސަލާމަތްވުމަށް

ކާއި، އެއްވެސް ތައުދީބީ ހަމަވުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ފަރާތްތަ އުމުރު ހުރެވޭނެ އެންމެ ދޮށީ 

ވެްސ  ލަތުހާތުގައި، އަދި އެފަަދ މައްސަލައެއް އުފުލުމުގެ ާހލަނެތް  މައްސަލައެއް އުފުލިފައި

ވަކިވާ ކޮންމެ ފުުލހަކީ  ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން އަމިއްލަ ިއޚްތިޔާރުގައިނެތި،  އުފެދިފައި

  ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މީހެކެވެ.

 

 ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން ފުލުހުންގެ މައްސަލައެއްގައި ތައުދީބީ"ޓަކައި،  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް (ށ)  

 ޖިނާއީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ަމއްޗަށް ފުުލހެއްގެ ،އެވަނީ  ބުނެފައި ކަަމށް" މީހުން ފައިވާމައިނިން

(ދިވެހި  2020/34ބަރު  ނަންޤާނޫނު  ނުވަތަ  ،ގުޅިގެން ކުށަކާ އިދާރީ ނުވަތަ  ،ގުޅިގެން ކުށަކާ
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 ިހންގޭ ތުހުމަތުކުރެވިގެން ކޮށްފިކަމަށް ޢަމަލެއް ޚިލާފަށްއާ  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫުނ)

 މައްޗަށް  ފުލުހެއްގެ އެ ،ބަލައި ޤަރީނާއަށް ހެއްކާއި ލިބޭ ،ހޯދުންތަކާއި ހޯދޭ ޤީޤަކުންޙުތަ

 ނުަވތަ ،ސާބިތުވާކަމަށް ކުށް ދާރީއި ނުަވތަ ،ސާބިތުވާކަމަށް ކުށް ޑިސިޕްލިނަރީ ހުށަހެޅިފައިވާ

 ފުލުހުންގެ  ދިވެހި މިންގަނޑުން މަދަނީ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް މިންގަނޑާ ސުލޫކީ ފުލުހުންގެ

 މީހުންނަށެވެ. ވާފައިމައިނިން ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން ފުލުުހްނގެ ސާބިތުވެގެން ޚިދުމަތަށް

ރިޓަޔަރ ކުެރވޭނެ 

 ގޮތްތައް 

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިްނ ަޝރަފުވެރިކަމާއެކު ރެ ގޮތެއް މެދުވެރިވާ ކޮންމެ ފުލުހަކީ، އަންނަނިވި ގޮތަކުންކު  .5

 .ވޭނެ މީހެކެވެރިޓަޔަރ ކުރެ

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  (ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ާޤނޫނު) 2020/34 ނަްނބަރު ޤާނޫނު (ހ)  

 .ހަމަވުން މުރުއުފުުލހެއްގެ ގޮތުަގއި ހުރެވޭނެ އެންމެ ދޮށީ ން، ތީމަ ގޮތުގެ

 

(ވިހި) އަހަރު  20ގޮތެއްގައި ޖުމުލަފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މެދުނުކެނޑި ވިދިވިދިގެން ނުވަތަ  (ށ)  

 ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވުމަށް އަމިއްލައަށް އެދުން.  ހޭދަކުރުމާއެކު،

 

 ކުރެވެންނެތިގެން ރިޓަޔަރ ކުރުވުން.ޓަކައި ފުލުެހއްގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާ ޞިއްޙީ ސަބަބަކަށް (ނ)  

 

ރިޓަޔަރ ކުރުުމން 

ޢިނާޔަތް ޙަްއުޤވުުމގެ 

   ޝަރުޠު

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ފުލުހުންގެ ތެރެިއން  (ހ)  .6

ވަހު (ވިހި) އަހަރުދު 20ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވިދިިވދިގެން ނުވަތަ ޖުމުލަޮގތެއްގަިއ 

       މި ގަވާއިދުގައި  ،ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުަމތްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަަކށް

 ގުޅިގެން ދެވޭ ޢިނާޔަތް ލިބިދޭންވާނެއެވެ. ން ިރޓަޔަރ ކުރުމާތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 

ކަމުގައި ބަލާނީ، ޓަކައި، ުފލުހެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފަިއވާ މުއްދަތު  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް (ށ)  

           މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، އެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި 

   ތެވެ.ފައިވާ މުއްދަޅައިކަމަށް ކަނޑައަ ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް

 

ފުލުހެއްގެ ގޮތުަގއި 

ހުރެޭވނެ އެްނމެ ދޮށީ 

ހަަމވުމުން  އުުމރު

 ރިޓަޔަރކުުރން 

އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން  ހަމަުވމުން،އުމުރު ގައި ދެމިހުރެޭވނެ އެންމެ ދޮށީ ވަޒީފާ ފުލުހެއްގެ (ހ)  .7

  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ،ންތީމަ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ،ވަކިކޮށް

  ކުރެވޭނެއެވެ. ރިޓަޔަރ

 

ޖެހޭ ފުލުހުންނަށް، ކުރަން ހަމަވުމުން ރިޓަޔަރ އުމުރުފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެވޭނެ އެންމެ ދޮށީ  (ށ)  

       ކުރިން،  ހުގެ(ހަެއއް) މަސްދުވަ 6ހަމަވުމުގެ  އުމުރުއެ މީހަކު ރިޓަޔަރ ކުރަންޖެހޭ 

ވަގުތަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީބަހާއަށް ލިޔުމުން އެކަން  ށާއި، އޭނާ އެހަކައެ ފުލު

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

ން އަްނގާ އެންގުން އަންގަންާވނީ، ތީ މަ ގޮތުގެ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ (ނ)  

 މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްާޓ އިދާރީބަހާގެ ފަރާތުންނެވެ.
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(ވިހި)  20 ނުވަތަ މެދުކެނޑިފައިވިޔަސް ޖުމުލަ  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މެދުނުކެނޑި (ހ)  .8 އެިދގެން ރިޓަަޔރކުރުން 

ށް، އަމިއްލައަށް ެއދިގެން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފުލުހަކަ ދުވަހުއަހަރު

 ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

 

(އެކެއް)  1އެދިގެން ރިޓަޔަރކުރަން ބޭނުްނވާ ފުލުހުން، ރިޓަޔަރކުރަން ޭބނުންވާ ތާރީޚުގެ  (ށ)  

 .ކުރިން، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ލިޔުމުން އެދެންވާނެއެވެ ހުގެމަސްދުވަ

 

ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތު ކުރުކުރުމުގެ ހާލަދިމާވާ  (ނ)  

 އިޚްތިޔާރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ގެ ވެސް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްނަމައޮތް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  (ރ)  

އުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ތިބޭ ، ޑެޕިއި ނާންފަރާތު  ހުންނަމަޤާމުގައި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ. ،ކަން ހުށަހަޅާނީ އެ ،އްޖެނަމަފަރާތްތަކުން ރިޓަޔަރކުރަން ބޭުނންވެ

 

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ގައްޔާއި ހުރި ފުލުހަކާމެދުމަޤާމުގައި ގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ބ)  

ތުގަިއ، އަދި ހާލަލުހަކާމެދު ތައުދީބީ މައްސަލައެއް އުފުލިފައި ނެތް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފު

މަޤާމުން  ތެއްގައިހާލަތުވެސް އުފެދިފައި ނެތް ހާލައެފަދަ މައްސަލައެއް އުފުލުމުގެ 

އެފަަދ ފުލުހަކަށް ިމ ގަވާއިދުގައިވާ ނުވަތަ މަޤާުމްނ އިސްތިޢުފާ ދީފިނަަމ،  ،ކޮށްފިނަމަވަކި

 ރިކަމާެއކު ރިޓަޔަރކުރުމުން، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ޝަރަފުވެން ތީމަ ގޮތުގެ

 ން ލިބިދެވޭ ިޢނާޔަތްތައް ލިިބދިނުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.ތީމަ

 

 (ޅ)  

 

ފައިވާ ފުލުހަކަށް ޅައިން ރިޓަޔަރކުރުމަށް އެދި ހުށަހަތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 ނީ، އެ ފުލުހަކު ވަކި މުއްދަތަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ޚިދުމަތް ރިޓަޔަރކުރެވޭ

ކުރަންޖެހޭ ބޮންޑުގެ މުއްދަތު ަހމަނުވެއޮތްނަމަ، އެ ޮބންޑުގެ ބާީކ އޮތް މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއް  ޚަލާޞްކުރުމުން ނުވަތަ އެ ފައިސާ ދެއްކުމާ ކައިފައިސާ ދައް

 އެވެ.ހެދުމަށްފަހުގަ

 

 ޞިްއޙީ ސަަބބަކަށް

ޓަކައި ފުލުހެއްގެ 

މަާޤމުގެ ވާިޖބު 

ނެތިެގން  އަދާުކރެެވން

 ރިޓަޔަރ ކުުރވުން 

ޚިދުމަތްކޮށްފަިއވާ ފުލުހަކަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ  ދުވަހު(ިވހި) އަހަރު 20ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  (ހ)  .9

މުގައި މި މާއްދާގައި ޓަކައި މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރެވެން ނެތް މީހެއްކަ ސަބަބަކަށް

ްނ ހަދާ އެސަސްމަންޓަކުން ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ފުލުހަކު ތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް  ،އެކު ރިޓަޔަރކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރުޝަރަފުވެރިކަމާ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ޓަކައި މަ ފުލުހަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޞިއްޙީ ސަބަބަކަށް (ށ)  

ލާ ޕެނަލަކުން އަންަނނިވި ވައިނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާީނ، ޮކމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެކުލަ

 ންނެވެ.ތީމަ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ެއސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު ފައިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
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 ވަތަ ގޮތް؛ތު މެދުވެރިވި ސަބަބު ނުހާލަޞިއްޙީ  )1(   

 

 ތަކަށާއި، ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ؛ޓުފިކެޓުމެޑިކަލް ސެ )2(   

 

ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މަސައްކަތް  ވާފައިކޮށްވާލުހަލިއްޔަތާއި، އޫއަދާކުރަމުންދާ މަސް )3(   

ވާލުކޮށްފިނަަމ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ހައެ ނޫްނ އެހެްނ މަސައްކަތެއް  މިންވަރާއި،

 ވޭ މިންވަރު؛ކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެ

 

އެފަދަ ފުލުހަކު ފާއިތުވި ތަނުަގއި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  )4(   

 ރޫޙު ހުރި މިންވަރު؛

 

ްނ، ހަދާ އެސަސްމަންޓުން އެ ފުލުހަކު ތީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަގެ (ށ) މި މާއްދާ (ނ)  

 ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ފުލުހަކު ފުލުހުންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރެވެން ނެތްކަމަށް

  ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރ ކުރުވުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނިްނމާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ އެކަން 

 އެ ފުލުހަކަށް އަންގައި، ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 

ރިޓަޔަރ ކުރުުމން ެދވޭ 

 ޢިނާޔަތް  

(ވިހި) އަހަރު  20 ޖުމުލަމެދުކެނޑިގެން ވިޔަސް ނުވަތަ  ނުކެނޑިފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް މެދު (ހ)  .10

ން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ތީމަ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފުލުހަކު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ން ޢިނާޔަތްތައް ތީމަ އެ ފުލުހަކަށް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ،ރިޓަޔަރ ކުރުމުން

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

 

އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް ދެވޭ ފަިއސާގެ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ މީހަކު ރިޓަޔަރ ކުރިއިރު ހުރި  (ށ)  

ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި، އެ މީހަކު ޚިދުމަތްކޮށްފަިއވާ އަހަރު ގުނަކުރުމުން ޖެޭހ 

ދޭންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ހަކަށް ލިބިމީއަދަދަށްވާ ފައިސާ އެއްފަހަރާ އެ 

 (ތިރީސް) އަހަރެވެ. 30މުއްދަތު ހިސާބުކުރުމުގައި ބެލެޭވނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ 

 

ިޢނާޔަެތއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ިރޓަޔަރ  ދޭމުރަށް މަހުންމަހަްށ އުރިޓަޔަރކުރި މީހާގެ މުޅި  (ނ)  

     ސާރައިގެ ވަކި އިންސައްތައެއް، މި ގަވާއިދުގެ ކުރިއިރު ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ މު

 ްނ ދޭންވާނެއެވެ. ތީމަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 1 ޖަދުވަލު

 

ގެ ޕެންަޝނުތުގެ ފަރާތުން ކުރިންވެސް ދައުލަ ކުރި ފުލުހަކީ، އެކު ރިޓަޔަރޝަރަފުވެރިކަމާ (ރ)  

ން ޢިނާޔަތް ތީމަ ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެލިބެމުންއައި މީހަކަށް ވާނަމަ ފައިސާ

 ލިބެން ފެށުުމން، ޕެންޝަން ފަިއސާ ލިބުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެެއވެ.

 

ނުވަަތ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ  ގެ ަމޤާމުގައި ހުރެކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ބ)  

(ތިރީސް)  30ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގައި  ތްފަރާމަޤާމުގައި ހުރެ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ 

އަހަރުދުވަސް ހޭދަވެފައި ނުވިނަމަވެސް، އެފަދަ ފަރާތަކަށް އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް ދެވޭ ފައިސާގެ 
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(ތިރީސް)  30ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި، ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބަލަންވާީނ، 

  އަހަރުދުވަހެވެ.

 

ނުވަަތ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ  ގެ ަމޤާމުގައި ހުރެޕޮލިސްކޮމިޝަނަރ އޮފް  (ޅ)  

މުރަށް އުމަޤާމުގައި ހުރެ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް، މަހުންމަހަށް މުޅި 

މުސާރައިގެ ދެވޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި، އެ ފަރާތެއް ރިޓަޔަރ ކުރިއިރު ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ 

 (ހަތްދިހަަފހެއް އިންސައްތަ) ދޭންވާނެއެވެ.  %75

 

ނިޔާވާ ފުލުހަކީ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުއްޓަދިވެހި ފު (ކ)  

ވެފައި، އެަފދަ  ން ޝަރަފުވެރިކަމާއެުކ ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތަކަށްތީގޮތުގެ މަ

ން ރިޓަޔަރ ކުރުމަށް އެދިފައި ތީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަފުލުހަކު ނިޔާވިރު، މި

ނުވަތަ  ލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް މެދުނުކެނޑިނުވިނަމަވެސް، އެފަދަ ފުލުހަުކ ނިޔާވިއިރު، ފު

   ޚިދުމަްތކޮށްފައިވާނަމަ، ިމ މާއްދާގެ ދުވަހު(ވިހި) ައހަރު 20 ޖުމުލަމެދުކެނޑިގެންވިޔަސް 

 ންކޮށްފައިވާ ިޢނާޔަތް ދޭންވާނެއެވެ. (ށ) ގައި ބަޔާ

 

       ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން (ހ)  .11 ބޭސްަފރުާވގެ ިޚދުމަތް 

ުފލުހުންެގ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިޢނާޔަތް ިލބޭ ފަރާތްތަަކށާއި،  10މި ގަވާއިދުގެ 

    ،ލިބޭ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ރިޓަޔަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަމުން ގެންދަނިކޮށްއަދާކު ވާޖިބު

ން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ބޭސްފަރުވާ ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 

ނިޔޭގައި ހުރިހާ ހިނދަކު އޭނާ ދުޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފުލުހުންަނށް،  (ށ)  

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެވެ. ،ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 

ފުުލހުންގެ ބެލުމުެގ  ،ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަުރންނަށް (ނ)  

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަުނން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ  ޞިއްޙީ ،ދަށުން ހިންގާ މެޑިކަލް ކްލިނިކް ފަދަ

ފުރުޞަތު ދޭންވާނެވެ. މިޮގތުްނ އެފަދަ ފަރާތަކުން ހޯދާ ޚިދުަމތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ 

 (ފަންސާސް އިންސައްތަ) ދައްކަންވާނީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުންނެވެ.  50އަގުގެ %

 

ށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށްފަހު (ތިރީސް) އަހަރު ނުވަތަ އެއަ 30ޚިދުމަތުގައި  (ރ)  

މުރަށް ދޭންވާނެއެވެ. އުރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް އޭނާގެ މުޅި 

ގައި ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި ކުމިގޮތުން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭނީ، އޭނާ ރިޓަޔަރ ކުރިއިރު، ހުރި ރޭން

 އި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެ. ފުލުހަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުުމގަ

 

ނުވަަތ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ  ގެ ަމޤާމުގައި ހުރެކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ބ)  

ހައި މަޤާމުގައި ހުރެ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފަރާތެއް އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ނުދާ
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ފިރިމީހާގެ ބޭސްފަރުވާ  ނާއިީމހެއްގެ އަނބި ނުަވތަ އަނިބން  އެ މީހަކާއި، އެ ،ހިނދަކު

   ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ،ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް، ޕްރީމިއަމް އިންޝޫރެންސް ޕެކޭޖެއް

 ،އެ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މީހަކަށް އެހެން ވަޒީފާއެއް ލިބުމުން

ޚިދުމަތަށް ލިޔުމުން އެކަން  ތެރޭގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހުގެ(ފަނަރަ) ދުވަ 15

މީހަކު  ލިބި، އަންގަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭ އެ އަންގަންވާނެއެވެ. އެފަދަ މީހަކަށް ވަޒީފާއެއް

މީހަކަށް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ މެޑިކަލް އިންޝޫރެންސްގެ  އެ ،އެކަން ނާންގައި އޮވެއްޖެނަމަ

 ހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ދިވެހި ފުލު ،ފުރުޞަތު އިތުރަށް ނުދިނުމުގެ ިއޚްތިޔާރު

 

ން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދޭނީ، ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ޅ)  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުްނނެވެ.

 

ރިޓަޔަރަމންޓް ޝަރަފު 

 ބޭނުންުކރުން 

 

  ން ޝަރަފުވެރިކަާމއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ކޮންމެ ފުލުހަކަށް، ތީމަ ތުގެމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮ  .12

ށް އޭނާ ރިޓަޔަރކުރިއިރު ހުރި ރޭންކް ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. ޔައެ  ފުލުހެއްގެ ނަމުގެ ކުރި

"ރިޓަޔާރޑް" ލިޔެފައި  ގައިގެ ފަހަތުގައި ބްރެކެެޓއްގެ ތެރޭކުމިގޮތުން ރޭންކް ބޭުނންކުރާއިރު ރޭން

 ންނަންވާނެއެވެ.އޮ

 

ޝަރަފުގެ ިނޝާން 

 ބޭނުންުކރުން  

ފުލުހަކަށް ިލބިފައިވާ ޝަރަފުެގ ނިޝާން ޭއނާ ރިޓަޔަރވުމަށްފަހުވެސް އެކި މުނާސަބަުތަތކުގައި   .13

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

ފްލާތަކުަގއި ޙަ

 ބަިއވެިރވުން 

ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮމިޝަންޑް ފްލާތަކުޙަފުލުހުންގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ  (ހ)  .14

 ރިޓަޔަރކުރާ ފުލުހުންނަށް ދަޢުވަތު ދެވިދާނެއެވެ. އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ

 

ފްލާތައް ޙަރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފުލުހުންނަށް ޚާއްޞަވެގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޚާއްޞަ  (ށ)  

 ގަވާއިދު ހުއްދަކުރެއެވެ. ބޭއްވުމަށް މި

 

ރ ފަންޑުަގއި ވެލްފެއަ 

 ބަިއވެިރވުން  

ރިޓަޔަރކުރާ ފުލުހުންނަށް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  .15

       އެ ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައި ތިބޭ އެހެން ފުލުުހްނނެކޭ  ،ވެލްފެއަރ ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެ

 ވިދާނެއެވެ.އެއް އުސޫލުން މަންފާ ލިބިދިނުުމގެ ފުރުޞަތު ދެ

 

ރިޓަޔަރކުރާ ފަާރތްތަކަށް 

ސެކިުއރިޓީ 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 

ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި  ގެ މަޤާމުގައި ހުރެކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  .16

 ތެރިކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެކައުދެމިތިބެ، ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފުލުހުން، ސަލާމަތާއި ރައް

ން، ތީމަ  ަފރާތްތަކަށް، ދިެވހި ފުުލހުންގެ ިޚދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ނަމަ، އެދިއްޖެއެ ގައިޚިދުމަތު

ތެރިކަން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކައު އެ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭއިރު، ސަލާމަތާއި، ރައް

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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ރިޓަޔަރކުރާ 

ފަރާތްތަކުން ިދވެހި 

ފުލުހުންގެ ިޚދުމަުތގެ 

ާމރާތްތަކާއި ތަންަތނަށް އި

 ވަނުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ  (ހ)  .17

ން، ފުުލހުންގެ މަރުކަޒުތަަކށް ވަދެވިދާނެއެވެ. މިގޮުތން ތީމަ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

ކުރެވޭ ސަރަޙައްދެއްގައި ހުންނަ އަންނަނިވި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ދޭ ވަނުމަށް ހުއްދަ

 ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  

 

 ފިޓްނަސް ސެންޓަރ؛ )1(   

 

 ؛ކެފެޓީރިއާ )2(   

 

 ފިހާރަ؛ )3(   

 

 މިސްކިތް؛ އަދި )4(   

 

 .ތަންތަން ދޭމިފަދަ ޚިދުމަތް މަތީގައިވާ ނަންބަރުތަކުގައި ުނިހމެނޭ )5(   

 

ން، ތީ މަ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ މީހަކަށް މި މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

ވަނުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި ތަންތަން އެ މީހަަކށް ދޫކުރާ "ރިޓަޔަރމަންޓް" 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ.ޑުކާ

 

ތަކާ ގުޅިގެން ހާލަނަމަވެސް، ދިމާވާ ވަކި އޮތް  މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި މި (ނ)  

ނުވަތަ ސަލާމަތީ ސަބަުބތަކަށް ޓަކައި، ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ މީހަުކ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 

 މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކަށް ނުވެއްދުމަށް ނިންމިާދނެއެވެ.

 

ޢިނާޔަތް 

ބުުކރުުމގައި ހިސާ

 މުްއދަތު ބަލާނެ ޮގތް  

      ،ތްތަކުގައި ބަލަންާވނީހާލަޖެޭހ ކަނޑައަޅަންގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަިކ މުއްދަތެއް  މި (ހ)  .18

 މީލާދީ ތާރީޚަށެވެ. 

 

ން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތީމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މި (ށ)  

 ހިސާބުކުރުމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބަާލއިރު، އެ މީހަކު ޚިދުމަތުގެ ޢިނާޔަތް ދޭ

(ހައެއް)  6ށް ފުރިހަމަ އަހަރެއް ަހމަނުވިނަމަވެސް، ޔަމުއްދަތުން ރިޓަޔަރކުރި ތާރީޚާ ހަމަ

އެއީ ފުރިހަަމ  ،ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާަނމަ ބަލަންވާނީ  ދުވަސްމަސް

 (އެކެއް) އަހަރުކަމުގައެވެ. 1

 

ނުވަތަ އޮފީހެއްގައި ަވކި މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް  އެއްގައިއެހެން އެއްވެސް މުއައްސަސާ (ނ)  

ނުވަތަ އޮފީހަކުން ރިޓަޔަރ ކުރިކަމުގެ ނުވަތަ  އަކުންކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެ މުއަްއސަސާ

ފައިވާ މީހަކު ރިޓަޔަރ ސައި ހަމަޖައް، ވަކި ޢިނާޔަތްތަކެއްފައިދީ މުސްކުޅިކުރިކަމުގެ ދަރަޖަ 

މި ގަވާއިދަށް  ،ސްވިޔަފައި އޮތް ކަމުގައި ވައިކުރާއިރު، އޭނާގެ ކުރީގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުޅު

 ނުގުނޭނެއެވެ. ތެއްޢަމަލުކުރުމުގައި އެ މުއްދަ
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ލުހުންނަްށ، ދިވެހި ފުލުުހންގެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކުރާ ފު  .19 ރިޓަޔަރަމންޓް ކާޑު

ން، "ރިޓަޔަރމަންޓް ކާޑު" ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ކާޑެއް ދޫކުރަން ތީމަ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

 ވާނެއެވެ.

 

ދިިރއުުޅމަށް ަގސްތުކުރާ 

މަންޒިލަށް ިދއުުމގެ 

 ޚަަރދު ދިނުން 

އިވާ ފުލުހުންނަްށ، އެ މީހަކު ދިރިއުޅެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ަޝރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފަ  .20

        ،ނުވަތަ އަވަށެްއނަމަނަމަ، ގަސްތުކުރާ މަންޒިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ،ދަތުރުޚަރަދުމަންޒިލަކަށް ދިއުމަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ދަތުރުގެ  އެ

         ގައި(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭ 60، ރިޓަޔަރ ކުރާތާ ދޭނީ ދަތުރުޚަރަދުދޭންވާނެއެވެ. 

 މަންޒިލަކަށް ދިއުމަށް ދަތުރު ފަށާނަމައެވެ. އެ

 

ފުލުހަކަށް 

ަފިއވާ ދީހަމަަޖއްަސއި

ބޯހިޔާަވހިކަން  

ބޭނުންުކރުުމގެ ފުރުޞަތު 

 ދިނުން 

ހަކީ، ދިވެހި ުފލުުހންގެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފުލު  .21

ޚިދުމަތް މެދުވެރިވެގެން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ މީހަކުނަމަ، އެ މީހަކު ރިޓަޔަރކުރި 

ތަނެއް ޭބނުންކުރުމުގެ ފުުރޞަތު  (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަަތްށ އެ 3ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާީދ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

 

ފު ގެ ަޝރަޓުރިޓަޔަރަެމން

 ނިުގޅަިއގަތުން 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ މީހަކު ދިވެހި ދަުއލަތަށް ނުަވތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ހ)  .22

 މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ދާޚިލީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް

     ،ރީޢަތުގައި ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކުރިކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ަޢމަލެއްގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ޝަ

 ގެ ޝަރަފު ނިގުޅައިގަނެވޭނެެއވެ.ޓުފައިވާ ރިޓަޔަރމެންދީމީހަކަށް  އެ

 

އެ މީހަަކށް މި ަގވާއިދުގެ ދަށުން ިލބެމުން އަިއ  ،ގެ ޝަރަފު ނިގުަޅއިގަތުމުންޓުރިޓަޔަރމަން (ށ)  

 ރޫމް ކުރެވޭނެއެވެ. ޙްޢިނާޔަތްތަކުން މަ ހައިއެންމެ

 

ފުލުހުންެގ  ،ގެ ޝަރަފު ިނގުޅައިގަނެވިއްޖެނަމަޓުވެސް މީހަކަށް ލިބިދީފައިާވ ރިޓަޔަރމެންއެއް (ނ)  

 ކުރަން ވާނެއެވެ.  ނުލާ ޢުއިލަސްނުކޮށް އެކަން  ،އެތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން

 

، ާއއިފިރިމީހާ އާއި،ބައްޕަ ،އާއިަމންމަ ،ވަނީއެ މި ގަވާއިދުގައި "ޢާއިލާގެ މެންަބރު" ކަމަށް ބުނެފައި  .23 ބަހުގެ މާނަ  

 އަހަރު ނުފުރޭ އުފަން ދަރިންނަށެވެ.(އަށާރަ)  18 ،ނާއި އަނބިންއަނބި ނުވަތަ 

  

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ  .24

 ފެށިގެންނެވެ. 

 

_______________________ 
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1 

 1 ޖަދުވަލު 

 ގެ އިންސައްތަ ފައިސާ  ޢިނާޔަތު  ދޭ މުރަށް މަހުންމަހަށް އު ރިޓަޔަރކުރި މީހާގެ މުޅި 

 

 މުސާރައިގެ އިންސައްތަ  ގުނަކުރާ އަދަދު ޚިދުމަތްކުރި އަހަރު 

20 2.5 50.0 

21 2.5 52.5 

22 2.5 55.0 

23 2.5 57.5 

24 2.5 60.0 

25 2.5 62.5 

26 2.5 65.0 

27 2.5 67.5 

28 2.5 70.0 

29 2.5 72.5 

30 2.5 75.0 
 


