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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 
 މާލެ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ.      
 

  ވާއިދު ގަ  ވަޒީފާގެ ފުލުހުންގެ 
 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ތައް ހިމެނޭގޮތުން، ފުލުުހންގެ އުސޫލުގުޅޭ  މިއީ، ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުންގެ ވަޒީފާއާ )ހ(  .1 ނަން  ރުފާއިޢާތަ
ޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ލުތައް ބަޔާންކުރުމަށްސޫހައި އު ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އެންމެ

މާއްދާގެ )ހ( އާއި  ވަނަ 108)ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2020/34
    ވަނަ މާއްދާގެ  133އެ ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 15

 ގަވާއިދެވެ. ފަިއވާވައިލައި)ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަ

 ގަވާއިދު" އެވެ. "ފުލުހުްނގެ ވަޒީފާގެ ،ނަމަކީ މި ގަވާއިދުގެ ށ()  

 ކުރުމެވެ.ހާސިލުއަންނަނިވި ކަންކަން މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ،   .2 ދު ުގސަމަ

ގޮތުެގ  ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގެ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ )ހ(  
 .ކުރުންއްޔަނުޢަން މުވައްޒަފުން މަޤާމުތަކަށް މަތީ

ލުތައް ސޫދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ަމޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ އު  )ށ(  
  .ކަނޑައެޅުން

ދެވޭނެ  ޢިނާޔަތްމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައާިއ  )ނ(  
 .މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން

ތައް އުސޫލުވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ  ،ދަލުކުރުމާއިމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަ )ރ(  
 .ކަނޑައެޅުން

 .ކަނޑައެޅުން ލުތައްސޫއު ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގެޓުސެކެންޑްމަން )ބ(  
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ލުތައް ސޫޕޮލިސް ރެކްރޫޓުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އު )ޅ(  
  .ބަޔާންކުރުން

ލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ސޫއު އާންމު ޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ މުވައް )ކ(  
 .ބަޔާންކުރުން

 ހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ. ދިވެ ،ވާއިދު ހިންގާނީގަ މި  .3 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 

ގެްނ ޒެއް ބޭުނންކޮށްފައިވާ ޮގތުން ކަނޑައެޅިފުގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުަވތަ ލަމި  )ހ(  .4 މާނަކުރުން 
ޒުތަކަްށ ފުހިނދަކު، ައންނަނިވި ޢިާބރާތްތަކާއި ލަހަިއ އެހެން މާނައެއް ދޭަހނުވާ

 ޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ފުފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާްތތަކާއި ލަދީ

ވަނަ މާއްދާެގ  242"ވަޒީރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާޫނނުއަސާސީގެ  (1)   
 މާ މަތިކުރެވިފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.ލުުހންގެ ޚިދުމަތަށް ޒިންދަށުން ދިވެހި ފު

"މާލީ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ  (2)   
 މާ މަތިކުރެވިފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.މާލިއްޔަތުގެ ޒިން

ގެ ވަޒީފާ ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުކަމަށް  "މުވައްޒަފު" (3)   
 ނަށެވެ.ންނާއި، ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުންއަދާކުރާ ފުލުހު

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ  ،"ތައުދީބީ މައްސަލަ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (4)   
މުވައްޒަފުންނާމެދު ހުށަހެޅޭ ޝަުކވާތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ 

 ކުވާއަށެވެ. ބާަވތުގެ ޝަދެމިއޮތްކަމަށް ެބލެވޭ ހާލަތު

ފައިވާ ކޮށްަހވާލު ފާގައި ބުނެފައި އެވަީނ، މުވައްޒަ"ސަސްޕެންޑްކުރުން" ކަމު (5)   
ވަޒީފާގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި އަދާުކރަންޖެހޭ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަދި ވަޒީފާގެ 
ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 

ވީތީ އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް   ނުވަތަ ފުލުހަކަށް މުވައްޒަފަކަށް
ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގެ ނުވަަތ  ،އަދާކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަށް

ވަޒީފާއަށް  ،މަޤާމުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހެދުމާއެކު
 ކުތުން މަނާކުރުމަށެވެ.ނު

ނެފަިއ އެވަނީ، މަންަމ، ބައްޕަ، އަނިބން ނުަވަތ "ޢާއިލާ" ކަމުގައި ބު (6)   
އަހަުރ )ައށާރަ(  18 މުރުންއުއުފަން ދަރިންެގ ތެރެއިން  ،އާއިފިރިމީހާ

މުރުން އު ،ނުފުރޭ ކުދިންނާއި، ޝަރުޢީގޮތުން ޙަޟާނަތު ހަވާލުކޮށްފައިތިބޭ 
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 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށެވެ. )އަށާރަ(  18

ވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ުބެނފައި އެވަނީ، ދި " ކަމުގައިހާލަތު އާންމު" (7)   
، ގޮތުގެ މަތީން އްސަސާގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ އަމު

ފައިވާ އިކަމުގައި ކަނޑައަޅަ ހާލަތުއޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްގެ އެންމެ އަސާސީ 
 ށެވެ.ތަހާލަ

ފުލުހުންނަށް ލިބޭ 

އިމްތިާޔޒުތަކާއި 
 ޙަްއޤުަތއް 

ިލބިދޭންެޖހޭެނކަމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ތީ ވީ ފުލުހަކަށް  .5
ދުަވހުްނ  ުފލުހުންގެ ހުވާކުރާ ،ތަކާއި، އިމްތިޔާޒުތަކާއި، މަންފާތަކާއި، ޙައްޤުތައްޢިނާޔަތް
        ،ދުވަހަކު އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އިއެ މީހަކު ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހަ ފެށިގެން

ދަުށްނ ގެ  )ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( 2020/34ޤާނޫނު ނަްނބަރު ގަވާއިދާއި، މި 
ން އެ މީހަކަށް ތީމަ ފައިާވ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެވައިލައިބާރުލިބިގެން އެކުލަ
 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

މަލުކުރަްނވާ ޢަފުލުހުން 
އާންމު އުސޫލީ 

 މިންަގނޑުަތއް 

ދިެވހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ  ށާއި،ޤާނޫާނއި ގަވާއިދުތަކަ ،ޒީފާ އަދާކުރުމުގައިވަ )ހ(  .6
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން  ،އުސޫލުތަކަށް ށާއިސިޔާސަތުތަކަ

 ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވާން ވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  )ށ(  
 ށް ކަކަމަ އެފަދަ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުންސިފައެއްގައި ބައިވެރިވެ، ނުަވތަ 

 ވާގިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތން ދޭ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމަށް ޭބނުންވެގެން އަްނނަ  )ނ(  
މާއި އޯގާތެރިކަމާ ލު ކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމީހުންނާމެދު އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ޢަމަ

 އެކުގައެވެ.

ތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ޤަލަޔާއްގެ ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި އެ މީހެވެސް  ކުންމެ މުވައްޒަފަކޮ )ރ(  
 ށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ންދޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަތަ

ން އެ ތަކެއްޗަްށ ވައްޒަފު މުވެފައިވާ ހަވާލުފައިސާއާއި، ތަކެތި ެބލެހެއްުޓމާ  )ބ(  
ގައިވާ ފަިއސާ ނުވަތަ ތަކެިތ ހަވާލުއްގެ ުމވައްޒަފެރައްކައުތެރިވާން ވާނެއެވެ. 

ން، އިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީކަމާބެހޭ ާޤނޫނާއި ގަވާ ،ގެންގުޅެންވާނީ
 .ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ

    ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ޓަކައި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް  )ޅ(  
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      ހިންގުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވެ،
 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. އެ އަމުރާ އެއް

ހުމެއް، ނުވަތަ ޕްލޭނެއް  އެއްވެސް ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ކުރެދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ )ކ(  
މިޫނންވެސް އެފަދަ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ  ވަތަ ފޮޓޯއެއް، ނުވަތަނު
ކަްށ ތަކަށް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަތަ ނަކަލެއް ާހމަކުރަންޖެހޭ ފަރާލޫމާތެއް ނުވަޢުމަ

 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ލުހުްނެގ ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތާބެޭހ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުަވތަ ދިވެހި ފު  )އ(  
   ޚިދުމަތުން ހިންގާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު، ނުވަތަ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް، 
އެ ކަމެއް އަންގަންޖެހޭ ނުވަތަ އެނގެންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް 

 ތަކަށް އަންގައިގެން ނުވާނެެއވެ.ފަރާ

 މަސްއޫލިއްޔަތުޒަފަކު ވަޒީފާގެ ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ އެއްވެސް މުވައް )ވ(  
ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަަދ  ކޮރަޕްޝަނުގެއަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި 

 ސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އެއްވެ

އޮފީހަށް ަވދެ ނުކުމެ 

 ހެދުން 
    ،ވާނީއޮީފސް ހުޅުވަންދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތު ެއކިއެކި އިދާރީ ބަހާތަކުގެ  )ހ(  .7

 ލެއްޕުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ. ވައިއޮފީސް ހުޅު

       ފައިވާ ޅައިވަކި ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ ނުވަދެވޭނެކަމަްށ ކަނޑައަ )ށ(  
  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް އެފަދަ ހުއްދައެއް ނެތި ވަދެ ހެދުމަކީ

 މަނާކަމެކެވެ.

ޓަކައި މާެލއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި  އްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުަމތްތައް ދިނުމަށް ރަ )ނ(  
ްތ ންނަށް ޚިދުމަޔިތު)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ރައް  24ކަނޑައަޅާ މަރުކަޒުތަކުން 
ތަނަކުްނ  އެ ،ންނަ ތަންަތނަށްހުތަްއ ހަމަޖެހިފައި ފޯރުކޮށްދެވޭގޮތަށް އިންތިޒާމު

ކުެމ ނުވަދެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް   ގަޑިއެއްގައިން ކޮންމެކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީ
 ދިދާނެއެވެ. ހެ

ރަްސމީ ގަީޑގައި 

 އަިމއްލަ މަަސއްކަތް
 ނުކުރުން 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ އެއްވެސް  )ހ(  .8
 އްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މަސަ

ކު އެ މުވައްޒަފަކަށް މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ މަސައްކަތެއް ނުވަަތ އެއްވެސް މުވައްޒަފަ )ށ(  
       މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެ  ،ފައިދާ ނުހިމެުނނަސް
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 އެހެން މުވައްޒަކު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މުަވއްޒަފުްނގެ ަވޒީފާ 
 ބަޔާން 

މުވައްޒަފުން ގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތަްއ ލިޔެ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މަޤާމުތަކު )ހ(  .9
 ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ލައްވައި ސޮއިކޮށް

    ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މުވައްޒަފަކު އާންމުކޮށް  ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި، އެ )ށ(  
 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ލިޔެ، ބަޔާންކޮށްފައި ދަކުނހިހައި މެދުވެރި ނުވާ ހާލަތެއްވަކި 
 ވާނެއެވެ.ންއޮންނަ

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެންމެހަިއ  2ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ަފށާތާ  މި )ނ(  
 ފުރިހަަމކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން 

ހޯުދމަށް އިުތރު އާްމދަނީ 
 މަަސއްކަތް ކުރުން 

އިތުރު އާމްދަނީއެއް  ،އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް، ދިެވހި ފުލުުހްނގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގެ )ހ(  .10
ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަުތްނ  ،ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެެހން މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ

 ންނެވެ. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީކަނޑައަޅާ އުސޫލާ

ފަދައިން މުވައްޒަފަކަްށ އިތުރު އާމްދަނީއެއް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ )ށ(  
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް  ،ދެވޭނީ ހެން މަސައްކަތެއް އަދާކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބޭ އިތުރު އެ

 ގޮތަށެވެ. ދަތިނުވާ

އިތުރު އެހެން ވަޒީފާއެްއ  ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދާިއމީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް )ނ(  
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.ދައެއް އަ

މުަވއްޒަފުން ިތބެން ދޭ 
 ތަންތަން ބޭުނންކުރުން 

ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފަކު ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ ތިބުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ  ހ()  .11
ނުވަތަ އެހެްނ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ 

އެ ތަނެއް ބޭނުންކުރުަމްށ ދީފައިވާ ތަނެއް ބޭނުންކުރަންވާީނ، ސައިހަމަޖައް
ންނެވެ. ިމ ގޮތުން އެ ަތނެްއ ތީ ގޮތުގެ މަ އްގޮތްވާވާ އުސޫލާ އެފައިޅައިކަނޑައަ
    ފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކުވިޔަސް ކޮށްހަވާލު

  ބައިތިްއބައިގެން ނުވާނެއެެވ.އެ ތަނެއްގައި އެފަދަ އުސޫލަކާ ޚިލާފަށް

  ކުރަންވާނީ، ހަވާލުޒަފުންނާ ފަދަ ތަންތަން މުވައް ކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާންމި  )ށ(  
ޭބނުންކުރުާމ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި  އެފަދަ ތަނެއް

 އެ އެްއބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާބޭުނންކުރަންވާނީ، ތަން  އަދި އެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 ވެ.ންނެތީމަ ގޮތުގެ
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މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި 
ހިފަހައްޓަންެޖހޭ ޞިްއޙީ 

ަގނާޑއި، ައޅަންެޖހޭ މިން

ރައްަކއުތެރިަކމުގެ 
 ފިޔަވަޅުަތއް 

 ރައްކައުތެރިަމސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ  ރާކުހަވާލުމުވައްޒަފުންނަށް  )ހ(  .12
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭްނވާނެއެވެ. މި ގޮތުްނ  މާޙައުލެއް

 ވާންވާނެއެވެ. މާޙައުލަކަށް ރައްކައުތެރި އްޙީގޮތުންޞި މާޙައުލަކީމަސައްކަތުގެ 

 ރައްކައުތެރި ނުމަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބިާދނެ ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ކުރިމަިތވެދާނެ  )ށ( 
ގައި އަޅަންޖެހޭނެ ސަލާމަތީ ހާލަތެއްޓަކައި އެފަދަ  ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް

ފައިވާ ސަލާމަތީ ޅައިތުން ކަނޑައަ ޚިދުމަ ފިޔަވަޅުތައް ކަމުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ
ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ،ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބޭނުންާވނެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް 

 ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ތެރި ރައްކައުމަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބިާދނެ ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ކުރިމަިތވެދާނެ ނު )ނ(  
ހާދިސާއަކުން ނުވަތަ ޞިއްޙީގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި 

ކަމުގެ ފިޔަވަޅު ކަމުގައި ދިވެހި ރައްކައުތެރިއެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު، އަޅަންޖެހޭ 
ޒަފުން ފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެންމެހައި މުވައްޅައިފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަ

 ކުރަން ވާނެއެވެ.ޢަމަލު

ވެށީގެ  ގެމަަސއްކަތު

ސާފުތާހިރުކަން 
 ބެލެހެއްޓުން 

ސާފުތާހިރުކޮށް  މާޙައުލުމަސައްކަތުގެ ވެށި ނުވަތަ ަމސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން ނުަވތަ   .13
 މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.އެންމެހައި ތަނެއްގައި ަމސައްކަތްކުރާ  ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ

 ރަށުން ޭބރަށް ިދއުާމއި

  ޗުއްޓީ ނެގުން
މުވައްޒަފަކު، އޭނާގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ  ގައިހާލަތުންމު އާ )ހ(  .14

އެ މުވައްޒަުފ  ،މުވައްޒަފެއްެގ ސުޕަވައިޒަރަކަށް އެންގުމަށްފަހު އެދުވަހަކު، 
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށް  24މަސައްކަތްކުރާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް މުވައްޒަފަކު  24މަވެސް ދެވިދާނެއެވެ. ނަ
އޭނާގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ ނުވަތަ މުވަްއޒަފަކަށް ލިބޭ ޮއްފ 

    ،އެހެން ރަށަކަށް ދެވޭނީ ވައިދުވަހުގައި، މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ރަށް ފިޔަ
 ރާތުގެ ހުއްދަ ނަގައިގެންނެވެ.އިސްފަމުވައްޒަފެއް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ އެންމެ  އެ

ން މުވައްޒަފުންނަށް ރަުށންބޭަރްށ ތީ މަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
         ބަހާއެއްގެ މަސައްަކތަށް ދަިތނުވާގޮތަްށ  އެ ،ދިއުމަށް ހުއްދަ ދޭންާވނީ

)ހަތްދިހަ ދޭއް(  72ވެގެން ގެ ތެރެއިން ގިނަލިބޭ އޮފް ދުވަސްތަކުމުވައްޒަފަކަށް  އެ
 ގަޑިއިރަށެވެ.

ނުވަތަ އޭނާެގ ުދވަހު، މުވައްޒަފަކަށް އޭނާގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ  )ނ(  
ޗުއްޓީ ނުނަގަިއ  ،ގަޑިއިރަށް)ހަތްދިހަ ދޭއް(  72އޮފް ދުވަހު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 
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އެ މުވައްޒަފަކު  ،ނީދެވިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންވާ
 އެކުގައެވެ. ޔާރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ އެންމެ އިސްފަރާތެއްގެ ހުއްދަ

ގޮސްހުރި މުވައްޒަފަކު  ން، ރަށުން ބޭރަށްތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ރ(  
ވެގެން ހުިރ ހަވާލުޖެހިއްޖެކަމަށް އެ މުވައްޒަފަކާ  ކޮންމެހެން ޑިއުޓީއަށް ނެެރން 

       ، ބަލަހަްއޓާ ބަާހއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މުވައްޒަފުްނގެ ކަންކަން ފަރާތަށް
އެ ފަރާތްތަަކްށ އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ެއންގުމުގެ ބާުރ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ގަވާއިުދ  ،މަލުުކރަންވާނީޢަގައި އި ސަލާމް ބުނުމުގައްޔާމުވައްޒަފުން ޗުއްޓީނެގުމު )ބ(  
ގަިއ  (ދުސަލާމް ބުނުުމގެ ގަވާއި ،ޗުްއޓީ ނެގުމާއި) R-98/2021ނަންބަރު 

 ްނނެެވ.ތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 ން، ރަށުން ބޭރަށްގޮްސ ހުރި މުވައްޒަފަކަށް ތީމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ (ޅ)  
ތަާކ ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑެތި ކަންތައް އެއްއަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސަ

     ދިނުމަށް ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައި
 ރަހެއް ނާޅައެވެ.މި މާއްދާ ހު

ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރު 

 ބެލުމާިއ، ތަްމރީނުކުުރން 
ދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުްނ ޚި ގެ ންއަދާކުރާ ފުލުހު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ ވަޒީފާ  .15

 ވާ ކަންތައްތަކަށެވެ. މިތިރީގައި ،ރަންވާނީއަމާޒުކު

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތްތައް،  ވާލުކުރާހަމުވައްޒަފުންނާ  )ހ(  
ފައިވާ ކޮށްވާލުކުރި މަސައްކަތްތައް ހައެ  ،ންތީމަ ވަޒަންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

 .މިންވަރު ވަޒަންކުރުން

ދުތައް ހާސިލުކުރުމުގައި މުވައްޒަފު އަދާކޮށްފައިވާ ުގސަ ޚިދުމަތުގެ މަދިވެހި ފުލުހުންގެ  )ށ(  
 .ދައުރާއި ފެންވަރު ދެނަގަތުން

 .ކަންތައްތައް މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ އެ )ނ(  

)ށ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މުވައްޒަފަށް ދޭންޖެޭހ  އާއިމާއްދާގެ )ހ(  މި )ރ(  
 ންތައް ކުރުމަށް މަގުަފހިކުރުން.ރީނުތައް ފާހަގަޮކށް، އެ ކައިރުޝާދާއި ތަމް

އެކިއެކި ަމޤާމުތަކަށް 
ކުެރވޭ ޢައްޔަނު

ފަރާތްތަކުގެ 
ބެކްްގރަުއންޑް 

 ޗެކްކުރުން 

   މި ގަވާއިދުގެ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ )ހ(  .16
ފަންކްޝަްނ  ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާނަްނބަރު( ވަނަ 2)ގެ )ރ( ވަނަ މާއްދާގެ  42

ލީޑަރސްގެ ގިންތިން ފެށިގެްނ މަތީގެ ގިންތީގައި ހިެމނޭ ޭރންކެއްގެ އޮފިސަރުން 
ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ،ކުރަންވާނީޢައްޔަނުކުރެވޭ މަޤާމުތަކަށް އޮފިސަރުން ޢައްޔަނު
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 ފަހުގައެވެ.ން ބެކްގްރައުންޑް ޗެކްކުރުމަށްމަތީ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ބަހާއެއްގެ ކަނޑައެޅޭ  )ށ(  
ކުރާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނަކީ، މި މާއްދާގެ ޢައްޔަނު ފައިކޮށްހަވާލުވަކި ޒިންމާއެއް 

އެފަދަ  ސް،ވިޔަ)ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގިްނތީގައި ނުހިމެނޭ އޮފިސަރެއް ކަމުގައި 
ޔަތުގެގޮތުްނ، އެ އިދާރީ ބަހާެގ ލިއްއޫކުރެވޭ އިދާރީ ބަހާގެ މަސްޢައްޔަނުއޮފިސަރަކު 

 ދާނެއެވެ.ކުރާ އޮފިސަރުގެ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކްކުރުމަށް ނިންމިޢައްޔަނުވަކި މަޤާމަކަށް 

ތުން ތަކުގައި، ބެކްގްރައުންްޑ ޗެކްކުރުމުގެ ގޮހާލަތްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ހިެމޭނގޮތަށް ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ 

 ކޮމިޝަަނރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގިދާނެއެވެ. ،ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމެއް

 ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެން މަުޢލޫާމތު؛ (1)   

 ލަޙަތު ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛ޞްމަ (2)   

އޮފިސަރުގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި، ފައިސާއާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ  (3)   
 މަޢުލޫމާތު.

ން ޢަމަލުކޮްށ، ތީމަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ރ(  
          ކޮށްފައިވާ އޮފިސަރުން މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭއިރު، ކަނޑައެޅޭ ޢައްޔަނު

 މު،ތަކެއްގައި މި މާއްާދގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަން ފޯވަކި މުއްދަތު
 ށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަ

އަދާކުރުމުގައި ނަޒާޙަތްތެރި  މަސްއޫލިއްޔަތު ވެސް، އޭނާގެ މަޤާމުގެ  ލުހަކީކޮންމެ ފު )ބ(  
ބަންޖެޭހ ފަރާތަކަށްވާތީ، ނލަގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯ އިއަދި ޤާނޫނާ

ން ކޮންެމ ތީމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން ކަނޑައަޅާ ގޮެތއްގެ
ވެސް، ފުލުހުންެގ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކްކުރުމާއި، ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި  ވަގުތެއްގައި
 ކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރެވިދާނެއެވެ.މަސްތުވާ ތަ

ދުޅަހެޔޮ ބައެއްގެ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފުލުހުންނަކީ،  ދިވެހި )ހ(  .17 ދުޅަހެޔޮަކން ދެމެެހއްޓުން 
 ފުލުހުްނނަކީ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ޖިސްމާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ދެމިިތޭބ  ގޮުތންނާއިނަފްސާނީ ގޮތުންނާއިޞިއްޙީ
ވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެ ކަމަށް ޓަކައި، ދި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް

 އެވެ.ފަހިކޮށްދޭންވާނެމަގު
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  ން ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމުގައިތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ފިްޓނަސް  އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވނެ ެއކަށީގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތުމީހެއްގެ މަޤާމުގެ  އެ

 .ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ

އެ މީހެއްގެ މަޤާމުގެ  ،މުވައްޒަފުންނަކީދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  )ނ(  
ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ،އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ދުޅަހެޔޮ މީހެއްކަން މަސްއޫލިއްޔަތު

 ދުމަތުން ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ.ހި

ން ދުޅަހެޔޮކަން ވަޒަންކޮށް ތީމަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެގެ )ނ( މި މާއްދާ )ރ(  
ފައިވާ ތަފާތު ޅައިގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ ބެލުމުގައި ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރުމަށް މި

 ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ތަފާތު މިންގަނުޑތަކެއް ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.

ންގެ ުދޅަހެޔޮކަން ވަޒަންކޮށް ން ފުލުހު ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ބ(  
ދުމަުތްނ ޚިދިވެހި ފުލުހުންގެ  ،ބެލުމުގެ މިންަގނޑުތަކާ ހަމަތަްއ ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ

ލާ އުސޫލުގައި، ވައިން އެކުލަ ތީމަ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ޅ(  
ނުވާ ނުވަތަ އެަފދަ މިންގަނޑުތައް ދުޅަހެޔޮ މިންގަނޑުތަކުން ފާސް ޞިއްޙީ

ގައި ދެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް މާޙައުލުނުހިފެހެއްޓޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ 
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން  )ހ(  .18 ހަދިޔާ 
ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ  ،ޅައިފިނަމަނުވަތަ ޭދން ހުށަހަ ،ހަދިޔާއެއް ދީފިނަމަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޕޯޓު އެކަން ން ތީމަ ގޮތުގެ ފައިވާ އުސުލާ އެއްގޮތްވާޅައިކަނޑައަ

 ހަދިޔާއެއްއެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭ  ގުޅިގެން ަމސައްކަތާފައިވާ ކޮށްހަވާލުމުވައްޒަފަކަށް  )ށ(  
އެހެން އި އަމިއްލަ މަންާފއެއް ނުވަތަ ނުވަތަ ދޭން ހުށަހަޅާ ހަދިޔާެއއްގެ ބަދަލުގަ

 މަނާކަމެކެވެ. ކަމެއް ކުރުމަކީއްވެސް އެ ގޮތުންމަންފާއެއް ހޯދައިދިނުުމގެ  ފަރާތަކަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާއާ  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅުމަށްފަހު، ފުލުހުްނެގ  )ހ(  .19 ޚިުދމަތުގެ ބޮންޑު 
)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  4ރާ ކޮންމެ މީހަކު އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކު

  ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

    ޚިދުމަތުގެ ބޮްނޑުގެ އިތުރުންވެސް،  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާން )ށ(  
އް ރެނާއެއްވެސް ކޯހެއް ނުވަތަ ސެމިދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން 
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 R-97/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ނުވަތަ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ފުލުހަކު ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ،
 ން ޚިދުމަތްތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާބަޔާން ގައި (ގުޅޭ ގަވާއިދު ދިނުމާ ތަމްރީނު)

 ކުރަންވާނެއެވެ.

   މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުެގ ބޮންޑު ފިޔަވައި،  )ނ(  
އަދާކުރަންޖެހޭ ބޮންޑުެގ މްރީނުތަކާއި ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުން ތަ

 ދިނުމާ  ނުތަމްރީ) R-97/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މުއްދަތުތައް ކަނޑައަޅަންވާނީ
 ންނެވެ.ތީމަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ގަވާއިދު ގުޅޭ

ޚިުދމަތްކުރަްނޖެހޭ 

މުްއދަތަށް ިޚދުމަތް 
ަމދަނީ  ،ނުކުރުމުން 

 ދަޢުވާ އުފުލުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު އެ މީހަކު ޚިދުމަތް  )ހ(  .20
ނުނިމެނީސް ވަޒީފާއިން ވަިކކޮށްފިނަމަ، އެ މީހަުކ  ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްޮކށް

ނެއެވެ. އަދި ނުކޮށް އޮތް މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންވާ ޚިދުމަތް
އެ މުވައްޒަފު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

 ންގަންވާނެއެވެ.ދެއްކުމަށް އަ

ްނ ފައިސާ ެދއްކުމަށް މުވައްޒަފަށް ތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ނަމަ، އެ މުވަްއޒަފު ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތަްށ ފަިއސާ ނުދައްކައިފި

އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް، ޚިދުމަތް ނުކުރާ މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސ 
 މަދަނީ ދަޢުވާ އުފުަލްނވާނެއެވެ.  ،ހޯދުމަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު އެ މީހަކު ޚިދުމަތް  (ނ)  
ނުނިެމނީސް އެ މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް އެދިގެްނ   މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްޮކށްކުރަންޖެހޭ

ދެއްކުމަށް ގައި ިޚދުމަތުގެ ބޮންޑުގެ ބާކީ މުއްދަތަްށ ފައިސާ ހާލަތެއްވަޒީފާއިން ވަކިވާ 
ދަީނ ްނ ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ، އެ ަފއިސާ ހޯދުމަށް މަތީމަ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ
 ވެ.ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެއެ

މުަވއްޒަފުން ކުުރން 

 މަނާ ސިާޔސީ  ކަންތައް 
ކަމެއްގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ  ،ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ެއއްވެސް މުވައްޒަފަކު )ހ(  .21

ގޮތަކަްށ  ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ބައިވެރިވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މި
ތައްތައް ކަމުގަިއ  ސިޔާސީ ކަންނުާވނަމަ، އަްނަނނިވި ކަންތައްތަކަކީ ބަޔާންކޮށްފައި
 ބެލެވޭނެއެވެ.

 ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން؛ ،މެއް ފުރުމާއިޤާސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެއްވެސް މަ  (1)   

ނުވަަތ  އެއްގެސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމްޢިއްޔާ (2)   
ތަ ހިލޭސާބަހަްށ މެއް ފުރުން ނުވަޤާނުވަތަ ކްލަބެއްގެ ެއއްވެސް މަ ގެތެއްޢަޖަމާ



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި               R-85/2022ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              122 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

 

13 
 

 ކޮށްދިނުން؛ ތެއްއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ސިޔާސީ މަސައްކަ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް  (3)   
ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބެއްެގ އެއްވެސް  ގެެތއްޢަނުވަތަ ޖަމާ އެއްގެޖަމްޢިއްޔާ

ރުމާއި، ޤަރާރު ހުށަހެޅުމާއި، ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި، ތަޤްރީރު ކު
ޤަރާރު ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އެފަދަ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގައި 

އެއްވެސް  ޢަމަލީ އެއްވެސް ދައުރެއް އަދާކުރުމާއި، އެފަދަ ޖަލްސާއަކަށް 
  މުވައްޒަފަކު ފޯރުކޮށްދިނުން؛އެހީތެރިކަމެއް އެއްވެސް

ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން  (4)   
ނުވަތަ އެފަަދ ކްލަބެއްެގ  ގެތެއްޢަނުވަތަ ޖަމާ އެއްގެއެއްވެސް ޖަމްޢިއްޔާ

ފަރާތުން ޕެޓިޝަނެްއ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ުނވަތަ އެފަދަ 
 އި ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން؛ޕެޓިޝަނަކަށް ސޮ

ތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަ (5)   
ނުވަތަ އެފަދަ ކްަލބެއްގެ ނުވަތަ އެއިްނ  ގެެތއްޢަނުވަތަ ޖަމާ އެއްގެޖަމްޢިއްޔާ

ފަރާތެއްގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ލީފްެލޓާއި، ކަރުދާހާއި، ބެޖާިއ، މި ނޫންވެސް 
 އިހެދުން؛ަބހައެފަދަ ތަކެތި ންކުރުން ނުވަތަ މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަނަލް ތަކެތި ބޭނު 

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް  (6)   
ބެއްގެ ނުވަތަ އެއިްނ ލަ ނުވަތަ އެފަދަ ކު ގެެތއްޢަނުވަތަ ޖަމާ އެއްގެޖަމްޢިއްޔާ

 ،ތަކެތި ަފދަފަރާތެއްގެ ބެޖާއި ނިާޝނާއި، ފާހަގަތަކާއި، ޕޯސްޓަރާއި، މި
މީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ނުވަަތ ހެދުމުގައި  ދުއްވާ އުޅަނދުގައި ނުވަތަ

 ެހދުން؛ ހަރުކުރުމާއި، އެފަދަ ތަކެތި އެހެން މީހުންނަށް ެފންނާނޭ ގޮތް

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިާވ  (7)   
ަލަބކުން ނުވަަތ ، ނުަވތަ އެފަދަ ކުަޢތަކުންނުވަތަ ޖަމާ އަކުންޖަމްޢިއްޔާ

ލުމެއް، ނުވަތަ ގައިފަދަ ފަރާތަކުން ބާއްވާ ސިޔާސީ ހިނމިނޫންވެސް އެ
ށް މުޒާހަރާއެއް، ނުވަތަ ފުޅަނދުުބރެއް ރޭވުމާއި، ނުވަތަ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަ

ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އެފަދަ ކަމެއްގައި  ހިންގާ ހަރަކާތެއް އިންތިޒާމު
 ވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން؛އެއް

ފައިވާ ލައިބަކަށް ކުރިމަތިޚާށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިމަކަޤާސިޔާސީ މަ (8)   
ދު ނުކުރާކަްނ ހާމަކުރުމުގެ އީދު ހޯދުމުގެޮގތުން ނުވަތަ ތާއީށް ތާކެންޑިޑޭޓަކަ
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 ކުރުން؛ ގޮތުން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އެއްވެސް ކަމެއް

އް، ނުވަަތ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް އެކުލެވޭ އާންމު ޖަލްސާއެއް، ނުވަތަ އެއްވުމެ (9)   
ބައްދަލުވުމެއް ރޭވުމާއި، ރޭވުމަށް  ޢީތިމާޖުފްލާއެއް، ނުވަތަ އެފަދަ އިޙަ

އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެފަދަ ތަްނަތނުގައި ތަޤުރީރުކުރުމާއި، އެފަދަ ޖަލްސާއެއް 
ނަކަށް މުވައްޒަފަކު ޢަމަީލގޮތުން ގޮސް ނުވަތަ ހަރަކާތެއް ހިނގަުމންާދ ތަ

 ކަމެއްގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ބައިވެރިވުން؛ އަޑުއަހަން ހުރުމާއި، އެފަދަ

ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަކަްށ ކުރިމަތިލާ  (10)   
ކެންޑިޑޭޓަކު ހިންގާ ކެމްޕޭނެއްަގއި މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އެހީެތރިވެދިނުމާއި، 

ރޭގައި އެއިން ފަރާތެއްގެ ކެމްޕޭނު އޮފީހުގައި ނުވަތަ ިއންތިޒާމުެގ ތެ
 މަސައްކަތްކުރުން؛ 

، ޢަތަކަށްނުވަތަ ޖަމާ އަކަށްސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާ (11)   
ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބަކަށް ތާއީދުކޮށް، ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް 

، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލިޔުމާއި، އެފަދަ ލިޔުމެއް
 ގޮތް ހެުދން؛ ނޭވަތަ އެހެން ފަާރތްތަކަށް ފެްނނާކުރުން ނުޝާއިޢު

ބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާއްވާ ޚާސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު އިންތި (12)   
ޔާސީ ވޯޓުލުމެއްގައި، ވޯޓުލާ ދުަވހު، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ނުަވތަ ސި

ގެންދިއުމަށް  ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ވޯޓުލާ ީމހުން ވޯޓުލާން ެގންދިޔުމާއި،
 ން؛އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އެހީތެރިވެދިނު

ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާއްވާ  (13)   
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ވޯޓުލުމެއްގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ 

ހަިއސިއްޔަތުން ކީލެއްެގ ނުވަތަ ވަހައިސިްއޔަތުން ފަރާތުން މަންޫދބެއްގެ 
ވަރެއްގެ ަހއިސިއްޔަތުން ނުވަަތ އޮބްޒާހައިސިއްަޔތުން ނުވަތަ މޮނީޓަރެއްގެ 
 އި، ވޯޓު ގުނާ ތަނުގައި ހުރުން؛ވޯޓުފޮށި ދޮށުގައި ހުރުމާ

ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާއްވާ  (14)   
ސް މީހެއްގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން މަޤާުމ ވޯޓުލުމެއްގައި، އެއްވެ

ބޭނުންކޮށްެގން އެއްވެސް ަވޢުދެއްވުން ނުވަަތ ބިރުދެއްުކން ނުވަަތ 
 އްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ދިނުން؛އިންޒާރެއް، އެ
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ފައިާވ ލައިޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އާންމު އިންތިޚާބަަކށް ކުރިމަތިއެއްވެސް ސިޔާސީ  (15)   
ށް ތާއީދު ހޯދުމުެގ ގޮތުން، ނުަވތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓަކަ

ފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ލައިނުވަތަ އާންމު ިއންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިއިންތިޚާބަކަށް 
ކާމިޔާބީއަށް ހުރަސްއެޅުމުގެގޮތުން މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްެގްނ މުވައްޒަފަކު 

، ނުވަތަ މަޤާމު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން
ނުވަތަ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުްނ، ނުވަަތ ވަޒީފާގެ  ،ދަށްކުރުން

ނާޔަަތކަށް ބަދަުލ ޢިމަސައްކަތުން އެކަހެރި ކުރުން، ނުވަތަ މުސާރަ ނުވަތަ 
ނާޔަތެއް ނުދީ ހިފެހެްއުޓން، ނުވަަތ ޢިގެނައުން، ނުަވތަ މުސާރަ ނުވަތަ 

ކަމެއް  ކުރުން ނުަވތަ މިިއންމިއިން ކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ވަޢުދެއް 
 ފާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް ދިނުން؛ކޮށް

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް  (16)   
ތަކަށް، މެންބަުރން ވެއްދުމަްށ މަސައްކަތް ޢަނުވަތަ ޖަމާ އަކަށްޖަމުޢިއްޔާ

 ފަދަ ކަމަކަށް ެއހީތެރިވެދިނުން؛ކޮށްދިނުމާއި، އެ

ލުމަކަށް ވައިލާ ގޮވައިދެއްގައި ގޮގުސައަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ މަޓީސިޔާސީ ޕާ (17)   
 .ުލންޓައިއިޖާބަ ދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްނުކޮށް ހުއް

ދައުލަުތގެ ިއދާާރއަކަށް 

ރަްސމީ ހަިއސިއްޔަތުން 
 ހާޒިުރވުން  

 ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކަށް، ނުަވތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކަށް )ހ(  .22
މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކަށް، މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ 

އެ ތަނަކުން ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުމުްނ  ،ހައިސިއްޔަތުން ހާޒިރުވާންވާނީ
 މުންނެވެ.މުވައްޒަފަަކށް އެންގު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ަބލަހައްޓާ ބަހާއިން އެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް މުވައްޒަފަކު  )ށ(  
ޑައަޅާ  ގައި ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުްނ އެކަމަށް ކަނމުވާރކިންގ ޔުިނފޯ ،ހާޒިރުވާންވާނީ

 ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.

ން މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައި )ނ(  
ހާޒިރުވަނީ، އެ އިދާރާއަކުން ުމވައްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގާ އެްއގުމަކާ ގުޅިގެންނަމަ، 

ނުވެވޭނަމަ، ހާޒިރުނުވެވޭ  އެފަދަ އެންގުމަކާ އެއްގޮތަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޒިރު
ްނ ތީއިވާ ގޮތެއްގެ މަފަޅައިމަލުކުރުމަށް ެއ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޢަގައި ހާލަތު

 ޢަމަލުކުރަންވާނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް  )ރ(  
ހާޒިރުވަނީ، ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަކި އިދާރީ ބަހާއަކުން އަންގާ އެއްގުމަކާ 
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ގޮތަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަްށ ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ، ގުޅިގެންނަމަ، އެފަދަ އެންގުމަކާ އެއް
ކުރިން އެ މުވައްޒަފު  ގެ)އެކެއް( ގަޑިއިރު 1ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމުގެ 

 ށް އެ ކަން އަންގަންވާނެެއވެ.ހާޒިރުވާންޖެހޭކަން އެންގި އިދާރީ ބަހާއަ

ވަޒީާފއިން ަސސްޕެންޑް 

 ކުރުން 
މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކުރާތާ  އްޒަފަކަށް، އެވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ މުވަ )ހ(  .23

މުވައްޒަފެއްގެ ކަންކަްނ  މުވައްޒަފަކަށާއި، އެ )ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ 24
 މުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.ބަލަހައްޓާ ފަރާަތށް ލިޔު

   ،ތުގައިގައި ހުންނަ މުއްދަނުސަސްޕެންޝަ ،ކުފައިވާ މުވައްޒަފަކޮށްސަސްޕެންޑް  )ށ(  
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެއްވެސް އިމާރާތަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ. މުވައްޒަފުގެ 

ކޮށްފައިވާ ތަންތަން މި ާމއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހަވާލުޢާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެން 
 ނުހިމެނެއެވެ. ރެޔަކުމާރާތްތަކުގެ މާނައިގެ ތެއި

ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިނަަމ،  ފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ ކޮށްސަސްޕެންޑް  )ނ(  
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ  24މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ަބަލހައްޓާ އިދާރީ ބަހާއަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ތެރޭގައި 

ފައިވާ ކޮށްކުށަކާ ގުޅިގެން ނުަވތަ ަތއުދީބީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑް  އީޖިނާ )ރ(  
ތައުދީީބ މައްސަލަ އެ މުވައްޒަފުެގ  ލިމައްޗަށް ތުހުމަތުުކރެވިގެން ބެމުވައްޒަފުގެ 

ފައި ހުިރ ކޮށްމައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންަމއިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑް 
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،މުއްދަތުގައި ލިބެންވާ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް

 ފަށް ދޭންވާނެއެވެ.ން، އެ މުވައްޒަތީމަ ގޮތުގެ

، ެއއްަގއިޖަމުިޢއްޔާ
 ޢަތެްއަގއި،ަޖމާނުވަތަ 

  ކުލަެބއްަގއިނުވަތަ
 ބަިއވެިރވުން 

ގެން ހިންާގ ރީ ކޮށްޓަޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސް )ހ(  .24
ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ،، ނުވަތަ ކުަލބެއްގައިގައިތެއްޢަނުވަތަ ޖަމާ އެއްގައިޖަމުޢިއްޔާ

 ނެއެވެ.ޚިދުމަތުން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިެވވިދާ

ނުވަތަ  އެއްގައިދެއް ހާސިލުކުރުމަށް މަސްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާގުސަމައެއްވެސް ސިޔާސީ  )ށ(  
 ރިވުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.، ނުވަތަ ކްަލބެއްަގއި މުވައްޒަފުން ބައިވެގައިތެއްޢަޖަމާ

ން ހުއްދަީދގެން މުވައްޒަފަކު ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ()ނ  
ނުަވަތ ފަރާތުން  ގެތެއްޢަ ޖަމާނުވަތަ  ،އެއްގެ ފަރާތުންބައިވެރިވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ

ަލބެއްެގ  ނުވަތަ ކު ގެ ތެއްޢަޖަމާނުވަތަ   އެއްގެލަބެއްގެ  ފަރާުތން އެ ޖަމުިޢއްޔާކު
ސްތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ދާއި އަސާ ގުސައަސްލު މަ

    ގިއްޖެނަމަ، އެ ަކން އެންގުމަށްފަުހ، ނޢަމަލުތަކެއް ހިންގާކަން މުވަްއޒަފަށް އެ



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި               R-85/2022ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              122 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

 

17 
 

ކީ މުވައްޒަފުގެ ަލބަކުން  ވަކިވުމަނުވަތަ ކު ތަކުންޖަމާޢަނުވަތަ ، އަކުންއެ ޖަމުޢިއްޔާ
 ޒިންމާއެކެވެ.

 ކުޅިަވރު މުާބރާތްތަުކގައި
 ބަިއވެިރވުން 

ނުވަތަ  ބަކުންލަކު ،ލަބުން ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ފިޔަވައިޕޮލިސް ކު )ހ(  .25
ކުން ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ފުލުހުންަންށ ތަޢަނުވަތަ ޖަމާ އަކުންޖަމުޢިއްޔާ

 ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިިބގެންނެވެ. ބައިވެރިވެވޭނީ، ދިވެހި ފުލުުހންެގ ޚިދުމަތުން

ނަަމވެސް، ދިވެހިރާއްޖެ ޮއތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
 ރު ކުޅުމަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.ކުރާ ޤައުމީ ޓީމެއްގައި ފުލުހަކު ކުޅިވަލުތަމްސީ

އިސްިތސްާނވާ 

 ފަރާތްތައް 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އިންޓެލިޖެންސްގެ  )ހ(  .26

ކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އިދާރީ ބަހާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ތެރެއިްނ މަސައް
ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންާވ ބައެއް ކަންތައްތަަކށް  ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި ބައެއް

އޮފް ޕޮލިސްއަށް ކޮމިޝަނަރ  ،ޢަމަލުކުރުން އިސްތިސްނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ަނމަވެސް، އެފަދައިން އޮތް  )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ  )ށ(  
ްނ ތީމަ އިސްތިސްނާކުރާ ކުރުމަކާ ގުޅިގެން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެެގންވާ ގޮތުގެ

  ނާޔަތެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ލިބިދިނުމަށް މި މާއްދާ ުހރަހެއްނާޅައެވެ.ޢި ލިބިދޭންޖެހޭ 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ގެ މަސައްކަތު ގަޑި ހާލަތު މު އާން  އި ހާލަތާ އޮޕަރޭޝަނަލް 

އޮޕަރޭަޝނަލް 

 ސްޓޭޓަސް 
މެދުވެރިވެދާނެ  ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ސްޓޭޓަސް ބެހިފައިވަނީ )ހ(  .27

ތަކުގެ މައްޗަްށ ިބނާކޮށް، ުފލުހުންގެ ޚިދުމަްތ ދިނުމަށް ދިމާވެދާެނ ހާލަތްއެކި 
ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކަްށ  ލުކަމެއްދަތިތަކާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގަިއ ޚާއްޞަ ސަމާ

ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. މިގޮތުން އޮޕަރޭޝަނަލް ސްޓޭޓަސްގެ އެކި ލެވެލްތަކުގައި ޑިއުޓީތަކަްށ 
އަންނާނެ ބަދަުލތަކާއި، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި، ފުލުުހްނ 

އޮފް ޕޮލިސް  ކޮމިަޝނަރ ،ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭނެ ފަރާތްތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް
 ލަންވާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ

  ލާ އުސޫލުގައި، ވައިން އެކުލަ ތީމަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ލަތަކާ ގުޅިގެން ޢަަމލުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހާދިމާވާ 
 ރުމަށް ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ.ލުކުފައިވާ ރީޖަންތަކުގައި، ތަފާތުކޮށް ޢަމަކޮށްޤާއިމު
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ގައި ހާލަތު އާންމު 
 މަަސއްކަތްކުރުން 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ތަކުގައި، މުވައްޒަުފންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީހާލަތްއާންމު  )ހ(  .28
މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރަން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަގުތެވެ. މި ގޮތުން 

ވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތު ކަނޑައެޅިފަިއ ތަކުގައި މުހާލަތް އާންމު 
 )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރަށެވެ. 84ާތއަކު ފުއޮންނަންވާީނ، މަދުވެގެން ހަ

ެއ މުަވއްޒަފަކު ނިންމަންޖެޭހ  ،ނަމަވެސްއޮތް ރަސްމީގަޑި ވަކި ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައި  )ށ(  
ބަހާެގ  ، ޓަކައި އްކަތްތައް ިނންުމމަށްއެ މަސަ ،މަސައްކަތްތައް ނުނިންމި ހުރެއްެޖނަމަ

ވެރިއަކު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު އަންގާ ގޮތެއްެގ 
 މެ މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.މަތިން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުކު

ދަންފަޅިއެއްގެ  އެ ،ޑިއުޓީ ބަހައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ  )ނ(  
 ޑިއުޓީ ގަޑިއެވެ.

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  24ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ  )ރ(  
)ތިނެއް(  3ގައި މަސައްކަތްކުރާނީ ހާލަތުފައިވާ ދާއިރާތަކުގައި، އާންމު ޅައިކަނޑައަ

 ދަންފަޅިއަކަށެވެ.

ގަިއ ހާލަތެއް އެއްގޮތަށް، ނުވަަތ އެފަދަ ގެ ސަބަބުން ުކރެވޭ ޕްލޭނާހާލަތެއްދިމާވާ  )ބ(  
އްލުކުރެވެންދެން ޑިއުޓީ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއުމުެގ ޙަ އްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ޙަ

 ހުންނަ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިސްކޮށް  ގައިއެ ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއް ،އިޚްތިޔާރު

ަގއި ހާލަތުޚާްއޞަ 
 މަަސއްކަތު ގަޑި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މަސައްކަތު ވަގުތު ކަނޑައަޅައިފައިވާ  28ގެ މި ގަވާއިދު )ހ(  .29
ގައި ނުވަތަ ގިނަ ައދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހާލަތެއް ، ދިމާވާ ކުއްލިމިންވަރު ފިޔަވައި

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަެތއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެްއ 
އެ ކަމެއް ކޮންޓްރޯލުވުމާ ހަމައަށް  ،ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައިހުއްޓުވައި ކޮންޓްރޯލުކުރަން 

ފިލައިިހނގަްއޖެކަމަށް ކަނޑައެޅުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަްށ  ހާލަތެއްނުވަތަ އެ 
ފައިވާ މުވައްޒަފުން ކޮށްހަވާލުއެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ، ރަކާތްތެރިވުމަށް އަންގަންދެން ހަ

 ވާން ވާނެއެވެ.ގައި ހަރަކާތްތެރިއެ މަސައްކަތު

ގޮތަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުނު  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި )ށ(  
ިނދުމާއި އަރާމުކުރުމަށް  ،ލަތަކާ ގުޅޭގޮތުންހާމުވައްޒަފުންނަށް އެ  ،ސްވިޔަކަމުގައި 

 ވަގުތު ދޭންވާނެއެވެ. 
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 ހުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމާއި، ގަޑިޖެ 

ވެސް، އެ ުމވައްޒަފުގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީ ގަޑިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު )ހ(  .30 އޮފީހަށް ހާިޒރުވުން 
ވަގުތު ފެށުމުގެ ކުރިން އޮފީހަްށ ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު ހާޒިރުވުމަށްފަހު، 

އްޒަފު ހާޒިރުވިކަން ން އެ މުވަ ތީޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަނހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަ
 ކުރަން ވާނެއެވެ. ޑުރިކޯ

މުވައްޒަފަކަށް ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ވަކި ކަމަކާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް ރަސްމީ ޑިއުޓީ  )ށ(  
ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވެވިދާނެަކމަށް ބެލެވޭނަަމ، އެ ކަމެްއ އެ މުވައްޒަފެއްގެ 

ން ރަސްމީ ތީމަ ގާ ގޮތެއްގެޕަވައިޒަރަކު އަންސުޕަވައިޒަރަށް އެންގުމަށްފަހު، އެ ސު
 ވެ.ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެ

އެ މުވައްޒަފު ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ  ،މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނީ )ހ(  .31 ގަޑިެޖހުން 
 ވަތަ ޑިއުޓީއަށް ނުކުތުުމްނނެވެ.ފަހުން އޮީފހަށް ނު ޓުގެ)އެކެއް( މިނި 1

އަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް، ވެސް، އެ މުވައްޒަފު ރަސްމީ ޑިއުޓީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު )ށ(  
ން އެ މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ތީމަ އަންނަނިވި ގޮތުގެ ،އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު

 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިކޯޑުހާޒިރުވިކަން 

  ަފއި ހުންަނ ސައިތައް ހަމަޖައްޒިރީގައި ސޮއިކުރުމުގެ އިންތިޒާމުހާ (1)   
 ން؛ހާޒިރީގައި ލިޔެ ސޮއިކުރު ،ގަޑި ގައި ނަަމ، ހާޒިރުވިތަންތަނު

ންކަން ވަސީލަތެއް ބޭުނންކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ ހާިޒރީ ކަ ކްއިލެކްޓްރޯނި (2)   
      ތަންތަނުގަިއ ފައި ހުންނަސައިތަްއ ހަމަޖައްބެލެހެއްޓުމުގެ އިްނތިޒާމު

 .ރިކޯޑު ކުރުން  ހާޒިރުވިކަން އެ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފު

މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެވުނީ، އޮފީުހެގ  )ނ(  
ވާނަމަ،  ހާޒިރީ  މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މަސައްކަތެއް އެކަން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިކޯޑުއެ މުވައްޒަފު ހާޒިރުވިކަން  ،އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ  ،ންމުމަށްފަހު ނި

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރުވިޔަސް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ  )ރ(  
ނުވަތަ ހާޒިރީ ފޮތުގައި ސޮއިނުކޮްށ  ،އޮވެއްޖެނަމަމަތިން ހާޒިރުވިކަން ރިކޯޑު ނުކޮށް 

ށް އެހެންވެސް ގޮތަކުްނ ނުވަތަ ހާޒިީރ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަ ،ވެއްޖެނަމައޮ
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 އޮވެއްޖެނަމަ، ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ. ހާޒިރުވިކަން ނޭނގި

ޤުުދރަީތގޮތުން ިދމާވާ 
ކަމެްއގެ ސަަބބުން 

ޑިއުޓީއަށް ުނނުކުެމވޭ 
މުަވއްޒަފުން ގަޑި ނުެޖހޭ 

 ގޮތަށް ހަަމޖެްއސުން 

     ރުވާންޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް ހާޒިރު ނުވެވުނީ ގަޑިޖެހުމުގެރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒި )ހ(  .32
ކުރިއްސުރެ މެދުނުކެނޑި ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ  ގެ)ތިރީސް( މިނިޓު 30

 ދުރަތީ ކަމެއް ދިމާވެގެން ކަމުގައި ޤު ދަތުރު ނުކުރެވޭ ވަރަށް ަކނޑު ގަދަވުން ފަދަ 
 ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ. ދުވަހު ގަޑި ނުޖެހޭ ވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު އެ

މެދުވެރިވެގެން  ާހލަތެއްނޫން އެހެން ކަމެއް ނުވަތަ  ހާލަތް މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  މި )ށ(  
އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ  ،ގަޑި ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަންވާނީ

 ންނެވެ.ތީބަހާއެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އި މުނާސަބަތުތަކުގައި ހެދުން އެޅުން އްޔާ މަސައްކަތު ގަޑީގަ 

މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި  ޔުނީފޯމު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން އެ )ހ(  .33 ޔުނީފޯމު ެއޅުން 
ުދ ގަވާއި ،އުޅޭއިރު، ހުންނަންވާނީ ޔުނިޯފމުގައެވެ. ޔުނިފޯމު އަޅައިގެން އުޅެންވާނީ

 ގޮތަށެވެ. ގައިވާ (ފޯމުގެ ގަވާއިދުޔުނިފުލުުހންގެ ) R-10/2022ނަންބަރު 

ރީތިކޮށް ސާފުކޮށެވެ.  ،ޔުނީފޯމު އަޅާ މުވައްޒަފުން ޔުނީފޯމު ބަހައްަޓންވާނީ )ށ(  
މުވައްޒަފުން ޔުނީފޯމު އަޅައިގެން ތިބޭ ގޮތް، ރަސްމީ ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއް ފެށުމުގެ 

ބަލައި އެއްގައި އިސްކޮށް ހުންަނ ފަރާތުން އެ ޑިއުޓީ ދަްނަފޅިކުރިން، 
ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ަބލައި ޗެކްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭކަމަށް 

 ވައްޒަފަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ފާހަގަވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެ މު

ފޯރމަލް ިސވިލްސް 

 ހެދުން 
 ،ޓީގައި އުޅޭއިރު ފޯމަލް ސިވިލްސް ހެދުން އަޅާނީފުލުހުންގެ ތެރެއިން ރަސްމީ ޑިއު  .34

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ބައެކެވެ. އަދި ފޯމަލް ސިވިލްސް ހެދުން އަޅައިގެން 
 ގައިވާ  (ފޯމުގެ ގަވާއިދުޔުނި)ފުލުހުންގެ  R-10/2022، ގަވާއިދު ނަންބަރު އުޅެންވާނީ
 ގޮތަށެވެ.

ރަްސމީ ޑިއުޓީ ނޫން 
 ވަގުުތަގއި އޮފީުހގެ

މަަސއްކަތަށް 
ނުކުންނަިއރު ހެުދން 

 އެޅުން 

ހެން މަސައްކަތަްށ ނުކުންނަ ފިރި ހުގެރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް ނޫން ގޮތަށް، އޮފީ )ހ(  .35
އެކު އަތްދިގު ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ީޖންސަކާ ނުމުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ، ދިގުފަޓުލޫ

ައދި މި ގޮތަށް ހެދުްނ  ނުވަތަ އަތްކުރު ގަމީސް ނުވަތަ ގިރުވާނުލީ ޓީޝާޓެވެ.ގަމީސް 
 އެކަށީގެންވާ ަފއިވާނެއްގައެވެ.ނުވަތަ  ޓުގައިބޫ ،އަޅާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ
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ރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް ނޫން ގޮތަށް، އޮފީސް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ އަންހެްނ  )ށ(  
 ،ނޫން ދަބާ ޚިލާފުއަ ފާސްކުރިހެދުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތުގެ  ،މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ

ލާ  މުޖުތަމަޢު ބަލައިަގންނަ، އެަކށީެގންވާ ހެދުމެކެވެ. ނުަވތަ ހަރުވާޅާއި އެއާއެކުގައި
ބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ސަމަތީބައި، ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާ 

ންވާ ބޫުޓ އެކަށީގެ މާއި،މިނޫންވެސް ޖަމާޢަުތގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ ހެދު ،ހެދުމާއި
 އިވާނެކެވެ.ނުވަތަ ފަ

ކުާރ ތުޒިންމާދާރުަކމާއެކު ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ބަޔަކަށްވާތީ، މުޢާމަލާ ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ )ނ(  
ގެންޖެހޭނެީތ، ފުލުހުްނގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ނށް އެ ފުލުހަކު ފާހަަގކޮށް އެފަރާތްތަކަ

ފައި ޅައިށް ހެދުން އަކަގޭނެ ގޮތަނއުޅޭއިރު، އެ ފުލުހަކީ ކާކުކަން ފާހަގަކުރަން ނޭ
 ނުވާނެއެވެ. ހުރެގެން

ރަްސމިއްޔާުތަގއި 
ބަިއވެިރާވއިރު ެހދުން 

 ބަހައްޓަްނވީ ޮގތް 

އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފިރިހެން މުަވއްޒަފުން ތިބެންާވނީ އެފަަދ   .36
ށް ރަސްމިއްޔާތަކަ މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެދުމެއްގައި ނުވަތަ އެ

 ކަނޑައަޅާ ހެދުމެއްގައެވެ. ދިއުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން

ރަްސމީ ޑިއުޓީ ނޫން 

ވަގުުތަގއި އޮފީުހގެ 
މަަސއްކަތަށް 

ނުކުންނަިއރު 

ބޭނުންުކރުން ހުްއދަނޫން 
 ހެދުާމއި ތަކެތި 

، މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ޑިއުޓީ ނޫން ވަގުތުގައި އޮފީހުގެ މަސަްއކަތަށް ނުކުންނައިރު  )ހ(  .37
 އަންނަނިވި ބާަވތުގެ ހެދުމާއި ތަެކތި ބޭނުންކޮްށގެން ނުވާނެއެވެ.

 

އަޚްލާޤީގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ިޢބާރާތް ނުވަތަ ކުރެހުން ހިމެނޭ ނުވަތަ އެފަދަ  (1)  
 ފައިވާ ހެދުން؛ހައިކާޓޫނު ނުވަތަ ފޮޓޯ ޖަ

 ، ކުރު ހަރުވާޅު؛ޅާއިބާރު ހަރުވާ (2)  

 ޅުވާފަދަ ތުިނ ހެދުން؛ ގައިގެ ހަންގަނޑު ފާ (3)   

 ފެންފައިވާން؛ (4)   

 ،ވާނީވާއިރު ހެުދން ބަހައްަޓންހާޒިރުރިސެޕްޝަންތަކަށް  ރަސްމީ ޖަލްސާތަކާއި )ށ(  
 ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 ޓުމަށް ބުނެފައިވާނަމަ އެގޮތަށް؛ވަތު ކާޑުގައި ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން ބެހެއްޢުދަ (1)   

އި ފުލުހުން ދިއުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ވަކި ޔުނިފޯމެއްގަ (2)   
 އެ ޔުނިފޯމުގައި. ،ކަނޑައަޅައިފިނަމަ
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ބޮލުގެ ިއސްތަިށގަނޑު 
 ހުންނަްނވާނެ ގޮތް 

 ،ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ  މުވައްޒަފުންނާއިއަންހެން   .38
 ގޮތަށެވެ.  އާ އެއްގޮތްވާ (ފޯމުގެ ގަވާއިދުޔުނި)ފުލުހުންގެ  R-10/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ގަހަނާ ެއޅުާމއި 
 ޒީނަތްތެިރވުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަީކ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް މުހިންުމ  )ހ(  .39
ވެފައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ  ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް

މުވައްޒަފަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ހަމަަތއް ހިފަހައްޓަންޖެޭހ  އަދާކުރާ ކޮންމެ
ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޓެޓޫ  ،ބައެއްކަމަށްވާތީ، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު

 ފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.ހައިޖަ

 ޒީނަތްތެރިވުމުގައި ޅައި ފިިރހެން މުވައްޒަފުން، ގަހަނާއަ މުވައްޒަފުންނާއިއަންހެން  )ށ(  
 ފޯމުެގ ޔުނި)ފުލުހުންގެ  R-10/2022، ގަވާއިދު ނަންބަރު ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ގޮތަށެވެ. އާ އެއްގޮތްވާ (ގަވާއިދު

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 

 ދަފުަތރުމުަވއްޒަފުްނގެ 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ،ދަފުތަރު މުވައްޒަފުގެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެހައި )ހ(  .40
ހަމަކޮްށ މަރުކަޒީގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ އިދާރީ ބަހާއިން އަދާ

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 ދަފުތަރު ން ުމވައްޒަފުންގެ ތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
މަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަފާުތ ދިެވހި ފުލުހުްނގެ ޚިދު ،ބެލެހެއްޓުމުގައި

ވަކިވަކިން ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ. މިގޮތުން  ދަފުތަރުގިންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ 
އް ވަކިްނ ތަަދފުތަރުމުވައްޒަފުން ނިސްބަތްާވ އަންނަނިވި ގިްނތިތަކުގެ 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 ފުލުހުން؛ (1)   

 ން؛ޕޮލިސް ރެކްރޫޓު (2)   

 އިވާ ފުލުހުން؛ރިޓަޔަރ ކޮށްފަ (3)   

 ؛ވައްޒަފުންމުފައިވާ ކޮށްވަޒީފާއިން ވަކި (4)   

 ރީ.ޓަޝަހީދުންގެ ރަޖިސް (5)   
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ތައް ކޮމްޕިުއޓަރައިޒް ޕްރޮގްރާމެއް ދަފުތަރުމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  މި )ނ(  
 ދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ.މެ

ގަިއ ފުލުހުންގެ ނަންތަްއ ަދފުތަރުޮކށް ބެލެހެއްޓުމުގައި، ދަފުތަރުތައް ގެ މަޤާމުފުލުހުން )ރ(  
މަތީ ރޭންކާއި މަތީ  ،ހިމަނަންވާީނ، ފުލުހުންގެ ރޭންާކއި ގްރޭޑްތަކުގެ ތަރުތީބަށް ބަލައި

     ،ގޮަތށެވެ. މިގޮތުްނ ަތރުތީބު ެބލުމުގައި ގްރޭޑުން ފެށިގެން ތިރިއަށް ަތރުތީބުވާ
ތެރެއިން  ގައި ހިމެނުމުގައި އޭގެދަފުތަރުއްގެ އެއް ގްރޭޑެއްގެ ދެ ފުލުހަކު އެއް ރޭންކެ

 ރވިސް ސަ  ޚާއިއިސްކަންދޭންވާނީ، ރޭންކް، ގްރޭޑް، ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ލިބުުނ ތާރީ
 ނަންބަރަށް ބަލައިގެންނެވެ.

އަންގައިދޭ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމަށް ނުވަތަ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  )ބ(  
)ސާޅީސް އަށެއް(  48އެ ބަދަލެއް  ،ލޫމާތަކަށް ބަދަލެްއ އަތުވެއްޖެނަމަޢުކާޑުގައިވާ މަ

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަާހއަށް އެ މުވައްޒަފަކު  ގައިތެރޭގެ ގަޑިއިރު
 ،ރުމަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާއިން ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން ހުށަހަޅާއި

 ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.ގުޅޭ ރަސްމީ  އެކަމާ

     ބެލެހެއްޓުމުގައި،  ދަފުތަރުމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  )ޅ(  
     ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް 

. މިގޮތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ރިކޯޑު ވަކި ރެކޯޑު ފައިލެއް އޮންނަންވާނެއެވެ
 ވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.ފައިލުގައި އަންނަނި

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމު؛ (1)   

 ދުތަުކގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީ؛ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ސަނަ (2)   

 ،ފައިވާނަމަޅައިން ުހށަހަކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަްނތަނުން ދީފައިވާ ލިޔު (3)   
 އެ ލިޔުންތައް؛

 ހުްނގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު؛މީ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ (4)   

 ގެ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛ވަޒީފާ ދިންކަމު (5)   

 ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު؛ (6)   

 ކޮޕީ؛ބަދަލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ  ވަޒީފާ/ރޭންކް/މަޤާމު (7)   
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 ބަޔާނުގެ ކޮޕީ؛ވަޒީފާ  (8)   

ފައިާވ ވައިފޮނު ،ފައިވާނަމަވައިމުސާރައަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ލިޔުމެއް ފޮނު (9)   
 ލިޔުން؛

 ؛ޓުފިކެޓުސެ  ންސަލާ (10)   

 ޓީ ދިންކަމުގެ ލިޔުން؛ޗުއް މާއި،ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔު (11)   

ކޮށްަފއިވާނަމަ، ފުރިހަމަކުރި ކޯހާބެޭހ މަޢުލޫމާތު ތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަ (12)   
 ކޮޕީއާއެކު(؛ ފިކެުޓތަކުގެޓު)ލިބިފައިވާ ސެ

 ޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކުގެ ރިކޯޑު؛ނުވަތަ ޑިސި ރިކޯޑުމުވައްޒަފުގެ ކުށުގެ  (13)   

 ތައުދީބީ މައްސަލަތަކުގެ ރިކޯޑު؛ކޮށް ނިިމފައިވާ ތަންފީޛު (14)   

ުތން އަދަބެއް ޢަޝަރީ ގެންވެ ށްފަހު ޤާނޫނީޮގުތން ބަންދެއްވަޒީފާ ލިބުމަ (15)   
 އެ ކަމުގެ ރެކޯޑު؛ ،ލިބިފައިވާނަމަ

އެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ  (16)   
ކަމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްާވމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި ދިވެހި 

 މަޢުލޫމާތު؛އެކަމުެގ  ،ފައިވާނަމަވައިދުމަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ފޮނުފުލުހުންގެ ޚި

 ؛މަޢުލޫމާތުކޮށްފައިވާ ާޚއްޞަ މަސައްކަތުގެ ހަވާލުވަގުތީ ގޮތުން  (17)   

 ރި ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛ވަޒީފާ ބަދަލުކު (18)   

 ކޮޕީ؛ގާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަން (19)   

  އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛ވަޒީފާ (20)   

 ކަމުގެ ޗިޓު ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ؛ސިއެކި ބާވަތުގެ އެލަވަންސްތައް ަހމަޖެއް (21)   

 ؛މުޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯ ( 22)   

މުވައްޒަފުން ކުރާ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާއި ބައިވެރިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުން  (23)   
 މުގެ ހަނދާނީ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ؛ކުރުއަގުވަޒަން ފައިވާދީ

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި               R-85/2022ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              122 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

 

25 
 

ހުއްދަތަކުގެ  ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން (24)   
 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ؛

 ޖަވާބު؛  ގެސިޓީ އާއި،މުވައްޒަފުން އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ސިޓީ (25)   

 ރީ؛ޓަގެ ޢާއިލާގެ ރަޖިސްމުވައްޒަފުން (26)   

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުްނ، ދިވެހި ފުލުހުންެގ  )ކ(  
ފައިވާ ނުވަަތ ދީކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ލުޚިދުމަތް މެދުވެރިވެގެން ތަޢުީލމު ހާސި

        ފައިވާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ައންނަނިވި މަޢުލޫާމުތ ތަމްރީނުކޮށް
  ރިކޯޑުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.މުވައްޒަފެއްގެ އެ

ފައިާވ ޅައިގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަމު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާނުވަތަ ހުގައިކޯ (1)   
 ފޯމު؛

 ގުޅޭ އިޤްރާރު ފޯމު؛ މާނުވަތަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާގުޅޭ  ހާކޯ (2)   

ސަނަދުގެ  ބިފައިވާ މަ ކުރުމުން ލިކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަ (3)   
 ކޮޕީ؛ 

 އެ ލިޔުން. ،ކޯހުން ޚާއްޞަ ވަނައެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ (4)   

ލޫމާތު، މަޢު ރާކުޑުކޯރި ގައި ދަފުތަރުން މުވައްޒަފުންގެ ތީމަ ގޮތުގެ މި ގަވާއިދުގައިވާ )އ(  
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބެލޭެނ  މުވައްޒަފަކު އެ ،ވެސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ޒާމުއިންތި

ލޫމާތާިއ މުވައްޒަފުްނގެ ޒާތީ މަޢުމަޢުލޫމާތަކީ،  ރާކުޑުކޯ ރިގައި ދަފުތަރުމުވައްޒަފުންގެ  )ވ(  
ކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެހެން ބަަލންޖެޭހ ސިއްރު ލިޔުންތަކަކަށްވާތީ، ރަސްމީ މަސައް

ބަލައި ހަދައިގެްނ  ޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ރިކޯޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތުމުވައްޒަފަކު ފި
 ނުވާނެއެވެ. 

މުަވއްޒަުފގެ ޢާއިލާ 

 ރީ ކުރުން ޓަރަިޖސް
 ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ،ޢާއިލާ އްގެމުވައްޒަފެކޮންމެ  )ހ(  .41

 ވާނެއެވެ.ކުރަން ރީޓަދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ރަޖިސް ،ންތީމަ
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 )ށ(  

 

ރީ ޓަންެގ ޢާއިލާ ރަޖިސްމުވައްޒަފުން ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
އަންނަނިިވ  ،ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އެ ފޯމުގައި ޞައެކަމަށް ޚާއް ،ކުރަންވާނީ
 ފައި ހުްނނަްނވާނެއެވެ.ނައިތު ހިމަމަޢުލޫމާ

 ހަމަ ނަން؛މުވައްޒަފުގެ ރޭންކާއި، ފުރި (1)   

 ؛ސް ނަންބަރުރވިސަ (2)   

 ކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛ އަނބިމީހާ/އަނިބން ނުވަތަ ފިރިީމހާގެ ކާ (3)   

 މައިންބަފައިންގެ މަޢުލޫާމތު؛ (4)   

 ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު؛  (5)   

  ޓު؛ފިކެޓުވަރީގެ ސެ (6)   

 .ޓުފިކެޓުމަރުގެ ސެ (7)   

ނުވަަތ  ،ޓަކައި، ފުލުހަކު ކައިވެއްޏެއް ކޮށްފިނަމަ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް މި މާއްދާގެ  )ނ(  
މުވައްޒަފުންގެ  ،)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7ރަސްމީ ބަންދުނޫން،  ،ވަރިކޮށްފިނަމަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން 

ޢާއިލާއަށް އަންނަ ބަދަުލތަްއ  ،ރީކުރުމަށްފަހުޓަސްމުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާގެ މަޢުލޫމާތު ރަޖި )ރ(  
ުނވަަތ  ބިއްޖެނަމަ،އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބޭުނމުގައި، މުވައްޒަފަށް ދަރިއަކު ލި

މުވައްޒަފުންގެ  ،ގެ ތެޭރގައި)ހަތެއް( ދުަވހު 7 ގެ މެންބަރަކު ނިޔާވެއްޖެަނމަ،ޢާއިލާ
 އަންގަންވާނެއެވެ.ކަން އެކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން 

އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ  ،އެކުފޯމާ ކުރާރީޓަޢާއިލާ ރަޖިސް ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން )ބ(  
 ކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެންމެހައި ލިޔެ

 ހަވަނަ ބާބު 
 ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަކުގެ އޮނިގަނޑު 

ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަާކއި، 
ރޭންކުތައް 

 އިވާ ގޮތް  ފަ ކޮށްގިންތި

ގޮތުގެ  އަންނަނިވި ،ތިރިއަށް މަތިން ،ރޭންކުތައް ތަރުތީބު ކުރެވިގެންވަނީ ފުލުހުންގެ )ހ(  .42
 ންނެވެ.ތީމަ

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް؛ (1)   
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 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް؛ (2)   

 އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް؛ (3)   

  އޮފް ޕޮލިސް؛ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް (4)   

 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް؛ (5)   

 ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް؛ (6)   

 އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް؛ (7)   

 އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް؛-ސަބް (8)   

 ސީނިއަރ ސާޖަންޓު؛ (9)   

 ސާޖަންޓު؛  (10)   

 ކޮންސްޓަބަލް. (11)   

 )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ރޭންކުތައް ދަރަޖަކުރެވިފައިވަނީ މި މާއްދާގެ )ށ(  
 އަންނަނިވި ދެބަޔަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ،ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން: ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނަކީ (1)    
( ވަނަ ަނންބަރުެގ ނިޔަލަށް 7( ވަނަ ނަްނބަރުން ފެިށގެން )1)

 ގެ އޮިފސަރުންނެވެ.ވާ ރޭންކުތަކުބަޔާންކޮށްފައި

      ،ކޮމިޝަންޑް އޮިފސަރުންނަކީ-ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުްނ: ނޮން-ނޮން (2)    
( ަވަނ ނަންބަރުގެ 11( ަވނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )8މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ )
 ވާ ރޭންުކތަކުގެ އޮފިސަރުންނެވެ.ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ހިމެނޭ މަޤާމުތަކާއި، އެ މަޤާމުތަކުެގ  ފުލުހުންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި )ނ(  
        ރޭންުކތަކުގެ ގިންތިތަކާިއ، ކުރެވޭނެ ފުލުހުންގެހަވާލުތައް، މަސްއޫލިއްޔަތު

ުރތަކާއި، އިޚްތިޔާރުތައް ގިންތިތަކުގައި ހިމެނޭ ރޭންުކތަކުގެ ފުލުހުންަނށް ލިިބދޭ ބާ އެ
ކައި، ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަްއ މަޤާމުތައް ތަރުީތބު ކުރުމުގެ ބޭނުަމށް ޓަ ،ކަނޑައަޅައި

 އެއް( ގިންތިއެއްގެ މައްޗަށެވެ.)ހަ 6ފައިވަނީ މައިގަނޑު ކޮށްގިންތި
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ން ުފލުހުންގެ ރޭންކުތަްއ ތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން )ރ(  
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ،ފައިވާ ދަރަޖަތައްކޮށްގިންތި

 އެވެ.ވަނީމި

  އާއިކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ،މި ގިންތީގައި ހިމެނެނީ ސްޓްރެޓެޖިކް ލީޑަރޝިޕް: (1)   
 ގެ ފުލުހުންނެވެ.ކު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭން

އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ،މި ގިންތީގައި ހިމެނެނީ ފަންކްޝަން ލީޑަރސް: (2)   
 ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ފުލުހުންނެވެ.

  އިޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓާ ،މި ގިންތީގައި ހިމެނެނީ ފަންކްޝަން މެނޭޖަރސް: (3)   
 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ފުލުހުންނެވެ.

  އާއިޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ،މި ގިންތީގައި ހިމެނެނީ މިޑްލް މެނޭޖަރސް: (4)   
 ލުހުންނެވެ.އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ފު 

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް -ސަބް  ،މި ގިންތީގައި ހިމެނެނީ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރސް: (5)   
 ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ފުލުހުންނެވެ.

އި، ޓާސީނިއަރ ސާޖަން ،މި ގިންތީގައި ހިމެނެނީ ލީޑިންގ ސަރވިސް ޑެލިވަރަރ: (6)   
 ސާޖަންޓު ރޭންކުގެ ފުލުހުންނެވެ.

ގެ ކުކޮންސްޓަބަލް ރޭން  ،މި ގިންތީގައި ހިމެނެނީ: ސަރވިސް ޑެލިވަރަރ (7)   
 ލުހުންނެވެ.ފު

ފުލުހުންގެ ަމޤާމުތަުކގެ  
 ދާިއރާތައް  

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ މަޤާމުތަްއ  )ހ(  .43
 )ިތނެއް( ދާއިރާއަށެވެ. 3ނަނިވި އަން ،ބެހިގެންވަނީ 

 ދާއިރާ؛  ގެންގއޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސި (1)   

 ޓެކްނިކަލް ދާއިރާ؛  (2)   

 ޓްރޭޓިވް އެންޑް ސަޕޯޓް ދާއިރާ.އެޑްމިނިސް (3)   

އޮޕަރޭޝަނަލް  ކޮށްަފއިވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ1ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ) 2020/34ޤާނޫުނ ނަންބަުރ ދާއިރާއަކީ،  ގެލިސިންގޕޮ

އި، ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ނިސްބަތްވާ ޤާނޫުނތަކުން ފުލުހުންަނށް އާ ނު(ޤާނޫ
ގޮތުން  ކުރުމުގެ ތަންީފޛުޒިންމާތަކުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނު  މަތިކޮށްފައިވާ
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 ، އެ މީހުންނާ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ސީދާގޮތުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަުލވެ
މަށް ޓަކައި ކަނޑަެއޅިފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ިޚދުމަތް ދިނުއެ މީުހންނަށް  ޢާމަލާތުކޮށް،މު

 ،ކަތްކުރާނީމައްޗަށް އެކުލެވޭ ދާއިރާއެވެ. މި ދާއިރާގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައް
 އެޅި ފުލުހުންނެވެ. މުޔުނިފޯ ،ހުވާކޮށްގެން ތިބި 

ލް ދާއިރާއަކީ، ޓެކްނިކަ ކޮށްފައިވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ2ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
ހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދިވެ

ހިމެނޭ، ަފންނީ އެކިއެކި މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންާވނެ، ަވކި ބާވަތެއްގެ ަފންީނ 
އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވެނ  މަސްއޫލިއްޔަތުމަޤާމުގެ  ނުަވތަ ޚާއްޞަ ހުނަެރއް މުތަޢުލީ

 ތަޢުލީމާިއ، ޚާއްޞަ ހުނަރު ނެތް ފަރާްތތަކަށް އަދާނުކުރެވޭނެ އަދި އެފަދަ ފަންނީ
ކަމުގަިއ  މަޤާމުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްނިަކލް މަޤާމެއް

ފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ދާއިރާއެވެ. މި ދާއިރާގެ ޅައިކަނޑައަ
ޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެވެ.  އާންމު މުވައްމަޤާމުތަކުގައި ފުލުހުންނަށާއި

މިގޮތުން މި ދާއިރާގައި މަަސއްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފުުލހުންގެ އެންމެ ަމތީ 
 ޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކެވެ.ރޭންކަކީ ސްޕްރިންޓެން

ނިސްޓްރޭޓިވް އެޑްމި ކޮށްފައިވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ3ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(  
ޕޯޓް ދާއިރާއަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަްތ ދިނުމަްށ ޓަކައި ކުރަންޖެޭހ އެންޑް ސަ

      އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާއެކެވެ. 
މި ދާއިރާގައި، އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ބަހާއެއްގެ އިދާރީ 

    އް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤާމުތައް ހިމެނޭނެއެވެ. ގުޅޭ މަސައްކަތްތަ ހިންގުމާ
ނަށް މަސައްކަތް މި ދާއިރާގެ މަޤާމުތަކުގައި ފުލުހުންނަށާއި އާންމު މުވައްޒަފުން

 ކުރެވިދާނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ މަޤާމުތަްއ  )ބ(  
)އެކެްއ(  1ރީޚުން ެފށިގެން ފަށާ ތާ މަލުކުރަންގަވާއިދަށް ޢަ ކަނޑައަޅައި، މި

ނޑުގަިއ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އިދާރީ ހިންގުުމގެ އޮނިގަމަސް
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ކަނޑައެޅުމާއި،  )ޅ(  
      ކާއި،ހާއެއްގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތައެ ބަ ،އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނެންޖެހޭ ބަހާތަކާއި

ކުރެވޭނެ މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުޠުތަްއ ބަޔާންކޮށް، އިދާރީ ޢައްޔަނުމަޤާމުތަކަށް އެ 
އެގްެޒކެޓިވް މެނޭޖްމަންްޓ  ،ީސލުތައް ހިމެނޭ އުސޫލެއްފުހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތަ

 ވެ.އެލަންވާނެވައިއެކުލަ ކޮމިޝަަނރ އޮފް ޕޮލިސް ،ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން
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ކޮންެމ ލާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުގައި، ވައިމި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ެއކުލަ )ކ(  
ތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުނުވަތަ އެޕޮއިންމަންޓެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއް 

ުކރެވޭ މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ޢައްޔަނުއެޕޮއިންމަންޓަށް 
ދާއިރާގެ ތެރެއިން  އް(ިތނެ ) 3 ވާކޮށްފައިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން މި ކާއި،ޝަރުޠުތަ

ރާނެ ޮގްތ އެއް ދާއިރާއިން އަނެއް ދާއިރާއަށް މުވައްޒަފުން ަބދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކު
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކަލް ދާއިރާގައި ޓެކްނި ދާއިރާއާއިމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އޮޕަރޭޝަނަލް  )އ(  
އްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަްށ ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މަޤާމުތަކަށް މަސަ

ދާއިރާގައި  އް(ތިނެ) 3ދިނުމުގައި އެ  ޢިނާޔަތްމުސާރައާއި  އްޔާއިކުރުމުގަޢައްޔަނު
 ގަނޑުތަކެއް ގެންުގޅެވިދާނެއެވެ.މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި ތަފާތު މިން

ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަުކގެ 
 ތައް ގްރޭޑު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭްނކުތަކުގެ ތެރެއިން،  42މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .44
އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން ަދށުގެ ރޭންކްތަކުގަިއ  ޓްސުޕްރިންޓެންޑެން

މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ގްރޭޑްތަކުގެ އަދަދާއި، ގްރޭޑް 
ރޭންކުގެ ކުރިއެރުމާއި، ރޭންކު ) R-86/2022 ވާއިދު ނަްނބަރުގަ ،ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް

 ގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. (ގުޅޭ ގަވާއިދު ދަށްކުރުމާއި، ޝަރަފުގެ ނިޝާްނ ދިނުމާ

ނޭ ގްރޭޑްތަކަށް ފައިވާ ގޮތާއި، އެ ރޭންކުތަކުގަިއ ހިމެށް ހުންގެ ރޭންކްތައް ގްރޭޑް ކޮފުލު )ށ(  
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ  ،ތުގެ އޮނިގަނޑެއްފައިވާ ގޮ ޅައިމުސާރަ ކަނޑައަ

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ

ރޭންކުގެ ުކރިެއރުން 
 ދިނުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން   .45
ގެންވެއެވެ. މި ގޮުތްނ ްނ ލިބިތީމަ ގުޅޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އެކަމާ ،ލިބުމުގެ ޙައްޤު

ރޭންކުގެ ) R-86/2022 ގަވާއިދު ނަްނަބރުރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނީ، 
 އާ އެއްގޮތްވާ  (ކުރިއެރުމާއި، ރޭންކު ދަށްކުރުމާއި، ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުާމގުޅޭ ގަވާއިދު

  ންނެވެ.ތީގޮތުގެ މަ

ގްރޭްޑގެ ކުިރއެުރން 

 ދިނުން 
ގެ ޚިދުމަތުގެ ރޭންކުތަކުގައި ހިމެނޭ ފުލުހުން އެކި ރޭންކުތަކުގެ އެއް ގްރޭޑުން ދިވެހި ފުލުހުން  .46

ރޭންކުގެ ) R-86/2022 ގަވާއިދު ަނންަބރުއަނެއް ގްރޭޑަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު

 ންނެވެ.ތީމަ
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ޓެކްނިކަލް ދާއިާރގެ 
މަާޤމުތަކަށް ުމވަްއޒަފުން 

 ކުުރން ޢައްޔަނު

ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގެ  ކޮށްފައިވާމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން ވަނަ  43މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .47
ށް ޔަންކަން ކުރިމަޤާމުތަކާއި، އެ މަޤާމުތަކަްށ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމުގެ ކަ

 ތުގެ އެތެރޭގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ދިެވހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަ ،ގެންދަންވާނީ
 ކޮށްގެންނެވެ.

ން ކުާރ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެްނ ތީމަ  ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން  )ށ(  
ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގެ މަޤާމަކަްށ އެދި ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމަްށ 

      ށް ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންމުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅަންވާނީ، އެ މަޤާމަ
ެފންަނ ފަރާތްތަކެވެ. އަިދ ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަށް  ،އެ މަޤާމަށް ާޤބިލުކަމަށް

މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅާއިރު، އެ މަޤާމުތަކުގައި އެވަގުތު މުވައްޒަފުްނ 
ށް އެދޭަނމަ، އެ މުވައްޒަފުްނ ތިބިނަމަ، އަދި އެ މުވައްޒަފުން އެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބުމަ

 އްބުމަށް ިއސްކަންދޭންވާނެއެވެ.އެ މަޤާމުތަކުގައި ބޭތި

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގައި ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގެ  43އެންޑް ސަޕޯޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު، މި ގަވާއިދުގެ 

 ،ދާއިރާއަށް ބަދަލުވުމަށް ގެއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮއޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ)ށ( ގަ
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު ޓެކްނިކަލް  ގެނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ

ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް ސަޕޯޓް ދާއިރާއަށް ބަދަލުވުމުގައި  ،ދާއިރާއަށް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ  ،އުސޫލެއް ށްފައިވާކޮ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާން

 ލަންވާނެއެވެ. ވައިއެކުލަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  ،ޤާމުތަކާއި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުޓެކްނިކަލް ދާއިރާގެ މަ (ރ)  
 ފާިއތުވުމަށްފަހު ރިވިއު  ދުވަސް)ދޭއް( އަހަރު 2ފެށުމަށްފަހު ހޭދަވާ ފުރަތަމަ 

 )ފަހެއް( އަހަރަކުން ރިވިއު  5 އޭގެ ފަހުން ކޮންމެ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި
 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 މަޤާމަށް މީހުން ރެކްރޫޓުކުރުން  ފުލުހުންގެ 

ރެކްރޫޓު ކުރުުމގެ ާއންމު 

 ޝަރުޠުތައް 
ތިރީގައި ބަޔާްނވެގެންވާ ޝަރުޠުތައް  ،ފުލުހުންގެ މަޤާމަްށ މީހަކު ރެްކރޫޓުކުރަންވާނީ )ހ(  .48

ކަށް އްގެ ކިބައިގައި ފުރިަހމަވާނަމައެވެ. މިއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަނުވާ މީހައެ ފަރާތެ
 ފުލުހަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ.
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ކަމުގައި  ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް މާއި،ވު  ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި (1)   
 ނުވުން؛

 ުނވުން؛ ކަމުގައި  ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތެއްބޮޑު އީޖިނާ (2)   

ތެއް ފައިވާ ފަރާކޮށްޙުކުމެއް  ގެންއެހެން ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ އީޖިނާ (3)   
ކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިުމނުތާ، ނުަވތަ އެ ޙުކުމުން ރެކްރޫޓްކުރާނަމަ، އެ ޙު

 )ތިނެއް( އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި 3ތާ ރިކުމާފުކަނޑައެޅުނު އަދަބު 
 ވުން؛

އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ެއ ފަރާތެއްގެ ގެވެށި  (4)   
ރެފައިވާ ކަމުގެ އަމުރެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި ނެރައްކައުތެރިމައްޗަށް 

 މީހެއްކަމުގައި ނުވުން؛

ލާޤާއި، ޤާބިލުކަން އަޚްފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙަތާއި،  (5)   
 ވުން؛ ކަމުގައި މީހެއް ހުރި

ޤާނޫުނއަސާސީގައި  މާއި،އެއްގެ މެންބަރެއްކަމުގައި ނުވުޕާޓީސިޔާސީ  (6)   
 ރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން؛އިންތިޚާބީ މަޤާެމއް އަދާކު ކޮށްފައިވާބަޔާން

ފައިވާ ފަާރތެއްކަމުގައި މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލި (7)   
 ނުވުން؛

 ވުން؛ އަހަުރ ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި( )އަށާރަ 18ގޮތުން ލާދީމީ (8)   

      ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ރެކްރޫޓް ކުރުމުގައި )ށ(  
ބާބުގައި  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން، މި

ބައިގައި  ޝަރުޠުތައް އެފަދަ މީހެއްގެ ކިއެހެން ިއުތރު ކޮށްފައިވާބަޔާން
 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ރެކްރޫޓްކުުރމުގެ އިތުރު 

 ޝަރުޠުތައް 
ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން،  އާންމުމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ  )ހ(  .49

 ވަނީއެެވ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ކަނޑައެޅޭ އިތުރު ޝަރުޠުތައް

ކަމުގައި  ހަކުއަހަރު ފުރިފައިވާ މީ)ސާޅީސް(  40މީލާދީގޮތުން އުމުރުން  (1)   
 ނުވުން؛
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)ތިނެްއ( އިންޗި އަދި  3)ފަހެއް( ފޫޓް  5ނަމަ، އިސްކޮޅުން  ފިރިހެނަކު (2)   
 ވުން؛ ަކމުގައި ހަކު)ފަހެއް( ފޫޓް ހަމަވާ މީ 5ނަމަ، އިސްކޮޅުން  އަންހެނެއް

   

 

ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެެގން "ސީ" ފާސް  ންއެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު (3)
)ދޭއް(  2މަދުވެގެން  ންއިމްތިޙާނުލިބިފައިވުމާއެކު، ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް 

ފައިވުން ނުވަތަ އެާއ ކޮށްހާސިލުމާއްދާއިން ދަށްވެގެްނ "ސީ" ފާސް 
 ކޮށްފައިވުން.ލުސަނަދެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސި އެއްވަރުގެ

ވާތަކެތި ބޭުނންކުރުން ުނވަތަ ޕެޑެލްކުރުން ނުވަތަ ގެންުގޅުން ނުވަތަ މަސްތު (4)   
މަސްތުާވތަކެއްޗާބެޭހ ) 17/2011ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ބެހެއްުޓން ފަދަ އަތުގައި
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން( ޤާނޫނު

 ކަމުގައި ނުވުން؛ ހަކުމީ

ފައިވާ މަސްތުވާ ކޮށް)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަނާ 10 ވޭތުވެދިޔަ (5)   
 ؛ ފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން ދައިއެއްޗަކުން އެކަހެރިވުމަށް ފަރުވާ ހޯ

އެއްވެސް  އީ)ފަހެއް( އަހަުރގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖިނާ 5ވޭތުވެދިޔަ  (6)   
ނުވުމާއި، އެފަަދ  ފަރާތަކަށް ރިމައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ަހއްޔަރުކު

 އިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން؛މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިފަ

އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ަކނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން، ނުވަަތ  (7)   
ތް ފަދަ ކުެށއް ކުރިކަން ހީަލތް، ނުަވތަ ޚިޔާނާ އިވައްކަން، ޓެކުްނ، މަކަރާ

ސާބިތުވެފައިާވ ޝަރީޢަތަށް  ތެރޭގައިވަހުގެ ދު)ފަހެއް( އަހަރު 5ވޭތުވެދިޔަ 
 ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތ ވަޒީފާ )ށ(  
ބޭނުންވާނެ ވަކި ޚާއްޞަ ފަންނީ ހުނަރެއް ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން 

       ވެފަިއ،  ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްލުމަީތތަޢުލީމު ހާސިބޫލުކުރާ މިންވަރަކަށް ގަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  48މި ގަވާއިދުގެ  ،ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި އެ

ފަރާތެއްގެ ިކބައިގައި މި މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންުމ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ
އިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަ ތެރެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތުރު ޝަރުޠުތަކުގެ

 ނުމުގެ ފުުރޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.ފަރާތަކަށް ުފލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަ ނުވިނަމަވެސް، އެ
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ފުލުހެއްގެ ވަޒީާފއަށް 
 ކުރުން  އިޢުލާނު

    ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކުރާނީ،  )ހ(  .50
 ކޮށްގެންނެވެ.ނު  އާްނމުކޮށް އިޢުލާގެ ޚިދުމަތުންދިވެހި ފުލުހުން

ން ފުުލހުްނގެ ވަޒީފާއަށް މީހުްނ ތީމަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 ،ހެންނޭރެކްރޫޓްކުރުމުގައި، ރާއްޖޭގެ ސިޓީތަކާއި އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ތަމްސީލުވާ

 ދޭންވާނެއެވެ.ކުރުމަށް އިސްކަންލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މީހުން ރެކްރޫޓް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ައންހެނުންަނށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބެދެޭވނެ  )ނ(  
ން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް އަންހެން ފުލުހުން ތީމަ ގޮތެއްގެ
 ކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.ރެކްރޫޓް

  ުފލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް އިޢުލާނުދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ )ރ(  
 ަތކުގައެވެ.ާހލަތްއަންނަނިވި  ،ކުރަންވާނީ

 ޤާމުތަކަށް ފުުލހުން ބޭނުންުވން؛އަލަށް އުފައްދާ މަ (1)   

 ޤާމުތަކަށް ފުލުުހން ބޭނުންުވން؛ހުސްވެފައިވާ މަ (2)   

 ން.ޤާމުތަކަށް ފުލުހުން ޭބނުންވުހުސްވާ މަ (3)   

ގައި، މަޤާމު ހާލަތު( ަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ 3މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ) )ބ(  
އެ ހުސްވާ  ،ކުރިން މަޤާމު ހުސްވާނެނަމަ ދުވަހުގެ)ހައެއް( މަސް 6ހުސްވުމުގެ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. މީހަކު ރެކްރޫޓްކުރުމަށް އިޢުލާނު މަޤާމަކަށް

ފުލުހުންގެ ަވޒީފާއަށް 
 ން އެދި ހުށަެހޅު

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކުރާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެިދ  )ހ(  .51
 ،ންތީލިޔުމުން ނުވަަތ އެ އިޢުލާނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެ މަ ،ހުށަހަޅަންވާނީ

 އަކަށެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ފުލުހުންގެ އިދާރާ

ހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އެހެން އެއްވެސް ދިވެހި ފުލު )ށ(  
ނަމަ، އެ ފަރާތް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއް

ވަޒީފާއަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ ފަރާތް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 
ލިޔުމަކާ  ތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެއުވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ އިއޭނާ  އެދި ހުށަހެޅުމާމެދު،

 އެކުގައެވެ.
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ވަޒީާފއަށް ެއދޭ މީހުން 
ހުށަހަޅަްނޖެހޭ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަްށ އެދޭ ީމހުން، އެ ކަަމށް އެދި ުހށަަހޅާއިރު، އަންނަނިިވ  )ހ(  .52
 ކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލިޔެ

 ؛މުށް އެދި ހުށަޅާ ފޯވަޒީފާއަ (1)  

 ؛މުބަލާ ފޯ ޑުވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުުށގެ ރެކޯ (2)   

 އް؛ތަ ޓުފިކެ ޓުލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެ (3)   

 ގެ ފޮޓޯ؛  ޒުޕާސްޕޯޓް ސައި ،ނުވާދުވަސް ހަމަ)ިތނެއް( މަސް 3ނެގިފަހުން  (4)   

ުހންގެ ޚިދުމަތުން ައންގާ އިތުުރ މިނޫނަސް، ހުަށހަޅަންޖެހޭނެކަމަްށ ދިވެހި ފުލު (5)   
 ލިޔުންތައް.

ން ހުށަހަާޅ ތީމަ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ3ެމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ނަމަ، އަސްލާ  ފިކެޓެއްޓުކޮށްފައިވާ ސެހާސިލުރާއްޖެއިން ފިކެޓަކީ، ދިވެހިޓުތަޢުލީމީ ސެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން  ލާއި،ގެ އަސްފައިވާ ކޮޕީހައި އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަ
އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އަދި  ،ނަމަ ހުށަހަޅަންވާނީ  ފިކެޓެއްޓުކޮށްފައިވާ ސެހާސިލު

 ވެ.ލެފައިވާ ކޮޕީގެ އަސްހައިއަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަ

ވަޒީފާ ިދނުުމގެ ކުރިން 

 ބަލަންާވނެ ކަންތައްަތއް 
ތަކުގެ ތެރެއިން، މަުޢލޫމާތު ފުރިހަމަނުާވ މުއިވާ ފޯފަޅައިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަ )ހ(  .53

 ބަލައެއް ތަކާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ނުހިމެޭނ ފޯމުތައްމުފޯ
ވެސް މަޢުލޫމާތު  ގައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފޯމެއް ބަލައިގަތުމަށްފަހު

 ާބޠިުލ ފޯމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،ނީފުރިހަމަނުވާނަމަ ބެލެވޭ 

ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަަމވާ ހުށަހެޅުންތަްއ ޅައިވަޒީފާއަށް އެދި ހުަށހަ )ށ(  
ފައިވާ ަފރާތެއްގެ ކިބައިގަިއ ޅައިހަބަލައިގަތުމަށްަފހު، އެފަަދ ހުަށހެޅުންތައް ހުށަ

ން ފުރިހަމަވޭޯތ ޒީފާ އަދާކުރުމަްށ ބޭނުންާވނެ، އަްނނަނިވި ަކންކަފުލުހެއްގެ ވަ
 ބަލަންވާނެއެވެ.

 ސް ހުރި މީހެއްތޯ ބެލުން؛ފިޒިކަލް ފިޓްނަ (1)   

 ބިލުކަން ހުރި މީހެއްތޯ ބެލުން؛އެކަށީގެންވާ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ޢިލްމީ ޤާ (2)   

މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރާއި، އާންމު މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ކުއްލިައކަށް ދިމާވާ  (3)   
ތޯ ބެލުމަްށ ފަރާތެއް  ކަން ހުރިމެއްކައި ގޮތް ނިންމުމުގެ ޤާބިލުކަ
 ންޓަވިއުކުރުން؛އި
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 .ތެއްގައި ހުރި މީހެއްތޯ ބެލުންއެކަށީގެންވާ ޞިއްޙަ (4)   

( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ، ފިޒިކަލް ފިްޓނަސް 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
ހުރި މީހެއްތޯ ވަޒަންކޮށް ބަާލނީ، ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަުތން އެ މީހަކަށް ޭދ 

 ޖާއަށް ބަލައިެގންނެވެ.ތަކުގެ ނަތީ ފިޓްނަސް ޓެސްޓްފިޒިކަލް

( ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ، ިޢލްމީ ޤާބިލުކަން ހުިރ 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  
މީހެއްތޯ ވަޒަންކޮށް ބަލާީނ، ދިެވހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެ މީަހކަށް ދޭ އެޕްޓިޓިއުޑް 

 ވެ.ޖާއަށް ަބލައިގެންނެ ނަތީ ޓެސްޓުގެ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ، އެކަށީގެންާވ 4މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ބ(  
ޕްގެ އްޙަތެއްގައި ހުރި މީހެއްތޯ ވަޒަންކޮށް ބަާލނީ، އެ ީމހެއްގެ މެޑިކަލް ޗެކަޞި

 ނަތީޖާއަށް ބަލައިެގންނެވެ.

ކުރިން  ވަޒީފާ ިދނުުމގެ
ބެކްްގރަުއންޑް 

 ޗެކްކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުީމ ސަލާމަތާއި، އާންުމ  ،ންެގ ޚިދުމަތުގެ ަވޒީފާއަކީދިވެހި ފުލުހު )ހ(  .54
 ،ވަޒީފާއަކަށްވާތީ މުހިންމު ރިހުންރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާ ގުޅު

 ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާފުލުހުންގެ މަޤާަމށް މީހަކު ހޮުވމުގެ ކުރިން، މި މާއްދާގައި ަބޔާން
 ޗެކްކުރަން ވާނެއެވެ. ން އެ މީހެއްގެ ބެކްގްރައުންޑްތީމަ

 ،ންޑް ޗެކްކުރުމުގައިއު ން ބެކް ގްރަތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 ންގެ ޚިދުމަތުން ކުރަންވާެނއެވެ.ދިވެހި ފުލުހު ،އަންނަނވި ކަންކަންކަން 

 ؛ ސްއެއް ހެދުންސިބެކް ގްރައުންޑް އެނަލި (1)   

 .ޕްލިގްރާފީ ޓެސްޓް ހެދުން (2)   

    ން ތީމަ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގ1ެމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވާ ފަރާތްތަކުގެ ބެކް ގްރަުއންޑް އެނަލިސިސް 

 .ަމކުރަންވާނެއެވެމީހަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަ އެ ގޮތުންހެދުމުގެ

 ސްތުވާ ތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން؛މަ  ބަނގުރަލާއި ،ކުޑަކަމުދާތަކެތި (1)   

ޓެންޕްރިންޓް ބެލުމަށް ފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލަކާ ގުޅުމެއްވޭތޯ ގައިކުރިން ހިނ (2)   
 ނަގައި ޗެކްކުރުން؛

 ސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓެއް ހެދުން.އިންޓެލިޖެން (3)   
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 ގެޓު ރެކްރޫޓްމަން
ޙަލާތަކުން ފާސްުނވާ މަރު 

 ފަރާތްތައް 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް )ހ(  .55
ށް ގެންދެވޭ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެިއން މަރުޙަލާއެއްގައި ޔަރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ކުރިން ކުރި

އެ މީހަކީ  ކުންހިމެނޭ ވަކި ބަޔަކުން ފާސްނުވާނަމަ، ނުވަތަ ބެކްގްރައުންޑް ޗެ
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެކަށޭެނ މީހެއް ނޫންކަމަށް ފެނިއްެޖނަމަ، ޖެހިގެން އޮްތ 

މީހަކު ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް  އެ ،މީހަކު ނުގެންގޮސް މަރުޙަލާއަށް އެ
 ލަންވާނެއެވެ.ޓައިހުއް

މަންޓް މަރުޙަލާތައް ން ރެކްރޫޓްތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 ،ގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހާއަށްޓު ރެކްރޫޓްމަން  ،ލިކަންޓައިހުއް

 ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެވެ.ސަބަބާއެކު 

ސްޓަކުން ފާސްވެފައިވާ ރެކްރޫޓްމެންޓް ޕްރޮސެސްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ޓެ )ނ(  
 ،އްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރި މީހެއްނަމަތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެހެން އެ މީހުންގެ

    ،ވަޒީފާއަކުްނ ވަކިވިކަމުގެ ލިޔުން ވަޒީފާ ހަމަޖަްއސައިދެވޭނީ، އެ މީހަކަށް އެ
 ގެ ޚިދުމަތަށް ހުަށހެޅުމުންނެވެ.ދިވެހި ފުލުހުން

 ބާބުަގިއ މި ،ވާނީމީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭންފައިވާ ަލއިފުލުހުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި )ހ(  .56 ވަޒީފާ ިދނުން 
      ރަކު އޭތެރެއިން  ލާތަކުްނ ފާސްވެފައިވާ މީހުންގެޙަބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރު

ދާއިރާތަކަށް މީހުްނ  އެ  ކަށާއި ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަށް ީމހުން ޭބނުންވާ ދާއިރާތަ
 އިސްކަްނދީގެންނެވެ.  ށްަފހު، އެންމެ ޤާބިލު މީހަކަށްބޭނުންވާ އަދަދަށް ބެލުމަ

މީހަކަށް ފުލުހެއްގެ ވަީޒފާ ހަމަޖެހިފައިވާކަން  ހެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ މީހަަކށް، އެފުލު )ށ(  
 ދޭންވާނެއެވެ. ފައިވަޒީރު ސޮއިކޮށް ،ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ިލޔުމެއް ،ބަޔާންކޮށް

ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހުމާ ގުިޅގެން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ  )ނ(  
  ދުމަތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޚިފުލުހުންގެ  މީހުންކުރެވޭ ހަވާލު ލިޔުން ދިންކަމުގެ

ކުރަންވާނީ، ހަވާލުތައް މަސްއޫލިއްޔަތުސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފާ ވަޒީފާގެ 
 މުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު

 ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާހުންނަށް، މި ބާބުގައި ަބޔާންފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް ރެކްރޫޓް ކުރެވޭ މީ )ރ(  
ގޮތުގެ  ށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެޔަގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިޓުން ރެކްރޫޓްމަންތީމަ

 ،ލަންާވނެއެވެ. އެ އުސޫލުގައިވައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަ ،އުސޫލެއް
ސީލުޮކްށ ފުން ތަށް ގެންދިއުމުގެ ކަންކަޔަގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިޓުރެކްރޫޓްމަން

 ކުރަންވާނެއެވެ.ބަޔާން
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ވަޒީާފއިން ވަިކވުމަށްަފހު 
އަލުން ވަޒީާފއަށް 

 ވަންނަ ފުލުހުން 

 

އެ ވަޒީފާއިން  ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރުމަށްފަހު )ހ(  .57
ކަށް ވަޒީފާ އެަފދަ ފަރާތަ ،އަލުން ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭނަމަ ފައިވަކިވެ

ލާތައް ގެ މަރުޙަޓުދިނުމުގައި މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރެކްރޫޓްމަން
 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ފަރާތުން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު އެ )ށ(  
ން ތީމަ  ގޮތުގެފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި

 މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަ

 ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު ފުލުުހންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި (1)   
ރީނު ފުރިހަމަކުރުން މީހަކު ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމް ނުވާނަމަ، އެ

 ލާޒިމުވުން؛

އިާވ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފަ (2)   
އަލުން ވަޒީފާައށް ަވނުމާ ދެމެުދ  ފައިއޭނާ ވަޒީފާއިްނ ވަކިވެ ،ވެފައި މީހަކަށް
މީހަކު ފުލުހުންގެ  ފާއިތުވެފައި ނުވާނަމަ، އެ ދުވަސް )ފަހެއް( އަހަރު 5މީލާދީ 

 .ނުވުން އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު

 ފައިއި ހުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފުލުހަކު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގަ (ނ)  
     2020/34ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ފަރާތްތައް އަލުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ

ފުލުހުންގެ ހުވާކުރަްނ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން( ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު)
 ޖެހޭނެއެވެ.

ޚިުދމަތުގެ މުްއދަތު 
 ގުުޅވުން 

އަލުްނ  ފައިޚިދުމަތުގެ ވަީޒފާއެއް އަދާކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއިްނ ވަކިވެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ  )ހ(  .58
މި މާއްދާގައި  ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް

 މުއްދަތު ގުޅުވައިދޭންވާެނއެވެ.  ގެން ިޚދުމަތުތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާބަޔާން

ވާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
 ންނެވެ.ތީމަ އަންަނނިވި ގޮތުގެ ،ގުޅުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

ފަާށއިރު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަަތށް ޚިދުމަތް  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން (1)   
 ކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ގޮތުަގއި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުޅުވައިދީފައިވާ

 ގޮުތގައި ހިނގުން؛ ފަރާތްތަކަށް އެ މުއްދަތު އެ
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އަލުްނ  ފައިފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށްފަހު، އެ ޚިދުމަތުން ވަކިވެ  (2)   
ފަރާތުން  އެ ،ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް

 .މުއްދަތު ގުޅުވައިދިނުންކުރިން ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ 

ނަމަވެސް، އޮތް  ( ަވަނ ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮްށފައ2ިމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
 ،އެފަދަ ފަރާތަކަށް ޝަރަފުގެ ިނޝާން ދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގެ ުމއްދަތު ގުނަންވާނީ 

 ފެށި މުއްދަތުން ފެށިގެްނނެވެ. ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރަން

ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްފަހު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ  ރ()  
މުއްދަތު  ގެން ޚިދުމަތުތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން ،ފަރާތްތަކަށް ގުޅޭ

 ންނެވެ.ތީމަ އަންަނނިވި ގޮތުގެ ،ގުޅުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

ދާރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށްފަހު ފުލުހެްއގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އެހެން އި (1)   
ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ އެެހން އިދާރާއެއްގައި  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ
 މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ،ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތު

 ނުގުނުން؛

ްށ ނު( އަ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫދިވެހި) 2020/34ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (2)   
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފިޔަވައި، 

ވަނަ މާއްދާގައި  236ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ތީ ޚިދުމަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށްފަހު، ފުލުހެއްގެ މަސަލާ ކޮށްފައިވާބަޔާން

ހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސަލާމަތީ ގޮތުގައި ދިވެ
ެގ މުއްދަތުގެ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ،ޚިދުމަތުގައި ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތު

 ގޮތުގައި ގުނުން.

ނަމަވެސް، އޮތް ( ވަަނ ނަންބަރުގައި ެއހެން ބަޔާންކޮްށފައި 1މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ) )ބ(  
އައްސަސާއަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތު، ފުލުހުންެގ މުދައުލަތުގެ އެހެން 

 ގައި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ގޮތު ޚިދުމަތަށް
ގޮތުގަިއ  އެ މުއްދަތު އެ ،ފަށާއިރު ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ުގޅުވައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

 ހިނގާނެއެވެ.

ވެސް މަޤާމުގެ  ހެއްގެ ވަޒީފާއަށް އަލަްށ ނެރެވޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުފުލު )ހ(  .59 ހުވާކުުރން 
    2020/34ޤާނޫުނ ަނންބަރު  ،ފެށުމުގެ ކުރިން އަދާކުރަން މަސްއޫލިއްޔަތު

ލުހުންގެ ހުވާ" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ "ފު( ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު)
 ކުރަންވާނެއެވެ.
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 ،ފައިވަޒީފާއިން ވަކިވެ ،ުލހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގައި ހުރުމަށްފަހުދިވެހި ފު ،ފުލުހަކު )ށ(  
 ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ،ވަނުމަށްފަހުއަލުން ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް 

 ލުހުންގެ ހުވާ" ކުރަންވާނެއެވެ.ން "ފުތީމަ ގޮތުގެ

ހިނދަުކ  ހައިޒީފާގައި ދެމިހުރިފުލުހަކު މެދުނުކެނޑި ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަ )ނ(  
    ސް،ވިޔައޭނާގެ ރޭންކަށް ނުވަތަ މަޤާަމށް ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ބަަދުލ އައިކަމުގައި

ން "ފުުލހުންގެ ހުވާ" އަލުްނ ތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން
 ނުޖެހޭނެއެވެ. ށެއްތަކުރާރުކުރާކަ

   ތައް ބަޔާންކޮްށ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އެއްބަސްވުމަކީ، ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު ވަޒީފާ )ހ(  .60 ވަޒީާފގެ ެއއްަބސްުވން 
ހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި، ދިވެދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ވަ 

 ދު ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.ދެމެ

 ވަޒީފާގެ ލާވައިން ެއކުލަތީމަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 ނިވި ަބއިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.އަންނަ ،އެއްބަސްވުމުގައި

 ވަޒީފާގެ ބާވަތް؛ (1)   

 ގޮތް؛ ތައް ދެވޭނެޢިނާޔަތްމުސާރައާއި  (2)   

  ކުރަންޖެހޭ ބޮންޑުގެ މުއްދަތު؛ޚިދުމަތް (3)   

 ބުނުްނ؛ ންސަލާ ނެގުމާއި،ޗުއްޓީ  (4)   

 ރާނެ ގޮތްތައް؛އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުމުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު  (5)   

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ އުސޫލުތައް. (6)   

        ވެސް  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު )ނ(  
 ވުން" ގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ."ވަޒީފާގެ އެއްބަސް

 އަށްވަނަ ބާބު 
 ންގުޅުން ރެކްރޫޓުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގެ 

އޮިރއެންޓޭޝަން 

 ހިންގުން 
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި، އާންމު ރައްޔިތުންގެ  )ހ(  .61

ވަޒީފާއަކަށްާވީތ، އަލަށް ވަޒީފާއަްށ  މުހިންމުސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 
ކުރަންވާނީ، ހަވާލުލިއްޔަތެއް އޫވަންނަ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުންަނށް އެއްވެސް މަސް

އްޓަންޖެހޭ މިްނގަނޑުތައް އަންގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާގެ މާޙައުލަށް ވަޒީފާގައި ހިފަހަ
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 ގްރާމް ހިންގުމަށް ފަހުގައެވެ.ލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން  އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮހުއަ

ތަްއ ށް ގެންދަންވާނީ، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްޔައޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރި )ށ(  
ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާއާއި،

 ކޮށްފައިވާ ަފރާތް ގުޅިގެންނެވެ.ހަވާލު ޒިންމާ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ިދނުމުގެ

ށްގެްނދާ އޮރިއެންޓޭޝަްނ ޔަން ކުރިތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
 ބައިަތއް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ،ގައިމުރާޕްރޮގް

 ގުޅޭ އާންމު މަޢުލޫމާތު؛ ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނާ (1)   

 ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު؛ (2)   

 ކުރުމުގެ ހުނަރުތައް؛ތު މުޢާމަލާ (3)   

ޖެހޭެނ ގެންނލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެހެްނ އެ އޫފުލުހުންގެ ވާިޖބާއި މަސް (4)   
 .ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް

ރާ ރެކްރޫޓުންނަށް ދޫކު
  ޑުއައިެޑންޓިޓީ ކާ

ންމެ ކޮ ރާވަޒީފާއަށް އަަލށް ރެކްރޫޓްކުދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ފުލުހެއްގެ  )ހ(  .62
ގެްނ ނއެއީ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓެއްކަން އެ ،ގައިޑުއައިޑެންޓިޓީ ކާމުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ، 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

  ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުންނަށް ދޫކުރާ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެންގުޅެ ބޭނުންކުރަންވާނީ،  )ށ(  
 އިގެންގުޅުމާ ޑުފުލުހުންެގ އައިޑެންޓިީޓ ކާ) R-87/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ގެންގުޅުމަށް  ޑުންގެ އައިޑެންިޓީޓ ކާހުަގއި ފުލު (ގަވާއިދުގެ ބޭނުންކުރުމު
 ންނެވެ.ތީމަ ގޮތްވާ ގޮތުގެފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްޅައިކަނޑައަ

ފުލުހުންގެ ިޚދުމަުތަގއި 
 ރެކްރޫޓުން ެގންުގޅުން 

ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވައްދާ ރެކްރޫޓުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހުމަށްފަހު، ރެކްރޫޓުްނ  )ހ(  .63
ށް، އެފަަދ ޔަމްރީނުކޯސް ފުރިހަމަކުރުމާ ހަމަފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުލުުހންގެ ައސާސީ ތަ

ން ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގައި ގެންގުޅެންވާނީ، ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ ރެކްރޫޓު
ކޮށްފައިާވ ހަވާލުމަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ިޒންމާ 

 ންނެވެ.ތީމަ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ އިދާރީ ބަހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ 

މަސައްަކތްތައް ކުރުމުގައި މުވައްޒަފުްނގެ ދަތިކަން ހުިރ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  )ށ(  
މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޮޕލިސް ރެކްރޫޓުން، ފުލުހުްނގެ މަސައްކަތުގައި 

 ފް ޕޮލިސްއަށް ނިންމިދާނެއެވެ.ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮ
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މަސައްކަތަށް ގައި ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުން ހާލަތުމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  )ނ(  
ކަްތތަކަށް ނެރުމަށް އިސްކަންިދނުމާއި، އެ ނޫްނ ނެރޭނަމަ، އިދާރީ މަސައް

ހިނދަކަށް ޭބނުންާވ  ކޮލިަފއިޑް ޕޮލިސް އޮފިސަރަކާއެކު އެ  ،މަސައްކަތަކަށް ނެރޭނަމަ
 ން މަސައްކަތަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.އަދަދަކަށް ރެކްރޫޓު

ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުންނަށް 

 ޢިނާޔަތްމުާސރަާއއި 
 ކަނޑަެއޅުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ުމވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުންނަށް މުސާރައާއި،   .64
ތަކާއި، އެނޫން ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ފުލުހުްނނާ ތަާފތު ޢިނާޔަތް އެލަވަންސްތަކާއި، 

 ނޑުތަކެއް ގެންގުޅެވިދާނެެއވެ.މިންގަ

ޕޮލިސް ރެކްރޫޓެްއގެ 

ިޚދުަމތްކުެރވޭނެ  ގޮތުަގއި
 މުްއދަތު 

      ޕޮލިސް ރެކްރޫޓެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރެވޭނީ،  )ހ(  .65
   ،އެ މީހަކަށް ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވި
ށް އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމާ ހަމައަށެވެ. މިގޮތުން އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަ

ނަމަ،  ނުކުރެވިއްޖެ ފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކޯސް ފުރިހަމަޅައިކަނޑައަ
   ފައިވާ އުސޫލުޅައިތަމްރީނުތަކުގައި ފާސްނުވާ ފަާރތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ަކނޑައަ

 މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިންގޭނެއެވެ.އެ 

ރުޞަތު، މަޤުބޫުލ ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދެވޭ ފު  )ށ(  
ސަބަބެއްނެތި ބޭުނންނުކޮށްިފނަަމ، އެ މީހަކީ ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް 
ފުރިހަމަކުރުމަށް އިންކާރުކުރާ މީހަކު ކަމުގައި ބަލައި، ެއ މީހަކު ވަޒީފާއިން 

 ނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ވަކިކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން މި

    ،އޮވެގެން ފުުލހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނުކޯހަށް ނުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް މަޤުބޫލު ސަބަބެއް )ނ(  
)އެކެއް( ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެެވ. އެހެންނަމަވެސް،  1އެ ކޯހަށް ދިއުމަށް އިތުރު 

 ވުރެށް)ޭދއް( ފުރުޞަތަ 2ގައި އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހަށް ދިއުމަށް ހާލަތެއްއެއްވެސް 
 ގިނަ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 ޓަކައި، މަޤުބޫލު ސަބަބެއްކަމުގައި ބަލާީނ، ފުލުހުންގެ ދައުރު  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ()ރ  
އަކާ ގުޅިގެން އަސާސީ ތަމްރީނުކޯހަށް ނުދެވޭފަަދ ހާނީއްކައަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ 

ދިމާވުމާއި، ެއ ނޫަނސް އެފަދަ ބޮޑުބައްޔެއް ނުވަަތ ޞިއްޙީ ސަބަބެްއ  ހާލަތެއް
ދިމާވާ ޞިއްޙީ  ލިައކަށްލާގެ މެންބަރަކަށް ކުއްއިނުވަތަ ޭއނާެގ އާ އޭނާއަށް ދިމާވުން
 ސަބަބުތަކަށެވެ.
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 ނުވަވަނަ ބާބު 
 ތައް ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި 

މުަވއްޒަފުްނނަށް ެދވޭ 
މުާސރަާއއި، 

  ާކއި،އެލަވަްނސްތަ

 ތައް ޢިނާޔަތް

 ކާއި،ވަންސްތައެލަދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި،  )ހ(  .66
 އެކު ވަޒީރެވެ.ޔާމާލީ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރުގެ ލަފަ ،ތައް ކަނޑައަޅާނީޢިނާޔަތް

ން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ( 
އި ލަވައިއެކުލަކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑެއް

ތައް ޢިނާޔަތްފާސްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަްނސްތަކާއި 
 ންނެވެ.ތީމަ ގޮތުގެ އެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮްތވާ ،ދޭންވާނީ

ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މުސާރަ ދޭީނ،  މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކު އެއްފަަހރު މުސާރަ )ނ(  
 އެ މުވައްޒަފެއްގެ ބޭންކު ފައިވާވައިގައި ހުޅުހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންެކއްވެދި

 އުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީގެންނެވެ.އެކަ

އެވެ. އްގަފަހު ެދ ދުވަހުްނކުރެ ދުވަހެ ކޮންމެ މީލާީދ ަމހެއްގެ އެންމެ ،މުސާރަ ދޭނީ )ރ(  
    ،މުސާރަ ދޭނީ ،ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާާވަނމަ ،މުސާރަ ދޭންޖެހޭ ދުވަސް

 ހުގެ ތެރެިއން ދުވަހެއްގައެވެ.ރުކާރު ބަންދު ނޫން އެންމެފަހު ދެ ދުވައެ މަހެއްގެ ސަ

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެަލވަންސް ދޭންވާނީ، އެ މުވައްފަަކށް ވަޒީފާ ދިންކަމުެގ  )ބ(  
ލިޔުމުގައިވާ ނުވަތަ ވަޒީފާ ަބދަލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 ނައިނަމަ، ބަދަލުގެ ސްފި ލަވަންސްތަކަށް ބަދަލުެގނެރައާއި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާ
އެލަވަންސްތައް އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާީނ، މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަްއ  މުސާރައާއި

 މުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ބަދަލުކުރި ލިޔު

       ،ވާއިދާއިގަ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަސްތަކަށާއި، މި ،މުސާރަ ދެވޭނީ )ޅ(  
އާ  (ވާއިދުގަ ގެބުނުމު މް ސަލާ ،ޗުއްޓީ ނެގުމާއި) R-98/2021ނަންބަރު  ގަވާއިދު

ނުވަަތ ސަލާމުގައި ހުްނަނ  ގައިަފދަ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭ ން މުސާރަތީ މަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކަށާއި،  ދުވަސްތަކަށެވެ. މި

ވާްނ ހާޒިރުވަޒީފާއަށް  ، ިލބިގެން ދޫޮކށްފައި ހުންަނ ދުވަސްތަކަށާއިވާއިދުން ހުއްދަގަ
 ނެއެވެ.ވާނު ކޮށްގެންވާ މުސާރަ އުނިޙައްޤުމުވައްޒަފަށް  ނުޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް، އެ

ވަޒީފާއިްނ  ،ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުންނަށް މުސާރަ ދޭނީ )ކ(  
 ހަމައަށެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާ ،މުގައިވާވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔު
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މުަވއްޒަފުްނނަށް ެދވޭ 
 އެލަވަްނސްަތއް 

 އާންމުދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފުލުހުންނަށް ލިބިދެވޭ  )ހ(  .67
 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާްނވެގެން  ،އެލަވަންސްތައް

 ސަރވިސް އެލަވަންސް؛ (1)  

 ؛ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް ނޮން (2)   

 އްދަތުގެ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް؛ދިގުމު (3)   

 ޔުނީފޯމް އެލަވަންސް؛ (4)   

 ލިވިންގ އެލަވަންސް؛ (5)   

 ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް؛  (6)   

 .ޓެކްނިކަލް އެލަވަންސް (7)   

 

 

     އްޒަފުންނަށް ލިޭބނީ،އެލަވަންސްތައް މުވަ އާންމުމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ށ(
 ންނެވެ.ތީމަ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ

 

 

ފުލުހަާކ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަންސްތަކުގެ އިތުރުން )ނ(
ފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ވަޒީފާގައި ދެމިހުންނަ މުއްދަތުގައި ކޮށްހަވާލު

ވަނަ މާއްދާެގ  66ގެ ދުގަވާއި މި ،ލަވަންސްތައްން ކަނޑައަޅާ އެދިނުމަށް ދައުލަތު 
ުމސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިގޮުތްނ  ކޮށްފައިވާ( ގައި ބަޔާން)ށ

މަލުުކރާނެ މިންގަނޑުތައް ޢަދިނުމުގައި  އެަލވަންސް ،ދެވޭ އެލަވަންސްތަކާއި
 އެވެ.ލަންވާނެވައި ސް އެކުލަކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލި ،އުސޫލެއް ކޮށްފައިވާބަޔާން

     ން، ތީ މަ ސަރވިސް އެލަވަންސަކީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ )ހ(  .68 ސަރވިސް އެލަވަްނސް 
މަހަކު  ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

 އެލަވަންސެކެވެ. ދޭއެއްފަހަރު 

 

 

 ،ރޭންކްތަކުެގ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް އެލަވަންސް ދެވޭނީ ފުލުހުންގެ އެކި )ށ(
 ންނެވެ.ތީ މަ އަންނަނިވި ގޮތުގެ

 

 

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް -ގެ ރޭންކުން ފެށިގެން ސަބްމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްކޮ (1) 
 މަަހކު  ،ޕޮލިސްގެ ރޭންކާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކުގެ މުވައްޒަފުްނނަށް

 ؛ސަތޭކަ( ރުފިޔާސް)ހަތަރުހާސް ފަ -/4,500
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  -/4,600 މަހަކު ،ރޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްސީނިއަރ ސާޖަން (2) 
 ؛)ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ( ރުފިޔާ

 

 

       -/4,800 ކު މަހަ ،ގެ މުވައްޒަފުންނަށްރޭންކު ޓްސާޖަން (3) 
 ؛)ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ( ރުފިޔާ

 

 

  މަހަކު  ،ށާއި ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުންަނށްކޮންސްޓަބަލް ރޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަ (4) 
 ހާސް( ރުފިޔާ.)ފަސް -/5,000

 

 

ނަމަެވސް، މި މާއްދާގައި އޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި )ނ(
 ތަކުގަިއ ނުލިބޭނެއެވެ. ހާަލތްއަންނަނިވި  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް ކޮށްފައިވާބަޔާން

  ހުރުން؛ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައިމުސާރަ (1)   

 
 

ތަޢުލީުމ  ،ދާ ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލަގޮތުން ހޯދާ ކޯސްތަކަށް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި (2) 
 .ދޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތު ލިބޭގޮތަށް  ކުރުމަށް މުސާރަހާސިލު

ޕްރެކްޓިސް -ނޮން
 އެލަވަްނސް 

ހި ފުލުހުންެގ ވެދި ގޮތުންއިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ،ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސަކީ-ނޮން )ހ(  .69
      ،މުވައްޒަފުންަނށް އަދާނުކުރެވޭތީ  ޒީފާ ފިޔަވައި އެހެން ވަޒީފާއެއްޚިދުމަތުގެ ވަ

ން، ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގައި ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 އެލަވަންސެކެވެ.  އްފަހަރު ދޭމަހަކު އެ ،ދެމިހުރި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

 

 

   މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ  ،ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ-ނޮން )ށ(
 ސާޅީސް އިންސައްތަ( އެވެ.) 40%

މުްއދަުތގެ ިޚދުމަުތގެ ދިގު 
 އެލަވަްނސް 

)ދިހައެއް(  10ދިގުމުއްދަތުގެ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސަކީ، މުވައްޒަފަކު މެދުނުކެނޑި  )ހ(  .70
   ،މަތްކުރުމުންދުއްދަަތކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަަތށް ޚިއަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މު

ން، ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގައި ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 އެލަވަންސެކެވެ.  އްފަހަރު ދޭމަހަކު އެ ،ދެމިހުރި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

 

 

 އަންނަނިވި ޮގތުގެ ،ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް ދެވޭނީ  މުވައްޒަފުންނަށް ދިގު މުއްަދތުގެ  )ށ(
 ންނެވެ.ތީމަ

 

 

       އިގެ އަސާސީ މުސާރަ ،)ދިހައެްއ( އަހަރު ވުމުން 10ޚިދުމަތަށް  (1) 
 )ދިހައެއް އިންސައްތަ(؛ 10%
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       ރައިގެ އަސާސީ މުސާ ،)ފަނަރަ( އަހަރު ވުމުން 15ޚިދުމަތަށް  (2) 
 )ފަނަރަ އިންސައްތަ(؛ 15%

 

 

         ސާރައިގެ އަސާސީ މު ،)ވިހި( އަހަރު ވުމުން 20ޚިދުމަތަށް  (3) 
 އިންސައްތަ(؛ )ވިހި 20%

 

 

މަތް ދު)ފަންސަވީސް( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޚި 25ޚިދުމަތުގައި  (4) 
 )ފަންސަވީސް އިންސައްތަ( އެވެ. 25އަސާސީ މުސާރައިގެ % ،ކުރުމުން

 

 

 ،ެއލަވަންސް ދިނުމަށް  ގެޓަކައި ދިގު މުއްދަތުގެ ޚިދުމަތު މި މާއްދާގެ ބޭނުަމށް )ނ(
 ،މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ުހންނަ ދުވަސްތަކާއި ،ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި

 އް ނުހިމެނޭނެއެވެ.ކެރުނުވާ ދުވަސްތަހާޒިވަޒީފާއަށް 

  ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ނުވަތަ  ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ، ދިވެިހރާއްޖޭގައި ތަނެއް )ހ(  .71 ލިވިންގ އެލަަވންސް 
ތަނަށް އަގެއް  ތެރެއިން ދިރިއުޅޭ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ

       ދައްކަންޖެހޭ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މި އެލަވަންސަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަްށ، 
ވަންސް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަްށ ބަޖެޓް ލިބިފައިވާ މިންވަރަށް، މި އެލަ

އިދާއި، މި ގަވާއިދުގެ ދަުށްނ ހަދާ އުސޫލުގައި ވާ ގަދިނުމަށް މި ސައިހަމަޖައް
 މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ. ،ން ތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 
 

ތަްއ ައންނަނިވި ޝަރުޠު ،ށް އެދި ހުށަހެޅޭނީސައެލަވަން ކޮށްގައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން )ށ(
 ތްތަކަށެވެ.ފުރިހަމަވާ ފަރާ

 

 

ނުވަތަ ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  ،ވުން އް ކަމުގައިރެކޮލިފައިޑް ޕޮލިސް އޮފިސަ (1) 
 މުވައްޒަފެއް  އާންމު ،ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ދުވަހު)ހަތަރެއް( އަހަރު 4މަދުވެގެން 

 ވުން؛ ކަމުގައި

 

 

ގެ ޚިދުމަތް ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ަފރާތުން ނުވަަތ ދިވެހި ފުުލހުން  (2) 
ފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަގުތީގޮުތން ދިިރއުޅޭނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދީފަިއވާ 

 ކަމުގައި ނުވުން.

 

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަންސަށް އެދި ހުަށހަޅާ ުމވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ  )ނ(
ކުރާނެ އެންމެހަިއ އެކަމަށް އެންމެ ބޭނުންޖެިހފައިވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލު

   މާއި،އެފަދަ ފަރާތްތަަކށް ޕޮއިންޓް ދިނުމާއި، ޕޮއިންޓް އުނިކުރު ،ގޮތްތަކާއި
       ،އުސޫލެއް ކޮށްފައިވާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާން އިންޓަވިއު

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެުކލަ
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    ،ފައިވާ ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ މިންވަރުމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް )ރ(
 ސޫލުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހަާދ އު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ  ،ޔުނީފޯމް އެލަވަންސަކީ )ހ(  .72 ޔުނީފޯރމް އެލަވަްނސް 
  ން، ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ،ށްމް ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމަޔުނީފޯ

މަހަކު  ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް
 އްފަހަރު ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.އެ

 

 

ވަަނ މާއްާދގެ )ނ( ެގ ދަށުްނ  67މި ގަވާއިދުގެ  ،ޔުނީފޯމް އެލަވަންސްގެ މިންވަރު )ށ(
 ސޫލުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އުލާ ވައިއެކުލަ

 

 

 ކުރުމަށް މުސާރަ ާހސިލުތަޢުލީުމ  ،އެލަވަންސް ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގައި ބަޔާން )ނ(
އެއްބައި( ލިބޭގޮަތށް ޭދ )ދެބައިކުޅަ ½ުމސާރައިގެ  ،ދޭ ޗުއްޓީއާއި ލިބޭގޮތަށް
 ނެއެވެ.ބޭހުންނަ މުއްދަތުގައި ުނލި ޗުއްޓީގައި

ޑިއުޓީއަށް ކަނޑުމަގުން އެހެްނ ރަށަކަށް ދާންޖެޭހ  ،ފެރީ އެލަވަންސަކީ ހ()  .73 ފެރީ އެލަަވންސް 
ޑިއުޓީ ށަށް ކޮންމެ ޑިއުޓީ ދުވަހަކު އެ މުވައްޒަފު ދިރިއުޅޭ ރަ އި،މުވައްޒަފުންނަށާ

        ،މުވައްޒަފުންނަށް އެނބުރި އަންނަންޖެހޭ ކަނޑުމަގުްނ ނިންމުމަށްފަހު 
އެއްފަހަރު ދެވޭ މަހަކު  ،ންތީމަ އަޅާ ގޮތެއްގެދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑަ

 އެލަވަންސެކެވެ.

ގައި ޑިއުޓީއަށް ދާ މުވައްޒަފުން ހާލަތެއްފަދަ ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
އެިދ ހުށަހަޅަންވާނީ، މުވައްޒަފުންގެ ަކންތައްތައް ބަލަހައްާޓ  ފެރީ އެލަވަންސް ހޯދުމަށް

 ލިޔުމުންނެވެ. ،ންތީމަ ޑައަޅާ ގޮތެއްގެއިދާރީ ބަހާއިން ކަނ

ވަނަ  67މި ގަވާއިދުގެ  ،އެލަވަންސްގެ މިންވަރުތައް ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން )ނ(  
 ނެއެވެ.ލާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރަންވާަވއިމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އެކުލަ

ޕްރޮފެޝަނަލް 

 އެލަވަްނސް 
 ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަުކގެ އޮނިގަނޑުގައިވާިދވެހި ،ކީސަޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަން )ހ(  .74

 ،އިން ފެށިގެްނ މަތީގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް 5ގޮތަށް، ލެވެލް 
 ކެވެ.ސެމަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ އެލަވަން ،ންތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

މުވައްޒަުފ  ،އެލަވަންސް ދެވޭނީ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
ޅިފައިވާ މިންވަރަށެވެ. ށް ކަނޑައެއެންމެ މަތީ ސަނަދެއްގެ ލެވެލަ ކޮށްފައިވާހާސިލު
 ންނެވެ.ތީއަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ ،ށް އެލަވަންސް ދެވޭނީސަނަދުތަކުގެ ލެވެލަ މިގޮތުން
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އިވާ ގެ ކޯސްތައް ފުރިަހމަކޮށްފަ 6ލް ެލވެ ގެ ކޯސްތަކާއި 5ލެވެލް  (1)   
              އެ ުމވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ  ،ފަރާތްތަކަށް

  ؛އިންސައްތަ( އެއް)ދިހަ 10%

ގެ ކޯސްތައް ފުރިަހމަކޮށްފައިވާ  8ެލވެލް  ގެ ކޯސްތަކާއި 7ލެވެލް  (2)   
             އެ ުމވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ  ،ފަރާތްތަކަށް

 ؛)ފަނަރަ އިންސައްތަ( 15%

އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ގެ ކޯސްތައް ފުރިަހމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  9ލެވެލް  (3)   
 ؛)ވިހި އިންސައްތަ( 20އަސާސީ މުސާރައިގެ %

އެ ުމވައްޒަފެއްގެ  ،ގެ ކޯސްތައް ފުރިަހމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  10ލެވެލް  (4)   
 )ފަންސަވީސް އިންސައްތަ(. 25% އަސާސީ މުސާރައިގެ

އެލަވަންސް ލިބޭނީ، އެ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ  ކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާންމި )ނ(  
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަަލަހއްޓާ އިދާރީ ބަހާއިން  ،ފައިވާ ސަނަދަކީދައިކޯހުން ހޯ
 ބޫލުކުރާ ސަނަދެއްނަމައެވެ.ގައެ އިދާރީ ބަހާއިން  ،ންތީމަ ފައިވާ ގޮތެއްގެޅައިކަނޑައަ

ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް ލިބޭ ުމވައްޒަފުން ފިޔަވައި،  ،ކީސަޓެކްނިކަލް އެލަވަން )ހ(  .75 ކަލް އެލަވަންސް ޓެކްނި
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން 

     ،ކޮށްގެން ސަނަދު ލިބިފަިއވާ މުވައްޒަފުންނަށް ލުާހސި ނުނުވަަތ ތަމްރީ މުތަޢުލީ
މަހަުކ އެއްފަހަރު ދެވޭ  ،ންތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފަިއވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން

 ންސްއެކެވެ.އެލަވަ

މުވައްޒަުފ  ،އެލަވަންސް ދެވޭނީ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
އަންނަނިިވ  ،ބަލައި ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމު ނުވަަތ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތަށްލުހާސި
 ންނެވެ.ތީތުގެ މަގޮ

     ތަކީކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުއްދަލުނުަވތަ ތަމްރީުނ ާހސި މުތަޢުލީ (1)   
ހަތަރެއް( މަސްދުވަހާ )ތިރީސް 34ދުވަހުން ެފށިގެން )ނުވައެއް( މަސް 9

ވާަނމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ  ކަމުގައި ގެ މުއްދަތެއްދެމެދު
 ؛ސައްތަ(އިން އެއް)ދިހަ 10%

     ކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުއްދަތުލުނުވަތަ ތަމްރީނު ހާސި މުތަޢުލީ (2)   
ހަތަރެއް( މަސްުދވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، ެއ މުވައްޒަފެއްގެ )ތިރީސް 34
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 )ފަނަރަ އިންސައްތަ(. 15އިގެ %އަސާސީ މުސާރަ

ގެ ބޭނުަމށް، ތަޢުލީމު ނުަވަތ އެލަވަންސް ދިނުމު ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން )ނ(  
، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ކޯހެއްކަން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ

ގެ މުގްރާކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ހަމަތަާކއި، އެފަދަ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ަތމްރީނު ޕްރޮ
 ލަންވާނެއެވެ.ވައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަ ،މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލެއް

        ،ލިބޭ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އެލަވަންސް ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން )ރ(  
 ސެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަން 74ގަވާއިދުގެ  މި

 ނުލިބޭނެއެވެ.

މުަވއްޒަފުްނނަށް ެދވޭ 
 ތައް ޢިނާޔަތް

 ،ތައްޢިނާޔަތްލުހުންނަށް ލިބިދެވޭ ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފުދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު )ހ(  .76
 އެެވ.ވަނީމިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

 ؛ޢިނާޔަތްމަހުގެ ޚާއްޞަ ރަމަޟާން (1)   

 ނުވަތަ ކޮއްތު އެލަވަންސް؛ އެލަވަްނސް ތުގެބުއިމުގެ ޚިދުމަންކެއި (2)   

 ވާ ކުރުން؛ ޢާއިލާައށް ބޭސްފަރުފުލުހުންނާިއ، ފުލުހުންގެ (3)   

 

 

ލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ފުލުހަކަށް އޫފައިވާ މަސްކޮށްހަވާލުފުލުހަކާ  (4) 
ސްތުގައި ދޭ ގެއްލުމުގެ ނުވަތަ އޭނާގެ މުދަލަށް މީހަުކ ނުވަތަ ބަޔަކު ގަ

 ބަދަލު؛

 

 

އްކައުތެރިކަން ފުލުހުންނާިއ، ފުލުހުންގެ ާޢއިލާތަކަށް ސަލާމަތާއި ރަ (5) 
 ދިނުން؛ފޯރުކޮށް

 ؛ޢިނާޔަތްއަިނޔާވުމުން ލިބިދޭ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވާޖިބު  (6)   

 

 

ިނޔާވުމުން، ނިޔާވިމީހާގެ ޢާއިާލއަށް ލިބިޭދ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވާޖިބު (7) 
 ؛ޢިނާޔަތް

 ؛ިޢާނޔަތްހާގެ ޢާއިލާއަށް ލިބިދޭ ޝަީހދުވާމީ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވާޖިބު (8)   

 ؛ޢިނާަޔތްތުގައި ދެމިހުއްޓާ ނިޔާވާ ފުލުހުންގެ ޢާއިލާއަށް ިލބިދޭ ޚިދުމަ (9)   

 މު އުޅަނދު ހަމަޖައްސައިދިނުން؛ފުލުހުންަނށް އެއްގަ (10)   
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 ގައި އަމިއްލަ ދަތުރުކުރުން؛ފަހަރުކަނޑު އުޅަނދު (11)   

 ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު؛ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް (12)   

 އިސާ؛ޚާއްޞަ އެހީގެ ފަ (13)   

 ؛ ފުލުހުން ނިދުމުގެ އިްނތިޒާމު (14)   

 

 

 މެންބަރުްނގެ ޖަނާޒާގެ ފުލުހެއްގެ ޢާއިލާގެ އާއި،ނިޔާވާ ފުލުހުގެ ޖަނާޒާ (15) 
 ޚަރަދު.

 

 

ތައް މުވައްޒަފުންނަށް ިލބޭނީ، މި ބާބުގަިއ ޢިނާޔަތްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(
 .ްނނެވެ ތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ޢިނާޔަތް  މަުހގެރަމަާޟން ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަަބތުގައި ހުިރހާ މުސްލިމު މުވައްޒަފުންނަްށ  ،ނާޔަތަކީޢިރަމަޟާންމަހުގެ   .77 
މާލީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ވުޒާރާއިން  ،ނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭނީޢިނާޔަތެކެވެ. މި ޢިދެވޭ 

 ންނެވެ.ތީމަ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

ވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ ކަނޑައަޅާ ވަކި އުސޫލަކުން މުވައްޒަފުންނަްށ ދި )ހ(  .78 ުބއިން ންއިކެ
 ން ހަމަޖަްއސައިދޭން ވާނެއެވެ. ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު، ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު

 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު  )ށ(

ފަރާްތތަަކށް، ދިވެިހ ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުްނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ނުދެވޭނެ  ހަމަޖައްސައި
 ން، ކޮއްތު ފައިސާ ދޭންވާެނއެވެ. ތީމަ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޮއްތު ފައިސާ ދިނުމުގައި  )ނ(  
     ލަންވާނެއެވެ. އަދި ވައިއުސޫލެއް އެކުލަ ކޮށްފައިވާޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާން 

ކޮއްތު ފައިސާގެ މިންވަރާއި، ކޮއްތު ފައިސާ ިދނުމުގެ ޝަރުޠުތަކާިއ،  ،އެ އުސޫލުގައި
 ތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ހާލަތްކޮއްތު ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެ 

މުަވއްޒަފަާށއި، 

މުަވއްޒަުފގެ ޢާއިލާައށް 

 ބޭސްަފރުވާ ކުުރން 

ނުވަަތ ފުލުހެއްގެ ޢާއިލާގެ ބަލިވުމުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރި ފުލުހަކު )ހ(  .79
މެންބަރަކު ބަލިވުުމން، ދައުަލތުެގ ޚަރަދުގައި އެ މީހަކަށް ނުވަަތ ޢާއިލާގެ މެންބަރަްށ 

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ބޭސްފަރުވާ
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ފައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފަކު ަބލިވުމުން އެ ބައްޔަށް ށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ  )ށ(  
ގަިއ ާހލަތު ާވނަމަ، އެ ކަމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުންއޮތީ، ދިެވހި ރެވެންބޭސްފަރުވާ ކު
ކުރުމަށް ހިނގާެނ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް މުވައްޒަފަށް ފައިސާގެ ބޭސްފަރުވާ 

 ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އެހީ

ެނ ޚަރަދު ގައި ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ހިނގާހާލަތު ޮކްށފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން )ނ(  
    އި، ޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާހަމަ

ކޮމިޝަނަރ ޮއްފ  ،އުސޫލެއް ކޮްށފައިވާބަޔާންއެ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް 
 ލަންވާނެއެވެ.ވައިޕޮލިސް އެކުލަ

ސްފަރުވާކުރުމަށް ހިނގާެނ ޚަރަދު ގައި ބޭހާލަތު ޮކްށފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން )ރ(  
އްޖެއިންނާއި އެ ބަްއޔަށް ރާ ،ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސް ފަރުވާކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ސޯޝަލް 
އިވާ އެކިއެކި ފަސައިޕްރޮޓެކްޝަންގެ ދަށުން ެއހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ހަމަަޖއް

 ކުރަންވާނެއެވެ. ސްކީމްތަކުން ލިބޭ އެހީތެރިކަމުެގ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް

ން ފުލުހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނަްށ ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ބ(  
ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުަތކާ އެއްގޮތަށް ބޭސްފަރުވާ ކޮްށދިނުމުގައި ފުލުހުްނެގ 

  އުމުރުން  ،ންދަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ަފރާތްތަކަށްއުފަ
ދާ  )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފަިއ ީވނަމަވެސް، އެފަދަ ފަރާްތތަކަށް ޭބސްފަރުވާކުރުމަށް 18

 އްސައިދިނުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.ޚަރަދު، ވެލްފެއަރ އުސޫލުން ހަމަޖެ

ކަމުގަިއ  ަޓކައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންަނ ފަރާތްތައް މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ބޭނުަމށް )ޅ(  
ނުވަތަ ނަފްސާީނ  ކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން،ނު ބަލާނީ، ހުރި ޖިސްމާނީ 

 އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ޒަރޫރީ ކަންކަން އެހެން ކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން،ނު
ގައި ިތޭބ ހާލަތުނީ ނުކުރެވޭ އެކުގައި ނޫ އެއްބާރުލުމާ އިމީހެއްގެ ސީދާ އެހީތެރިކަމާ

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުންނަށް 

 ޢިނާޔަތްމުާސރަާއއި 
 ދިނުން 

، ފުލުުހންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ މީހުން )ހ(  .80
ވިދިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފީލްޑް ޓްރެއިނިންގ މުްއދަތު ފުރިހަމަކޮށް،  އެއާ
ރެކްރޫޓުންގެ މަޤާމަށް  ށް ދޭނީ، ޕޮލިސް ޔަޕޮލިސް އޮފިސަރަކަށް ވުމާ ހަމަ ފައިޑްކޮލި

 ވެ.ފައިވާ މުސާރައެޅައިކަނޑައަ
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ފަރާތްތަކަށް، އެލަވަންސާިއ  ޚިދުމަތަްށ އަލަށް ރެކްރޫޓްކުރާދިވެހި ފުލުހުންގެ  )ށ(  
 ވެ.އުސޫލުންނެ ތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުާރނީ، ފުލުހުްނނެކޭ އެއްޢިނާޔަތް

ސަސްޕެްނޑް ކުރެވޭ 
ފަރާތްތަކަށް 

މުާސރަާއއި، 
 ސާިއ،އެލަވަން 

 ިދނުން  ތައްޢިނާޔަތް

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް  އީތައުދީބީ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ޖިނާ )ހ(  .81
ގެ މުއްދަތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ ނުފަރާތްތަކަށް، ސަސްޕެންޝަ ރާ ސަސްޕެންޑްކު
 ތަކެވެ.ޢިނާޔަތް އަންނަނިވި އެަލވަންސްތަކާއި ،ނީ އިތުރުން ލިބޭ

 ނޮންޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް؛ (1)   

 ؛ޢިނާޔަތްރަމަޟާންމަހުގެ  (2)   

 ދިގުމުއްދަތުގެ އެލަވަންސް؛ (3)   

 ނުވަަތ ޓެކްނިކަލް އެލަވަންސް؛ އެލަވަންސް ޕްރޮފެޝަނަލް (4)   

 ލިވިންގ އެލަވަންސް؛ (5)   

 .ވާގެ ޚިދުމަތްބޭސްފަރު (6)   

 ޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ބެލި ފަރާތެއްގެ މައް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑުކުރާ )ށ(  
ތައުދީބީ މައްސަލަ އޭނާގެ މަްއޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ިނންމަިއ ވަޒީފާއަށް ނެރުނު 

ފައިހުިރ އްޓައިހަގެ މުއްދަތުގައި ހިފަނުނަމަވެސް، އެ ފަރާތަކަްށ ސަސްޕެންޝަ
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.އެއް ނާޔަތެއް އިޔާދަޢިވެސް އެލަވަންސެއް ނުވަތަ އެއް

 ލި އްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ބެފަރާތެއްގެ މަ ރާކުމުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑު )ނ(  
ތައުދީބީ މައްސަލަ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ިނންމައި ވަޒީފާއަށް ނެރެފިނަމަ، 

 ،ލިބެންވާ އަސާސީ މުސާރައިގެ އިތުރުންއެ ފަރާތަށް ގައި ގެ މުއްދަތުނުސަސްޕެންޝަ
ތައް ޢިނާޔަތްމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަަވްނސްތަކާއި 

 އިޔާދަކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 މަްސއޫލިއްޔަތު
އަދާުކރުުމގެ ތެެރއިން 

ފުލުހުންގެ ުމދަލަށް ލިބޭ 
 ގެއްުލމުގެ ބަދަލު ދިުނން 

ލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ނުަވަތ އޫފައިވާ ަމސްށްކޮހަވާލުފުލުހަކާ  )ހ(  .82
 ނުވަތަ ޭއނާގެ މުދަލަްށ ނުވަަތ އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުްނ، އެ ުފލުހަކަށް މަސްއޫލިއްޔަތު

ދައުލަތުެގ  ،ގޯތިގެދޮރަށް މީހަކު ނުަވތަ ަބޔަކު ގަސްތުގައި ދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
 ގައި ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ޚަރަދު
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ން، މުދަލަަކްށ ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
   ބަދަލު މުވައްޒަފަށް ލިބިިދނުމަްށފަހު، އެ މުދަަލށް ގެއްލުންިދްނ ފަރާތުގެ ކިބައިްނ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ދިވެހި ުފލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ،އެ ބަދަލު ހޯދުމަށް

ގައި، މުދަލަށް ދީފައިވާ ހާލަތެއްފަދަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(  
ަފއިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ކޮށްހަވާލުގެއްލުމަކީ، ފުލުހަކާ 

 ޤީޤު ޙުގައި ހިންގި ޢަމަލެއްކަން ކަނޑައަޅަންވާނީ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ތަތުގަސް
 .ފަހުގައެވެ ކުރުމަށް

ން، ފުލުހެއްގެ މުދަލަަކށް ލިބުނު ގެއްލުމުެގ ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ރ(  
ބަދަލު ދިނުމުގައި ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ، އެ މުދަލަކަށް ލިބުނު ގެއްލުްނ 

      ގައި ެއ އެއްޗެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދެވެ. އަދި ހާލަތުމަރާމާތުކުރެވޭނެ 
ށް ލިބުނު ގެއްލުމަކީ އެ އެއްޗެއް އަލުން އިއާދަ ނުކުރެވޭ ފަދަ އެ މުދަލަ

ވަތަ އެފަދަ އެހެން ނު  ޚަރަދު އެފަދަ އެހެން މުދަލެއް ހޯދުމަށް ދާ ،ގެއްލުމެއްނަމަ
 އެއްޗެކެވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކަިއ، ުފލުސްމީހާގެ ގޯތިގެދޮރުގެ މާނައިެގ ތެރޭގައި އެ ފުލުހަކު  )ބ(  
 ތަން ހިމެނެއެވެ.  ޢާއިލާ އެ ވަގުތަުކ ދިރިއުޅޭނުވަތަ އޭނާގެ

ފުލުހުންނާއި، ފުލުހުްނގެ 

އާއިާލއަށް ސަލާމަާތއި 
ރައްަކއުތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 

ފުލުހަކު އަދާކުރަމުންދާ ނުަވތަ ައދާކޮށްފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާއަްށ  )ހ(  .83
ނުވަތަ ީމހެއްގެ  މީހުންގެ ފަާރތުން ޔަކުނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަްށ ނުަރއްކަލެއް، ބަ

ނުވަތަ އޭނާެގ  ައށްތަކުގައި، އޭނާހާލަތްޫބލުކުރެވޭ ގަފަރާތުން ދިމާވެދާނެކަމަށް 
ދުމަތުްނ ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚި ،ޢާއިލާއަށް ޭބނުންވާނެ ސަލާަމާތއި ރައްކައުތެރިކަން

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ާލއަށް ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ފުލުހަކަށް ނުަވތަ އޭނާގެ ޢާއި )ށ(  
އެފަދަ ނުރައްކަލެއް އޮތް މިންަވރަށް، ރިޢާޔަތްކޮށް، ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަްށ މީުހްނ 

ނުވަތަ އޭާނ  ،ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ތަން ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ،ބޭތިއްބުން 
 ނިންމިދާނެއެވެ.އިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމް ޤާ

ވާިޖބު 
އަދާުކރަމުްނދަނިކޮށް 

ލިބޭ އަނިާޔއަށް 

 ބޭސްަފރުވާުކރުން 

ޑަށް މާއްދީ ނުވަތަ ނފުލުހަކު އެ މީހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަ )ހ(  .84
ހައި ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ވެއްޖެނަމަ، އެ އަނިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ އެންމެ

ތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުްނ  ޚަރަދުތައް ދައުލަތުން ހަމަޖައްަސއިދޭންވާނެއެވެ. މީގެ
 ވެސް ހިމެނިގެންވެއެވެ. ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް
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އަނިޔާވުން ކަމަްށ  އަދާކުރަމުންދނިކޮށް  މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުަމށް ޓަކަިއ، ވާޖިބު )ށ(  
ގައި އެ މީހަކަށް ލިބޭ ނުވަަތ ހާލަތެއްތަކުންކުރެ ހާލަތްއަންނަނިވި ބުނެފައި އެ ވަނީ، 

    ނިޔާއަށެވެ.ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުްނދޭ އަ

ރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގަޑިއެއްގައި، ކަނޑައެޅިގެން ފުލުހަާކ  (1)   
ނުވަަތ  ،ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ،ލިއްޔަތެއްއޫ ފައިވާ ވަކި މަސްކޮށްހަވާލު
  ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވުން؛ނުވަތަ ކަމެއް ،އްކަތެއްމަސަ

 ،ލިއްޔަތެއްއޫމަސް ކޮށްފައިވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ1ްމި އަކުރުގެ ) (2)   
ޓަކަިއ  ނުވަތަ ކަމެއް ކުރުމަށް ،ނުވަތަ ަމސައްކަތެއް ،ތަ ވަޒީފާއެއްނުވަ

 ނިޔާ؛ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ އަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ބަރުގަިއ ން( ނ2ަނުވަތަ ) ގައި( ވަނަ ނަންބަރ1ުމި އަކުރުގެ ) (3)   
 ކަމާ ސީދާ ގުޅުވައިގެން ކަމެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެ ކޮށްފައިވާބަޔާން
 މުގެ ގޮުތން މީހަކު ދޭ އަނިޔާ.ހިފުބަދަލު

ފާގައި ލިބޭ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ފުލުހެއްގެ ވަޒީ ނިކޮށްއަދާކުރަމުންދަ ވާޖިބު )ނ(  
މުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފުލުހުންނަްށ، އެ ފުލުހަކު ވަޒީފާގައި ދެމިނުހުރެވު

       ން ތީމަ ގޮތުގެ ދެމިހުރިއިރު ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ
 ދިވެިހ ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުން ބޭސްފަރުވާ  ،އެ މީހަކާއި، އެ މީހެއްގެ ާޢއިލާއަށް

 އެވެ.ކޮށްދޭންވާނެ

 ވާިޖބު
 ނިކޮށްއަދާުކރަމުްނދަ

ލިބޭ އަނިާޔއަކާ ގުިޅގެން 
 ހާލަތުޞިްއޙީ 

ހުރިގޮުތން ވަޒީާފަގއި 

ނުުހެރވިެގން ދެމި
ވަޒީާފއިން ވަިކވާ 

ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ 
 ތައް ޢިނާޔަތް

ގުޅިގެން ޞިއްޙީ  ލިބޭ އަނިޔާއަކާ ނިކޮށްއަދާކުރަމުންދަ ވާޖިބުގެ ހުންގެ ޚިދުމަތުލުފު )ހ(  .85
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ  ނުހުރެވުމުގެ ސަބަބުން ހުރިގޮތުން ވަޒީފާގަިއ ދެމި ހާލަތު

    ލިބޭީނ،  ޢިނާޔަތްްނ ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ،ފުލުހުންަނށް
އެ ފުލުހެއްގެ ވާޖިުބ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކަްށ ލިިބފައިވާ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން 

ވެ، އެގޮަތށް ަރނގަޅުނު ހާަލތުގުޅިގެން އޭނާގެ ޞިއްޙީ  ކާނުވަތަ އެފަދަ ައނިޔާއަ
ނުަވަތ  ،ގޯސްވަމުންދާނަމައިތުރަްށ  ހާލަތުނުވަތަ އޭނާގެ  ،ދެމިގެން ދިއުމުންދިގު

އަދާ  މަސްއޫލިއްޔަތުއޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާއަކީ ފުލުހެއްގެ 
 ވާނަމައެވެ.މީހެއް ކަމުގައި ނުކުރެވޭވަރުގެ 

ހުރިގޮުތން  ހާލަތުފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވާިޖބުގައި ލިބޭ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ޞިއްީޙ  )ށ(  
ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާގައި ދެމި ނުހުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ 

 ވެ.މެނޭޖުމަންޓް ބޯޑުންނެ ޓިވް އެގްޒެކެރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 
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 ތަކަށާއި، ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ؛ޓުފިކެޓުމެޑިކަލް ސެ (1)   

ކުރެިވދާނެ އެހެްނ ހަވާލުފުލުހަކާ  އަދާކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި، އެ (2)   
 މަސައްކަތް؛

 މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު. (3)   

ނުހުރެވުމުގެ ޔާއަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގައި ދެމިލިޭބ އަނި ނިކޮށްއަދާކުރަމުންދަވާޖިބު  )ނ(  
ނާޔަތެއްގެ ޢިދެވޭ  ފާއިން ވަކިކުރާ ފުލުހުންނަްށ، އޭނާގެ މުޅި އުމުރަށްސަބަބުން ވަޒީ

ގޮތުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުިރއިރު ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ މުސާރަ އޭނާއަށް 
 ނާޔަތެކެވެ.ޢިދޭންވާނެއެވެ. މިއީ މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭނެ 

ނުހުރެވުމުގެ ވަޒީފާގައި ދެމި ޔާއަކާ ގުޅިގެންލިޭބ އަނި ނިކޮށްއަދާކުރަމުންދަ ވާޖިބު )ރ(  
ން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ފުލުހަކީ، ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ،ސަބަބުން

ގެ ޓުދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ރިޓަޔަރމަން
      ިލބިދެވޭނީ، ގައި އެ ުފލުހަކަށްހާަލތުވާނަމަ، އެ  ޙައްޤުވާ ފުލުހަކަށް  ޢިނާޔަތް

 R-67/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،އިޢިނާޔަތާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
            ޢިނާޔަތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ރިޓަޔަރމަންްޓ ގަވާއިދުފުލުހުންގެ )

ވެ. ކެނާޔަތެޢިނާޔަތުންކުރެ އެ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޮންމެވެސް އެއް ޢިމި ދެ 
 ނާޔަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ޢިގައި ދެ ތެއްހާލައެއްވެސް 

 ވާިޖބު
 ނިކޮށްއަދާުކރަމުްނދަ

ނިޔާވާ ފުލުހުްނގެ 

  ޢިނާޔަތްޢާއިލާއަށް ެދވޭ 

ޢާއިލާެގ  ންގެުމވައްޒަފުރަކާތްތެރިވަނިކޮށް ނިޔާވާ ހަފުލުހުންގެ ވާޖިުބ އަދާކުރުމުގައި  )ހ(  .86
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާ ،މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކަށް

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ. ޢިނާޔަތްލަުތން ޚާއްޞަ އުން، ދަތީމަ

 ހާ އެހެން މީހަކާ އިންނަންދެްނ؛ނިޔާވިއިރު އިނދެގެން ހުރި މީ (1)   

     ނިޔާވިއިރު އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު ވިހެއުމަށްފަހު،  (2)   
)އަށާރަ( އަހަރުވަންދެން ައދި ޝަރުޢީ  18އެ ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 

ގޮތުންނާއި ޤާޫނނީގޮތުން މުވައްަޒފުގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ިތބި ދަރިންެގ 
)އަށާރަ( އަހަރު  18 )އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނަށް 18ތެރެއިން 
 ފުރެންދެން؛

 .ިހނދަކުއި ހަނިޔާވިއިރު ދުނިޔޭގައި ތިބި މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ިތބި (3)   
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( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަްށ  3( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ނިިވ ނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަންނަޢިބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަަކށް ދައުލަތުންދޭ ޚާއްޞަ 

 ތައް ޙައްޤުވާނެއެވެ.ޢިނާޔަތް

އޭާނ ނިޔާވިއިރު  ށް،ޒަފަމުވައްނިޔާވި  ނިކޮށްއަދާކުރަމުންދަ ވާޖިބު (1)   
ދަދުގެ އަލަ މު ތައް އެއްކޮށްލުމުން ޖެހޭ ޖުޢިނާޔަތްއި ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާ

ސަތޭކަ ސާޅީސް އިންސައްތަ( އެ ފުލުހަކު ޚިދުމަްތކުރި ކޮންމެ އެއް) 140%
 ދަދު އެކީ އެއްފަހަރާ؛އައަހަރަކާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ 

، އޭާނ ނިޔާވިއިރު މުވައްޒަފަށް ވިނިޔާ ނިކޮށްއަދާކުރަމުންދަ ވާޖިބު (2)   
ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް) 140ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ މުސާރައިގެ %

 ( ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު.އިންސައްތަ

 މުވައްޒަފުގެ ނިޔާވި  ،ނާޔަތުގެ ފައިސާޢިމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
ޤުވާކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ އެ ފައިސާ ޙައް

 ންނެވެ.ތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫުކރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިިވ ގޮތުގެ

ކުރަންވީ ވަކިފަރާތެއް ހަވާލުންގެ މެދުަގއި ފައިސާ ޢާއިލާގެ މެންބަރު (1)   
 ރުން؛ކުހަވާލުކަނޑައަޅައި އެ ކަން އަންގައިފިނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ފައިސާ 

ނަންބަރުގަިއ  ( ވަނ1ަމި އަކުރުގެ ) ،ޢާއިލާގެ މެންބަރުގެ މެދުގައި (2)   
ކުރާެނ ހަވާލުފަދައިްނ އެއްބަސް ނުވެވޭނަމަ، ފައިސާ  ޔާންކޮށްފައިވާބަ

 .ޓެއް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެޅުންފަރާތެއް ޝަރުޢީ ކޯ

ލުހުންގެ ޚިދުމަްތ ނިޔާވި ފުލުހަކީ، ދިވެހި ފު ނިކޮށް އަދާކުރަމުންދަ ވާޖިބު )ރ(  
ވާ ފަރާތެއްނަމަ، ވެގެން ވަގުތީ ބޯިހޔާވަހިކަމެއް ހަމަޖައްސައިދީފައިމެދުވެރި

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ދީފައިވާ ތަން އެ މީހަކު ނިޔާވި ތާރީޚުން 
އޭނާެގ )ހައެއް( ަމސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޭބނުންކުުރމުގެ ފުރުޞަތު  6ފެށިގެން މީލާދީ 

 އިލާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.ޢާ

ނިޔާވި ފުލުހަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަްތ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވާޖިބު )ބ(  
މެދުވެރިވެގެން ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، 

ަތ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ގޮތުން ދީފައިވާ ަތނަށް ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާ، ނުވަ
ގައި އެ ތަން ހާލަތެއްޕްރިމިއަމް، އެ މީހެއްގެ ޢާއިލާއިން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާ 

ށް ލިބިޭދންވާނެއެވެ. މި ގޮުތްނ ނިޔާވި ފުލުސްމީހާގެ ޢާއިލާއަ ،މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
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އެފަދަ ތަނެއް މިލްކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ދެއްކުމަށް ދެވޭނީ 
 ހާ އެއްބަސްވެފައިވާ މުހުލަތެވެ.ފުލުސްމީ

ނަަމވެސް، ދިރިއުޅުމަށް އޮތް މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ެއެހން ބަޔާންކޮށްފަިއ  )ޅ(   
އެކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުްނ  ފައިވާ ތަންކޮށްހަވާލު

ކުށްކުރާ  އީޖިނާ ގައިލަތާއި، ތަކުރާރުކޮށް އެ ތަނެއްގެ ތެރޭހާބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރޭ 
ނިޔާވި ފުލުހުސްމީހާގެ ޢާއިލާގެ ކިބައިން  ނިކޮށްއަދާކުރަމުންދަ ތަކުގައި، ވާޖިބުހާލަތް

 އެ ތަން ނެގޭނެއެވެ.

  ތާރީޚުން ފެށިގެން  ރި ކުދީޤުޞް)ުފލުހުންގެ ޤާނޫުނ( ތަ 2008/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ކ(  
ިނޔާވެފައިވާ ފުލުހުންގެ  ނިކޮށްއަދާކުރަމުންދަ މާ ހަމައަށް، ވާޖިބުމި ގަވާއިދު ފާސްވު

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 2ިމ މާއްދާގައި )ށ( ގެ ) ،ޢާއިލާތަކަށް
 ގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.ނާޔަތުޢި

ޝަހީުދވި ފުލުހުންގެ 
 ޢިނާޔަތް ޢާއިލާއަށް ެދވޭ 

ނުވަަތ ތުން ފަރާ ހެްއގެރަކާތްތެރިވަނިކޮށް މީހަފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި  )ހ(  .87
ބައެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިކުރުވި ޙަމަލާއެއް ނުވަތަ ނުރައްކައުތެރި ޢަމަލެއްގެ 
ސަބަބުން ނުވަތަ މީހުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށް އާދަޔާ ޚިލާފު 

ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޝަހީދުވާ ފުލުުހން އެވީ ޤުރުބާނީގެ   މަސައްކަތެއްހިތްވަރުގަދަ
 މަުތން ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ.ހުންގެ ޚިދުދިވެހި ފުލު ،އަގު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދަ ޝަީހދުންަނށާއި، އެ ޝަހީުދންެގ  )ށ(  
( ވަަނ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 86 ގެމި ގަވާއިދު ،ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

   ،ްށފައިވާ ފަރާތްތަކަށް( ވަަނ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކ3ޮނަންބަރުން ފެށިެގން )
 ޢިނާޔަތްލަުތްނ ޚާއްޞަ އުްނ، ދަތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ

 ވެ.ލިބިދޭންވާނެއެ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތން ބާއްވާ ޚާއްޞަ  ،ޝަހީދުވި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރު  )ނ(  
 ސްމިއްޔާތެއްގައި ފަސްދާނުލުން.ރަ

 ށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން.ސަރަޝަހީދުވި ފުލުސް އޮފި )ރ(  

     ތަްއ ޢިނާޔަތްވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްނމެހައި  86 ގެމި ގަވާއިދު )ބ(  
 އެ ގޮތުގައި ލިބިދިނުން.

ޝަހީދުވި ފުލުސް އޮފިސަރުގެ ޢާއިލާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން އައި ރަށުން  )ޅ(  
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    ،ަށކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރާނަމަ، އޭނާގެ ޢާއިލާއަށްއެހެން ރަށަކަށް ނުވަތަ އަވަ
 ަދތުރު ޚަރަދު ދޭންވާނެއެވެ. ،ންދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު

)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ަދރިން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  18ޝަހީދުވި ފުލުސް އޮފިސަރުގެ  )ކ(  
ންޖެހޭ ފީއާއި، ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް ދައްކަ ލުކުރަމުންދާނަމަ،ހާސި މުތަޢުލީ

ގައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހާލަތެއްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ، ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެ އިމްތިޙާނު
 ޖައްސައިދިނުން.ޚިދުމަތުން ހަމަ

ޝަހީދުވި ފުލުސް އޮފިސަރު ޝަހީދުވިއިރު އޭނާގެ ޢާއިލާއަްށ ދިވެހި ފުލުހުންެގ  )އ(  
ތައް ހަމަޖަްއސަމުންދިޔަ އުސޫލުން ޚިދުމަތުން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް

 މުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.ބޭސްފަރުވާ ކުރު

 ޓައިޚިުދމަތުަގއި ެދމިުހއް
ނިޔާވާ ފުލުހުްނގެ 

 ޢާއިލާއަށް ެދވޭ ޢިނާޔަތް 

  ،ވާ ފުލުހުން ނިޔާ ޓައި ެގ ޚިދުމަތުގެ ުފލުހެއްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުއްދިވެހި ފުލުހުން )ހ(  .88
    ،މަތަށް ޮކށްދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދު
ތަްއ ޢިނާޔަތްން ތީމަ ިމ ާމއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ ،އެ ފުލުހެއްގެ ޢާއިލާއަށް

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

)ވިހި(  20ނިޔާވެފައިވާ ފުލުސް މީހާ ނިޔާވިއިރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް  )ށ(  
 ޔަރމަންޓް ހަމަޖައްސައިދިނުން.ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާނަަމ، އެ ފުލުހަކަށް ރިޓަ ދުވަހުއަހަރު

)ދިހައެއް(  10ނިޔާވެފައިވާ ފުލުސް މީހާ ނިާޔވިއިރު ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަށް  )ނ(  
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާނަަމ، ނިޔާވިއިރު އޭނާ 

)ހައެްއ(  6ނިޔާވި ތާރީޚުން ފެށިގެްނ މީލާދީ  ،ިލބޭ އަސާސީ މުސާރަހުރި ރޭންކަށް 
 ށް ިލބިދޭންވާނެއެވެ.ނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ޢާއިލާއަޢި މަސްދުވަސް ވަންދެން

)ދިހައެއް(  10ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް  ،ނިޔާވެފައިވާ ފުލުސް މީހާ ނިޔާވިއިރު )ރ(  
 މަދު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާނަމަ، ނިޔާވިއިރު އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ

     ނިޔާވި ތާރީޚުން ފެށިގެްނ މީލާދީ  ،އޭނާ ހުރި ރޭންކަްށ ލިޭބ އަސާސީ މުސާރަ
ނާޔަތެއްގެ ގޮތުގަިއ އޭނާގެ އާއިލާއަްށ ޢި )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ވަންދެން 3

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

މަރުވީ،  ޓައިފަދައިން ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުއް ފައިވާކޮށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ބ(  
ބަބުން ނުވަަތ ޤާނޫނުގައި ކުރުްނ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިހުމާލުން ހިނގިކަމެއްގެ ސަ

ގައި ހާލަތެއްވާނަމަ، އެފަދަ  ކަމުގައި ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހުއްދަނޫން ކަމެއް
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 ލިބޭނެއެވެ.ނު ސެއްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަން

ވެފައި ދުވަސް )ދިހައެއް( އަހަރު 10ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާގައި މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތްކުރާތާ  )ހ(  .89 ޚާްއޞަ އެީހގެ ފައިސާ 
ނުވަތަ ހާދިސާއެއް ވެގެން ޅެވޭވަރުގެ ބައްޔެއް ނޫ ވަނިކޮށް، މަސައްކަތްކޮށް 

 ލިބޭ މަސައްކަތެއްކޮށް އާމްދަނީއެއް އިން ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ،ވެގެން ވަޒީފާމެދުވެރި
ރަނގަުޅވަންދެން ނުަވތަ އެ މީހަުކ ނިާޔވަންދެން، ވަޒީފާިއން  އެ މީހަކުއުޅެވޭ ވަރަށް 

ވަކިކުރިއިރު އެ މީހަކު ހުރި މަޤާމަށް ނުވަަތ ރޭންކަން ަކނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ 
 ވާެނއެވެ.ބައިކުޅަ ތިންބައި( ކޮންމެ މަހަކު ޭދން)ހަތަރު ¾މުސާރައިގެ 

  ވަރުގެ ޅެވޭނޫފަދައިން މަސައްކަތްކޮށް  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
ވީ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިހުމާލުން ހިނގިކަމެއްގެ ސަަބބުްނ ނުވަތަ ޤާޫނނުގަިއ  ބައްޔެއް

ވާނަމަ، އެފަދަ  ކަމުގައި ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުރުން ހުއްދަނޫން ކަމެއް
 ނުލިޭބނެއެވެ. ސެއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަންމި މާއް ،ގައިހާލަތެއް

ފުލުހުންނަށް ެއއްަގމު 
އުޅަނދު 

 ހަމަަޖއްަސއިިދނުން 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނަށް،  )ހ(  .90
ތަްއ ން، ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި، ޢާއިލާގެ ދަތުރުތީމަ އަޅާ ގޮތެއްގެޚިދުމަތުން ކަނޑަ

ޒާމު ކުރުމަށް އެއްގަމު އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެފަދަ ދަތުުރތަްއ ކުރެވޭނެ އިންތި
 ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ުމވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސީނިއަރ ސާޖަންޓް ރޭންކުން  )ށ(  
ނު އުސޫލުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކުތަކުގެ ުފުލހުންނަށް އިްނޓަރެސްޓް ނާރާގޮަތށް ލޯ

 ޞަޚާއް ފައިވާޅައިއެކަމަށް ދައުލަތުން ަކނޑައަ ،މޮޓޯ ސައިކަލު ގަނެވޭނެ އިންިތޒާމު
މިގޮތުްނ މޮޓޯ ސައިކަލު ގަނެވޭެނ  ގެ ތެރެއިްނ ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.ބަޖެޓު

ދިެވހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ  ،އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް
 ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ޅައިނޑައަކަ

ކަނޑުގެ ުއޅަނދުަގއި 

 އަިމއްލަ ދަތުރުުކރުން 
 ،ރޭންކުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ  .91

 ،ހެން ނޭދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކަނޑުގެ އުޅަނދުގައި، ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ
 ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  ،ކުރު ދަތުރުދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިްނ ލަ އަމިއް

 ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެެވ.ން ތީމަ

ކުރާ  ރާްއޖެއިން ބޭރަށް
 ދަތުރުތަުކގެ ަޚރަދު 

 މުަވއްޒަފުންނަށް އެެހްނ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ދިވެހި )ހ(  .92
ގައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހާލަތުތުރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ފަރާތަކުން ދަ

 ވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ޚަރަދުތަްއ ކުރުމަށް ބޭނުން ،ޚިދުމަތުން
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 ދެކޮޅު ދަތުރުގެ ޓިކެޓު؛ (1)   

 ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު؛ (2)   

 އެ ތަނެއްގައި ހުރުުމގެ ޚަރަދު؛ ،ޖެހޭނަމަދަތުރުމަތީގައި ތަނެއްގައި މަޑުކުރަން (3)   

 ޖީބު ފައިސާ؛ (4)   

 އިންސިޑެންޝިއަލް ޚަރަދު. (5)   

( ަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ޑިއިރަށްވުރެ )އަެށއް( ގަ 8ދޭންވާނީ، އެފަދަ ގޮތަަކށް ަމޑުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު 

 ރުވާނަމައެވެ.އިތު

( ަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ 5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
އެ ކަމަށް  ގެންދިމާވެ ހަމަޖައްސައިދޭނީ، މުވައްޒަފު ކުރާ ދަތުރެއްގައި އެފަދަ ކަމެއް 

  ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުްނނެވެ.އެ ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ،ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން، އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ  )ރ(  
ޓަކައި އިތުރު ޚަރަެދއް ހިނގާނެ ކަަމށް  ކުރުމަށްލުރަސްމީ ދަތުރުގެ ބޭނުްނ ހާސި 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް އެ ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށް ،ބެލެވޭނަމަ
 ނާޅައެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލިިބފައިވާ ބަޖެޓާއި، އެ ކަމަށް ޓަކައި ހަމަޖެހިފައިވާ ވަސީލަތްތައް   .93 ންތިޒާމު ނިދުުމގެ އި 
ފުލުުހންެގ ތެރެއިން ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދޭ  ،ތަންދޭ މިންވަރަކުން

        ،ރަނގަޅަކަށް ނިދުމުގެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮތް އެންމެ ،ފުލުހުންަނށް
 ޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.އެ އިންތި

    ،އެ ފުލުހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ،ފުލުހަކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިޔައުވެއްޖެނަމަ )ހ(  .94 ޖަނާާޒގެ ަޚރަދު 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ 

ހަމަޖެހިފައިާވ  ،އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ަޚރަދު ،ފުލުހަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ އުމެއްގައިޤަ
 ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުން ދޭންވާނެއެވެ.  ،އުސޫލެއްގެ މަތިން

ފުލުހަކު، ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެނިކޮށް  )ށ(  
ޖެއަށް ގެނައުމަށް ޢާއިލާއިން އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ދިވެހިރާއްއަދި  ،ނިޔައުވެއްޖެނަމަ

 ތުން ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.އެދިއްޖެނަމަ، އެ ކަން ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަ
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     މި މާއްދާގެ ،ފުލުހެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަުކ ނިޔައުވުމުންވެސް ޢަމަލުކުރެވޭނީ )ނ(  
 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތެށވެ.)ހ( ގަ

އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓާިއ، 
 މެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ޑިޕްލޮ

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ،އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓާއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ  .95
ފައިވާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ޅައިގޮތުން ކަނޑައަރަސްމީ މުއައްސަސާއިން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާ ބެހޭ

 ންނެވެ.ތީމަ

 ދިހަވަނަ ބާބު 
 މުސާރައިން އުނިކުރެވޭ ފައިސާ 

ރިޓަޔަރަމންޓް 

 ޕެންޝަން ސްކީމް 
އެވެ. ގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުވަންވާނެމުރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީ  .96

ޕެންޝަާނ  ،ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މާރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީ
ކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއިން ހަވާލުކާރުން ބެލެހެއްޓުަމށް ސަރު ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ިހންގުމާއި

 ންނެެވ.ތީގޮތުގެ މަ ފައިވާ އުސޫލާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާޅައިކަނޑައަ

ފުލުހަކު ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގަިއ  )ހ(   .97 ގަޑީލާރި އުނިކުުރން 
 މުސާރައިން ގަޑީލާރި ްނ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

މުވައްޒަފު ަގޑިޖެހިފައިވާ ވަގުތަށް  ،އުނިކުރެވޭނެއެވެ. މި ގޮތުން ގަީޑލާރި އުނިކުރެވޭނީ
 ށެވެ.ދަދައައަސާސީ މުސާރައިގެ ނިސްބަތުން ޖެހޭ 

ން ގަޑީލާރި އުނިކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ނީ މިނިުޓންނެވެ. ިމ ގޮތުން އަސާސީ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ވަގުތު  ބަލާ 

   )ތިރީސް( އިން ގެއްލީމާ ލިބޭ އަދަދު  30ބަލާނީ، މަސްދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރަ، 
ވަރު ކަމުގައި ން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭއި)އަށެއް(  8

 ބަލައިގެންނެވެ.

ސާބިތު ަދރަްނޏެއް 
ުކރުމަށް ުނވަތަ އަދާ

ކްރެޑިޓް ސްކީމްތަކަށް 
 ކުުރން ހަވާލުމުާސރަ 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ  )ހ(  .98
   ޓަކައި  އެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ،ކޯޓަކުން ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ޚަރަދެއް ސާބިތުވެފައި

މުސާރައިން ބައެއް ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް ޙުކުމެއް ކޮށްފި  އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ނުވަތަ
ފައިސާ ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ  ،ހިނދެއްގައި، އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ލިބިދެވޭނީ

 ކެނޑުމަށް ފަހުގައެވެ.

ން ޝަުރޢީ ކޯޓެއްގެ ޙުކުމެއް ތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ތުން ަޝރުޢީ ކޯޓަށް އެއްވެސް އަދަދެއް ދެއްކުމަށް ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ގޮ ތަންފީޛު

ނުވަަތ ފައިވާ މުދާ ގައިއޮތުމާއެކު، ހަމަ އެ މުވައްޒަފު ކްރެޑިޓް ސްކީމްތަކަށް ނަ
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ނަމަވެސް،  ނުފައިވާ ލޯނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މުސާރައިން އުނިކުރަން ޖެހުގައިނަ
ރު މުސާރައިން ޓަށް ދައްކަންޖެޭހ މިންވަޝަރުޢީ ކޯ ،ގައި އިސްކަންދޭންވާނީ ހާލަތުއެ 

 އުނިކުރުމަށެވެ.

ނުވަތަ ލީިޒންގ ކުންފުންޏަކުން  ންދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކު )ނ(  
ފައިވާ މުދަލަްށ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަްށ ގައިނުވަތަ އެ ޫނންވެސް ކްރެޑިޓް ސްކީމަކުން ނަ

 ،އެއް ވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ލިބޭނީނުވަތަ ލޯނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ަފއިސާ
 ރައިން އުނިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މުސާ

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

ތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު، އެހެން އޮފީހެއްެގ ނުވަ ގެދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު )ހ(  .99 ވަޒީފާ ަބދަލުުވން 
ެއ ކަމުގެ ހުއްދައަށް،  ،މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ

 ވާނެއެވެ.އި ިލޔުމުން އެދެންދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން އެހެން އޮފީހެއްެގ ނުވަތަ ދައުލަުތެގ  )ށ(  
ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ،ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވާން އެދޭ މުވައްޒަފަކު މުއައްސަސާއެއްގެ 

 ،ޢަމަލުކުރާނީ  އެ ފަރާތަާކމެދު  ،ޚިދުމަތަށް  ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ 
 ންނެވެ.ތީތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަ

ބޮންޑެއް އޮތް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަްށ ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ  (1)   
، ބޮންޑުގެ މުއްދަތުގެ ބަދަލުގައި އެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ މުވައްޒަފެއްނަމަ

 އި މެއް ހެދުން ނުވަަތ ފަިއސާ ދައްކަގޮތަކާމެދު އެއްބަްސވު ދައްކާނެ
 ؛ޚަލާޞްކުރުން

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ބޮންޑެއް އޮތް މުވައްޒަފެްއނަމަ، އަދި  (2)   
ހަކަށް ޚިދުމަތް ކުރަން އޮފީހަކަށް ނަމަ، އެ އޮފީ ބަދަލުވަނީ ސަރުކާރުގެ

 ގެ ބާކީ މުއްަދުތ ބަދަލުކުރުން؛ޖެހޭގޮތަށް ބޮންޑު

 ،ވެފައި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ބޮންޑެއް އޮތް މުވައްޒަފަަކށް (3)   
 ަތަނކަށް ކަމުގައި ބަދަލުވުމަށް އެދިފައިަވނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް ނޫން އެެހން

 ލުގައި އެ މުއްދަތަށްވާ ފަިއސާ ދައްކާނެ ވަނީނަމަ، ޮބންޑުގެ މުއްދަތުގެ ބަދަ
 .ޚަލާޞްކުރުން އިމެއް ހެދުން ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކަގޮތަކާމެދު އެއްބަސްވު
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ވަޒީާފއިން ވަކިުކރެޭވނެ 
 ތައް ހާލަތް

 ހާލަތެއްތަކުގެ ތެރެއިން ހާަލތް އަންނަނިވި  ،ވޭނީމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެ  .100
 މެދުވެރިވެގެންނެވެ.

 .ހެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރެވޭނެ އެންމެ ދޮށީ އުމުރު ހަމަވުންފުލު )ހ(  

 .ކުށެއް ސާބިތުވާކަމަށް ޙުކުމް ކުރުން އީޝަރުޢީ އެއްވެސް މަރުޙަލާއަކުން ޖިނާ )ށ(  

 .ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ލަފާދިނުން )ނ(  

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުލުހުންގެ އަސާސީ ޓަކައި ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް )ރ(  
 .ތަމްރީނު ކޯހުން ފާސްނުވުން، ުނވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރުން

ލިބޭ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާެގ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވާޖިބު )ބ(  
 .ދިމާވުން ހާލަތެއްއަދާނުކުރެވޭފަދަ  މަސްއޫލިއްޔަތު

ކަމެއްގެ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ރި ކަމެްއގެ ސަބަބުންޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެ )ޅ(  
 .ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިުދމަތުގެ ،ސަބަބުން

 ގޮތުގެ ގައިވާ (ރިޓަޔަރމަންޓް ގަާވއިދު)ފުލުހުންގެ  R-67/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ކ(  
 .ން ރިޓަޔަރކުރުންތީމަ

 .މު އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލުންސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންޤާނޫނު އަސާ )އ(  

 .ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުން )ވ(  

 .ނިޔާވުން )މ(  

 ވީނުވީގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލުން. )ފ(  

ވަނަ މާއްދާގައި  100ގަވާއިދުގެ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، މި )ހ(  .101 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން 
ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ،މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއްތަކުގެ ެތރެއިން ހާލަތް ކޮށްފައިވާ ބަޔާން
މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން  ،ލިޔުމުން ވަޒީރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ،ޕޮލިސް

 ވަކިކުރުމަށް ވަޒީރު ނިންމުމުންނެވެ.

         ،ސަބަބާއެކުވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ )ށ(  
 ވާނެއެވެ.އެ މުވައްޒަފަށް އެ ކަން ލިޔުމަކުން އަންގަން

އަންނަނިިވ  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން )ނ(  
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އެ ލިޔުން މުވައްޒަފަށް  ،ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް މުަވއްޒަފަށް ފޮނުވުމުން
 ލެވޭނެއެވެ.ކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެރައްދު

 ކުރުން؛ހަވާލު ލިޔުން ރައްދުވާ މީހާއަށް (1)   

ތަޞައްރުފު ފުދިފައިވާ  ،ލިޔުން ރައްދުވާ މީހާ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހުގައި އުޅޭ (2)   
 ކުރުން؛ހަވާލުމީހަކާ އެ ލިޔުން 

 ރެހަށް އެ ލިޔުން ޕޯސްޓުކުރުން؛ލިޔުން ރައްދުވާ މީހާ ދިރިއުޅޭ އެޑް (3)   

 ،އިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން ރައްދުވާ މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށްވަޒީފާ (4)   
 ރެޖިސްޓަރޑް ޕޯސްޓުން ފޮނުވުން.

ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްަފއިވަނީ، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަްށ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  )ރ(  
ނިހާީއ  ،ކުރަންވާނީ ތަންފީޛުކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށްދިނުމަށް ކުރާ ޙުކުމެއް 

 ވުމުންނެވެ.އެ ޙުކުމް ޙުކުމަކަށް 

އެިދގެން ަވޒީފާިއން 
 ވަކިކުރުން 

އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންކުތަކުެގ  )ހ(  .102
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެގެން އެ ކަމަށް އެިދ ދިވެހި ފުލުހުންެގ 

 ޚާއްޞަ ދިެވިހ ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން އެ ކަަމްށ ކަނޑައަޅާ ،ޚިދުމަތަށް ހުށަހަޅަންާވނީ
 ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެދި، ވަޒީފާއިން ވަކިވާން  ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެ ކަމަށް )ށ(  
 އެދޭ ފޯމު ވަޒީފާއިްނ ވަކިވުމަށް ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ކުރިން 30ބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ 

 ނެއެވެ.ހުށަހަޅަންވާ

ނަމަވެސް، އެގްޒެކެޓިވް އޮތް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  )ނ(  
އޮފިސަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާނަަމ، ވަޒީފާއިން ވަކިާވން ބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ 

  އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކުރިން، ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހުގެ)ދޭއް( މަސްދުވަ 2

)ފަނަރަ(  15ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، ރަސްމީ މަސައްކަތު  ރ()  
 ދޭންވާނެއެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޖަާވބު  ،ކަށްހައެ މީ ގައި،ތެރޭ ހުގެދުވަ

ން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ބ(  
ަގއި ހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިްނ ހާލަތުވައްޒަފަކީ އަންނަނިވި މު

ްނ ތީ މަ އެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ ،ވަކިކުރެވޭނީ
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 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައެވެ.ޢަމަލުކުރާނެ 

މަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދު (1)   
މުއްދަތަްށ  ކޮށްފައިވާ އެ ބޮންޑުގައި ބަޔާން ،ކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮވެ

 މަތްކޮށްފައި ނުވާ މުވައްޒަފުން؛ޚިދު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް  (2)   
ނަގައި، އްގެ ލޯނެއް މެދުވެރިވެގެން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ބާވަތެ
އެާއ ގުޅިގެން  ،ނުވަތަ ފައިސާއެއް ދައްކަންެޖހޭ ޚިދުމަތެއް ހޯދައި

 .ލާޞްކޮށްފައިނުވާ މުވައްޒަފުންޚަ  ކައިދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައް

( ވަަނ 1ފައިވާ ފަރާތަކީ، މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ )ޅައިވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހަ )ޅ(  
 ،ލަތާ ގުޅިގެންހާހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ، އެ  ގައިާހލަތުށްފައިވާ އި ބަޔާންކޮނަންބަރުގަ

ްނ ތީމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ 99މި ގަވާއިދުގެ 
ށް ޔައެ މުވައްޒަުފ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރި ،ޢަމަލުކޮށް

 ގެންދަންވާނެއެވެ.

( ވަަނ 2އިވާ ފަރާތަކީ، މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ )ފަޅައިދި ހުށަހަވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެ )ކ(  
ހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ، އެ މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ  ގައިހާަލތުނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ 

ޚަލާޞް ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ލިޔުމުްނ އެއްަބސްވުމެއް ހެދުމަށްފަުހ  ކައިފައިސާ ދައް
 ށް ގެންދަންވާނެއެވެ.ޔަރި މަރުޙަލާތައް ކުމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ 

ށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެްނ ފައިވާ ފަރާތުގެ މައްޗަޅައިވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުަށހަ )އ(  
ލަތުގައި މުވައްޒަފަށް އަމިއްލައަށް ހާއެ  ،ބަލަމުންދާ ތައުދީބީ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ

 ނިމުމުންނެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފު އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭީނ، އެ މައްސަލަ
މުވައްޒަފަށް   ފައި،ފައިވާ ފޯމު ކެންސަލްކޮށްޅައިވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން 

       މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ރަސްމީ މަސައްކަތު )ވ(  
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތން، އެ މުވައްޒަފު  ،)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 15

 ،ގެންކަމަށް މުވައްޒަފަށް ޖަވާބުޭދ ތާރީޚުން ފެށިަފއިވާމައިވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިން
ވަޒީފާއިން )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު  15ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

 ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި  ،ފައިވާ މުވައްޒަފަށްޅައިހަވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަ  )މ(  
ން ޖަވާބުދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާމެދު ތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ފައިވާ ޅައިވަޒީފާއިން ވަކިވުމަްށ އެދި ހުށަހަ ،)ަފނަރަ( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި 15ހޭދަވާ 
ހަިއ ފައިވާ އެންމެކޮށްހަވާލުރުމުގެ ގޮތުން ލިއްޔަތު އަދާކުއޫމުވައްޒަފާ މަޤާމުގެ މަސް

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަާހއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ  ،ތަކެއްޗެއް
ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުގެ ހަދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ  ،ންތީމަ

ފައިވާ ފައިސާ ކޮށްވާލުހަލިއްޔަތުގެ ގޮތުން އޫމަސައްކަތްތަކާއި މަޤާމުގެ މަސް
އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާއިން ކަނޑައަޅާ  ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަްނތައްތައް

         ،ން، އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ކިޔައިދީތީމަ ގޮތެއްގެ
 ކޮށް ނިންމަންާވނެއެވެ.ހަވާލުއެ މަސައްކަތްތައް  އެ މުވައްޒަފާ

 "ަވޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ފައިވާ މުވައްޒަފަށްޅައި ވަކިވުމަށް އެދި ުހށަހަވަޒީފާއިން )ފ(  
އެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ  ،އަންގާ ލިޔުން" ލިބެންދެން، ގަވާއިދުން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ

 ރުންމަތީ ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކު

 ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުން )ދ(  
  މަޢުލޫާމތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ރި މީހާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު؛ވަޒީފާއިން ވަކިކު (1)   

 އިން ވަކިކުރިއިރު ހުރި މަޤާމު؛ވަޒީފާ (2)   

 ؛ ޚުވަޒީފާ ދިން ތާރީ (3)   

 ؛ ޚު ތާރީވަޒީފާއިން ވަކިކުރި (4)   

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު. (5)   

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ުމވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ަބދަލުވުމަށްފަހު ނުަވަތ  )ތ(  
ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު، ވަޒީާފ އަދާކުރި ގޮތުގެ ލިޔުމެއް ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެނަމަ، 

ތުގެ ލިޔުން ދޭންވާނެއެވެ. މި ިލޔުމުގައި، އެ މީހަކު އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮ
ވަޒީފާގައި އުޅުނުގޮތުގެ ބަޔާނަކާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނުވަތަ ވަކިވި ސަބަބު 

 ޔާންކޮށްފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.ބަ
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 ބާރަވަނަ ބާބު 
 ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން ޓު ސެކަންޑްމަން 

ދައުލަުތގެ އެެހން 
އިާދރާެއްއގެ 

އްކަތަށް މަސަ 

 މުަވއްޒަފުން ވީއްލުން 

ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  )ހ(  .103
            ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ކަމަށް  ބައިވެރިކުރަން މުވައްޒަފަކު 

ނަމަ، ދިއްޖެ އެދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ލިޔުމުން ،އެ މުއައްސަސާއަކުން
ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވީއްުލމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ނުވަަތ 

 ޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަ

ން، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ތީ މަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ން ދޫކުރެވޭ މުވައްޒަފު ތީމަ އްޒަފަކު ދޫކުރަންވާނީ، އެ ގޮތުގެމުއައްސަސާއަކަށް މުވަ

   ތަނެއްގަިއ  ލައްވައި ކުރުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެ
އެ މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންކުރެވެން ތިބި މީހުންގެ އަަދދަށާއި، މަސައްކަތް 

އެ ފަރާތަކަށް އެފަަދ އެހީއެއް ކޮންމެހެން  ،ނިންމަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތަށް ެބލުމަށްފަހު
ަގއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ހާލަތެއްތެރިކަމަށް ދިވެހި ފުލުުހްނގެ ޚިދުމަތަށް ފެނިއްޖެ ބޭނުން

 މުވައްޒަފު ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ަމސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެ 
 ނަމައެވެ.

ން، މުވަްއޒަފަކު ދޫކުރަންވާނީ، ތީމަ ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ )ނ(  
)ދޭއް(  2ދަތަށެވެ. އަދި )ދޭްއ( އަހަރުދުވަހުގެ މުއް 2އާންމު އުސޫލުން 

 ކަމަށް އޮތްތޯ ދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތު އިުތރުކުރާނަމަ، މުވައްޒަފުގެ ރުހުން އެއަހަރު
 ބަލަންވާނެއެވެ.

     ދޫކުރެވޭ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި،  ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ރ(  
އް ކުރުވައިގެން އެ މުވައްޒަފު ދޫކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ނޫން އެހެން މަސައްކަތެ

 ނުވާނެއެވެ.

     ގޮތުން ދޫޮކށްފައިވާ މުަވއްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާޒިުރވެ ސޮއިކުރަންވާނީ، ވަގުތީ )ބ(  
  ނުަވަތ  ،ވާ އޮފީހުގައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ނިމުމުންދޫކޮށްފައި އެ މުވައްޒަފު

 ގެފައިވާ މުވައްޒަފުޮކށްދޫ ،ންމަތީ ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ
ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ،ފައިވާ އިދާރާއިންކޮށްހާޒިރީގެ މަޢުލޫމާތު، އެ މުވައްޒަފު ދޫ

 ވަންވާނެއެވެ.ޚިދުމަތަށް ފޮނު

ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްަޒފުންގެ މުސާރައާމެދު އެހެން ގޮަތކަށް އެއްބަސްވެފައި ވަގުތީ )ޅ(  
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ.  ،ނުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ދޭނީ
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ފައިވާ އިދާރާގެ ފަާރތުން އެ މުވައްޒަފަްށ ކޮށްވަގުތީގޮތުން ދޫކޮްށފައިވާ މުވައްޒަފު، ދޫ
ކަނޑައަޅާ ގައި އެ މުވައްޒަފަށް ދޭން ހާލަތެއް، އެފަދަ ބަސްވާނަމަމުސާރަ ދޭން އެއް

މުސާރައަކަށް މުސާރައަކީ އެ މުވައްޒަފަށް ލިބެމުން އަްނނަ މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަ 
 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްަޒފު ދޫކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން އެ މުވައްޒަފާ  )ކ(  
 ންސެއް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ވަކި އެލަވައޫކުރެވޭ މަޤާމުގެ މަސްހަވާލު

ނާޔަތެއް ޢިނުވަަތ އެ ނޫންވެސް އެފަދަ ފައިސާގެ  އެއްކުރުމަށް ޕޮކެޓްމަނީ
ތަްއ ހަމަޖައްސަންވާނީ، ޢިނާޔަތްދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަަމ، އެފަދަ ފައިސާގެ 

 ލަތުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުންނެވެ.ރެވިަފއިވާ ދައުމުވައްޒަފު ވަގުތީގޮތުން ދޫކު

ްނ ވަގުތީގޮުތން ދޫޮކށްފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ )އ(  
ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަންވާނީ، އެ މުވައްޒަފު ވަގުތީގޮތުްނ 

 ލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުިޅގެންނެވެ.ދޫކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއާއި، ދިވެހި ފު

ްނ ވަގުތީގޮުތން ދޫޮކށްފައިވާ މުވައްޒަފު ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ )ވ(  
    ދޫކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގައި އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް،

 ންވާނެއެވެ.ޚިދުމަތަށް ހުށަހަޅަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ،އެ އިދާރާއިން

ދިވެިހާރއްެޖއިން ޭބރުގެ 

އިާދރާެއްއގައި 
 މަަސއްކަތްކުރުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ހުރި ފުލުހަކު ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުގެ އަންނަނިިވ  )ހ(  .104
 އްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ގެ އުސޫލުން މަސަޓުއިދާރާއެއްގައި ސެކަންޑްމަން
 ވެ.ޕޮލިސްއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެ

 މިޝަންތައް؛ ލަރފައިވާ ދިވެހި ކޮންސިއުކޮށްދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމު (1)   

 ކުރާ އިދާރާތައް؛ތަންީފޛުއުމެއްގެ ޤާނޫނު ޤަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު  (2)   

 އިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތައް.ނުވަތަ ބަ ޖަމުޢިއްޔާތައްއްދީ ޙަސަރަ (3)   

ގެ އުސޫލުން ޓުން ސެކަންޑްމަންތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާޔާންމި މާއްދާގައި ބަ )ށ(  
މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުލުހުން ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިޕޮލިސް އެކުލަ

ގަާވިއދަށް 
 ޢަމަލުކުރަންފެށުން 

ޢުކުރާ އި މި ގަވާއިދު ޝާއިގަޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ،ފަާށނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .105
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

____________________________ 


