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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 
 މާލެ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ގުޅޭ ގަވާއިދު  ރޭންކުގެ ކުރިއެރުމާއި، ރޭންކު ދަށްކުރުމާއި، ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާ 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ރޭންކާއި، ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ރޭންކާއި، ގްރޭޑް ދަށްކުރުން 

)ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( ެގ  2020/34ނޫނު ނަްނބަރު ޤާ ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ާބރު ލިބިގެން 6ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 133

އެކުލަވައިލައިފައިވާ، ފުލުުހންގެ ރޭންކާއި، ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުމާއި، ރޭންކާއި، 
  ންމު އުސޫލުތަކާއި، ގްރޭޑް ދަށްކުރުމާއި، ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާ ގުޅޭ އާ

 އެ ކަންކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

"ރޭންކުގެ ކުރިއެރުމާއި، ރޭންކު ދަށްކުރުމާއި،  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ގުޅޭ ގަވާއިދު'' އެވެ.ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާ 

  .2 މަުގސަދު 

 

ންގެ ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާެގ މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ދިވެހި ފުލުހު
މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ފުލުހުންނަށް ރޭންކުެގ 

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު،  ހަމަހަމަކަމާއި ،ކުރިއެރުމާއި، ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި
 ، ދިނުމުގައިގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ރޭންކާއި ،އަދި ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން
ގްރޭޑް  ޅުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކާއިއެންމެ ޤާބިުލ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެ

 ދަށްކުރުމާއި، ޝަރަފުގެ ިނޝާން ދިނުމުގައި ބަާލނެ އެންމެހައި އުސޫލީ 
 މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

 ންނެވެ.ހުންގެ ޚިދުމަތުދިވެހި ުފލު ،މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ  .3 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 
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މަތިްނ  ،ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަކާއި، ރޭންކުތައް ތަރުތީބު ކުރެވިގެންވަނީ )ހ(  .4 ފުލުހުންގެ ރޭންކުަތއް 
 ނެވެ.އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަީތން ،ތިރިއަށް

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް؛ (1)  

 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް؛ (2)  

 ސް؛ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިއެސިސްޓެންޓް  (3)  

 ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް؛ (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)   

    ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާިއ   )ށ(  
ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންެގ ރޭންކުތައް ގިްނތިކުރެވިފައިވާ ގިންތިައްށ 
ބަލައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ބަލާީނ، ގަވާއިުދ ނަންބަުރ 

2022/R-85 ަޒީފާގެ ގަވާއިދު( ގައި ރޭންކުތައް )ފުލުހުންެގ ވ
 ގިންތިކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށެެވ.

ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަުކގެ 
 ގްރޭްޑތައް 

ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަކުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑް ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ހ(  .5
އެ ރޭންކްތަކަްށ ގްރޭޑްތައް  ތަކުގައި ހިމެނޭ ގްޭރޑްތަކާއިރޭންކު

    މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގ މަތީންނެވެ.  ކަނޑައެޅިފައިވަނީ، މި
މި ގޮތުން، މި މާއްދާގައި ރޭންކުތައް ގުރޭޑް ކުރެވިފައިވަނީ، ޓެކްނިކަްލ 

ދާއިރާއާއި،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ  ގެއޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ، ދާއިރާއާއި
 .އެންޑް ސަޕޯޓް ދާއިރާ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ
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، ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުްނ ސާޖަންޓް ރޭންކު ފިޔަވައި )ށ(  
 ،ރޭޑެވެ. އެއީ)ދޭއް( ގް 2ޖުމުލަ  ،ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންކުތަކުގައި ހިމެނެނީ

 އެވެ.  2 އާއި ގްރޭޑް  1ރޭޑްގް

،       ރޭޑެވެ. އެއީ)ތިނެއް( ގް 3 ޖުމުލަ ،ސާޖަންޓް ރޭންކުގައި ހިމެެނނީ  )ނ(  

 އެވެ. 3ރޭޑް ގް އާއި، 2 ގްރޭޑް، އާއި 1 ގްރޭޑް

އެްގޒެކެޓިވް އޮިފސަެރްއގެ 

ރޭންކަށް ރޭންުކގެ 

 ކުރިެއރުން ދިުނން 

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެްންޓ  )ހ(  .6
އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށް ފުލުހަކަށް، ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެިދ 

ޓިވް މެނޭޖްމަންްޓ ޯބޑުގެ ލަފާެގ ުފލުހުންެގ އެގްޒެކެ ،ވަޒީރަށް ހުށަހަޅާނީ
 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ. ،މަތީން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ އެގްޒެކެޓިވް  )ށ(  
މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ ލަފާ ހޯދުމަްށ އެދި ހުށަހަޅާނީ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

 ންނެވެ.ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީ

ޑު ޕްރޮމޯަޝން ބޯ
 އެކުލަަވއިލުން 

ރޭންކުން ފެށިގެްނ ދަށުެގ ރޭންކުތަކުެގ  ގެސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮިލސް )ހ(  .7
ފުލުހުންަނށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ލަފާިދނުމަށާއި، ފުލުހުންަންށ 
ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ަލފާދިނުމަށް ޓަކައި، "ޕްރޮމޯޝަްނ ބޯޑު" ގެ 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި އޮންނަްނވާނެއެވެ. ،ނަމުގައި ޚާއްޞަ ބޯޑެއް

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ބޯޑަށް މެންބަުރން އައްޔަނުކުރާނީ )ށ(  
 ވަޒީރެވެ. ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ލަފާގެ މަތީން

ޑެޕިއުޓީ  ،ކުރަންވާނީ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު  )ނ(  
މިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުގެ އޮފިސަރުން ހިމެނޭގޮތުން، ކޮމާންްޑ ކޮ

ގެ ެއންމެ އިސް ލެވެލާއި ޑައިރެކްޓްރޭޓް ލެވެލުގެ އިދާރީ ބަހާތަކު
 އޮފިސަރުންނެވެ.

     )ަފނަރަ( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި،  15މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ރ(  
 ލަވައިލަންވާނެއެވެ.މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޯބޑު އެކު

ޕްރަމޯޝަން ބޯޑުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްަޓންވާނީ، ުމވައްޒަފުންެގ  )ބ(  
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިްނމާ މަތިކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާތުންނެވެ. 
މިގޮތުން ޕްރަމޯޝަން ބޯޑުގެ އިދާރީކަންކަން ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކު 
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 ،އްޒަފުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވނެ ަވސީލަތްތައްއެ މުވަ ،ކަނޑައަޅައި
 ތުން ހަމަަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.އެ އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާ

ރޭންކުގެ ުކރިެއރުން 
 ދިނުމަށް އެދި ހުށަެހޅުން 

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނށް ރޭންކުގެ  )ހ(  .8
ހަޅަންވާނީ، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދި ހުށަ

ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާއިްނ، ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަްށ ހުށަހެޅުމުެގ 
 ލުމުންނެވެ.ފުރުޞަތު ހުޅުވައި

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަްށ  )ށ(  
 އެކުގައެވެ. ޕޮލިސްގެ ހުއްދަޔާއެދި ހުޅުވައިލަންވާނީ، ކޮމިޝަަނރ އޮފް

ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންެގ ރޭންކުތަކަށް، ރޭންކުގެ ކުރިެއރުން ދިނުމަްށ  )ނ(  
 ރިޔާއެވެ.އެ ފުލުހަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާގެ ވެ ،އެދި ހުށަހަޅާނީ

ކާ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން އިންސްޕެްކޓަރ ރޭން )ރ(  
 ،ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ރޭންކަކަށް، ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ

ވަތަ ކޮިމޝަނަރ އޮްފ އެ ފުލުހަކު ރިޕޯޓުކުރާ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ނު
 ޕޮލިސްއެވެ.

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަްށ ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ބ(  
ވައްޒަފުންެގ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ިއދާރީ ބަހާއިން މު ،ހުށަހަޅަންވާނީ

 ންނެވެ.ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީ

ވަކި އިދާރީ ބަހާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުެރ  )ޅ(  
ވަގުތީގޮތުން އެހެން ަބހާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ހާަލތުގައި، އެަފދަ ފުލުހަކަްށ 

އެ ުފލުެހއްގެ ދާއިމީ  ،ރުން ދިނުމަްށ ހުށަހަޅަންވާނީރޭންކުގެ ކުރިއެ
 ރީ އޮންނަ އިދާރީ ބަހާއިންނެވެ.ރަޖިސްޓަ

ވަކިބާެތްއގެ ޗުއްޓީެއްއގައި 

ހުންނަިއރު ރޭންުކގެ 
 ކުރިެއރުން ނުިދނުން 

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިވާ  )ހ(  .9
ރުން ދިނުމަށް ހުށަހެޅޭނީ، މި މާއްދާގައި ފުލުހަކަށް، ރޭންކުގެ ކުރިއެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންަނނިވި ބާަވތްތަކުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި އެ ފުލުަހކު ހުރިނަމަ، 
 ފަހު ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމުންނެވެ.އެފަދަ ޗުއްޓީއެއް ނިންމުމަށް

 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ؛ (1)   
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 ށް ދޭ ޗުއްޓީ؛ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަ (2)   

 )ދެބައިކުޅައެއްބައި( ލިބޭ ގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީ. 2/1މުސާރައިގެ  (3)   

     އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި، ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ ފިޔަވައި،  )ށ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީތަކުގެ ތެރެއިން ޗުއްޓީއެއް 

)ހަތަރެއް(  4ޓީއެއްގައި ހުރެ، ވިދިވިދިގެން ނުވަތަ އެ ނޫން ޗުއް
މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަަތކަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންަނން ުނޖެހޭ ގޮތަްށ 
ޗުއްޓީގައި ތިބޭ ފަރާތްތަަކށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ އުސޫލު 

 ހިނގާނެއެވެ.

ލުހަކަށް ޭރންކުގެ ކުރިއެރުްނ ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ުހށަހަޅައިފައިވާ ފު )ނ(  
ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބާވަތެއްގެ 
ޗުއްޓީއެއް ނުވަތަ ޗުއްޓީތަކެއް ނެގުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ދޫކުރެވިއްޖެނަމަ، 
އެފަދަ ފުލުހަކަށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުން 

އެ ުފލުަހކު ވަޒީފާއަށް ، ށްގެންދަންވާނީ، އެ އަކުުރގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންކުރިޔަ
 ނުކުތުމުންނެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ފޮނުވާ ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  )ރ(  
)ހަތަރެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ  4ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ 
    ގައި ދާ ފުލުހުންަނށް، މި މާއްދާެގ )ހ( ާއއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކު

 )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫސލެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

ރޭންކުގެ ުކރިެއރުން 
ކާއި، ދިނުުމގެ ަޝރުޠުތަ

 ބަލަންޖެހޭ ކަންަތއްަތއް 

އެ ފުލުހަކު  ،ފުލުހަކަށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ )ހ(  .10
 ފިސަރަކަށް ވުމަށްފަހު، އޭނާގެ ކިބައިގަިއ އަންނަނިވި ކޮލިފައިޑް ޕޮލިސް އޮ

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

 ގައިވާ ރޭްނކާއި  2ވަތަ ޖަދުވަލު ނުގައިާވ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (1)   
 ގްރޭޑްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ފުލުހަކު ބަދަލުކުރުމަށް

ތަކުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ގްރޭޑް ހުށަހެޅޭ ރޭންކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި
 ؛ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުން

 ުހށަހަޅާ، ރޭންކަށް ޚާއްޞަކޮށްެގްނ ދޭ ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް (2)   
 އިމްތިޙާނުން ފާސްވެފައިވުން؛
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ތުްނ އްގެ ގޮ ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ، ރޭންކުގެ ޝަރުޠެ (3)   
 ތަމްރީނު ފުިރހަމަކޮށްފައިވުން؛ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ ންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބަލައިރޭ (4)   
 ލާ ިމންގަނޑުން ފާސްވެފައިވުން؛ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ބަ

ަނރީ )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑިސިޕްލި 2ފާއިތުވި  (5)   
 ބޮޑު ކުށަކާ ގުޅިގެން އަދަބެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވުން؛

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  1ފާއިތުވި  (6)   
ޑިސިޕްލިނަރީ ކުޑަ ކުށަކާ ގުޅިގެން އަދަބެއް ކަނޑައަޅައިފައި 

 ނުވުން؛

ުނދީ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ަވކި މުއްދަތަކަށް ޕްރޮމޯޝަން  (7)   
ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ނިންމަިއފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ، ޕްރޮމޯޝަން 

 ފައިވާ މުއްދަތު ހަމަެވފައިވުން؛ހިފަހައްޓައި

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ  2ފާއިތުވި  (8)   
 މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރޭންކު ދަށްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައި

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރޭންކު  1އިތުވި ނުވުމާއި، ފާ
 ދަށްކުރުމަށް ވުރެ ކުޑަ އަދަބެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވުން؛

މުވައްޒަފު ހުރި ރޭންކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއަށް  (9)   
)އެކެއް(  1ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްތައް، ނިސްބަތުން އަހަރަކު 

 ނުވުްނ. ފައިހަކަށްވުރެ އިތުރުވެދުވަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރުޠު 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ފުރިހަމަވީކަމުގައި ބަލާީނ، އެ ައކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމްތިާޙނުން ފާސްިވ 

 ނުވާނަމައެވެ. )ދޭއް( އަހަރުދުވަސް ހޭދަވެފައި 2ފަހުން 

ބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރުޠު ( ވަނަ ނަނ2ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
ފުރިހަމަވީކަމުގައި ބެލުމުގައި، ރޭންކުތަކާއި ގްރޭޑްތަކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު 
ގުނުމުގައްޔާއި ޚިދުމަތުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި، މުސާރަ ނުލިބޭ 

ޗުއްީޓގައި ހޭދަވާ  ކުރުަމށް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ދޭޗުއްޓީއާއި، ތަޢުލީމު ހާސިލު
 ނުހިމެނޭނެއެވެ. އްދަތެއްމު
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( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރުޠު 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(  
ފުރިހަމަވީކަމުގައި ބެލުމަށް، ޭރންކުތަކާއި ގްރޭޑްތަކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު 

ހިފެހެއްޓުަމްށ ނުދީ ގުނުމުގައި، ތައުީދބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަން 
 ނުހިެމނޭނެއެވެ. މުއްދަތެއް ނިންމައިފައިވާ

ފުލުހަކަށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުްނ ދިނުމަށް ުހށަހަޅާ ހުެށހެޅުމަކާ ގުޅިގެްނ  )ބ(  
ޖެހޭނެކަމަށް މި މާްއދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަްއ  ފުރިހަމަވާން

އެފަަދ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ރޭންކުެގ ކުރިއެރުްނ  ،ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރުން
 ނިިވ ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ.ނުމަށް ނިންމުމުގައި އަންނަ ދި

 ވާ ރޭންުކގައި ހުސްޖާގަ އޮތުން؛ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅިފައި (1)   

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުން މުވައްޒަފު މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމު  (2)   
 އޮތުން.ބަދަލުވާނަމަ، މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާނެ ހުސް މަޤާމެއް 

ގައިވާ ފުލުުހންެގ ރޭންކުތަކާއި  2އާިއ ޖަދުވަލު  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ޅ(  
ގްރޭޑްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ެބުލމުގައި، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމުެގ 

ޓާމުެގ  ކުރިން، އަތޮޅުތެރޭގައި ޑިއުޓީ ޓާމް އަދާކޮށްފައިވާ ފުުލހުންގެ ޑިއުޓީ
ކޮމިޝަނަރ  ،އްދަތު ގުޅުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއްމުއްދަތު ގުނުމާއި، މު

އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅައި އާންމުކޮށް އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.ޓަކައި ޢިއުލާނު 

ފުލުހަކަށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ  )ކ(  
ފުލުހަކު ާހސިލުކޮށްފައިވާ ވަކި ސަނަދަކީ، އޮޕަރޭޝަނަލް  ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އެ

ނުަވތަ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއިން ާހސިލުކޮށްފައިވާ  ގެ ދާއިރާއިންޕޮލިސިންގ
    ނަމަ، ރޭންކުގެ ކުިރއެރުން ދިނުމުގެ ޭބނުމަށް، ިމ ގަވާއިދުގެ ސަނަދެއް
ރާއަކުން ދާއި ގެގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ 1ޖަދުވަލު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްނިކަްލ ދާއިރާއަކުން  2ނުވަތަ ޖަދުވަލު 
ކަމުގައި އެ ސަނަދު ބަލާނީ، ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން  ހާސިލުކޮށްފައިވާ ސަނަދެއް

ލިބުމަށްފަުހ އެ ފުލުހަުކ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އެ ދާއިރާގެ 
 މަޤާމެއްގައި ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަމްރީނު 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )އ(  
)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތަްށ  1ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޝަރުޠަށް ޢަމަުލކުރުން 
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 އޮފް ޕޮލިސްއަށް ނިންމިދާނެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ  ،ފަސްކުރުމަށް

ޕްރޮމޯަޝން ދިުނމުަގއި 
ބޯޑުން ބަލަްނޖެހޭ 

 އް ކަންތައްތަ 

ފުލުހަކަށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުްނ ދިނުމަށް ުހށަހަޅާ ހުަށހެޅުމަކާ ގުޅިގެްނ  )ހ(  .11
ފުލުހަކަށް، ޭރންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ލަފާިދނުމުގައި، ޕްރޮޯމޝަން ބޯޑުްނ 

އަންނަނިވި ކަންތައްަތކަށް ރިޢާޔަތް  ،ނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންްޓ ބޯޑުން
 ކުރަންވާނެއެވެ.

     ފުލުހެއްގެ މަޤާމާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެަކމަށް،  އެ (1)   
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ، ހަށިހެޔޮކަމުގެ މިންގަނޑު 

 ؛ދަމަހައްޓައިފައިވާ މިންވަރު

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ރޭންކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  (2)   
ގައި ހުރި އެ ޕޮިލސް އޮފިސަރުގެ ކިބައިއުފުލުމުގެ ޤާބިލުކަން 

 މިންވަރު؛  

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރޭްނކުގެ  (3)   
މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަޤާމުގެ ކޮމްޕިޓެންސީ ކަމުގައި ދިވެހި ފުލުުހންގެ 
ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮންޕިޓެންސީ އެ ޕޮލިސް އޮފިސަރުގެ 

 ންވަރު؛ ކިބައިގައި ހުރި މި

ފުލުސް އޮފިސަރަށް ރޭްނކުގެ  ،ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމާ ގުިޅގެން (4)   
ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅިއިރު އަދާކުރަމުންދާ ަމޤާމު 
ބަދަލުވާނަމަ، ަބދަލުކުރެވޭ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ 

 ންވަރު؛މި ޤާބިލުކަން ފުލުސް އޮފިސަރުގެ ކިބައިގައި ހުރި

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުަށހެޅުމުގައި  (5)   
ހިމެނޭ، މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ލިބިަފއިވާ 
ނަތީޖާއަށް ބަލާއިުރ، ފުލުސް އޮފިސަރު ބަދަލުކުރެވޭ ރޭންކާއި، 

  މިންވަރު؛މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފުލުސް އޮފިސަރުގެ  (6)   
މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ބަަލމުންދާ ތައުދީބީ މައްސަލައެއް ނުވަތަ 

 ސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތައް؛ޖިން

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަްށ ހުށަހަޅައިފައިވާ ފުލުހަކު ހުރި  (7)   
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ރޭންކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި 
 ފަރުވާތެރިކަން ހުރި މިންވަރު؛ 

ކޮމިޝަންޑް ރޭންކުތަކުގައި ތިބި ފުލުުހންނާއި، ކޮމިަޝންޑް  (8)   
ރޭންކުތަކަށް ބަދަލުވާ ފުުލހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

 ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ވަޒަންކޮށް ބެލުމުގައި އެ ފުލުހަުކ  )ށ(  
މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއަށާއި، ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުްނ މަސައްކަތް 

 ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ދާއިރާއަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ ކޮންޕިޓެންީސ ( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށ3ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ  1ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ފަސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

ކޮމިޝަންޑް ޭރންކުތަކަށް 
ރޭންކުގެ ުކރިެއރުން 

ދިނުުމގެ ކުރިން ފެްނަވރު 
 ވަޒަންުކރުން 

ގައި ތިިބ ފުލުހުންނާިއ، ކޮމިޝަންޑް ރޭންކުތަކަްށ ކޮމިޝަންޑް ރޭންކުތަކު )ހ(  .12
ބަދަލުވާ ފުލުހުްނނަށް ރޭންކުެގ ކުރިއެރުން ދިނުމާމެދު ލަފާ ހޯދުމަށް، ެއ 
ކަމަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، އެ ފުލުހެއްގެ މަސައްކަތުގެ 
ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން، ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް 

ހަޅައިފައިވާ ފުލުސް އޮފިސަރު ހުރި ރޭންކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތުގެ ހުށަ
ތެރޭގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވައިލެވޭ 

ޓާ ބަހާިއްނ ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓެއް، މުވައްޒަފުންގެ ކަްނތައްތައް ބަލަހައް 
 ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ބޯޑަށް ޕްރޮމޯޝަން

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފުލުސް އޮފިސަރު  (1)   
ހުރި ރޭންކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތުގެ 

)ހަތަރެއް( މަސްދުަވސް  4ސުޕަވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 
 ން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ަފރާތްތައް؛ވަންދެ

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފުލުސް އޮފިސަރު  (2)   
ހުރި ރޭންކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެ ފުުލހަކު 
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ބަހާތައް ުނވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ބަހާަތކާ 

      ކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ބަހާތަުކގައި ސީދާގޮތުން ގުޅުންހުރި މަސައް
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އެ ފުލުހަކު އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ގޮތުން 
)ހައެއް( މަސްދުވަސް ވަންެދން  6އެއްގިންތިއެއްގައި މަދުވެގެން 

 ސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް؛މަ

 ރުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފުލުސް އޮފިސަރޭންކު (3)   
ހުރި ރޭންކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި، އެ ފުލުހެއްގެ ަދުށން 

)ހައެއް( މަސްދުަވސް ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  6މަދުވެގެން 
 ފަރާތްތައް.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި، ފެންވަރު ވަޒަންކުރެޭވ  )ށ(  
ވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ފުލުހަކާ ހަ

ޒިންމާތަކަށް ބަލައި، އެ ފުލުހަކު ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެ ފުލުހަކު 
 ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ކަްނތައްަތއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލުމަށް ޓަކަިއ  )ނ(  
އި، ފޯމު ފުާރނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިްނ، ޕްރޮމޯޝަން ބޯުޑެގ ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތަކާ

ލަފާގެ މަތީން، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ބަހާއިްނ ތައްޔާރުކޮށް 
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަުކގައި 

ތިބޭ ފުލުހުންނަށް 
 ރޭންކާއި ގްރޭުޑގެ

 ކުރިެއރުން ދިުނން 

އި ގްރޭޑްތަކުގައި ތިބޭ ފުލުހުންަނށް، ރޭންކާއި ގްރޭޑުގެ ޓެކްނިކަލް ރޭންކުތަކާ  .13
ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްގެންދާނީ، ރޭންކާއި ގްރޭޑުގެ 

 ކުރިއެރުން ދިނުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުންނެެވ.

 ޚިދުމަތުގެ ފުުލހުންެގ މަޤާމުތަކުެގ ފީލްޑް ރޭންކަކީ، ދިވެިހ ފުުލހުންގެ )ހ(  .14 ފީލްޑް ރޭންކު
އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ވަކި މަޤާމަކަށް ވަކި ރޭންކެއްގެ ފުލުހަުކ 
އައްޔަނުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި، އެފަދަ މަޤާމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭންކަށްވުެރ 

ރު، މި ގަވާއިދުގެ އިދަށުގެ ރޭންކެއްގެ ފުލުހަކު އެފަަދ މަޤާމަކަށް އައްޔަނުކުރާ
ގެ ތެރެިއން ރޭންކެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ފުލުހުންގެ ރޭންުކތަކު 4

 ދިނުމެވެ.

ފީލްޑް ރޭންކު ދޭން ނިންމަންާވނީ، އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤާމުެގ  )ށ(  
      މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، 

( ވަނަ ނަންަބރުން ފެށިގެން 5ދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއް 10މި ގަވާއިދުގެ 
ފީލްޑް ރޭންކު ދެވޭ  ،( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠ8ު)
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ފުލުހެއްގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާަނމައެވެ. މި ގޮތުން ފީލްޑް ރޭންކުގެ ގޮތުގައި 
 އް( ރޭންކުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.)އެކެ 1ދެވޭނީ، 

ނުވަތަ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ދެވޭ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ފީލްޑް ރޭންކު )ނ(  
 ނޫނެވެ.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުން ލާޒިެމއް  2ޖަދުވަލު 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފީލްޑް ރޭންކަކީ، ފުލުހުްނ ބައިވެރިާވ  )ރ(  
ރީނުގެ މުއްދަތުގައި ޭބނުންކުރުމަްށ ތަމްރީނުތަކުގައި ފޮނުވާ ފަރާތްަތކަށް ތަމް

 ރޭްނކެކެވެ. ދޭ ރޭންކު ނުހިމެނޭގޮތުްނ، ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަގުތީގޮތުން ދޭ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ދީަފއިވާ ފީލްޑް  )ބ(  
 ރޭންކުގައި ފުލުހަކު މަސައްކަތްކުރާއިރު، އެ ރޭންކުގެ އެހެނިހެން ފުލުހުންަނށް 
ލިބިގެންވާ ބާރާއި، އިޚްތިޔާރުތަކާއި، އިމްތިޔާޒުތަކާއި، މުސާރައާއި، 

 އެ ފުލުހަކަށް ިލބިޭދންވާނެއެވެ.ޢިނާޔަތްތައް 

  އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތަކަްށ  ،ފީލްޑް ރޭންކު ދޭ ުފލުހަކަށް ެއ ރޭންކު ދޭންވާނީ )ޅ(  
 އެ ފުލުހަކު އެއްބަސްވާނަމައެވެ.

ފަހު ައއްޔަނުކުރާ މަޤާމުގައި، އެ މަޤާމަކަށް ފީލްޑް ރޭންކު ދިނުމަށް (1)   
 ޚިދުމަތްކުރުން؛އައްޔަނުކުރާ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

އެ ރޭންކު ދިނުމުގެ ކުރިން  ،ފީލްޑް ރޭންކު ދޭ މުއްދަތު ހަަމވުމުން (2)   
 ރި ރޭންކަށް ރޭންކު ދަށްކުރުން؛ހު

 މަސްއޫލިއްޔަތު ފީލްޑް ރޭންކު ދިނުމަށްފަހު އައްޔަނުކުރާ މަޤާމުގެ  (3)   
 ގައި އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުން.އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް

ފީލްޑް ރޭންކެއް ދީފައިވާ ފުލުހަކު އައްޔަނުކުރާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  )ކ(  
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދާނުކުރާކަމަށް ނިންމަންވާނީ، ކޮިމޝަނަރ އޮްފ 

 ޕޮލިސްއެވެ.

ކަށް ީފލްޑް ރޭންކު ފުލުހަ، ށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ )އ(  
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ފީލްޑް ރޭންކެއް ދީފައިވާ ފަރާތެއް ދިނުމަށާއި،

ކޮިމޝަނަރ އޮްފ  ،ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެގެން ފީލްޑް ރޭންކު ނެގުމަށް ނިންމާނީ
 ލިޔުމުން ީޒރުކުރަންވާނީ، ވަ ޕޮލިސްއެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއް ތަންފީޛު

 ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.
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މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފީލްޑް ރޭންަކށް އައްޔަނުކުރާ  )ވ(  
ފަރާތެއް އައްޔަނު ކުރަންވާނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ ކަނޑައަޅާ 

 އްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.އިޤުރާރެ

ލުަހކު އައްޔަނުކުރާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފީލްޑް ރޭންކު ދީފައިވާ ފު )މ(  
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދާކޮށް، އޭނާ އެ ރޭންކަށް އައްޔަނު ކުރިއިރު 
ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަަމވުމުން، ފީލްޑް ރޭންކުގެ ގޮތުަގއި ދީފައިވާ 
ރޭންކު ދާއިމީ ރޭންކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް، ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ 

 އޮފް ޕޮލިސްއަށް ނިންމިދާނެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ  ،ޔާއެކުލަފަ

ފީލްޑް ރޭންކު ދީފައިވާ ފުލުހަކު، ފީލްޑް ރޭންކުގައި ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތު  )ފ(  
އެ ރޭންުކ ، މި މާއްދާގެ )މ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން  ،ހަމަވުމުން

ހޭދަކުރި މުްއދަތު ބަާލނީ، ނުކޮށްފިނަަމ، އެ ުފލުހަުކ ފީލްޑް ރޭންކުގައި  ދާއިމީ
 އި ހޭދަކުރި މުއްދަތުކަމުގައެވެ.އޭގެ ކުރިން އެ ފަރާތް ހުރި ރޭންކުގަ

ރޭންކުގެ ުކރިެއރުން 
 ދިނުމަށް ިނންމުން 

ފުލުހުންަނށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާގުޅޭގޮތުން ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން   .15
 . އަދި އެ ނިންމުްނ ތަންީފޛުކޮމިަޝަނރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ ،ވަޒީރަށް ހުށަހަޅާނީ
  ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.ކުރަންވާނީ، ވަޒީރު

ގްރޭުޑގެ ކުިރއެުރން 

 ދިނުމަށް ލަާފދޭ ޕެނަލް
     ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަކުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭންކުތަކުެގ  )ހ(  .16

ގައި ބަލަންޖެޭހ ގްރޭޑުން އަނެއް ގްރޭޑަށް، ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމު އެއް
ކަންތައްތައް ބަލަިއ، ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ލަފާދޭނީ، އެ ކަމަްށ 
ޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަްއަތއް ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާގެ ބެުލމުގެ ދަށުްނ 

 ބާއްވާ ޕެނަލް ބައްދަލުވުމަކުންނެެވ.

ލް ބަްއދަލުވުންތަްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބާއްވާ ޕެނަ )ށ(  
 އަންަނނިވި ފަރާތްަތއް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. ،ބާއްވަންވާނީ

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާގައި  (1)   
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއް؛

ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މުވައްޒަފު  (2)   
 ރީ ބަހާގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއް؛ މަސައްކަތްކުރާ އިދާ
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ނޑައަޅާ ކޮމިޝަންޑް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ކަ (3)   
 އޮފިސަރެއް.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކޮމިޝަންްޑ  )ނ(  
 އޮފިސަރަކަށް ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން، ލަފާިދުނމަށް ބާއްވާ 
ްވ ޕެނަލް ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަީކ އެގްޒެކެޓި

 އޮފިސަރުންނަށް ވާންވާނެއެވެ.

ގްރޭުޑގެ ކުިރއެުރން 

 ދިނުމަށް އެދި ހުށަެހޅުން 
ގްރޭޑަށް،  ގްރޭޑުން އަނެއް ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ރޭންކުތަކުގެ އެއް )ހ(  .17

އެ ފުލުހަކު މަސައްކަތްކުރާ  ،ހަޅާނީގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދި ހުށަ
 އިދާރީ ބަހާގެ ވެރިޔާއެވެ.

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ރޭންުކތަކުގައި ހިމެނޭ ރޭންުކތަކުގެ ތެެރއިން ގްރޭޑް  )ށ(  
ގްރޭޑަށް، ގްރޭޑުެގ  ގްރޭޑުން އަނެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭންކުތަކުގެ އެއް

ހަކު ރިޕޯކުރާ އެގްޒެކެޓިވް އެ ފުލު ،ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދި ހުަށހަޅާނީ
 ވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ.އޮފިސަރ ނު

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ  ،ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ )ނ(  
 މަތީންެނވެ.ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ އެ ކަމަށް ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާިއން 

ގްރޭުޑގެ ކުިރއެުރން 

ދިނުުމަގއި 
ަމވާްނޖެހޭ ފުރިހަ

ޝަރުޠުތަކާިއ، ބަލަްނޖެހޭ 
 ކަންތައްަތއް 

އަންނަިނިވ  ،ފުލުހަކަށް ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމެއްގައި )ހ(  .18
 ޖެހޭނެެއވެ. ޠުތައް ފުރިހަމަވާންޝަރު

ގަިއވާ  2ނުވަތަ ޖަދުވަލު ގައިވާ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (1)   
ގެ ތެރެއިން، އެ ފުލުހަކު ބަދަލުކުރުމަށް ގްރޭޑްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކު

ހުށަހެޅޭ ގްރޭޑުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ 
 އެންމެހައި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަުވން؛

ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބަލައިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ  (2)   
 ފައިވުން؛ ިމންގަނޑުން ފާސްވެފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ބަލާ

   ގެ މުއްދަތުގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ދުވަހު)އެކެއް( އަހަރު 1ފާއިތުވި  (3)   
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 ނުވުން؛ބޮޑު ކުށަކާ ގުޅިގެން އަދަބެއް ކަނޑައަޅައިފައި 

ުނދީ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ަވކި މުއްދަތަކަށް ޕްރޮމޯޝަން  (4)   
ނުދީ މޯޝަން ހިފެހެއްޓުމަށް ނިންމަިއފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ، ޕްރޮ

 ފައިވާ މުއްދަތު ހަމަެވފައިވުން؛ހިފަހައްޓައި

)އެކެއް( ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޖިްނސީ  1ފާއިތުވި  (5)   
ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރޭންކު ދަށްކުރުމަށް 

 ނުވުން؛ ކަނޑައަޅައިފައި 

ގައި، ވަޒީާފއަށް މުވައްޒަފު ހުރި ގްރޭޑުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތުގެ ތެރޭ (6)   
)އެކެއް(  1ން އަހަރަކު ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްތައް، ނިސްބަތު

 ނުވުން.ށްވުރެ އިތުރުވެފައި ދުވަހަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުުޠ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި، މުސާރަ ހަމަވީކަމުގައި ބެލުމަށް، ގްޭރޑުފުރި
ބޭ ޗުއްޓީއާއި، ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ދޭ ނުލި

 ޗުއްޓީގައި ހޭދަވާ މުއްދަތެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރުޠު 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
ފުރިހަމަވީކަމުގައި ބެލުމަށް، ްގރޭޑްތަކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި، 

ބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުްނ ޕްރޮމޯޝަން ހިފެހެއްޓުމަްށ ނިންމައިފައިވާ ތައުދީ
 މުއްދަތެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ފުލުހަކަށް ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުެގ  )ރ(  
ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އެ ފުލުހަކު ާހސިލުކޮށްފައިވާ ވަކި ސަނަދަކީ، އޮޕަރޭޝަނަލް 

ނުަވތަ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއިން ާހސިލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާއިން  ގެޕޮލިސިންގ
    ސަނަދެއްނަމަ، ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް، ިމ ގަވާއިދުގެ 

ދާއިރާއިން  ގެއޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ ކޮށްފަިއވާގައި ބަޔާން 1ޖަދުވަލު 
ކުން ޓެކްނިކަްލ ދާއިރާއަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2ދުވަލު ނުވަތަ ޖަ

ހާސިލުކޮށްފައިވާ ސަނަދެއްކަމުގައި އެ ސަނަދެއް ބަލާނީ، ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން 
ލިބުމަށްފަުހ އެ ފުލުހަުކ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އެ ދާއިރާގެ 

 މަޤާމެއްގައި ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.
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ގްރޭުޑގެ ކުިރއެުރން 

ދިނުުމަގއި ބަލަންެޖހޭ 
 ކަންތައްަތއް 

ރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި، އަންަނނިވި ކަންތައްތަކަްށ، ފުލުހަކަށް ގް  .19
ްނ ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ލަފާދިނުމަްށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕެނަލު

 ބަލަންވާނެއެވެ.

ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފުލުސް އޮފިަސރުގެ މައްޗަށް  )ހ(  
 ބަލަުމންާދ ތައުދީބީ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޖިންސީ ތުހުމަތުކުރެވިގެން

 ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތައް.

ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފުލުސް އޮފިސަރު ހުރި  )ށ(  
ރޭންކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި ފަރުވާތެރިކަން ހުރި 

 މިންވަރު.

ން ގްރޭުޑގެ ކުިރއެރު 
 ދިނުމަށް ިނންމުން 

ފުލުހުންަނށް ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން، ލަފާދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ   .20
ތަންފީޛުކުަރންވާނީ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ހުއްދަޔާއެކު،  ގެ ނިންމުންޕެނަލު

 ދިނުމުންނެވެ.ވަޒީރު ލިޔުމުން ހުއްދަ 

ރޭންކާއި ގްރޭޑް 
 ދަށްކުރުން 

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ  ،ކު ދަށްކުރެވޭނީރޭން )ހ(  .21
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން، ރޭންކު ދަށްކުރުމަށް ނިންާމ 

 ކުރުމަށް ވަީޒރު ނިންމުމުންނެވެ.ނިންމުމެއް ތަންފީޛު

ޖިންސީ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ  ،ރޭންކުތަކުގެ ގްރޭޑް ދަށްކުރެވޭނީ )ށ(  
ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދޭ އަދަބެއްގެ ގޮުތން، ގްރޭްޑ 

ނަރ އޮފް ޕޮލިސް ދަށްކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުމެްއ ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮމިޝަ 
 ނިންމުމުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި، ރޭންުކ ދަށްކުރުމަްށ  )ނ(  
ންކުގެ އެންމެ މަތީ ދަށްކުރަންވާނީ، ދަށްކުރެވޭ ރޭ ނިންމާއިރު، ރޭންކު

 ގްރޭޑަށެވެ.

ރޭންކު ދަށްކުރި ސަބަބާއި، ދަށްކުރެވުނީ  ،ފުލުހެއްގެ ރޭންކު ދަށްކޮށްފިނަމަ  )ރ(  
 އެ ފުލުހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. ،ކޮން ރޭންކަކަށްކަން އެނގޭނެ ިލޔުމެއް

ރައްސާރައިގެ މައްސަލައަކާ ތައުދީބީ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޖިންސީ ފު )ބ(  
ގުޅިގެން ދެވޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން، ރޭންކް ނުވަތަ ގްރޭޑް ދަށްކުރުމަށް ނިންާމ 
ފުލުހަކަށް، އަުލން ރޭންކުެގ ނުވަތަ ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި، 
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ރޭންކުގައި ނުވަތަ ގްރޭޑުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ، ރޭންކު ނުވަތަ 
މުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި އަލުްނ ގްރޭޑް ދަށްކުރު

ރޭންކު ނުވަތަ ގްރޭޑުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބަލާ މުއްދަތުގައި، ދަށްކުރި 
އިާވ މުއްދަތެްއ ރޭންކުގައި ނުވަތަ ގްރޭޑުގައި، އެ ފަރާތް ކުރިން ހޭދަކޮށްފަ

 ނުގުނޭނެއެވެ.

ޚާްއޞަ ގޮތަކަށް ރޭންުކގެ 

 ން ކުރިެއރުން ދިނު 
      ފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްަޞ ހުނަރަށާއި، އަދާކުރަމުންދާ ޒިންމާއަށާއި،  )ހ(  .22

އެ ފުލުހެއްގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިންވަރަށާއި، ދިެވހި ފުުލހުްނގެ ޚިދުމަތަްށ 
ތައްތަްއ ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަންނަނިވި ޝަރުުޠތަކާއި ކަން

ތެއްގައި ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކޮމިޝަނަރ ގޮއިސްތިސްނާކޮށް، ޚާއްޞަ
 ން ވަޒީރަށް ނިންމިދާނެއެވެ.އޮފް ޕޮލިސްގެ ލަފާގެ މަތީ

         އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންގެ ރޭންތަކުގައި ތިބޭ ުފލުހުން  (1)   
ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުން 

އާއި  1ރުޠު ފިޔަވައި، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޝަ
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް؛ގައި 2ޖަދުވަލު 

  ،( ވަނަ ނަންބަާރއ2ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 10މި ގަވާއިދުގެ  (2)   
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 9( ވަނަ ނަންބަރާއި )3)

 ޝަރުޠު؛

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް. މާއްދާގައިވަނަ  11މި ގަވާއިދުގެ  (3)   

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަީތން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަކަށް،  )ށ(  
ގޮތަްށ  ކުރެވޭ ނުވަތަ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަެރއްގެ ރޭންކަށް ޕްރޮމޯޓް

ްއ( ރޭންކުެގ )އެކެ 1ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ، 
 ކެވެ.ކުރިއެރުމެ

ޚާއްސަގޮތެއްގައި ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް، ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސް،  )ނ(  
ވަޒީރަށް ލަފާދިނުމަށް ޮފުނވާ ނަންތައް، ވަޒީރަްށ ފޮނުވުމަްށ 

މޯޝަން ބޯޑަްށ ނިންމައިފައިވާކަން ބަޔާންކޮްށ، އެ ނަންތައް ޕްރޮ
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ، ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން  )ރ(  
ޕޮލިސް ފޮނުވާ ނަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންަކން ފުރިހަމަވެފައިވޭޯތ 
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 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

)ދޭއް( އަަހރު  2އެންމެ ފަހުން ރޭންކުގެ ކުރިއެުރން ލިބުނު ފަހުން  (1)   
 ހަމަވެފައިވުން؛

 ޚާްއޞަ، ޞަ ގޮތަކަށް ރޭންކުގެ ުކރިއެރުން ލިބުނު ަފހުންޚާއް (2)   
ްށ ކުރިެއރުން ދިނުމަށް ުހށަހެޅުމާ ހަމަޔަރޭންކުގެ އަލުން ގޮތަކަށް 

ހޭދަވީ މުއްދަތުގައި، އާންުމ އުސޫލުން ދޭ ޕްރޮމޯަޝނެއް 
 ލިބިފައިވުން؛

ޚާއްޞަ ގޮތަކަށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރި  (3)   
ންތައްތައް އާންމުކޮްށ އިޢުލާނު ކުރާެނ ތާރީޚެއް ކަ

 ފައިވުން.ކަނޑައަޅައި

ން ދިނުމުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރު  )ބ(  
، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުގެ މަތީން ،ށް ގެންާދނީކަންތައްތައް ކުރިޔަ

 ލުމުގެ ދަށުންނެވެ.ސީދާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ބެ

ގައިވާ ރޭންކުތަކާއި ގްރޭޑްތަކުގައި ހޭދަވީ  2އާއި ޖަދުވަލު  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   .23 މުްއދަތު ގުުނުމގެ އުސޫލު 
)ދިވެިހ ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  2020/34މުއްދަތު ގުނުމުގައި، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ކު ހުރި ރޭންކުގައި ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، އެ ފުލުހަ
  ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތު، އެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން އެ ފުލުހަކު ބަދަުލކުރި ރޭންކުގައްޔާއި 

 އެ ރޭންކުގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނނެއެވެ. 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުމުގެ ކުިރން ޝަރުޠު 

ހަމަވެަފިއވާ ފަރާތްތަކަށް 
ކުިރެއރުާމއި މަާޤމުގެ 

ޝަރަފުގެ ިނޝާން 

 ދިނުމަށް ހުަށހެޅުން 

ކުރިްނ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުަރން ފެށުމުގެމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެުށމާއެކު،   .24
މަޤާމުގެ "، ޢަމަލުކުރަުމން އައި ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6ބަރު އޮކްޓޫ 2008

ގައި  "ރުމާބެހޭ ގަވާއިދުކުރިއެރުމާއި، ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި، މަޤާމު ދަށްކު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޠު 
ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތަީކ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަުރޠު ފުރިހަމަވެފައިވާ 

ކަށް ފަރާތެއްކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ޝަރުޠު ބެލުމުަގއި ވަކި ރޭންކަ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމަށް ހަދަންޖެހޭ ވަކި ތަމްރީނެއް ނުހެދިވަނީ، ދިމާވެފައިވާ 
ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން އެފަދަ ތަމްރީނެއް ނުހިންގުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި 
ވާނަމަ، އެ ކަމަށް އިސްތިްސނާއެއް ދިނުމަށް ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް 

 ނިންމިދާނެއެވެ.
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 ބު ދެވަނަ ބާ 
 ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުން 

ޤައުމީ ފެންވަރުގައްޔާއި މުއައްސަސާގެ ފެންވަރުގައި  ،ޝަރަފުގެ ނިޝާނަކީ )ހ(  .25 ޝަރަފުގެ ިނޝާން 
ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ އަގުހުިރ ޚިދުމަތާއި، ޚިދުމަތުގައި ހޯދައިފައިވާ 

ކުރުމުގެ ކާމިޔާބީއާއި، ދައްކުވައިދީފައިވާ ހުނަރާއި، ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ އަުގވަޒަން
 ނިޝާނެކެވެ. ގޮތުން ދޭ

 ންަވނީ އަންނަނިވި ބައިތަކަށެވެ.ފުލުހުންަނށް ދޭ ޝަރަފުގެ ނިާޝންތައް ބެހިގެ )ށ(  

 ޝަރަފުގެ މެޑަލް؛ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދޭ (1)   

 ޝަރަފުގެ މެޑަލް؛ މުއައްސަސާގެ ފެންވަރުގައި ދޭ (2)   

 ލަ؛ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދޭ ޝަރަފުގެ ކު (3)   

 ޝަރަފުގެ ކުލަ. މުއައްސަސާ ފެންވަރުގައި ދޭ (4)   

ޤަުއމީ ފެންަވުރގައި 

ފުލުހުންނަށް ދޭ 
 ޝަރަފުގެ މެޑަލްތައް 

  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފުލުހުންނަްށ ދޭ ޝަރަފުގެ މެޑަލްތައް  .26
 މި ވަނީއެވެ. 

 ނިޝާން ޣާޒީގެ ޝަރަފު. )ހ( 

 މްހޫރިއްޔާގެ މެޑަލް.ރައީސުލްޖު )ށ(  

 ވީ ރަން މެޑަލް.ހުރަ )ނ(  

  ހުރަވީ ރިހި މެޑަލް. )ރ(  

 ޖިހާދުގެ ރަތް މެޑަލް. )ބ(  

  މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑަލް. )ޅ(  

 އްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މެޑަލް.ދިގު މުއްދަތެ )ކ(  

 މުައއްަސސާގެ

ފެންވަުރަގއި 
 ފުލުހުންނަށް ދޭ

   ޝަރަފުގެ މެޑަލްތައް

ތިރީގައި  ،މުއައްސަސާގެ ފެންވަރުގައި ފުލުހުންނަށް ދޭ ޝަރަފުގެ ެމޑަލްތައް  .27
 ވަނީއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި މި

  ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރަން މެޑަލް.ފުރާނަ )ހ( 
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  ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރިހި މެޑަލް.ފުރާނަ )ށ(  

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑަލް. )ނ(  

 ތުގެ މެޑަލް.ޚްލާޞްތެރި ޚިދުމައި )ރ(  

 އަޚްލާޤީ މެޑަލް. )ބ(  

ޤަުއމީ ފެންަވުރގައްާޔއި 
 މުައއްަސސާގެ

ފެންވަުރަގއި 
 ފުލުހުންނަށް ދޭ

 ޝަރަފުގެ ކުލަ 

 ،ޝަރަފުެގ ކުލައަކީ  ފެންވަރުގައި ފުުލހުންނަށް ދޭ ޤައުމީ )ހ(  .28
 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލަ" އެވެ."ރައީ

ތިރީގައި  ،ށް ދޭ ޝަރަފުގެ ކުލަތައްމުއައްސަސާގެ ފެންވަރުގައި ފުލުހުންނަ )ށ( 
 ވަނީއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި މި

 ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ކުލަ؛ (1)   

 ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ؛ (2)   

 ކާމިޔާބުގެ ރަން ކުލަ؛ (3)   

 ކާމިޔާބުގެ ރިހި ކުލަ؛ (4)   

 ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކުލަ؛ (5)   

 ކުލަ؛ ރުމުގެދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކު (6)   

 އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ؛ (7)   

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ؛ (8)   

 ؛  2އަޚްލާޤީ ކުލަ  (9)   

 .1އަޚްލާޤީ ކުލަ  (10)   

ޝަރަފުގެ ިނޝާން 
 ދިނުން 

ފުލުހުންަނށް ޝަރަފުގެ ިނޝާން ދިނުމަށް ލަާފދިނުމުަގއި ބަލަންޖެޭހ  )ހ(  .29
 މޯޝަން ބޯޑުންނެވެ.ރޮޕް ،ކަންތައްތައް ބަާލނީ

 ފުލުހުންަނށް ޝަރަފުގެ ނިާޝން ދިނުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ަމސައްކަތްތައް  )ށ(  
ގެންދިއުމަށް ޓަކައި، ޝަރަފުގެ ނިޝާން ޭދެނ މުވައްޒަފުން  ކުރިޔަށް
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ކޮމިޓީއެއް، ޕްރޮމޯޝަްނ ބޯޑުން -ކަނޑައެޅުމަށް ލަފާދޭނެ ސަބް
 އެކުލަވައިލެވިދާނެއެވެ.

ކޮމެޓީއެއް -ދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަބްމި މާއް )ނ(  
އެކުލަވައިލައިފިނަމަ، އެންމެހަިއ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އެންގުމަށް ޓަކައި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ޢިއުލާނު 

ޝަރަފުގެ ިނޝާން 

 ދިނުމަށް އެދި ހުށަެހޅުން 
ކޮމިޝަންްޑ ޝަރަފުގެ ނިޝާްނ ދިނުމަްށ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ނޮްނ  )ހ(  .30

  ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންަނށް، ަޝރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާީނ، 
  އިދާރީ ބަހާގެ އިސްވެރިޔާއެވެ.އެ ފުލުހަކު މަސައްކަތްކުރާ

ޝަރަފުގެ ނިޝާން ިދނުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކޮމިޝަންްޑ އޮފިސަރުންގެ  )ށ(  
ފިޔަވައި، އެހެން ކޮމިޝަންޑް  ރޭންކުތަކުގެ ތެރެއިން އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުން

އޮފިސަރުންނަށް ޝަރަފުގެ ިނޝާން ދިނުމަށް އެދި ުހށަހަޅާީނ، އެ ފުލުހަުކ 
 ވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ.ރިޕޯޓުކުރާ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ނު

ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުަމށް ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނަްށ  )ނ(  
 ނީ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ. ދިނުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާޝަރަފުގެ ނިޝާން

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ޝަރަފުގެ ނިޝާްނ ދިނުމަްށ އެދި ހުށަހަޅާީނ،  )ރ(  
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓާ އިދާރީ ބަހާ ނިސްބަތްާވ ކޮމާންްޑ 

ޒެކެޓިްވ ގްއޮފިސަރ ނުވަތަ ޑައިރެކްޓްރޭޓް ހިންގުމާ ހަވާލުެވހުރި އެ
 އޮފިސަރެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ  ،ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ )ބ(  
 މަތީންނެވެ.ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާިއން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ 

ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަްށ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފުލުހަކަށް ޝަރަފުެގ  )ޅ(  
ކަމަށް މި މާއްދާގައި  ވަކި ފަރާތަކުން ،ނީނިޝާން ދިނުމަށް ހުަށހަޅަންޖެހޭ 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތ ނަމަވެސް، ޝަރަފުގެ ނިާޝންތަކުގެ ެތރޭގައި ހިމެޭނ 
އަމިއްލައަށް އަންނަނިވި ޝަރަފުގެ ނިޝާނަށް އެދި އެ ފުލުހަކަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ؛1އަޚުލާޤީ ކުލަ  (1)   
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 ؛2އަޚުލާޤީ ކުލަ  (2)   

  ޚިދުމަތުގެ ކުލަ؛ހުންގެފުލު (3)   

 ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ކުލަ. (4)   

ޝަރަފުގެ ނިޝާން ިދނުމަްށ ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޠު ުފރިހަމަވެފައިވާ  )ކ(  
ފުލުހަކަށް، ޝަރަފުގެ ިނާޝން ދިނުމަްށ ހުށަހެޅޭީނ، ިމ މާއްދާގައި 

 އެ ފުލުަހކު ހުރިނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންަނނިވި ބާަވތްތަކުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި
 ފަހު ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމުންނެވެ.އެފަދަ ޗުއްޓީއެއް ނިންމުމަށް

 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ؛ (1)   

 ޗުއްޓީ؛ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ދޭ (2)   

 ޗުއްޓީ. )ދެބައިކުޅައެއްބައި( ލިބޭ ގޮތަށް ދޭ 2/1މުސާރައިގެ  (3)   

ން ޝަރަފުގެ ިނޝާ
ދިނުުމަގއި 

ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ 
 ޝަރުޠުތައް 

ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އަންަނނިވި ޝަރަފުެގ ނިޝާންތަްއ  )ހ(  .31
ރުޠުތަްއ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަ ،ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމެއްގައި

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 ތުގެ މެޑަލް؛ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ (1)  

 އަޚްލާޤީ މެޑަލް؛ (2)   

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ؛ (3)   

 ؛ 2އަޚްލާޤީ ކުލަ  (4)   

 .1އަޚްލާޤީ ކުލަ  (5)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޝަރަފުގެ ނިާޝންަތއް ހޯދުމަްށ  )ށ(  
   ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ެއ ޝަރަފުގެ ނިޝާްނ ދިނުމުގަިއ ބަލަންެޖހޭ 

ޝަރުޠުތައް ކަމުގައި  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަްށ 
އި ގަ 4އާއި ޖަދުަވލު  3މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ބަލަންޖެހޭެނ މުއްދަތު

 އެ ވަނީއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި
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ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އަންަނނިވި ޝަރަފުެގ ނިޝާންތަްއ  )ނ(  
ރުޠުތަްއ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަ ،ހަޅާ ުހށަހެޅުމެއްގައިދިނުމަށް ހުށަ

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑަލް؛ (1)   

 އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ. (2)   

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަފުގެ ނިޝާންަތއް ހޯދުމަށް  )ރ(  
 ބަލަންެޖޭހ މަކާ ގުޅިގެން ެއ ޝަރަފުގެ ނިޝާްނ ދިނުމުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަަކށް ބެލުމުގައި  ޝަރުޠުތައްކަމުގައި
 ( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.)ދިަހއެއް 10ވޭތުވެދިޔަ  ،ބަލަންވާނީ

ފުެގ ނިޝާންތަްއ ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އަންަނނިވި ޝަރަ )ބ(  
ރުޠުތަްއ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަ ،ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމެއްގައި

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑަލް؛ (1)   

 އްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މެޑަލް؛ދިގު މުއްދަތެ (2)   

 ދިގު މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ކުލަ؛  (3)   

 ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ. (4)   

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޝަރަފުގެ ިނޝާންަތއް ހޯދުމަްށ  )ޅ(  
 ބަލަންެޖޭހ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ެއ ޝަރަފުގެ ނިޝާްނ ދިނުމުގައި 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަަކށް ބެލުމުގައި  ޝަރުޠުތައްކަމުގައި
 ( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.)ފަހެއް  5ވޭތުވެދިޔަ  ،ލަންވާނީބަ

)ނ( އާއި )ބ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ޝަރަފުގެ ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ކ(  
އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  ،ނިޝާންތައް ދިނުމަށް ހުށަހަާޅ ހުށަހެޅުމެއްގައި

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 ނުވުން؛ތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައި ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް ނުވަ (1)   
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 ނުވާ ދުވަހެއް ނެތުން؛ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު (2)   

ިއތުރަްށ  )އެއްސަތޭކަ ވިހި( މިެނޓަށް ވުރެ 120އަހަރަކު  (3)   
 ގަޑިޖެހިފައި ނުވުން؛

 )ވިހި( ސަލާަމށްވުރެ އިތުރަށް ސަލާމް ބުެނފައި 20އަހަރަކު  (4)   
 ނުވުން؛ 

ފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ުހށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ވޭތުެވދިޔަ ޝަރަ (5)   
މުގެ )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލު 1

 ނިޒާމުން ފާސްވެފައިވުން.

ދިނުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި، މި ގަވާއިދުގެ  ޝަރަފުގެ ނިޝާން )އ(  
  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން،  4އާއި ޖަދުވަލު  3ޖަދުވަލު 

ރުޠުތަްއ އެ ޝަރަފުގެ ނިޝާނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެހައި ޝަ
 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ޝަރަފުގެ ނިޝާްނ ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވީަކމަށް ބެލުަމްށ  )ވ(  
ލިބޭ ޗުއްޓީއާއި، ތަޢުލީުމ ޚިދުމަތުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި، މުސާރަ ނު

 ގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީގައި ހޭދަާވ މުއްދަތެއްށް މުސާރަ ލިބޭ ހާސިލުކުރުމަ
 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ޝަރަފުގެ ިނޝާން 

ދިނުުމަގއި ޕްރޮޯމޝަން 
ބޯޑުން ބަލަްނޖެހޭ 

 ކަންތައްަތއް 

 ،ފުލުހަކަށް ޝަރަފުގެ ނިޝާްނ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި، ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން  .32
 ނިވި ކަންތައްތަަކށް ބަަލްނވާނެއެވެ.އަންނަ

ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ުހށަހަޅައިފައިވާ ފުލުސް އޮފިސަރުގެ މައްޗަށް  )ހ(  
ތުހުމަތުކުރެވިގެން ބަލަމުންދާ ތައުދީބީ މައްސަލައެއް ނުވަަތ ޖިންީސ 

  އްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ނެތުން.ފުރަ

)ވިހި(  20ސްތައް، އަހަރަކު ވަޒީފާއަށް ސަލާމް ބުނެފައިާވ ދުވަ )ށ(  
 އި، އެ ކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުން.ސަލާމަށްވުރެ އިތުރުވާ ހާލަތުގަ

ޝަރަފުގެ ިނޝާން 
ދިނުމަށް ިނންމާ 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފިޔަވައި، އެ ނޫން ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންަނށް  )ހ(  .33
ތަންފީޛުކުރާީނ، ކޮމިޝަނަރ  ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ިނންމާ ނިންމުން
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 އޮފް ޕޮލިސްއަށް އެ ނިންމުން ހުށަހަޅައި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް   ނިންމުން ތަންީފޛުކުުރން 
 ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ިނންމާ ނިންމުްނ  )ށ(  
 ހުއްދަ ތަންފީޛުކުރާނީ، އެ ނިންމުން ަވޒީރަށް ހުށަހަޅައި، ވަޒީރު ލިޔުމުން

 ދިނުމުންނެވެ.

ޝަރަފުގެ ިނޝާން 

 ބޭނުންުކރުން 
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ  )ހ(  .34

މެޑަލްއާއި، ކުލަ ބޭނުންކުރަންާވނީ، އެ ޝަރަފުގެ ނިޝާން ރަމްޒުކޮށްދޭ 
 ގައެވެ.މަތުން ފާސްކުރުމަށްފަހުޑިޒައިނާއި ކުލަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދު

ށް މަޔަމި ގަވާއިދު ފާސްުވމާ ހަ ވަނަ ދުވަުހން ފެށިގެން 6އޮކްޓޫބަރު  2008 )ށ(  
ރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، ޝަ"ޢަމަލުކުރަމުން އައި 

ގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ިލބިފަިއވާ ތިރީގައި " ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު މަޤާމު
އެ ފުލުހުްނނަްށ ލިބިފައިާވ    ިނޝާންތަކަކީބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަފުގެ

 ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލައި، މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ރިކޯޑު
 R-10/2022ފައިލުގައި ހިމަނަންާވނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ޝަރަފުގެ  ގެފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމު)
 ނީފޯމުގައި ޭބނުްނކުރެވޭނެއެވެ.އް ޔުނިޝާންތަ

 ބަރުގެ މެޑަލް؛ނޮވެން 3 (1)   

 ފުލުހުންގެ މެޑަލް؛ (2)   

 ސުނާމީ ކާރިސާގެ މެޑަލް؛ (3)   

 މިނިވަން ފަންސާހުގެ މެޑަލް؛ (4)   

 ޖުމްހޫރީ ފަންސާހުގެ މެޑަލް؛  (5)   

 ހެވިކަމުގެ ކުލަ. (6)   

 ،ންޮކށްފައިވާ ޝަރަފުގެ ިނޝާންތަކުެގ އިތުރުންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ )ނ(  
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއާއި، ިދވެހި ސިފައިން ވަކި ެދބައެއްގެ ގޮތުގަިއ 
ހަމަޖައްސައި، ދިވެހި ފުލުހުްނ ވަކިން މަދަނީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގަިއ 
ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ސިފައިންގެ ގޮތުގައި ތިބެ ޚިދުމަތްކޮށްފައިާވ 
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 ލިބިފައިވާ ޝަރަުފގެ ނިޝާނެއް ކަމުގައިވާ ސައްތައިގެ މެޑަލް ފުލުހުންަނށް
 ލިބިދޭންވާނެެއވެ.އެ ފުލުހެއްގެ ޔުނިފޯމުގައި ބޭނުްނކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ޝަރަފުގެ ިނޝާން 
 ނެގުން 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ހާލަތް ފިޔަވައި، ފުލުހަަކށް ދީފައިވާ  )ހ(  .35
 ކިބައިން  ނެގޭނީ، އެ ނިޝާނެއް ދީފައިވަނީ ޝަރަފުގެ ނިޝާނެއް އޭނާގެ

ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތަކަށް ބިާނކޮށްކަން، ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުން ކުާރ 
  ،ތަޙުޤީޤަކުން ސާބިތުވެއްޖެނަމައެެވ. މިގޮތުން ޝަރަފުގެ ނިޝާެނއް ނެގޭނީ

އެ ނިޝާނެއް ދީފައިވަނީ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތަކަށް ބިނާކޮށްކަްނ 
)ދޭއް(  2ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވި މައްސަަލ، އެ ނިާޝނެއް ދިްނތާ 

 ނަމައެވެ.މަސްދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ 

 ފުލުހަކަށް އަޅައިފައިވާ ތައުދީީބ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ފުލުހަކަްށ ލިބިފައިވާ  )ށ(  
ހިމެނޭ ގޮތަށް(  2އާއި އަޚްލާޤީ ކުލަ  1އަޚްލާޤީ ކުލަ )އަޚްލާޤީ ކުލަ 

 ލާޤީ މެޑަލް އަތުލެވިދާނެއެވެ.ނުވަތަ އަޚް

 ،ފުލުހަކަށް ދީފައިވާ ޝަރަފުެގ ނިޝާނެއް އަނބުރާ ނެގުމަްށ ނިންމާނީ )ނ(  
   ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ. އަދި އެ ނިންމުން ތަންފީޛުކުރާނީ، 

  ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.ފް ޕޮލިސްކޮމިޝަނަރ އޮ

މި ގަވާއިދުގައިވާ ޢިބާރާތެއް ުނވަތަ ލަފުޒެއް ޭބނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން   .36 މާނަކުރުން 
އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންަނނިވި ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް 

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ޅިގެން ދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ވަޒީރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،  )ހ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ  242ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 ފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.ޒިންމާ މަތިކޮށް

ވަނީ، ފުުލހުންަންށ މަޤާމުގެ "ޕްރަމޯޝަން ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ )ށ(  
ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާ ގުޅޭ ކަްނކަންކަމުގަިއ 

ފުލުހުންެގ )ދިވެހި  0202/34ވަޒީރަށް ލަފާދިނުމަށް، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 
 ވަޒީރު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ަދށުން 109ނު( ގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫ

 އައްޔަނުކުރާ ބޯޑަށެވެ.

ންޑް އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަުރ "ކޮމިޝަ )ނ(  
ަވނަ މާއްދާެގ  12)ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  0202/34
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( ަވނަ ނަްނބަރުގެ ނިޔަލަްށ 7( ަވނަ ނަްނބަރުްނ ފެށިގެން )1)ށ( ގެ )
 ރޭންކުތަކުގެ އޮިފސަރުންނަށެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ން ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަ
 ފެށުން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .37
)ިތނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުްނ  3ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

 ފެށިގެންނެވެ.

 ހުން ފެށިގެން ވަނަ ދުވަ 6އޮކްޓޫބަރު  2008، ންލުކުރަން ފެުށމުވާއިދަށް ޢަމަމި ގަ  .38 އުަވއިލެވޭ ގަާވިއދު 
ޢަމަލުކުރަމުން އައި "މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، ޝަރަފުގެ ނިާޝން ދިނުމާއި، މަޤާމު 

 އުވުނީއެވެ.ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" 

___________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

ގައި މަސައްކަތްކުރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް ސަޕޯޓް ދާއިރާގެ މަޤާމުތަކު  އާއި ދާއިރާ  ގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ
 ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަކާއި ގްރޭޑްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް 

 ގްރޭޑްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް  ރޭންކާއި  ރޭންކު 
 1ކޮންސްޓަބަލް ގްރޭޑް  )ހ( (1) ކޮންސްޓަބަލް 

އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް، ކޮލިފައިޑް ޕޮލިސް  ދޭފުލުހުންަނށް    
 ން.އޮފިސަރެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވު

 
 2ކޮންސްޓަބަލް ގްރޭޑް  )ށ(  
އުޅެ  ދުަވހުއަހަރު)ތިނެއް(  3ގައި  1ކޮންސްޓަބަލް ރޭންކުގެ ގްރޭޑް    

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން.
 

 1ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް )ހ( (2) ސާޖަންޓް 
މޯލްޑިވްސް  ،ދާއިރާއަކުން ގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ (1)   

  ނުވަތަ  5ލެވެލް  ،ކުރާލުގަބޫކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 
ނުވަތަ ފުުލހުންެގ  ،ކޮށްފައިވުންހާސިލުގެ ސަނަދެއް  6ލެވެލް 

ދާއިރާއިން އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަިކ 
 ކޯސްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ 

 
 ދުވަހު އަހަރު)ތިނެއް(  3ގައި  2ކޮންސްޓަބަލް ރޭންކުގެ ގްރޭޑް  (2)   

 ރިބާ ލިބިފައިވުން.އުޅެ ތަޖު
 

 2ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް )ށ(  
       ،ލުކުރާގަބޫމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  (1)   

 ،ކޮށްފައިވުންހާސިލުގެ ސަނަދެއް،  8ނުވަތަ ލެވެލް  7ލެވެލް 
ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ 

 ކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ފުރިހަމަ
 

މޯލްޑިވްސް  ،ދާއިރާއަކުން ގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ (2)   
  ނުވަތަ  5ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 

ކޮށްފައިވުން ނުަވތަ ފުލުުހންެގ ހާސިލުގެ ސަނަދެއް  6ލެވެލް 
ދާއިރާއިން އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަިކ 

     އް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ސާޖަންޓު ރޭންކުގެ ކޯސްތަކެ
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އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2ގައި  1ގްރޭޑް 
 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 

 
 ދުވަހު ައހަރު)ތިނެއް(  3ގައި  1ރޭންކުގެ ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް (3)   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 

 3ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް )ނ(  
މޯލްޑިވްސް  ،ދާއިރާއަކުން ގެ ޝަނަލް ޕޮލިސިންގއޮޕަރޭ (1)   

    ނުވަތަ 7ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 
ކޮށްފައިވުން  ނުވަތަ ުފލުހުންެގ ހާސިލު ގެ ސަނަދެްއ،  8ލެވެލް 

ދާއިރާއިން އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަިކ 
 ކޯސްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ 

 
       ،ލުކުރާގަބޫމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  (2)   

ެގ ސަނަދެއް، ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނަްލ  8ނުވަަތ ލެވެލް  7ލެވެލް 
ދާއިރާއަކުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  ގެޕޮލިސިންގ
ގެ ސަނަދެއް  6ނުވަތަ ލެވެލް  5ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫއޮތޯރިޓީން 

ަތ ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން އެާއ ނުވަ ،ކޮށްފައިވުންހާސިލު
އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ުނވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް 

    ގައި  2ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، ސާޖަްނޓު ރޭންކުގެ ގްރޭޑް 
 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުްނ؛ ނުވަތަ  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2

 
 ވަހު ދުައހަރު)ތިނެއް(  3ގައި  2ރޭންކުގެ ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް (3)   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 

 1ގްރޭޑް  ސީނިއަރ ސާޖަންޓް )ހ( (3) ސީނިައރ ާސޖަންޓް 
        ،ލުކުރާގަބޫމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  (1)   

ނުވަތަ ފުުލހުންެގ  ،ކޮށްފައިވުންހާސިލުގެ ސަނަދެއް،  9ލެވެލް 
ވަކިވަިކ ދާއިރާއިން އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ 

 ކޯސްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ 
 

މޯލްޑިވްސް  ،ދާއިރާއަކުން ގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ (2)   
    ނުވަތަ  7ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 

ނުވަތަ ފުުލހުންެގ  ،ކޮށްފައިވުންހާސިލުގެ ސަނަދެއް،  8ލެވެލް 
ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަިކ  ދާއިރާއިން އެއާ އެއްފެންވަރުގެ

ކޯސްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، ސާޖަންޓު ރޭންކުގެ ގްރޭޑް 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިެވހި         R-86/2022 ގަވާއިދު ަންނބަރު:           123  އަަދދު:              51ވޮލިުއމް: 
 

5 
 

އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2    ގައި 3
 ނުވަތަ 
 

 ދުވަހު ައހަރު)ތިނެއް(  3ގައި  3ރޭންކުގެ ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް (3)   
 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 
 2ގްރޭޑް  ނިއަރ ސާޖަންޓްސީ )ށ(  
މޯލްޑިވްސް  ،ދާއިރާއަކުން ގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ (1)   

ގެ ސަނަދެްއ  9ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 
           ނުަވަތ ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން  ،ކޮށްފައިވުންހާސިލު

އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް 
 ރިހަމަކޮށްފައިވުން؛ ނުަވތަ ފު
 

       ،ލުކުރާގަބޫމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  (2)   
 ގެ ގެ ސަނަދެއް، ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ 9ލެވެލް 

 ،ލުކުރާގަބޫދާއިރާއަކުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 
 ގެ ސަނަދެއް  8ނުަވތަ ލެވެލް ގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް 
          ނުަވަތ ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން  ،ކޮށްފައިވުންހާސިލު

އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް 
     ރޭންކުގެ  ށްފައިވުމާއެކު، ސީިނއަރ ސާޖަންޓްފުރިހަމަކޮ
އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2ގައި  1ގްރޭޑް 

 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 
 

)ތިނެއް(  3ގައި  1ރޭންކުގެ ގްރޭޑް  ރ ސާޖަންޓްސީނިއަ (3)   
 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން. ދުވަހުއަހަރު
 

ިއންސްޕެކްޓަރ އޮފް -ސަބް
 ޕޮލިސް

 1އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ގްރޭޑް -ސަބް )ހ( (4)

       ،ލުކުރާގަބޫމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  (1)   
 ގެ ތަ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގގެ ސަނަދެއް، ނުވަ 9ލެވެލް 

 ،ލުކުރާގަބޫދާއިރާއަކުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 
ގެ ސަނަދެްއ  8ނުަވތަ ލެވެލް ގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް 
           ކޮށްފައިވުން ނުވަަތ ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިްނ ހާސިލު

އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް 
     ހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، ސީިނއަރ ސާޖަންޓު ރޭންކުގެ ފުރި
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އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2ގައި  2ގްރޭޑް 
 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 

 
        ،ލުކުރާގަބޫމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  (2)   

ގެ ސަނަދެްއ  8ނުަވތަ ލެވެލް ގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް 
          ނުަވަތ ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން  ،ކޮށްފައިވުންހާސިލު

އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް 
     ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، ސީިނއަރ ސާޖަންޓު ރޭންކުގެ

އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ތިނެއް(  3ގައި  2ގްރޭޑް 
 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 

 
)ތިނެއް(  3ގައި  2ގެ ގްރޭޑް ރޭންކު ސީނިއަރ ސާޖަންޓް (3)   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން. ދުވަހުއަހަރު
 

 2އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ގްރޭޑް -ސަބް )ށ(  
         ،ލުކުރާގަބޫމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  (1)   

 ގެ ގެ ސަނަދެއް، ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ 9ލެވެލް 
 ،ލުކުރާގަބޫވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދާއިރާއަކުން މޯލްޑި

ގެ ސަނަދެްއ  8ނުަވތަ ލެވެލް ގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް 
           ކޮށްފައިވުން ނުވަަތ ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިްނ ހާސިލު

އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް 
ލިސް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮ-ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަބް

އުޅެ ތަޖުރިބާ   ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2ގައި  1ރޭންކުގެ ގްރޭޑް 
 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 

 
        ،ލުކުރާގަބޫމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  (2)   

ގެ ސަނަދެްއ  8ނުަވތަ ލެވެލް ގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް 
          ނުަވަތ ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން  ،ކޮށްފައިވުންހާސިލު

އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް 
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް -ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަބް

އުޅެ   ދުވަހުއަހަރު)ތިނެއް(  3ގައި  1ރޭންކުގެ ގްރޭޑް 
 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން؛ ނުވަތަ 

 
     ގައި  1އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ގްރޭޑް -ސަބް (3)   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން.  ދުވަހުއަހަރު)ތިނެއް(  3
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 1އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ގްރޭޑް  )ހ( (5) އިންސްޕެކްަޓރ އޮފް ޕޮލިސް 
 ދޭ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއްގެ ގިންތިއަށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން  (1)   

ތުްނ ފުލުހަކު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމަްށ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ
ކަނޑައަޅާ ކޯހެއް ނުވަަތ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން؛
 

)ިދހައެއް(  10ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި މަދުވެގެން  (2)   
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛ އަދި ދުވަހުއަހަރު
 

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 2) ވަނަ ނަންބަރާއި( 1މި އަކުރުގެ ) (3)   
 ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވުމުގެ އިތުރުން، ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ްއ ފުރިހަމަވެފައިވުން.ޠެޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރު
 

    (i)  ްލުކުރާގަބޫމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީނ، 
 ކޮށްފައިވުން؛ ނުަވތަ ހާސިލުގެ ސަނަދެއް  10ލެވެލް 

 
    (ii)  ްލުކުރާގަބޫމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީނ، 

ގެ ސަނަދެއް، ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނަލް  9ލެވެލް 
ދާއިރާއަކުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  ގެޕޮލިސިންގ
ނުަވަތ ގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް  ،ލުކުރާަގބޫއޮތޯރިޓީން 

ކޮށްފައިވުން ނުވަަތ ާހސިލުގެ ސަނަދެއް  8ލެވެލް 
ަތ ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން އެއާ އެއްެފންވަރުގެ ކޯހެއް ނުވަ

      ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، 
      އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ -ސަބް

އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަަހރު)ދޭއް(  2ގައި  2ގްރޭޑް 
 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 

 
    (iii)  ްލުކުރާގަބޫމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީނ، 

ގެ ސަނަދެއް  8ވަތަ ލެވެލް ނުގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް 
    ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިްނ  ،ކޮށްފައިވުންހާސިލު

އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ކޯހެއް ނުަވތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް 
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް -ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަބް
)ތިނެއް(  3ގައި  2ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ގްރޭޑް 

 އިވުން؛ ނުވަތަ އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ  ދުވަހުއަހަރު
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    (iv) ްއިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ -ސަބ      
އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ތިނެއް(  3ގައި  2ގްރޭޑް 

 ލިބިފައިވުން.
 

 2އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ގްރޭޑް  )ށ(  
މޯލްޑިވްސް  ،ދާއިރާއަކުން ގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ (1)   

ެގ  10ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮ
 ކޮށްފައިވުން؛ ުނވަތަހާސިލުސަނަދެއް 

 
       ގައި  1އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ގްރޭޑް  (2)   

 އުޅެ ަތޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ދުވަހުއަހަރު)ތިނެއް(  3
 

ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް 
 ޕޮލިސް

 1ސް ގްރޭޑް ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލި  )ހ( (6)

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއްގެ ރޭންކެއްގައި ހުރެ، އަންނަނިިވ ފަަދ  (1)   
މަޤާމެއްގައި އަންނަނިވި މުއްދަތުގެ ޑިއުޓީ ޓާމެއް 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. 
 

    (i) ްމަޤާމުގައި  ގެހެޑް އޮފް ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނ
)ދޭއް(  2ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައި  ގެއަތޮޅުތެރޭ
 ވަސް؛އަހަރުދު

 
    (ii) ެދޭއް(  2އްގެ މަޤާމުގައި އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ(

 އަހަރުދުވަސް؛
 

    (iii) ްމަޤާމުގައި ގެހެޑް އޮފް އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނ      
 )ދޭއް( އަހަރުދުވަސް؛ 2

 
    (iv)  ިމާލެ ސަރަޙައްދުގެ ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައ

ވުމާއެކު، މަސައްކަތުަގއި އުޅެފައި ގެފްރަންޓްލައިން
 ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެ، މި ދެ ދާއިރާ  ތަޙުޤީޤު

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  3ހިމެނޭގޮތުން 
 ލިބިފައިވުން؛

 
)ިދހައެއް(  10ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި މަދުވެގެން  (2)   

 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛ ދުވަހުއަހަރު
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ގައިާވ ވަނަ ނަންބަރު( 2) ބަރާއިވަނަ ނަން( 1މި އަކުރުގެ ) (3)   
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުގެ ިއތުރުން، އިންސްޕެކްޓަރ އޮްފ 

އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ހަތަރެއް(  4ރޭންކުގައި  ގެޕޮލިސް
 ލިބިފައިވުން.

 
 2ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ގްރޭޑް  )ށ(  
)ތިނެއް(  3ގައި  1ޑް ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ގްރޭ   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން. ދުވަހުއަހަރު
 

ސުޕްރިންޓެްނޑެންޓް އޮފް 
 ޕޮލިސް

 1ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ގްރޭޑް  )ހ( (7)

)ަފނަރަ(  15ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ މަދުވެގެން  (1)   
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛  ދުވަހުއަހަރު
 

        ،ލުކުރާގަބޫވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މޯލްޑި (2)   
 ކޮށްފައިވުން؛ ހާސިލުން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް އި 7ލެވެލް 

 
)ހަތަރެއް(  4ރޭންކުގައި  ގެޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް (3)   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން؛  ދުވަހުއަހަރު
 

( ވަނަ 1ގެ )ހ( ގެ )ވަނަ ނަންބަރު 6މި ޖަދުވަލުގެ  (4)   
ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރުޠު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުްނ  ންބަރުގައިނަ

އަންނަނިިވ  ،ނުވަތަ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއްެގ ރޭންކުގައި ހުރެ
 ޑިއުޓީ ޓާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުްނ. 

 
    (i) ައްގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވުްނ؛ ރެޑިވިޝަން ކޮމާންޑ

 ނުވަތަ 
 

    (ii) ައްގެ މަޤާމާ އެއްފެންވަރެއްގެ ރެން ކޮމާންޑަޑިވިޝ
މަޤާމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ 

   ދާއިރާގެ މަޤާމުގައި އުޅެ  ގެއޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ
 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވުްނ؛  3

 
 2ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ގްރޭޑް  )ށ(  
)ތިނެއް(  3ގައި  1ންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ގްރޭޑް ސުޕްރިންޓެ   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން. ދުވަހުއަހަރު
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ޗީފް ސުޕްރިންޓެންެޑންޓް އޮފް 
 ޕޮލިސް

 ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް  (8)
)ަހތަރެއް(  4ރޭންކުގައި  ގެސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޮޕލިސް )ހ( 

 ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން؛  އުޅެ ދުވަހުއަހަރު
 

ުފލުހަކު  ދޭއެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގިންތިއަށް ރޭންކުގެ ކުރިއެރުން  )ށ(  
ޖެހޭކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ކޯހެއް  ފުރިހަމަކުރަން

 ނުވަތަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން؛
 

ޕޮލިސް ރޭންކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތުގައި،  ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް )ނ(  
ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިދާރީ ބަހާއެއް  ގެއޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ

 ގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން؛ ދުވަހު)ދޭއް( އަހަރު 2ހިންގުމުގައި މަދުވެގެން 
 

 ދުވަހު)އަށާރަ( އަހަރު  18ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަދުވެގެން  )ރ(  
 ށްފައިވުން.ޚިދުމަތްކޮ

 
އެިސސްޓެންޓް ކޮމިޝަަނރ 

 އޮފް ޕޮލިސް 
 އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  (9)

)ހަތަރެއް(  4ރޭންކުގައި  ގެޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް )ހ( 
 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން. ދުވަހުއަހަރު
 

ުފލުހަކު  ދޭއެރުން އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގިންތިއަށް ރޭންކުގެ ކުރި )ށ(  
ޖެހޭކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ކޯހެއް  ފުރިހަމަކުރަން

 ނުވަތަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން؛
 

ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގައި ހޭދަވީ މުއްަދތުގައި،  )ރ(  
     މެއްގައި ހުރެ މަދުވެގެންދާއިރާގެ މަޤާ ގެއޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ

 ގެ ތަޖުރިާބ ލިބިފައިވުން.ދުވަހު)ދޭއް( އަހަރު 2
 

 ދުވަހު)ވިިހ( އަަހރު 20މަދުވެގެން  ،ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި )ބ(  
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން.
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 2ޖަދުވަލު 

 އި ގްރޭޑްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަކާ 

 ރޭންކާއި ގްރޭޑްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް  ރޭންކު 
 1ކޮންސްޓަބަލް ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  )ހ( (1) ކޮންސްޓަބަލް 

އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް، ކޮލިފައިޑް  ދޭފުލުހުންަނށް  (1)   
 ފައިވުން؛ ޅައިޕޮލިސް އޮފިސަރެއް ކަމުގައި ކަނޑައަ

 
މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  ،ދާއިރާއަކުން ޓެކްނިކަލް (2)   

ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ  3ދަށްވެގެން ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަމުގައި  އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް

 .ކޮށްފައިވުންހާސިލުގަބޫލުކުރާ ސަނަދެއް 
 

 2 ކޮންސްޓަބަލް ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް )ށ(  
މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  ،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން (1)   

އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ  4ލުކުރާ ލެވެލް ގަބޫ
ސަނަދެއްކަމުގައި ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުން ަގބޫލުކުާރ 

ކޮށްފައިވުމާއެކު، ކޮންސްޓަބަލް ރޭންކުެގ ހާސިލުސަނަދެއް 
އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2ގައި  1ކަލް ގްރޭޑް ޓެކްނި

 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 
 

)ތިނެއް(  3ގައި  1ކޮންސްޓަބަލް ރޭންކުގެ ޓެކްނިަކލް ގްރޭޑް  (2)   
 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން. ދުވަހުއަހަރު
 

 1ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް )ހ( (2) ސާޖަންޓް 
މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  ،ރާއަކުންޓެކްނިކަލް ދާއި (1)   

ެގ  6ލެވެލް ނުވަތަ ެގ ސަނަދެއް  5ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ
ކަމުގައި  ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތން ގަބޫލުކުރާ ސަނަދެްއ 
 ކޮށްފައިވުން؛ ނުަވތަ ހާސިލު

 
)ތިނެއް(  3ގައި  2 ރޭންކުގެ ޓެކްނިަކލް ގްރޭޑް ކޮންސްޓަބަލް (2)   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން. ދުވަހުއަހަރު
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 2ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް )ށ(  
މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  ،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން (1)   

ެގ  6ލެވެލް  ނުވަތަެގ ސަނަދެއް  5ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ
ކަމުގައި  އް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއްސަނަދެ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތން ގަބޫލުކުރާ ސަނަދެްއ 
   ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް  ކޮށްފައިވުމާއެކު، ސާޖަންޓްހާސިލު

އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2ގައި  1ގްރޭޑް 
 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 

 
)ތިނެއް(  3ގައި  1ކަްލ ގްރޭޑް ރޭންކުގެ ޓެކްނި ޖަންޓްސާ (2)   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން. ދުވަހުއަހަރު
 

 3ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް )ނ(  
މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  ،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން (1)   

ެގ  8ލެވެލް  ނުވަތަެގ ސަނަދެއް  7ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ
 ވުން؛ ުނވަތަކޮށްފައިހާސިލުސަނަދެއް 

 
މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  ،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން (2)   

ެގ  6ލެވެލް  ނުވަތަެގ ސަނަދެއް  5ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ
ކަމުގައި  ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތން ގަބޫލުކުރާ ސަނަދެްއ 
    ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް  އިވުމާއެކު، ސާޖަންޓްކޮށްފަހާސިލު

އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2ގައި  2ގްރޭޑް 
 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 

 
)ތިނެއް(  3ގައި  2ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަްލ ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް (3)   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން. ދުވަހުއަހަރު
 

 1ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  ންޓްސީނިއަރ ސާޖަ )ހ( (3) ސީނިައރ ާސޖަންޓް 
މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  ،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން (1)   

ެގ  8ލެވެލް ނުވަތަ ެގ ސަނަދެއް  7ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ
 ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް  ކޮށްފައިވުމާއެކު، ސާޖަންޓްހާސިލުސަނަދެއް 
ޖުރިބާ އުޅެ ތަ ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2ގައި  3ގްރޭޑް 

 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 
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)ތިނެއް(  3ގައި  3ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަްލ ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް (2)   
 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން. ދުވަހުއަހަރު
 

 2ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  ސީނިއަރ ސާޖަންޓް )ށ(  
މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  ،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން (1)   

 ކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ ހާސިލުގެ ސަނަދެއް  9ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ
 

މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  ،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން (2)   
ގެ  8ލެވެލް    ނުވަތަ ގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ

ރޭންކުެގ  ށްފައިވުމާއެކު، ސީނިއަރ ސާޖަންޓްކޮހާސިލުސަނަދެއް 
އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2އި ގަ 1ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް 
 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 

 
        ގައި  1ރޭންކުެގ ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  ސީނިއަރ ސާޖަންޓް (3)   

 އުޅެ ަތޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ދުވަހުއަހަރު)ތިނެއް(  3
 

ިއންސްޕެކްޓަރ އޮފް -ސަބް
 ޕޮލިސް

 1ނިކަލް ގްރޭޑް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޓެކް-ސަބް )ހ( (4)

މެޑިކަލް  ،ކޮށްފައިވުމާއެކުހާސިލުއެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީ  (1)   
ކުރުމުގެ  މަސައްކަތްއޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ހުއްދަ ލިބިފައިވުްނ؛ ނުވަތަ 
 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  ،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން (2)   
ގެ ސަނަދެއް  9 ލެވެލް ،ލުކުރާގަބޫއޮތޯރިޓީން 

ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް  ސީނިއަރ ސާޖަންޓް ،ކޮށްފައިވުމާއެކުހާސިލު
 އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2 ގައި  2ގްރޭޑް 

 ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  ،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން (3)   
   ނުވަަތ  ގެ ސަނަދެއް 7ލެވެްލ  ،ލުކުރާގަބޫއޮތޯރިޓީން 

ކޮށްފައިވުމާއެކު، ސީނިއަރ ހާސިލުގެ ސަނަދެއް  8ލެވެލް 
)ދޭއް(  2ގައި  2ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއިވުން؛ ނުވަތަ  ދުވަހުއަހަރު
 

        ގައި  2ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  ސީނިއަރ ސާޖަންޓް (4)   
 ަތޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އުޅެ ދުވަހުއަހަރު)ތިނެއް(  3
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 2އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް -ސަބް )ށ(  
މެޑިކަލް  ،ކޮށްފައިވުމާއެކުހާސިލުއެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީ  (1)   

ކުރުމުގެ  މަސައްކަތްއޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
     ހުއްދަ ލިބިފައިވުްނ ނުވަަތ  ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން 

        ،ލުކުރާގަބޫ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 
ސީނިއަރ  ،ކޮށްފައިވުމާއެކުހާސިލުގެ ސަނަދެއް  9ލެވެލް 
)ދޭއް(  2ގައި  2ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  ސާޖަންޓް

 ލިބިަފއިވުން؛ ނުވަތަ  އުޅެ ތަޖުރިބާ ދުވަހުއަހަރު
 

ސް ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވް ،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން (2)   
ގެ ސަަނދެއް  7ދަށްވެެގން ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ އޮތޯރިޓީން 

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް -ކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަބްހާސިލު
އުޅެ  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2ގައި  1ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް 
 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން؛ ނުވަތަ 

 
   ސް ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލި -ސަބް (3)   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ދުވަހު އަހަރު)ތިނެއް(  3ގައި  1
 

 1އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  )ހ( (5) އިންސްޕެކްަޓރ އޮފް ޕޮލިސް 
ކުރުމުގެ އިތުރުން، މެޑިކަްލ ހާސިލުއެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީ  (1)   

     ސްޕެޝަލްޓީއަކުން -ވަތަ ސަބްސްޕެޝަލިޓީއަކުން ނު
އެމް.ޑީ، އެމް.އެސް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް 

ކޮށްފައިވުމާއެކު، ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހާސިލު
ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން؛  މަސައްކަތްދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ނުވަތަ 
 

ޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭ (2)   
ގެ ސަނަދެއް  7ދަށްވެގެން ެލވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް -ކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަބްހާސިލު
އުޅެ  ދުވަހުއަހަރު)ދޭއް(  2ގައި  2ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް 
 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން؛ ނުވަތަ 

 
    ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ-ސަބް (3)   

 އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ދުވަހު އަހަރު)ތިނެއް(  3ގައި  2
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 2އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  )ށ(  
މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  ،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން (1)   

 ؛ ނުވަތަ ކޮށްފައިވުންހާސިލުގެ ސަނަދެއް  10ލެވެލް  ،ލުކުރާގަބޫ
 

       އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް  (2)   
އުޅެ ތަޖުރިާބ  ދުވަހުއަހަރު)ތިނެްއ(  3ގައި  1ގްރޭޑް 

 ލިބިފައިވުން.
 

ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް 
 ޕޮލިސް

 1ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  )ހ( (6)

ކުރުމުގެ އިތުރުން، މެޑިކަްލ ލުހާސިއެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީ  (1)   
ސްޕެޝަލިޓީއަކުން އެމް.ޑީ، އެމް.އެސް ނުވަތަ އެއާ 

ކޮށްފައިވުމާއެކު، ސުޕަރ ހާސިލުއެއްފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް 
 މަސައްކަތްސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން؛ ުނވަތަ
 

      ލިސް ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮ (2)   
އުޅެ ތަޖުރިބާ  ދުވަހުއަހަރު)ތިނެއް(  3ގައި  2ގްރޭޑް 

 ލިބިފައިވުން.
 

 2ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  )ށ(  
 

ގައި  1ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް    
  ލިބިފައިވުން.އުޅެ ަތޖުރިބާ ދުވަހުއަހަރު)ތިނެއް(  3

 
ސުޕްރިންޓެްނޑެންޓް އޮފް 

 ޕޮލިސް
 1ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް  )ހ( (7)

ގައި  2ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް    
 އުޅެ ަތޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ދުވަހުއަހަރު)ތިނެއް(  3

 
 2އޮފް ޕޮލިސް ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  )ށ(  
  ގައި  1ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް ގްރޭޑް    

 އުޅެ ަތޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ދުވަހުއަހަރު)ތިނެއް(  3
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 3ޖަދުވަލު 
 ޝަރަފުގެ ކުލަތަކުގެ ޝަރުޠުތައް  ދޭ ފުލުހުންނަށް 

 ޝަރުޠު  ޝަރަފުގެ ކުލަ 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  ،އަކީ 1އަޚްލާޤީ ކުލަ  )ހ( (1) 1އަޚްާލޤީ ކުލަ 
 ކުލައެކެވެ. ދޭއަޚްލާޤު ރަނގަޅު ފުލުހުންނަށް  ،ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ

ތައް ފުރިހަމަވާ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠު 1އަޚްލާޤީ ކުލަ  )ށ(  
 ފުލުހުންަނށެވެ.

  ދުވަހު އަހަރުއް( )ފަހެ 5ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަދުވެގެން  (1)   
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛ 

ފައިވާ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި، އަޚްލާޤާިއ ބަލައިކުލަ ދިނުމަށް  (2)   
އި، އްޔާސުލޫކަށް ބެލުމުގައި، ފުލުުހންގެ މަސައްކަތުގަ

އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި އެ މީހެއްގެ ޢަމަލު ރަނގަުޅ 
 ވުން. ފުލުހަކަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  ،އަކީ 2ޤީ ކުލަ އަޚްލާ )ހ( (2) 2އަޚްާލޤީ ކުލަ 
ކުރި ހާސިލު 1މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އަޚްލާޤީ ކުލަ 

އަޚްލާޤު  ،ފަހުން، ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ
 ކުލައެެކވެ. ދޭރަނގަޅު ފުލުހުންނަށް 

އް ފުރިހަމަވާ ތަދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠު 2އަޚްލާޤީ ކުލަ  )ށ(  
 ފުލުހުންަނށެވެ.

 ކޮށްފައިވުން؛ ހާސިލު 1އަޚްލާޤީ ކުލަ  (1)   

)ދިހައެއް(  10ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަދުވެގެން  (2)   
ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ  ދުވަހުއަހަރު

އަޚްލާޤާއި ސުލޫކަށް ބެލުމުގައި، ފުލުހުންެގ 
، އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި އެ މީހެއްގެ އިއްޔާމަސައްކަތުގަ

 ވުން. ޢަމަލު ރަނގަޅު ފުލުހަކަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  ،ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލައަކީ )ހ( (3) ފުލުހުންގެ ިޚދުމަުތގެ ކުލަ 
 ކުލައެކެވެ. ދޭއެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތެއް ކޮށްފައިވާ ފުލުހުންނަށް 
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ަތއް ގެ ކުަލ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު )ށ(  
 ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނށެވެ.

)ދިހައެއް(  10ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަދުވެގެން  (1)   
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛ ދުވަހުއަހަރު

       ފައިާވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަލައިކުލަ ދިނުމަށް  (2)   
 ބުނު ންވާ ޚިދުމަތެއް ލިދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެކަށީގެ

 މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވުން.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތގައި  ،އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލައަކީ )ހ( (4) އިޚްލާޞްެތރި ިޚދުމަުތގެ ކުލަ 
 ފުލުހުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި، ވަފާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ

 ދެވޭ ކުލައެކެވެ.

ތައް ޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠު އިޚްލާ )ށ(  
 ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނށެވެ.

)ދިހައެއް(  10ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަދުވެގެން  (1)   
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛ ދުވަހުއަހަރު

އަމިއްލަ ކަންތައްތަކަށްވުެރ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް  (2)   
 ބިތުޮކށްދީފައިވުން؛ހެއްކަން ސާއިސްކަންދޭ ފުލު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ ހަވާލުކުރާ ކަންކަމުގައި  (3)   
ހެއްކަން ހީވާގިކަމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ފުލު

 ސާބިތުކޮށްދީފައިވުްނ؛

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ފަސްނުޖެހި ،ކަމަށް ކަމޭހިތައިގެން (4)   
 ުވން.ހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިފުލު

ދިގު ުމްއދަތެްއަގއި 
 ޚިުދމަތްކުުރމުގެ ކުލަ 

ދިވެހި ފުލުހުްނގެ  ،ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ކުލައަކީ )ހ( (5)
ޚިދުމަތުގައި އެކަށީގެންާވ ދިގު މުއްދަތެއް ަވންދެން 

 ކުލައެކެވެ. ދޭ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފުލުހުންަނށް 
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ރުމުގެ ކުލަ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކު )ށ(  
 ތައް ފުރިހަމަވާ ފުލުހުްނަނށެވެ.ޝަރުޠު

)ފަނަރަ(  15ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަދުވެގެން  (1)   
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛  ދުވަހުއަހަރު

 ކޮށްފައިވުން.ހާސިލުފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ  (2)   

ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ާވޖިބު  ،ގަދަކަމުގެ ކުލައަކީހިތްވަރު )ހ( (6) ހިތްވަުރަގދަކަުމގެ ކުލަ
 ރި ފުލުހަކަްށ ދޭއަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިތްވަުރގަދަ ކަމެއް ކު

 ކުލައެކެވެ.

ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ކުލަ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން  )ށ(  
 ޠެއް ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނެށވެ.ޝަރު

ލަޙަތު ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ރާވާ ޞްންކަމާއި ސުލްޙަމައަމަންއަމާ (1)   
ވަރުގަދަ ކަމެއް ބަޔަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުުމގައި ހިތް

 ކުރުން؛ ނުވަތަ 

މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލަކުން  (2)   
 ވަރުގަދަ ކަމެއް ކުރުން؛ ނުވަތަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ހިތް

ން ހިތްވަރުގަަދ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުއަގުހުރި މުދަލެއް  (3)   
 ކަމެއް ކުރުން.

ފުލުހަކު ކުރާ ހިތްވަރުގަދަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ފުރާނަ  )ނ(  
ސަލާމަތްކޮށްފިނަމަ، އެ ޢަމަލަާކ ގުޅިގެން ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ކުލަ 

ފުރާނަ  ،އެ ފުލުަހކަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ  ބަދަލުގައިދިނުމުގެ
 މެޑަލް ނުވަތަ ރިހި މެޑަލްއެވެ. ކުރުމުގެ ރަންސަލާމަތް

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ  ،ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލައަކީ )ހ( (7) ޚާްއޞަ ޚިުދމަުތގެ ކުލަ
 ދޭ ޚިދުމަތެއް ތަކުރާރުކޮށް ކުރުންމަތީ ދެމިހުރި ފުލުހަކަްށ 

 ކުލައެކެވެ.

ރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަ )ށ(  
 ޠެއް ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނެށވެ.ޝަރު
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ފައިާވ މަސައްކަތުގެ އިތުރަްށ ކޮށްއާންމުގޮތެއްގައި ހަވާލު (1)   
         ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތައް ތަކުރާރުކޮށް، ރާހަވާލުކު

އެ ފެންވަރުގެ އެހެން ފުލުހުންނާ ޚިލާފަށް، 
އި ކޮށްފައިވުން؛ ވަރެއްގަފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ރަނގަޅު ފެން

 ނުވަތަ 

ލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ޚާއްޞަ އޫވަޒީފާގެ މަސް (2)   
 ސަސާއަށް ކޮށްދީފައިވުން؛ ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް މުއައް

ފުލުހުން  ،އިސްނަގައިގެން ގެންނާއިއަމިއްލައަށް ފެނި (3)   
 ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުްނ ތަކުރާރުކޮށް ޚާއްޞަ

  ކޮށްފައިވުން.މަސައްކަތްތަކެއް

  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ުކރާދިވެހި ،ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކުލައަކީ )ހ( (8) ހުނަުރވެރިަކމުގެ ކުލަ 
ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުގައި  އްޔާއިމަސައްކަތްތަކުގަ ތަފާތު ޢަމަލީ 

 ދޭއާދަޔާ ޚިލާފު ހުނަރުވެރިކަމެއް ދައްކުވައިދީފައިވާ ފުލުހުންނަށް 
 ކުލައެކެވެ.

ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކުލަ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން  ()ށ  
 ޠެއް ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނެށވެ.ޝަރު

އެ މީހަކު މަސައްކަތްކުރާ ރޮނގުގައި ފާހަގަކުރެވޭފަަދ  (1)   
ކުޅަދާނަކަމެއް ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ ކަން ތަކުރާރުކޮށް 

   ސާބިތުޮކށްދީފައިވުްނ؛ ނުވަތަޢަމަލީގޮތުން

އަމިއްލަ ޚިޔާލުން ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ފުލުހުންގެ  (2)   
ދާއިރާއަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަަޢށް ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް 

 އީޖާދުކުރުން ނުވަތަ އުފެއްދުން.

އެ ފުުލހެއްގެ ހިންމަތާއި މިްނނަތުްނ ޯހދާ  ،ކާމިޔާބުގެ ރިހި ކުލައަކީ )ހ( (9) ކާމިޔާުބގެ ރިހި ކުލަ 
އެއްގެ ސަބަބުން ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ކާމިޔާބީ

 ކުލައެކެވެ. ން ފުލުހަކަށް ދޭފަޚުރުވެރި ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދި

ކާމިޔާބުގެ ރިހި ކުލަ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެިއން  )ށ(  
 ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނެށވެ.ޝަރުޠެއް 
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ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގަިއ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި (1)   
މުބާރާތެއްގައި ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް މިންކުރުމެއްގައި  ބާއްވާ
 ފައިވުން؛ ނުވަތަ ދައިމަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަުފ ހޯ އެންމެ

      ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުެގ  (2)   
އްގެ ސަނަދެއް ލެއަށް ވުރެ ދަށް ނޫން ލެވެ 7ލެވެލް 
 ފައިވުން؛ ނުަވތަ ދައިމަތީ ވަނަ ހޯ އެންމެ ،ރުމުގައިކުހާސިލު

ލުހުންަނށް ފިޔަވައި، ފު ނު ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީ (3)   
މަސްދުވަހަށްވުެރ )ބާރަ(  12 އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ

ފައިވުން؛ ދައިމަތީ ވަނަ ހޯ ކުރުނޫން ތަމްރީނެއްގައި އެންމެ
 ނުވަތަ 

އަދާކުރުމުގައި އެ މީހެއްގެ ލިއްޔަތު އޫފުލުހުންގެ މަސް (4)   
އަމިއްލަ ހިންމަތާއި މިންނަތުން މުއައްސަސާއަށް ފަޚުރުވެރި 

 ދަ މަސައްކަެތއް ކޮށްދީފައިވުން.ރީތި ނަމެއް ލިބޭފަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކާމިޔާބުގެ ކުލަ  )ނ(  
ންކޮށްފަިއވާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަަކށް ލިބިފައިަވނީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާ

  ކުލަ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.ކާމިޔާބުގެ ރިހި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  ،ކާމިޔާބުގެ ރަން ކުލައަކީ )ހ( (10) ކާމިޔާުބގެ ރަން ކުލަ 
މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ެތރެއިން ކާމިޔާބުގެ ރިހި ކުލަ 

 ހޯދާ ކުރި ފަހުން، އެ ފުލުހެއްގެ ހިންމަތާއި މިންނަތުންހާސިލު
ކާމިޔާބީއެއްގެ ސަބަބުން ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއަށް 

 ކުލައެކެވެ. ދޭފަޚުރުވެރި ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދިން ފުލުހަކަށް 

ކާމިޔާބުގެ ރަން ކުލަ ދެވޭނީ، ކާމިޔާބުގެ ރިހި ކުލަ  )ށ(  
 ކުރުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެޭހ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިްނ ޝަރުެޠއް ހާސިލު
 މަވެފައިވާ ފުލުހަކަށެވެ.ފުރިހަ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލައަކީ )ހ( (11) ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ކުލަ 
ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި 
ދާއިރާއެއްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއަރުވައި 

، ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުން ފުލުހަކު ކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީކުރުމަށް
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ތުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮ
 މަތީ ކުލައެވެ. ފުލުހުންގެ އެންމެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލަ ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ  )ށ(  
  ފުލުހުންނަށެވެ.ޠެއް ފުރިހަމަވާތެރެއިން ޝަރު

އުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގަިއ ޤަސަރުކާރަށާއި  (1)   
 ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތެއް؛ ޚިދުމަތެއް ކުރިކަމަށް  ޞަޚާއް

 ނުވަތަ 

ދިގު މުއްދަތެއްގައި ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  (2)   
ރެއިން، ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ

ކޮށްފައިވުމާއެކު، ހާސިލުޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ 
 ކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ ހާސިލުއިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ 

ކާމިޔާބުގެ ރިހި ކުލަ ނުވަތަ ކާމިޔާބުގެ ރަން ކުލަ  (3)   
 ކޮށްފައިވުން.ހާސިލު
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 4ޖަދުވަލު 
 ޝަރަފުގެ މެޑަލްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް  ދޭ ފުލުހުންނަށް 

 ޝަރުޠު  ގެ މެޑަލް ޝަރަފު 

 ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ،ކީލައަޚްލާޤީ މެޑަ )ހ( (1) އަޚްާލޤީ މެޑަލް 
 ކެވެ.ލެމެޑަ ދޭ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ފުލުހުންނަށް 

ތައް ފުރިހަމަވާ އަޚްލާޤީ މެޑަލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠު )ށ(  
 ފުލުހުންަނށެވެ.

 ދުވަހުއަހަރު)ފަނަރަ(  15ޚިދުމަތުގައި މަދުވެގެން  ފުލުހުންގެ (1)   
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛

 ކޮށްފައިވުން؛ހާސިލު 2އަޚްލާޤީ ކުލަ  (2)   

ފައިވާ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އަޚްލާޤާއި ބަލައިމެޑަލް ދިނުމަށް  (3)   
އި، އަމިއްލަ އްޔާސުލޫކަށް ބެލުމުގައި، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގަ

 ވުން. އި އެ މީހެއްގެ ޢަމަލު ރަނގަޅު ފުލުހަކަށްކަންކަމުގަ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  ،ކީލަ އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑަ )ހ( (2) އިޚްލާޞްެތރި ިޚދުމަުތގެ ެމޑަލް
ށްފައިވާ ފުލުހުްނނަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކޮ

 ކެވެ.ލެމެޑަ ދޭ

ތައް ދުމަތުގެ މެޑަލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠު އިޚްލާޞްތެރި ޚި )ށ(  
 ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނށެވެ.

 ދުވަހުއަހަރު)ފަނަރަ(  15ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަދުވެގެން  (1)   
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛

 ކޮށްފައިވުން؛ ހާސިލުއިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ  (2)   

 ުފލުުހންގެ ޚިދުމަތަށް އިސްކަންދޭ އަމިއްލަ ކަންތައްތަކަށްވުރެ (3)   
 ހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިުވްނ؛ފުލު

ކަންކަމުގައި ހީވާގިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ހަވާލުކުރާ (4)   
 ހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވުން؛މަސައްކަތްކުރާ ފުލު
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މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ފަްސނުޖެހި ،ކަމަށް ކަމޭހިތައިގެން (5)   
 ން ސާބިތުކޮށްދީފައިުވން.ހެއްކަފުލު

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި  ،ކީލަފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑަ )ހ( (3) ފުލުހުންގެ ިޚދުމަުތގެ މެޑަލް 
 ކެވެ.ލެމެޑަ އް ކޮށްފައިވާ ފުލުހުންނަށް ދޭއެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތެ

ތަްއ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑަލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠު )ށ(  
 ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނށެވެ.

 ދުވަހު އަހަރު)ވިިހ(  20ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަދުވެެގން  (1)   
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛ އަދި 

       ،ފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިބަލައިމެޑަލް ދިނުމަށް  (2)   
 ުބނުދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަށް ެއކަށީގެންވާ ޚިދުމަތެއް ލި

 ކެއް ކޮށްފައިވުން.މަސައްކަތްތަ

ދިގު ުމްއދަތެްއަގއި 
 ޚިުދމަތްކުުރމުގެ މެޑަލް 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ،ކީލަދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މެޑަ )ހ( (4)
ވާ ޚިދުމަތުގައި އެކަށީގެންވާ ދިގު ުމއްދަތެއް ވަންދެން ޚިދުމަތްކޮށްފައި 

 ކެވެ.ލެމެޑަ ފުލުހުންަނށް ދޭ

ގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މެޑަލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ދިގު މުއްދަތެއް )ށ( 
 ތައް ފުރިހަމަވާ ފުލުހުްނަނށެވެ.ޝަރުޠު

)ަފންސަވީސް(  25މަދުެވގެން  ،ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި (1)   
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛  ދުވަހުއަހަރު

 ކޮށްފައިވުން.ހާސިލުފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑަލް  (2)   

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ކާމިޔާބު  ،ކީލަމަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑަ )ހ( (5) ުތގެ މެޑަލް މަތިެވރި ިޚދުމަ
 ދޭމަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނަްށ 

 ކެވެ.ލެމެޑަ

މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑަލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުަތކުގެ  )ށ(  
 ވެ.ޠެއް ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންނަށެތެރެއިން ޝަރު

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ އިާދރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުގައި  (1)   
ހިމެނޭ، ދަށްވެެގން ޔުނިޓު ދަަރޖައިގެ ބަހާތަކުން ބަހާއެއްގެ 

މަޤާމުގައި  އެންެމ އިސްވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބަހާތަކެއްގެ 
 ކޮށްފައި  މަސައްކަތް ދުވަހުއަހަރު)ފަނަރަ(  15މަދުވެގެން 
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     ގެ ިހންގުންތެރިކަމުގެ ސަބަުބން ވުމާއެކު، އެ މީހެއް
އެ ބަހާއެއްގެ ނުަވތަ ަބހާަތކެއްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ފައިވާ ފުލުހެއް ޓައިދަމަހައް އެ ފެންވަރު، ރަނގަޅުކޮށް
 ވުން؛ ނުވަތަ  ކަމުގައި

އި، އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ލާފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑަ (2)   
އްގެ ހިންގުންތެރިކަމުގެ މެޑަލް ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މީހެ

އެ މީހަކު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ބަހާއެއްގެ ނުވަތަ  ،ސަބަބުން
 އެ ފެންވަރު ،ބަހާތަކެއްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކޮށް

 ވުން. ފައިވާ ފުލުހެއް ކަމުަގއިޓައިދަމަހައް

ފުރާނަ ސަލާމަތްުކރުުމގެ ރިހި 
 މެޑަލް 

އެ ފުލުހެއްގެ މިންނެތް  ،ކީލަހި މެޑަފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރި )ހ( (6)
 ނަ ސަލާމަތްކުރި ފުލުހަކަށް ދޭއިންސާނެއްގެ ުފރާ ،މަސައްކަތުން

 ކެވެ.ލެމެޑަ

ތަްއ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރިހި މެޑަލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠު )ށ( 
 ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނށެވެ.

   ނޭޅިނަމަ ނުވަތަ އެ ފުލުހަކު އެ ވަގުތު އެޅި ފިޔަވަޅެއް  (1)   
އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިދާފަަދ  ،އެ ކަމެއް ނުކުރިނަމަ

އެ ފުލުހަކު އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  ،ތެއްގައިހާލަ
 ސާނެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވުން؛ ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އިން

ތެއްގައި ހާލައަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ  (2)   
ންސާނެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، އި

ތުން ހާލަނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީާހ އެ ނުރައްކާތެރި 
 ސަލާމަތްކުރުން.

ފުލުހަކު  ،ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރިހި މެޑަލް ދިނުމުގައި )ނ(  
 ނުވި ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި މީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް

    އެ ފުލުހަކު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ،ނަމަވެސް
 ރިހަމަވާކަމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.މި މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފު

ފުރާނަ ސަލާމަތްުކރުުމގެ ރަން 
 މެޑަލް 

ތިމާގެ އަމިއްލަ ފުރާނައަްށ  ،ކީލަފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރަން މެޑަ )ހ( (7)
ނަ އި، އިންސާނެއްގެ ުފރާލިބިދާނެ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަްށ ނުބަލަ

 ކެވެ.ލެމެޑަ ސަލާމަތްކުރި ފުލުހަކަށް ދޭ

ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރަން މެޑަލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ  )ށ( 
 ތައް ފުރިހަމަވާ ފުލުހުްނަނށެވެ.ޝަރުޠު
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ތެއްގައި ހާލަ އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ނުރަްއކާވެދާނެފަދަ  (1)   
 ން؛ރާނަ ސަލާމަތްކުރުއިންސާނެއްގެ ފު

އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި  (2)   
ނުމަށް ޙައްޤުވާކަން މި މެޑަލް ދި ،މިންވަރަށް ބަލައި

 ސާބިތުވުން.

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާުޢގައި  ،ކީލަޖިހާދުގެ ރަތް މެޑަ )ހ( (8) ޖިހާުދގެ ރަތް ެމޑަލް
ހާެދއްގެ ފައިވާ ޖިުފލުހަކު ކޮށް ޢަމަލީ މައިދާނެއްގައި

 ކެވެ.ލެމެޑަ އަގުވަޒަންކުރުމަށް ދޭ

ޖިހާދުގެ ރަތް މެޑަލް ދެވޭީނ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެެރއިން  )ށ(  
 ޠެއް ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނެށވެ.ޝަރު

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢުގައި ޢަމަލީ  (1)   
ދުޝްމަނުންެގ  ،މައިދާނެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް

ނުވަތަ ދެކޮޅުވެރިކަން ދައްާކ ބައެއްގެ ހަމަލާއަކުން 
ތެރިކަމަކާ ކުރިމަތިވުން؛ ޝަހީދުވުން ނުވަތަ ދާއިމީ ނުކުޅެދުން

 ނުވަތަ 

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢުގައި ޢަމަލީ  (2)   
މައިދާނެއްގައި ސީދާ އެ ފުލުހެއްގެ ކުޅަދާނަކަމާއި 

ސަބަބުްނ ޤައުމަށް ނުވަަތ ދީނަްށ  ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ
 ނުވަތަ ކާމިޔާބެއް ހޯަދއިދިނުން.ނަޞްރެއް 

އެ ުފލުހެްއގެ  ،ވާލުކުރެވޭނީހަެމޑަލް  ދޭޝަހީދުވެފައިވާ ފުލުހަަކށް  )ނ(  
 އެންމެ ގާތް ވާރުތަވެރިޔާއަށެވެ.

މާއި ޖެހިލުްނކުޑަ ފާހަގަކުރެވޭ ހިތްވަރުގަދަކަ ،ކީލަހުރަވީ ރިހި މެޑަ )ހ( (9) ހުރަވީ ރިހި މެޑަލް 
 ކެވެ.ލެމެޑަ  ސާބިތުކޮށްދިން ފުލުހަކަށް ދޭކަމެއް

ހުރަވީ ރިހި މެޑަލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެިއން  )ށ(  
 ޠެއް ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނެށވެ.ޝަރު

ތެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމުެގ ހާލަޤައުމަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި  (1)   
ލަޙަތަށް ގެއްލުންވާފަަދ ޞްލްޙަމައަމަންއަމާންކަމާއި، ސު

ރަކާތްތެރިވުމުގައި ިތމާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަށް ހަކަމެއްގައި 
ހިތްވަރުގަދަ އަދި ޖެހިލުންކުޑަ ޢަމަލެއް )ހުރަވީ  ،ބެލުމެއްނެތި

ރަން މެޑަލް ދެވިދާނެ ފަދަ ޢަަމލަކަށް ނުެބލެވޭ ހިތްވަރުގަަދ 
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 ރުން؛  ނުވަތަ ޢަމަލެއް( ކު

ށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަްނކަމުގައި ނުވަތަ ޤައުމުގެ ޤައުމަ (2)   
ލަޙަތަށް ގެއްލުންވާފަަދ ޞްއަމަންއަމާންކަމާއި، ސުލްޙަމަ

ކަމެއްގައި ހިތްވަރުގަދަ ޢަމަލެއް )ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ކުލަ 
ދެވިދާނެ ފަދަ ޢަމަލަކަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ހިތްވަރުގަދަ 

 ކުރުން؛ ނުވަތަ ޢަމަލެއް( 

މާންކަމާއި ސުލްޙަމަސްލަޙަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ ކަމެއް އަމަންއަ (3)   
ރާވާ ބަޔަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯުދމުގައި ތިމާގެ ހަށިގަނޑާއި 
    ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާވާފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރަސްކޮށް، 
އެ ކަމެއް ހުއްޓުވުމުގައި ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް ށްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވަރަ
 ހޯދުން.

ޤައުމަްށ ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ަޤއުމު  ،ކީލަހުރަވީ ރަން މެޑަ )ހ( (10) ހުރަވީ ރަން މެޑަލް 
ރަކާތެއްގައި ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ހަސަލާމަތްކުރުމަށް ހިންގޭ 

 ސާބިތުކޮށްދިން ފުލުހަކަްށ ދޭހިތްވަރުގަދަކަމާއި، ޖެހިލުންކުޑަ ކަމެއް 
 ކެވެ.ލެމެޑަ

ހުރަވީ ރަން މެޑަލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެިއން  )ށ(  
 ޠެއް ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންަނެށވެ.ޝަރު

ތެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމުެގ ހާލަޤައުމަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި  (1)   
ލަޙަތަށް ގެއްލުންވާފަަދ ޞްއަމަންއަމާންކަމާއި، ސުލްޙަމަ

ރިވުމުގައި ިތމާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަށް ރަކާތްތެހަކަމެއްގައި 
ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަ  ،އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި

އަދި ޖެހިލުންކުޑަ ޢަމަލެއް )ނިޝާން ޣާޒީގެ ޝަރަުފ 
ރުގަދަ ޢަަމލެއް( ދެވިދާނެ ފަދަ ޢަަމލަކަށް ުނެބލެވޭ ހިތްވަ

 ކުރުން؛ ނުވަތަ 

މުގައި ނުވަތަ ޤައުމުގެ ޤައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަްނކަ (2)   
އަމަންއަމާންކަމާއި ސުލްޙަމަސްލަޙަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ 
ކަމެއްގައި ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަ ޢަމަލެއް )ހުރަވީ 
ރިހި މެޑަލް ދެވިދާނެ ފަަދ ަޢމަލަކަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައިގެ 

 ން؛ހިތްވަރުގަދަ ޢަމަލެއް( ކުރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލަ  ،ކީ ލަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑަ )ހ( (11) ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެޑަލް 
ކޮށްފައިވާ ފުލުހުންެގ ތެެރއިން، ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރު ހާސިލު
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ަވކި     ނުވަތަ ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ާދއިރާތަކުގެ ތެރެއިން 
އި ދާއިރާއެއްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއަރުވަ

ތަރައްޤީކުރުމަށް، ނުވަތަ އެ ޫނންވެސް ގޮތަކުން ފުލުހަކު ކޮށްަފއިވާ 
ވަރަށް ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ވެ.ލެފުލުހުންގެ އެންމެ މަތީ މެޑަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑަލް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަުކގެ  )ށ(  
 ޠެއް ފުރިހަމަވާ ފުލުހުންނަށެވެ. ޝަރުތެރެއިން

 ކޮށްފައިވުން؛ ނުަވތަ ހާސިލު ނިޝާން ޣާޒީގެ ޝަރަފު  (1)   

ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާސިލުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލަ  (2)   
 ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ޞަތެރެއިން ޚާއް

 ވަތަ ވުން؛ ނު

ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާސިލުގެ މެޑަލް މަތިވެރި ޚިދުމަތު (3)   
 ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ޞަތެރެއިން ޚާއް
 ވުން؛ ނުވަތަ 

 ދިނުމަށްޚިދުމަތް ފާހަގަކުރެވިގެްނ މި މެޑަލް  (4)   
 ކޮންމެ ފަރާތެއް. ންނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންަކމާއި  ،ޝަރަފަކީ ނިޝާން ޣާޒީގެ )ހ( (12) ނިޝާން ޣާީޒގެ ޝަރަފު 
އިސްތިޤްލާލަށް އުނިކަމެއް ިލިބދާފަދަ ދާޚިލީ ނުރައްކަލެއް ޤަުއމަށް 

އެ ކަމުގައި އެ ފުލުހަކު އާންމުކޮށް އަދާކުރާ  ،ހިނދު ކުރިމަތިވާ
ލިއްޔަތުގެ އިތުރަށް އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މި ޤައުމަށް އޫމަސް

ކެރިގެްނ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ކުރި އާދަޔާ  ނަޞްރު ހޯދައިދިނުމަށް
ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަ ޢަމަލެއްެގ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ފުުލހުްނނަްށ 

 ވެ.ލެއެންމެ މަތީ މެޑަ ދޭ

ނިޝާން ޣާޒީގެ ޝަރަފު ދެޭވނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެިއން  )ށ(  
 މަވާ ފުލުހުންަނެށވެ.ޝަރުޠެއް ފުރިހަ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް އުނިކަމެއް ދިވެހި (1)   
ލިބިދާފަދަ ދާޚިލީ ނުރައްކަލަކުން ޤައުމު 
ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގައި އަމިއްަލ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަިއން 

 ޤުރުބާންވެގެން ޤައުމަށް ނަޞްުރ ހޯދައިދިނުން؛ ނުަވތަ 
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( ނަންބަުރގައިވާ ހާލަތަކުން ޤައުމު 1މި އަކުރުގެ ) (2)   
ލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ތިމާެގ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަށް ސަ

ރަކާތްތެރިވުމުގައި، ހައެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި 
ހިތްވަރުގަދަކަމާއި ޖެހިލުންކުޑަކަން އޭގެ އެންމެ މަތީ 

 ދަރަޖައިގައި ދަށްކުވައިދީފައިވުން. 

____________________________________ 


