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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

   ވާއިދުގަ   ން ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަންވީ ތަންތަ

ޤާނޫނު ނަ  )ހ(   .1 ނަން  ރަފާިއޢާތަ ޤާނޫނު)  34/2020  ބަރުންިމއީ،  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ    ގެ   (ދިވެހި 
)ނ(    133 ާމއްދާގެ  ދަށުން  (  9)ގެ  ވަނަ  ނަންބަރުގެ  ލިބިގެން  ވަނަ  ބާރު 
ުމވައްޒަފުން  ވައިލައިއެކުލަ ފައިވާ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

ލުކުރުުމގައި ބަދަވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން    ، ވަޒީފާ އަދާކުރަންވީ ތަންތަން ކަނޑައެޅުާމއި
 ޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.ލުތައް ބަޢަަމލުކުރާނެ އުސޫ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންވީ ތަންތަން ކަނޑައެޅުާމއި ބަދަލުކުރުުމގައި "  ،ނީށް ކިޔާއިދަވާގަ  ިމ )ށ(   
 ވާއިދު" އެވެ.ގަޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުންނެވެ. ، ގަވާއިދު ހިންގާނީމި   .2 ގަވާިއދު ހިންގާ ފަރާތް  

މަސަްއކަތްކުރާނެ ތަން  
 ނޑަެއޅުން  ކަ

3. 4
 . 

ގައި  ށިގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުަމލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެޢަވާއިދަށް  ގަ  ިމ )ހ( 
ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަންުމންގެންދާ    ފުލުހުން، އެ   ހައި ވަޒީފާ އަދާކުރަުމންދާ އެންެމ

 ފުލުހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ކަުމގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ތަނަކީ އެ

  ، ގައި، ފުލުހުން ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ތަންތަން ކަޑައަޅާނީހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުދިވެ )ށ(   
އެ ނުވަތަ  ޕޮލިސް  އޮފް  އޮކޮިމޝަނަރ  ކޮިމޝަނަރ  ކުރުަމށް  ޕޮލިސް ކަން  ފް 

 ކަނޑައަޅާ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ ފަރާތުންނެވެ.

ހަަމަޖއްސާނީ  )ނ(    ތަން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފާހަގަ  ،ފުލުހަކު  ފައިވާ  ކޮށްތިރީގައި 
 އެވެ. ގަކަންތައްތަކަށް ބެލުަމށްފަހު

 ؛އިރާތައްދާވަގުތެއްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފުލުހުން ބޭނުންވާ  އެ (1)   



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-88/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           210 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

2 

 

 ؛ތަުޖރިބާ ރާއި، ނާއި، ހުނަތަްމރީ ،ލީާމއިޢުފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ ތަ އެ (2)   

ުމވައްޒަފުން  ގެ  ރޭންކެއްއްގެ ގޮތުގައި ވަކި  ޠެގެ ކުރިއެރުުމގެ ޝަރުރޭންކު (3)   
ޚިދުަމތުމަސައްކަތްކުރުަމށް   ފުލުހުންގެ  ކަދިވެހި  ފައިވާ ޅައި ނޑައަ ން 

 އް. އުސޫލުތަ

ތަްމރީ )ރ(    އަސާސީ  ފުލުހުން،  ވަންނަ  އަލަށް  ކުރުަމށްފަހު    ނުވަޒީފާއަށް  ފުރިހަމަ 
 ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުަމށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  ގެއޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ

 އެވެ. ގަފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ފުލުހަކު ނެރެންވާނީ ފުލުހުންގެ ހުވާ ކުރުަމށް ފަހު ( )ބ  

ވަޒީފާައދާކުރާ ތަން  
 ބަދަކުރުން  

، ވަކި ފުލުހަކު ވަކި ތަނެއްގައި  ލައިތަށް ބަޙަލަޞްތަނެއްގެ ނުވަތަ ރަށެއްގެ އާންމު ަމ )ހ(  5 .4
އްވުރަށް ނޭދެވޭ ޞަ ގެ ތަ ަމތުބަބުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ސަ

ކޮށްފާނެ ކަަމށް ބެލެވިއްެޖ ހިނދެއްގައި އެ ފުލުހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަުމންދާ    އަސަރެއް
 ތަން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ފުލުހަކީ    އެ  ،ފުލުހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުވާން ބޭނުންވެގެން އެދިއްެޖނަަމ )ށ(   
ފުލުހެއްނަަމ،  )އެކެއް(    1ތަނެއްގައި    އެ އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ         އަހަރުދުވަހު 
ބެލުަމށްފަހު  އެ މަސައްކަތަށް  ބަދަލު   ،ފުލުހެއްގެ  ތަން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

ިމ އެ  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ބަދަލުކުރެވޭނީ،  ތަން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފުލުހަކު    ގޮތުން 
 ވެ. ބަދަލުވާން އެދޭ ތަނުގައި ހުސް ާޖގައެއް އޮވެއްެޖނަަމއެ

ތުހުަމތު )ނ(    ަމއްޗަށް  މައްސަލައެއްގައި،   ފުލުހެއްގެ  ތައުދީބީ  ބަލަުމންދާ        ކުރެވިގެން 
ގޮތުން، އެ ފިޔަވަޅެއްގެ  ތައުދީބީ  ފުލުހަކާެމދު އަޅާ  އަދާކުރާ   އެ  ވަޒީފާ  ފުލުހަކު 

 ތަން ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ަމލީ ތަުޖރިބާ ހޯދައިދިނުުމގެ ޢަަމޤާަމށް ބަދަލުވުުމގެ ކުރިން    ަމޤާުމން އަނެއް  އެއް )ރ(   
ގޮތުން އަދާކުރަންެޖހޭ ޑިއުޓީ ޓާރމް ފުރިހަަމ ކުރުުމގެ ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން  

 ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.  

ފުލުހަކު އަިމއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރާ    އެ  ކޮށްފައިއަސާސީ ތަްމރީނު ފުރިހަަމ )ބ(   
ހަަމެޖއްސުަމށްފަހު ބަދަލުވެވޭނީފު  އެ  ،ތަން  ތަނަކަށް  އެހެން  ފަހުން    ،ލުހަކަށް 

ަމދުވެގެން   )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު ވަޒީފާ އަދާކުރުަމށް   3ބަދަލުކުރެވުނު ތަނުގައި 
 އެވެ. ގަފަހު

ތަނަކީ   އެ  ފުލުހަކު އެދޭ ހިނދު،ވަޒީފާ އަދާކުރުަމށް ވަކި ތަނަކަށް، ބަދަލުވުަމށް   )ޅ(  
  ކަށް މަސައްކަތަކީ ވަކި ފަންނެއްގެ ހުނަރު ހުރި ީމހަތަނުގައި ކުރަން ެޖހޭ    ނުވަތަ އެ
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ަމސައްކަތެއްކަަމށް   އަދާނުކުރެވޭނެ  ވަކި އިްމތިނޫނީ  ފާސްވެގެން  ޙާނުވަތަ  ނަކުން 
މެނުވީ ފުރިހަަމއަށް އަދާ ނުކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް ކަަމށް ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  

ފައިވާނަމަ،  ަމއިނިން   ބަހާއިންއިދާރީނުވަތަ ުމވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ލެއް ވާހަ ތެއްމަސައްކަ  ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެޠުޝަރު

އެކަކަށް )ކ(    ބަދަލުކުރުަމށް  އަދާކުރުން  ވަޒީފާ  ތަނަކަށް،  ފުލުހުން، ވަކި  ގިނަ          ވުރެ 
ތެރޭ  އެ މުހުލަތެއްގެ  ދީފައިވާ  އެ  ގައިކަަމށް  ބަދަލުވުުމ  އެދިއްެޖނަމަ،  ގެ  ތަނަށް 

ދެވޭނީޞަފުރު ބާވަތަށް    އެ  ،ތު  ަމސައްކަތުގެ  ހަަމެޖހިފައިވާ  ކުރުަމށް  ތަނެއްގައި 
 ހަކަށެވެ. ކަަމށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ީމ އެ ލައި،ބަ

ހިން )އ(    ގޮތަށް  ަމސައްކަތްކުރާ  ތަނެއްގައި  ވަކި  ުމއްދަތަކަށް  ކޯހެއް ގައިވަކި  ފައިވާ 
އެއް އޭނާ  ފުލުހަކު،  އޭނާ  ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ  ހަަމނުވަނީސް  ުމއްދަތު  ބަސްވެފައިވާ 

އެދުނުކަުމގައި ބަދަލުކޮށްދިނުަމށް  ތަން  އަދާކުރަުމންދާ    ، ސްވިޔަވަޒީފާ 
 ށެއްއެއްބަސްވެފައިވާ ުމއްދަތު ހަަމވުުމގެ ކުރިން އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކޮ

 ނުދެވޭނެއެވެ. 

ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ   6 .5   މާނަކުރުން ގަވާއިދުގައި  ކަނޑައެޅިގެން އެހެން  ފުލަމި  ގޮތުން  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ޒެއް 
ދޭހަނުވާ ޢިބާރާތްތަކާއިހައި  ާމނައެއް  އަންނަނިވި          ފައިވަނީ، ދީޒުތަކަށް  ފުލަ  ހިނދަކު، 
 ޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ. ފުއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

  ބަރު ންޤާނޫނު ނަ،  ނެފައި އެވަނީ" ކަަމށް ބުދާއިރާ  ގެ ޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގއޮ" )ހ(   
ޤާނޫ)  34/2020 ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  އާދިވެހި  ދައުރަށް ނު(  ފުލުހުންގެ  އި، 

ނިސްބަތްވާ ޤާނޫނުތަކުން ފުލުހުންނަށް ަމތިކޮށްފައިވާ ޒިންާމތަކުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ  
ތަންފީ ސީދާގޮތުން ޛު  ޤާނޫނު  މަސައްކަތުގައި  ކުރަުމންދާ  ގޮތުން  ކުރުުމގެ 

އްޔިތުންނާ ބައްދަލުވެ ުމޢާަމލާތުކޮށް، ޚިދުަމތް ދިނުަމށް ޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ރަ
 ށެވެ. ަމއްޗަށް އެކުލެވޭ ދާއިރާއަަމޤާުމތަކުގެ

ޚިދުަމތު )ށ(    ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ވަނީ،  އެ  ބުނެފައި  ކަަމށް  އެކިއެކި  "ތަން"         ގެ 
ޤާއިުމ  އިދާރީ އަތޮޅުތެރޭގައި  ރީކޮށް ބަހާތަކަށާއި،  ޕޮލިސް  ފައިވާ  ޖަނަލް 

ސްޓޭޝަންތަކާއި، އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި، ރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި، 
 ޕޮލިސް ޕޯސްޓުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.  

ގަވާިއދަށް  
 ޢަމަލުކުރުން 

ޝާއިޢުކުރާ  ިމ ގަވާއިދު  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި    ، މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ  .6
 ނެވެ. ތާރީޚުން ފެށިގެން

______________________ 
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