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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 
 މާލެ،           

 ދިވެހިރާއްޖެ.       

 ދު ގެ ގަވާއި ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ސްޕެޝަލް 
  

)ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( ެގ  2020/34 ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ(  .1 ނަން  ޢާރަފާއިތަ
ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  133ގެ ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނު އަށްވަނަ މާއްދާ 67

ސްޕެޝަލް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  ،ލައިަފއިވާވައިބާރު ލިބިގެން އެކުލަ
 ގަވާއިދެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާލުތައް ސޫއެންމެހައި އުގެންގުޅުމާބެޭހ ކޮންސްޓަބިއުލަރުން 

 ވާއިދު" އެވެ.ގަ"ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ  މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ، )ށ(  

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލުންގެ ވަޒީފާއަްށ  ގުސަދަކީ،މި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 ުގސަދު މަ
 މާއި،ިދނުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު ތައްޢިނާޔަތްމީހުން ހޮވުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާިއ، މުސާރައާއި، 

ޑުތަކާއި، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލުންެގ ނންގަގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލީ މި މި ނޫނަސް ވަޒީފާއާ
 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

 ވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ.ދި ،މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ  .3 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 

 ،ލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންދިވެހި ފު ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލުންނަކީ، )ހ(  .4 ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަުލން 
  ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ) 2020/34 ޤާނޫނު ނަންބަރުފުލުހުން ފިޔަވައި، 

ކޮންމެ ހުވާ ކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  1ގެ ޖަދުވަލު ( ޤާނޫނު
 މީހެކެވެ. 

 ޕާްޓޓައިމްކޮށް މަސައްކަތް ށާއިށް ފުްލޓައިމްކޮސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ މުވައްޒަފުންނަ )ށ(  
 ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފުލްަޓއިމްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ  )ނ(  
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.ދައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ވަޒީފާއެްއ އަ

މުަވއްޒަފުން ޢަމަލުުކރަްނވާ 

 އް މިްނގަނޑުތައުސޫލީ 
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިަހމައަށް ކިޔަމަންވުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ  )ހ(  .5

ތަކާއި، ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އުސޫލުޚިދުމަތުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، 
މުވައްޒަފުން ފުރިހަމައަށް  އެންމެހައިޕްރޮސީޖަރތަކަށް ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ 

 ވެ.ންވާނެއެކިޔަމަންވާ

މުވައްޒަފެއްގެ  އެ ،ވެސް މުވައްޒަފުން އެންމެހައިސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ  )ށ(  
އަންާގ   ،އަންގައިފި ހިނދެއްގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންޚިދުމަތަށް ބޭނުންވެެގން، 

 ވާންވާނެެއވެ.ހާޒިރުން ގޮތެއްގެ މަތީ

 ދައުރު އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޑިއުޓީ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ފުލުހުންގެ )ނ(  
ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވެ،  ގޮތުގެ މަތީންޓަކައި ޤާނޫނުގައިވާ  މުއައްސަސާ ހިންގުމަށް

 ކުރަންވާނެއެވެ. އަމުރާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން ޢަމަލު އެ

ވަތަ ކުރެހުމެްއ، ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ެއއްވެސް ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ފޮޓޯެއއް، ނު )ރ(  
ނޫންވެސް އެފަދަ އެހެން  އަދި މި ނުވަތަ މަުޢލޫާމތެއް ނުވަތަ ނަކަލެއް ނުވަތަ ޕްލޭނެއް 

އެއްވެސް އެއްޗެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން 
 ،ލޫމާތެއްނުވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާބެހޭ އެއްވެސް މަޢު

ރަކާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު، ނުވަތަ ހަނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހިންގާ އެއްވެސް 
މެނުވީ  ފަރާތަކަށްކަމެއް އަންގަންޖެހޭ ނުވަތަ އެނގެންޖެހޭ  ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް، އެ

 އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.ނުވަތަ ފަރާތަަކްށ އެހެން މީހަކަށް 

ސްޕެޝަލް 

ގެ ލަރީ ކޮންސްޓަިބއު
 ވަޒީާފއަށް މީހުން ޯހދުން 

ފުލުހުންެގ ދިވެހި މީހުން ޯހދަންާވނީ، އަށް ގެ ވަޒީފާކޮންސްޓަބިއުލަރީސްޕެޝަލް  )ހ(  .6
 ވެ.ކޮްށގެންނެންމުކޮށް އިޢުލާނުއާ ންޚިދުމަތު

 ވަނީއެވެ. މިތިރީގައި  ،ތައްޠުގެ ވަޒީފާގެ ޝަރުކޮންސްޓަބިއުލަރީސްޕެޝަލް  )ށ(  

އުމެއްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ޤަބޭރު  މާއި،ވު  ކަމުގައި ތެއްދިވެހި ރައްޔި (1)   
 ؛ނުވުން
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 ބޮޑު ކުށެއް ސާބިތުވެފަިއވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛ ޖިނާއީ (2)   

ކޮށް ތަންފީޛުސާބިތުވެ ޙުކުމް  ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެ ކުށް ޖިނާއީ (3)   
)ތިނެއް(  3ތާ ރިކުމާފުބު ފައިވާ އަދަޅައިނިމުނުތާ ނުަވތަ ޙުކުމް ކަނޑައަ

 ވުން؛ ވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ދުވަސްއަހަރު

މީހެއްގެ މައްޗަށް  ކޯޓަކުން އެ ޢީގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޝަރު (4)   
ކަމުގައި ހަކު ކަމުގެ އަމުރެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި ނެރެފައިވާ މީ ރައްކައުތެރި

 ނުވުން؛

އަޚްލާޤާއި ޤާބިލުކަްނ  ޞިއްޙަތާއި ،ިޖބު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާފުލުހުންގެ ވާ (5)   
 ވުން؛ ކަމުގައި ހުރި މީހެއް

އާއި ޤާޫނނުއަސާސީ މާއި،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ނުވު (6)   
އިންތިޚާބީ މަޤާމެއް އަދާކުރަމުންދާ މީހެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި ޤާނޫނެއް

 ކަމުގައި ނުވުން؛

 ވާ އުފުލިފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން؛މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢު (7)   

 ވުން؛  )އަށާރަ( އަހަުރ ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި 18މީލާދީގޮތުން  (8)   

 ؛ގެ ފެންވަރު ހުރުން 10ގްރޭޑް ދަށްވެގެން  (9)   

      ހުންނަންވާނެކަމަްށ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި  (10)   
ޠުތައް ލާނުކޮށްފައިވާ އެހެން ޝަރުއިޢުދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ 

 ފުރިހަމަވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން.

ިއރު ވަޒީާފއަށް ެއދޭ

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް 
ވާ މިރީގައި ތި ފާއަށް އެދެންވާނީ ލިޔުމުން،ގެ ވަޒީކޮންސްޓަބިއުލަރީސްޕެޝަލް  )ހ(  .7

 އެކުގައެވެ. ލިޔެކިޔުންތަކާ

ތަކުެގ ސެޓުފިކެޓުނުވަތަ  ތަކުގެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުީލމީ ސަނަދު އެ (1)   
 ކޮށްފައިވާ ކޮޕީ؛ އެކްރެޑިޓް

 ތަކުގެ ކޮޕީ؛ސެޓުފިކެޓުމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެިރކަމުގެ  އެ (2)   
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 ދުވަސް މަސް)ިތނެއް(  3ގިފަުހން މީހެއްގެ އިސްކޮޅު ފެންނަ ފޮޓޯއަކާއި، ނެ އެ (3)   
 ފޮޓޯ؛ ކުލަ ވެފައިނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ ަވޒީފާއަށް ވަންނަންއެދޭ ީމހުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު  (4)   
 ؛ފޯމުބަލާ 

އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުިރ މީހެއްނަމަ، ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓަބިއުލަރީގެ  (5)   
ނުކުރާނެކަމުގެ  އިއުތިރާޒު ނުކުތުމުގައި، ވަޒީފާ ދީފައިވާ އޮފީހުން  ށްމަސައްކަތަ

 .ލިޔުން

ތަކާއި، ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން، މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުފައިވާ ޅައިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަ (ށ)  
 އެފަދަ އް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންަތއް ނުހިމެނޭ ފޯމުތަ

ާބޠިލު ފޯމެއްެގ  ،ވެސް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުާވނަމަ ބެެލވޭނީ ފޯމެއް ބަލައިގަތުމަްށފަހު
 ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ،އަދި އެކަން ގޮތުގައެވެ.

ލާނު އިޢުއޮތްަކން އަންގައި  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ެއ ވަޒީފާއަކަށް ފުރުޞަތު )ނ(  
 ންނެވެ.ތީމަ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެލާނުގައި އިޢުއެ  ،ކުރުމުން

ވަޒީފާ ިދނުުމގެ ކުރިން 
 ކަންތައްަތއް  ބަލާނެ

ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާ ހުށަހެޅުްނތައް ބަލައިގަތުމަށްަފހު، ޅައިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަ )ހ(  .8
 ސްޕެޝަލް ،ފައިވާ ފަރާތެއްގެ ިކބައިގައިޅައިއެފަދަ ހުށަހެޅުްނތައް ހުަށހަ

ން ފުރިހަމަވޭތޯ ގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާެނ، އަންނަނިިވ ކަންކަކޮންސްޓަބަލެއް
 ބަލަންވާނެއެވެ.

ން އިންޓަވިއު ކުރާ  ،ފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމަށްފަހުޅައިހުށަހަ (1)   
 ފާސްވުން؛

މެޑިކަލް  ދާހަޓަކައި  އްޙީގޮތުން ވަޒީފާއަށް އެކަޭށނެ މިންވަރު ބެލުމަށް ޞި (2)   
 ؛ޓުއެސެސްމަންޓުގެ ރިޕޯ

ށް ފިޒިކަލް ޓެސްޓުްނ ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަ (3)   
 ފާސްވުން؛

ފަރާތްތަކުގެ   ފުރިހަމަވާޠުވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރު )ށ(  
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ގެ ގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތު ރާކުހަވާލު، އިްނަޓވިއު ކުރުމާއި، ބެކްގްރައުންޑް ބަލައި
 އެވެ.ލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބަލަންވާނެބަލަންޖެހޭ އެހެިނހެން ކަންތަްއަތއް ދިވެހި ފު

މީހެއްގެ  ދިނުމުގެ ކުރިން، އެްނނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހު )ނ(  
 ނެއެވެ.ކުރަންވާ ތަހުލީލުކުޑަކަމުދާ ތަކެތި، މަސްތުވާ ތަކެއްޗަށް 

ފައިވާ ކުށުގެ ގައިވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން، ފާއިތުވެދިޔަ މުއްދަތެއްގައި ހިނ )ރ(  
 ކަމަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.އްވެސް ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވިއެ

މައްދާގައި  ވަނަ 8މި ގަވާއިދުގެ  ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ ވަޒީފާ ދޭންވާނީ )ހ(  .9   ވަޒީާފދިނުން
       އިރަކު  ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތަކުން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ

 ރަނގަޅު ދަދަްށ، އެންމެ ނަތީޖާއަދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބޭނުންވާ 
 ދީގެންނެވެ. ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން

ވުމުން، ވަޒީފާއަށް ހޮޭވ  ހަމަޠުސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ ވަޒީފާގެ ޝަރު )ށ(  
ފައިވާަކން އަންގަންވާީނ ލިޔުމުންނެވެ. މި ލިޔުން މުވައްޒަފާ ދީފަރާތްތަކަށް، ވަޒީފާ 

 ަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ.ވަޒީފާގެ އެއް ،ކުރަންވާނީހަވާލު

     ކޮންމެ  ކުރާއްޔަނުއަސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީެގ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގަިއ  (ނ)  
ޓަކައި،  ށްޖަމާކުރުމަ ޢިނާޔަތް އެހެނިހެން  ،ވެސް، އޭނާގެ އުޖޫރައާއި ކުމީހަ

ނަމުގައިވާ ފައިސާގެ  މީހެއްގެ ފައިވާ ބޭންކެއްގައި، އެވައިދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅު
 ށް ހުަށހަޅަންާވނެއެވެ.ޚިދުމަތައެކައުންޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި ފުލުހުންގެ 

ވަޒީާފއަށް ނުހޮވޭ 

 ްނގުން ފަރާތްތަކަށް އެ
ފައިވާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާައށް ބިއުލަރީގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައިސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަ  .10

މިގޮތުން ލިޔުމުން  ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ނުިލބުނު ސަބަބު، ލިޔުމުން އަންަގންވާނެއެވެ.
 އަންގާ އެންގުން އީމެއިލް ނުވަތަ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.

ވުން" ގައި ވެސް "ވަޒީފާގެ އެއްބަސް ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު )ހ(  .11 ވަޒީާފގެ ެއއްަބސްުވން 
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ވެސް،  މަދުވެގެންއެންމެ  އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާދާގެ )ހ( ގައި މި މާއް )ށ(  
 ވި ބައިތައް ހިަމނަންވާެނއެވެ.އަންނަނި
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      ،އުޅޭ އެޑްރެހާއި މިހާރު  ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،ޒަފުގެ ނަމާއިމުވައް (1)   
 ،އުފަްނ ތާރީޚާއި ،ކާޑު ނަންބަރާއި  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 ނަްނަބރު؛ ނުފޯ ހާއި،އެޑްރެ ،ޖެންސީގައި ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ ނަމާއިއިމަ

 އިމް ވަޒީފާއެއްކަން؛ފުލްޓައިމް ވަޒީފާއެއްކަން ނުވަތަ ޕާޓްޓަ (2)   

 ؛ތާރީޚުނިމޭ  ،ޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚާއިވަ (3)   

 ތައް؛ިޢާނޔަތްއެހެނިހެން  ،ލިބޭ އުޖޫރައާއި (4)   

 އަހަރީ ޗުއްޓީގެ މިންވަރާއި، ޗުއްޓީ ލިބޭނެ ގޮްތތައް؛ (5)   

 ލު ނުވަތަ އެޕްރައިޒަލް؛ސޫމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބެލޭނެ އު (6)   

 .ލުތައްސޫވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ އު (7)   

މުަވއްޒަފުްނގެ މަޢުލޫާމތު 

 ކޮށް ބެލެެހއްޓުން ރިކޯޑު
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ  )ހ(  .12

ޓާ އިދާރީ މަރުކަީޒގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަްއތައް ބަލަހައް  ،ދަފުތަރުގެ ންމުވައްޒަފު
 ހަމަކޮށް ަބލަހައްޓަްނވާނެއެވެ.ބަހާއިން އަދާ

 ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނީ )ށ(  
 ންނެވެ.ތީކޮށް ބަލަހައްޓާ އުސޫލުގެ މަޑުލޫމާތު ރިކޯޢުފުލުހުންގެ މަ

، ސްޕެޝަލް ވެސް ފާދެވޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ ވަޒީ )ހ(  .13 ތަމްރީނު 
ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންަނށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހިންގާ 

 ރީނެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ޚާއްޞަ ތަމް

     ތާފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ފުލުުހްނގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތަމްރީނުފުލުހުންގެ އަސާސީ  )ށ(  
އަހަރު ނުަވނީސް ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ ވަޒީފާއަށް ވަންަނ )ފަހެއް(  5

 ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމެއްމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު  މި  ،ފަރާތްތައް
ލިއްޔަތާ ގުޅިގެން ދިވެހި ފުލުުހންގެ އޫވެ. އަދި މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްނޫނެ

ން މާއްދާއި މި ،ވެސް ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުން ޚިދުމަތުން
 އިސްތިސްނާއެއް ނުކުރެއެވެ.
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      2020/34 ޤާނޫނު ނަންބަރު ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުން، )ނ(  
ންވާީނ، ހުވާކުރަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުފުލހުންގެ ( ާޤނޫނުޚިދުމަތުގެ ފުލުުހންގެ  ދިވެހި)

ފުރިހަމަކޮށް، ފާސްވުމުން  ތަމްރީނުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

އެ ތަމްރީނުން  ،ފަާރތްތައްމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ތަމްރީނުން ފާސްނުވާ  މި )ރ(  
ފުރުޞަތުގެ ބޭނުްނ  ދޭތުން )އެކެއް( ުފރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮ 1ފާސްވުމަށް އިތުރު 

    ނުހިފައިފިނަމަ، ނުވަތަ ެއ ފުރުޞަތުގައި ތަމްރީނުްނ ފާސްނުވެއްޖެނަމަ، 
 ވަކިކުރަންވާނެއެވެ. އެ މީހަކުވަޒީފާއިން  ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލެއްގެ

ތަމްީރނުގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް  ގޮތުގެ މަީތން މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  )ބ(  
ނުމަށް ނިންމަިއ، އެ ފުރުޞަުތ ދިންކަން މުވައްޒަފަށް އަންގަްނވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި ދި
ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުިހފައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެ ފުުރޞަތުގައި ތަމްރީނުން  އެ

އި އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން އޭނާ ،ފާސްނުވެއްޖެނަމަ
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފެންވަރު  ލުކަން ިއތުރުކުރުމަށާއިސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބި (ޅ)  
ހިންގުމަށް މި މާއްދާ  މަތިކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ޚާއްޞަ ތަމްރީނު

 ޅައެވެ.ނާހުރަހެއް 

ގައި ރޭންކެއް އެއް ،ންކުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ރޭ  .14 ރޭންކުގެ ުކރިެއރުން ދިުނން 
ޢަމަލީގޮުތން  ،)ހަތަރެއް( އަހަރު ވުމުންނެވެ. މި މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލަންވާނީ 4 މަދުވެގެން

 ގައި ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތަށެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު

 ،ރި ރޭންކުން ދަށް ރޭންކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ހު  .15 ދަށްުކރުން ރޭންކު 
 ލަތެްއ މެދުވެރިވެގެންނެވެ.ހާލަުތންކުރެ ހާއަންނަނިވި 

 ؛ދަށްކުރުމަށް ކަނޑައެޅުން ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ޭރންކު )ހ(  

   ވެފައި،  ލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ކަމަށްއޫކުރިއެރުން ދީފައިވަީނ ވަކި މަސް ރޭންކުގެ )ށ(  
    ނުަވަތ  ،ވުންޢަން ބަރީމަސްއޫލިއްޔަތުނުވަތަ އެ  ،ނިމިދިއުން މަސްއޫލިއްޔަތުއެ 
 ގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދާނުކުރުން.އެކަށީ މަސްއޫލިއްޔަތުއެ 
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 އެްނމެހައިވަޒީާފގެ 
 ކަންތައް ހިްނގާ ފަރާތް 

ެގ ރޭންކު، އި، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއިސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ ވަޒީފާ ދިނުމާ )ހ(  .16
ނޫންވެސް ސްޕެޝަލް  ، މިއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއިކުރިއެރުން ދިނުމާ

   ،ބަލަހައްޓާނީ  ކަންތައް ހިންގައި އެންމެހައިބެހޭ ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންނާ
 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ.

 2020/34 ޫނނު ނަްނބަރުޤާބެހޭ ޮގތުން، ސްޓެބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންނާސްޕެޝަލް ކޮން )ށ(  
ގަވާއިދުގައި ިހމެނިގެން ނުވާ އިދާީރ  މި ( އާއިާޤނޫނުޚިދުމަތުގެ ފުލުުހންގެ  ދިވެހި)

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ. ،ޅާނީކަންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ަކނޑައަ

އަންނަނިވި  ،ވަކިކުރެވޭނީސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން  )ހ(  .17 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން 
 ލަތެްއ  މެދުވެރިވެގެން،  ކޮމިޝަަނރ  އޮފް  ޕޮލިސްގެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  ހާ

 ން މިނިސްޓަރަށެވެ.ލަފާގެ  މަތީ

 ފާއިން ވަކިކުރުމަށް ލަފާދިނުްނ؛ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަޒީ (1)   

 އްޔަރުކުރުމުން؛ޤާނޫީނގޮތުން ހަ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ޖިނާއީ (2)   

އެއްގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކުށެއް ސާބިތުވާކަމަށް ޝަރުޢީ އެއްވެސް މަރުޙަލާ ޖިނާއީ (3)   
 ކުރުން؛

 )ފަސްދޮޅަސް( އަހަރު ވުން؛ 60ން މުރުއު (4)   

 ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުން؛ (5)   

ީޒފާ އަދާކުރުމަށް ވަޖިސްމާނީ ނުވަތަ ަނފްސާނީ ނުުކޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން  (6)   
 ނުކުޅެދުން؛

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން؛  (7)   

 ؛މަރުވުން (8)   

 ނޭނގި ގެއްލުން. ނުވީއެއްވީ (9)   

ނޭނގި ގެއްލުން ކަމުގައި ބަލާނީ، ދިމާވާ  ޓަކައި، ވީނުވީއެއް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް )ށ(  
ނުފެނިފައިވާ  ދައިމީހަކު ގެއްލިގެްނ ހޯ ހާދިސާއެއްގައި ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެ
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      ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓް ހިނގިތާހިނގިތާ ހާލަތުގައި އެ މީހަކު ގެއްލުނު ހާދިސާ 
މީހަކު  މީހަކު ުނފެނި ފާއިުތުވމުން ނުވަތަ އެ  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްަދތު އެ 30

ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.  ކުންދައުލަތުގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާއަވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިއްޖެކަަމށް 
     ވެސް  ކުރެ އަވަހަށް އަންނަ މުއްދަތު ފާއިތުވާއިރުނުވަތަ މި ދެކަމުގެ މުއްދަތުން

 ނުވާނަމައެވެ.އެ މީހަކު ފެނިފައި 

އެިދގެން ަވޒީފާިއން 
 ވަކިުވން 

        ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދެންވާނީ )ހ(  .18
 ންނެވެ.  ތީއެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަވަޒީފާގެ ފަރާތުން ވެފައިވާ  އެ

ހުެގ )ސާދަ( ދުވަ 14ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުަށހެޅުމުން، ރަސްމީ މަސައްކަތު  )ށ(  
  މީހަކަށް ޖަވާބު ދޭްނވާނެއެވެ.އެ ގައިތެރޭ

 ސަބަބުން ގެ އްވެފައިވާ ސެމިނާރެނުަވތަ ބައިވެރި ސަަބބުންގެ ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯހެއް )ނ(  
ނުވަތަ ވާރކްޝޮޕެއްގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހަކު، 

ށް ނުވަތަ ކައެ ކޯހަކަށް ނުވަަތ ސެމިނާރަ ،ގެ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީޑުބޮން
 ންެގ ޚިދުމަތަށް ދެއްކުމަށްދިވެހި ފުލުހު ،ށް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިނގި ޚަރަދުކަވާރކްޝޮޕަ
   ފަހުގައެވެ.

، ޖިނާއީސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  )ރ(  
ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެްނ ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުން ނުވަތަ 

     ،މަ، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީދަނިކޮށް، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަ
ނިމުމުންނެވެ. އަދި އެ މައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން އޭނާ  ޤުއެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީ

ފައިވާ ލިޔުން ލައިއޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިުވމަށް  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ
 ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.ބާޠިލުކޮށް 

ުކރި ސަަބބު ވަޒީާފއިން ވަކި

 އެްނގުން 
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ  .19

 ފަށް ލިޔުމުްނ އަންގަންވާނެއެވެ.ސަބަބު، އެ މުވައްޒަ

ސްޕެޝަލް 
ލަީރގެ ޓެބިސްކޮން

 ރޭންކުތައް 

 ވަނީއެވެ. މިއި ތަރުތީުބން ތިރީގަ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ ރޭންކުތައް  .20
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 ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ކޮންސްޓަބަލް؛ ސްޕެޝަލް )ހ(  

 ސްޓަބިއުލަރީ ލާންސް ކޯޕްރަލް؛  ސްޕެޝަލް ކޮން )ށ(  

 ޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ކޯޕްރަލް.ސްޕެ )ނ(  

ިޚދުމަތް ސެކިުއރިޓީގެ 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
ރިޓީ ފޯރުކޮށްދޭންވާީނ، ސެކިއު ބިއުލަރީ ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަ )ހ(  .21

ފަރާތާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ދެމެދު  ޚިދުމަތް ހޯދާ  ގެސެކިއުރިޓީ
ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއެއްބަސްވުމުގައި  އެ ،އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު

 ގާާލ އެއްބަސްވުމުގައި، އެ ޚިދުމަްތ ދޭންވާނީ، އަުގ ނަވައިމިގޮުތން އެކުލަނެވެ. މަތީން
 ގޮތަށްކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  )ށ(  
އިވާ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނީ، ެއ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުއްދަދީފަ

 އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެކެވެ.

ނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމުގެ ކުރިން، ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތަށް ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތް ދި )ނ(  
ފަރާތަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާނެ މިންވަރަށް ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ  އެދޭ

ބަލަންވާނެެއވެ. އަދި އެކަށީގެންާވ ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ،މުވައްޒަފުން ތިބިތޯ 
ބިއުލަރީ މުވައްޒަފުން ނެތްަނމަ، ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މިންވަރަށް ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަ

ވުމުގައި އެއްބަސްވުން ހަދަންވާީނ، މުަވއްޒަފުން ހޯދުމަށް ޭހދަވާނެ ުމއްދަތު އެއްބަސް
 ހިމެނުމަށްފަހުގައެވެ.

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ުމވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮްށދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީއާ ގުޅޭ  )ރ(  
    ،)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާާތ  މި ،އުސޫލެއް
 ންވާނެއެވެ. ލައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެުކލަވަދިވެހި

 ތައް ޢިނާޔަތް ޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ މުސާރައާއިސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައް )ހ(  .22 މުާސރަ 
 މިނިސްޓަރެވެ. ،ންތީމަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ލަފާގެ ،ކަނޑައަޅާނީ

 އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީެގ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަކީ )ށ(  
   ރޭންކާއި އެއްދަރަޖައިގެ ޕޮލިސް ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ މުސާރައިގެ 
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 ދަދެވެ.އައަށްވާ  އިންސައްތަ( ހެއް)އައްޑިހަ ފަ 85%

                ސައްކަްތކުރާ މުވައްޒަފުން މަދުވެގެން މަހަކުފުލްޓައިމްކޮށް މަ )ނ(  
 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.)އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދޭއް(  192

 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް )އަށެއް(  8ތާއަކު ފުޕާޓްޓައިމް މުވައްޒަފުން މަދުވެގެން ހަ )ރ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފަކަށް މަހެއްގެ  ،ނަށް އުޫޖރަ ކަނޑައަޅާނީޕާޓްޓައިމް މުވައްޒަފުން )ބ(  
ދަދަކީ އަްނ ގެއްލީމާ ޖެހޭ )އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދޭއް( އި 192 ،މައްޗަށް ލިބޭ މުސާރަ

 މަސައްކަތްކުރި ވަގުތަެށވެ. ،ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ އުޖޫރަކަމުގައި ބަލައިގެން

ސްޕެޝަލް 
ިބއުލަީރގެ ކޮންސްޓަ

ލިބިދޭ  މުަވއްޒަފުްނނަށް
 ޢިނާޔަތް

       ،ތައްޢިނާޔަތްވާ މިތިރީގައި  ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް )ހ(  .23
 ދޭންވާނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތީން ފައިވާ ޅައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ

 ؛ޢިނާޔަތްރަމަޟާންމަހުގެ  (1)   

 ؛ންބުއިންކެއި (2)   

 ކުރުން؛އްޒަފުންނަށް ބޭސްފަރުވާ މުވަ (3)   

އެ މުވައްޒަފަށް  އަދާކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކޮށްގެންހަވާލުމުވައްޒަފަކާ  (4)   
މަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އޭނާގެ މުދަލަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ދޭ ގެއްލު 

 ކަމުގެ ބަދަލު؛އެ

ކަން ރިރައްކައުތެމުވައްޒަފާއި، މުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާއަށް ސަލާމަތާއި  (5)   
 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

 ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ނިޔާވުމުން ޖަނާޒާގެ ޚަރަދު؛   (6)   

 އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ، ވަޒީފާގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުފުލުހުންގެ  (7)   
 .ޢިނާޔަތްދެމިނުހުރެވޭވަރުގެ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ދޭ ޚާއްޞަ 
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މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ތަކުގެ އިތުރުްނ، ޢިނާޔަތްހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ މި މާއްދާގެ ) )ށ(  
 ނާޔަތެއް ދިނުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެޢިއެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި

 ޚިދުމަތުން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 ޢިނާޔަތް ރަމަާޟންމަުހގެ 

 

ގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާގެ ގޮތުގައި އަދާކުރާ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފަށް، އޭނާ  .24
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ،ފައިސާ ދޭ ގޮތުގައި ނާޔަތުގެޢިވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ރަމަޟާންމަހުގެ 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ންނަްށ ގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުވަޒީފާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަނެއް  .25 ންުބއިން ކެއި
ންނެވެ. ތީފުލުހުންނަށް އެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަ  ،ންބުއިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީކެއި

ނުވާނަމަ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ  ންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިއަދި ކެއި
 ން ކޮއްތު ފައިސާ ދެވިދާނެއެވެ.ތީމަ ގޮތެއްގެ

 މުަވއްޒަފުްނނަށް

 ބޭސްަފރުވާ ކުުރން 

 

ލިބޭ   ތެރޭގައިގެއަދާުކރުމު ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ވާޖިބު )ހ(  .26
އަނިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު، ފުލުހުްނނަށް ޭބސްފަރުވާގެ ކަންކަން 

 ތީން ހަަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަ

ޔާގެ ބާވަތުން ރާއްޖެއިން ފަރުވާކުރެވެން ނެތް ލިބޭ އަނިގައި ރުމުއަދާކު ވާޖިބު )ށ(  
ލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހާ

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ކުރާ  ރާްއޖެއިން ބޭރަށް
 ދަތުރުތަުކގެ ަޚރަދު 

ލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ ސްޕެޝަ ރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާރަސްމީ މަސައްކަތެއް ކު   .27
އެ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ،ދެވޭނީ ޢިނާޔަތްމުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސާއި 

 ލާ އެއްގޮތަށެވެ.ސޫޢަމަލުކުރާ އު

މުަވއްޒަފު ައދާކުަރމުްނދާ 

މަަސއްކަތާ ުގޅިެގން، 
ގަސްުތަގއި ދޭ ެގއްލުުމގެ 

 ބަދަލު ދިުނން 

ލިއްޔަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އޫފައިވާ މަސްށްކޮހަވާލުމުވައްޒަފަކާ  ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ  .28
އޭނާ ކުރަމުންދާ ރަސްމީ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން، އެ މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ 

ގެއްލުމަކާ  ދޭ  ތިގެދޮރަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުނުވަތަ އޭނާގެ މުދަލާއި ގޯދޭ އަނިޔާ މެންބަރަކަށް 
މުގެ ބަދަލު އެ ީމހަކަށް ލިބިދެޭވނެއެވެ. މި ގޮތުްނ، ދޭ ބަދަލުގެ ިމންވަރާއި ބާވަްތ ގުޅިގެން އެ ކަ
ެގ ވާ، ޯގތިގެދޮރުބަޔާންކޮށްފައި ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮލިސްއެވެ. މި މާއްދާގައި ،ކަނޑައަޅާނީ

 އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅޭ ތަން ހިމެނެއެވެ. ، ތެރޭގައިމާނައިގެ
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މީހަކު ކުޅަ ޢަމަލެއްގެ  އުޅެނިކޮށް މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ޑިއުޓީގައިލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ ސްޕެޝަ  .29 ޖަނާާޒގެ ަޚރަދު 
ނުވަތަ ދިން ޙަމަލާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ އަނިޔާއަކަށް ބޭސްފަރުވާ  ސަބަބުން

ތުްނ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ ތައް،އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ،ކުރަމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެނަމަ
ތެރިވަނިކޮށް، ހަރަކާތްހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ަޤއުމެއްގައި 

 ،އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ޚަރަދުތައް ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ
 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޭދންވާނެއެވެ. ،ންލެއްގެ މަތީސޫހަމަޖެހިފައިވާ އު

ޑިއުޓީަގއި 
ތެިރވަނިކޮށް ހަރަކާތް

ކުރިމަިތވާ ނުވަތަ ބަޔަކު 
ކުރިމަތިކުުރވާ ކަެމްއގެ 

ސަަބބުން ނިާޔވާ 

މުަވއްޒަފުްނގެ ޢާއިާލއަށް 
  ޢިނާޔަތްދެވޭ 

ތެރިވަނިކޮށް ކުރިމަތިވާ ނުވަތަ ބަޔަކު ނުވަތަ ހަރަކާތްއަދާކުރުމުގައި  ފުލުހުންގެ ވާޖިބު )ހ(  .30
ސާއެއްގެ ސަބަބުން ނިޔާވާ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މީހަކު ކުރިމަތިކުރުވާ ހާދި

ޤުރުބާނީގެ އަގު، ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ވަޒަން  ވީ މުވައްޒަފުން އެ
މާއްދާގައި  މި ،ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިްނ  ނިޔާވެއްޖެ މުވައްޒަފެއްގެ ޢާއިލާއަށް

 ތައް ިލބިޭދންވާނެއެވެ.ޢިނާޔަތްބަޔާންވެގެންވާ 

)ފަސްދޮޅަސް  60ނިޔާވި މުވައްޒަފުގެ މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ % )ށ(  
ތުކުރި އަހަރު ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ ވޭއާއި، އެ މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާގައި އިންސައްތަ( 

 ނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.ޢި ޑުކޮށް އެއްފަހަރާ ދޭދަދު، ގަނއަ

ވި މުވައްޒަފުގެ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ އަދަދަކަށްވާ ފައިސާ، ނިޔާ )ނ(  
  ވާނެއެވެ. އޭނާެގ ޢާިއލާއަށް ލިިބދޭންކޮންމެ މަހަކު ަގއި ޚާއްޞަ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތު

ުމވައްޒަފު ނިޔައުވިއިރު އަނބިން ުނވަތަ އަނބި ނުވަތަ މިގޮތުން، ހުވަފަތް 
    ކައިވެނިކުރަންދެން ނުަވތަ އޭނާގެ ދަރިްނނަށްމީހަކާ  އެެހންދެގެންހުރި މީހާ ނއި
 ހައި އަހަރު ފުރެންެދން ނުވަތަ އޭނާގެ މަިއންބަފަިއން ދުނިޔޭގައި ތިބި)އަށާރަ(  18
 ހަކު މި އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.ދުވަ

 ލީމު ތަޢުއަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި )އަށާރަ(  18ނިޔާވި މުވައްޒަފުގެ  )ރ(  
އުނގެނުމަށް ދައްކަންެޖހޭ ފީއާއި، އިމްތިޙާނުތަކަށް  ަތޢުީލމުކުރަމުންދާނަމަ،  ހާސިލު

ލެއްގައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ ހާދައްކަންޖެހޭ ފީ، ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެ 
 ދައްކަންވާނެއެވެ. ލެއްގެ ދަށުންސޫކަނޑައަޅާ އު
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ކިންގ ރފުލުހުންގެ ވާ ،ވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންކުރެވޭނީސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މު )ހ(  .31  ފޯމުޔުނި
 ފައިވާ ޔުނިފޯމެވެ. ޅައިޑްރެސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަ

 ކު ރޭން ބޭނުންކުރާ ގައި ފޯމުޔުނިސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ  )ށ(  
 "SPECIAL CONSTABULARYތިރީ ައރިމަތީގައި "ގެ ފައިވާ ފޮތިކޮޅުއިޖަހަ

 ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ޔެމިހެން ލި

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  ،އަޅައިގެން އުޅެންވާނީ ފޯމުޔުނި )ނ(  
 ންނެވެ.ތީމަ

އަޅައިގެން ތިޭބ  ފޯމުުޔނިީރތިކޮށް ސާފުކޮށެވެ. މުވައްޒަފުން  ،ބަހައްޓަްނވާނީ ފޯމުޔުނި )ރ(  
ވެގެްނ ހަވާލުރިން، އެ މުަވއްޒަފުންނާ ގޮތް، ރަސްމީ ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއް ފެށުމުގެ ކު

އެ ކަމެއް  ،ތެރިވާ މުވައްޒަފު ބަލައި، ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް ހުރެއްޖެނަމަހަރަކާތްއިސްކޮށް 
 ރަނގަޅު ކުރުވަންވާނެއެވެ.

ޑިއުޓީަގއި  ނާޅާ 

މުަވއްޒަފުްނގެ ހެުދން 
 ބަހައްޓަްނވީ ޮގތް 

މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ހަަމތަކާ  ،ން އަޅަންވާނީ ނާޅާ މުވައްޒަފުން ހެދު ފޯމުޔުނިޑިއުޓީތަކުގައި،   .32
 ންނެވެ.ތީމަ އުލާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެޙަމާ ުހގެ، އޮފީގޮތުގެ މަތީން އެއްގޮތްވާ

ރަްސމިއްޔާުތަގއި 
ބަިއވެިރާވއިރު ެހދުން 

 ޮގތް  ބަހައްޓަްނވީ

ޝަލް ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ބާއްވާ މުހިންމު ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ސްޕެ  .33
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ،ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުްނގެ ހެދުން ބަހައްޓަންާވނީ

 ންނެވެ.ތީމަ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި 

ހިފަހައްޓަންެޖހޭ ޞިްއޙީ 

މިންަގނާޑއި، ައޅަންެޖހޭ 
ަކމުގެ ރައްަކއުތެރި

 ފިޔަވަޅުަތއް 

 ރައްކައުެތރި ބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ނުަވަތ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުމަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލި  .34
ޓަކައި އެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށް

މުވައްޒަފުން  އެންމެހައިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ރައްކައުތެރިލާ އެއްގޮތަށް ސޫފައިވާ އު ޅައިކަނޑައަ
 އަޅަން ވާނެއެވެ.

ކަތު ވެީށގެ މަަސއް

 ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުން 
އުލު ސާފުތާހިރުކޮށް ޙަމަސައްކަތު ވެށި ނުވަތަ ަމސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަން ނުވަތަ މާ  .35

 މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެންމެހައިބެލެހެއްޓުމަކީ އެ ތަނެއްގައި ަމސައްކަތްކުރާ 

      ލަރީެގ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑެއް، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއު )ހ(  .36 އައިެޑންޓިފިކޭޝަން ކާޑު 
 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ދޫުކރަންވާނެއެވެ.
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ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މީހުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  )ށ(  
ފުލުހުންެގ ޓަކަިއ، އަދި  އަދާކުރުމުގައި، އޭނާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުމަށް

       ،ކުމެ ހެދުމުގެ ބޭނުމަްށ، އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑެއްމަރުކަޒުތަކަށް ވަދެނު
 ތުގެ ފަާރތުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ

ައއިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑު ދޫކޮށްފައިވާ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް  (ނ)  
 R-87/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޢަމަލުކުރަންވާނީމުގައި ކުރުމާއި ގެންގުޅުބޭނުން

ފުލުހުން  ގައި (ގަވާއިދުމުގެ ބޭނުންކުރު ގެންގުޅުމާއި ޑުފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާ)
ވާ ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު

 ވެ.ންނެތީގެ މަގޮތު

ސްޕެޝަލް 

 ޓަިބއުލަީރގެ ަދއުރު ކޮންސް
 ޤާނޫނު ަނންަބރުސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުން، އެ މީހުންެގ ޑިއުޓީގައި،   .37

ގައި ފުލުހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަްށ ( ދިވެހި ފުލުުހންެގ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު) 2020/34
 ލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރަންވާނެއެވެ.އޫބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސް

ިއ، ާބރާއި، އިޚްތިާޔރާ

އިމްތިާޔޒުތަކާއި، 
 ޙިމާޔަތްަތއް 

އެ މީހަުކ ޑިއުޓީ އަދާކުރުމަށް  ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް )ހ(  .38
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ޑިއުޓީ ިނމުނުކަން އަންގަންދެްނ، 

ން ( އިހުންގެ ިޚދުމަތުގެ ޤާނޫނު ދިވެހި ފުލު ) 2020/34 ާޤނޫނު ނަންބަރު  ،އެ މީހަކަށް
 ފުލުހުންަނށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރާއި، ބާރާއި، އިމްތިޔާޒުތަކާއި، ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ.

ަވނަ  130ގެ ( ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ާޤނޫނު) 2020/34 ޤާނޫނު ަނންބަރު )ށ(  
ލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙިމާޔަތް، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ސްޕެޝަލް 

ކޮންސްޓަިބއުލަީރގެ 
މުަވއްޒަފުްނނަށް ލިބިެގންވާ 

 ޙަްއޤުަތއް 

ވަނަ  30ގެ ( ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު) 2020/34 ޤާނޫނު ނަްނބަރު )ހ(  .39
އްޒަފުންނަށް މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިުއލަރީގެ މުވަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ  30ގެ ( ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު) 2020/34 ޤާނޫނު ނަްނބަރު )ށ(  
ފައިވާ ޙައްޤުތައް، ފުުލހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ކޮށްމާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ހަނި

 ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަނިވެެގންވެއެވެ.
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ތް ކަނޑަެއޅުާމއި، މަަސއްކަ
 މަަސއްކަތް ކުރުން 

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުން ކުރަންވާ މަސައްކަތާއި، މަސައްކަތްކުރަންވީ  )ހ(  .40
ލިސް ތަން ކަނޑައަޅާނީ، ކޮމިޝަަނރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮ

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

    ވެ،  ހަވާލުމަސައްކަތާ  ރާކުހަވާލުވައްޒަފުންނަށް ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މު )ށ(  
ކަން ތަްނޭދ މިންވަރަކުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެ މަސައްކަތެއް އެ މީހެއްގެ ޤާބިލު

 ޖެހޭނެއެވެ. ންއަދާކުރަ

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ވަުގތަކު ދިވެހި ފުުލހުންގެ  )ނ(  
އެ މީހުން  ،ެލވޭ ހިނދުވައިނުންވާ މީހުްނނަްށ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ގޮޚިދުމަތަށް ބޭ

 ޖެޭހނެއެވެ.  ވަޒިފާއަށް ނުކުންނަން

 

 

   ،ތްތައްލަދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެ ވަގުތަކު ކަނޑައަޅާ ހަތިޔާރާއި އާ )ރ( 
ރުމުގައި ކުއަދާ މަސްއޫލިއްޔަތުސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ 

  ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

 ،ަހތިޔާރު ބޭނުންކުރަންވާނީ  ރާކުހަވާލުސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ މުވައްޒަފުންނަށް  )ބ(  
ގޮތުގެ  ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައިވާދައިއި ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހަހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާ

 ންނެވެ.މަތީ

ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި، އެހެނިހެން ފަރާްތތަކުެގ  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ސަރުކާރު )ޅ(  
އެ ޚިދުމަތް  ،ނަމަދިއްޖެސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެ

 ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވަްއޒަފުން މެދުވެރިކޮށެވެ. ،ދާއިމީގޮތެއްގައި ދޭންވާނީ

ވާންޖެޭހ ގަޑިތަކުގައި ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުބިއުލަރީެގ މުވައްޒަފުން، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަ )ހ(  .41 ވުން ހާޒިރު މަަސއްކަތަށް 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ވެ ރިޕޯޓުހާޒިރު

     ން ޑިއުޓީއަށް ނުކުތްކަްނ ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީވެހާޒިރުޑިއުޓީއަށް  )ށ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިކޯޑު

 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެެޒޓް ވެހިދި             R-88/2022 ގަާވިއދު ނަންަބރު:              124  އަދަދު:                   51ވޮލިުއމް: 
 

19 
 

 ،ތެރިވާންޖެހޭނީ ހަރަކާތްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ )ހ(  .42 މަަސއްކަތު ަވގުތު 
ޑިއުޓީ ނިމުނުކަމަްށ  ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން

ފައިވާ ފަރާތަކުން ޅައިކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަ
 އެންގުމާ ހަމައަށެވެ.

ޓީގެ އެ މީހެއްގެ ޑިއު ،ކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ޑިއުޓީ ބަހައިގެން މަސައް )ށ(  
 ދަންފަޅި ހިމެނޭ ވަގުތެވެ.

         ލަތުގައި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި،ހާއާންމު  )ނ(  
 ގައިތާއެއްގެ ތެރޭފުގަޑިއިރުގެ އޮފް ދުވަހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި، ހަ)ސައުވީސް(  24

 ގަޑިއިރުއެވެ.)ސާޅީސް އަށެއް(  48 ،ވެގެން މަސައްކަތް ކުރުވޭނީގިނަ އެންމެ

އެ ފަރާތާއެުކ  ،ހައްދަންވާނީ  ންބުނެ، ސަލާ ންސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުން ސަލާ  .43 ސަލާުމގައި ުހރުން 
 ނެވެ.ގެ މަީތންއްގޮތެވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވެފައިވާ

)ފަސްދޮޅަސް( އަހަރުވުމުްނ  60މުރުން އުސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ   .44 ން ުމސްކުޅިކުުރން ވަޒީާފއި
 ގެ ވަޒީާފއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ

މުައއްަސސާތަކަށާއި 
 ވުން ހާިޒރު ކޮމިޝަންތަކަށް 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކަށް، ނުަވތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ލިބިފައިާވ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި   .45
މުއައްސަސާއަކަށް، އެހެން ސަރުކާރުގެ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަކަށް ނުވަތަ

 ހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފަކު، ދިވެހި ފުލު
 އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.ކަން އެދުމަތަްށ ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚި ،ވާންވާނީރުހާޒިމުޢާމަލާތެއް ކުރުމަށް 

ޑިސިޕްލިނަރީ 

ިއދާރީ  ކާއިމަްއސަލަތަ

 މަްއސަލަތައް 

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޭޅ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކާއި   .46
މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި  ތައުދީބީ ،އިދާރީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 ންނެވެ.ވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަ

ކޮންސްޓަިބއުލަރީ 

 މުަވއްޒަފުްނގެ ޕޫލް 
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ މުވައްޒަފުންގެ ޕޫލަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  )ހ(  .47

ސްޓަބިއުލަރީ މުވައްަޒފުންގެ މައްޗައް އެކުލެވޭ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ސްޕެޝަލް ކޮން
ފައިވާ ށް ކޮދަފުތަރުއަދި އެންމެހައި ސްޕެޝަލް ކޮްނސްޓަބިއުލަރީ މުވައްޒަފުންގެ މަުޢލޫމާތު 

 ރީއެކެވެ.ޓަވަކި ރަޖިސް
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ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ޕޫލް ބަލަހައްޓާނީ  )ށ(  
ތައްތައް ބަަލހައްޓާ ފަރާތާ ގުޅިގެން ސްެޕޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަން

 ބަހާއިންނެވެ. ފައިވާ އިދާރީދައިޚިދުމަތް ދިނުމަށް އުފައް

ނަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް ޜަޓަކައި ޑިވި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް )ނ(  
، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ޕޫލުގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ މުވައްޒަފުން ދޫކުރާނީ

ތެރެއިންނެވެ. އަދި މުވައްޒަފުްނ ދޫކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން ަބދަލުކުރުމުގެ އެންމެހައި 
ފައިވާ ދައިރވިސް ދިނުމަށް އުފައްސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ސަ ،ކަންކަން ކުރާނީ

 އިދާރީ ބަހާއިންނެވެ.

ގައި ހިމެނޭ، ލުކީ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕޫރިޒާވް މުވައްޒަފުންނަ )ހ(  .48 މުަވއްޒަފުން 
ވް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ފުލްޓައިމް މަސައްކަތަށް ނުނެރޭ މުވައްޒަފުންނެވެ. ރިޒާ

ށް ރިޒާްވ މުއްދަތުގައި ހިމެޭނ ުދވަސްތަކުގައި ސްޕެޝަލް ޔަކުތުމާ ހަމަނު
ނާޔާތްތަކާއި، ޙައްޤުތަކާއި، ޢި ސާރައާއި، ކޮންސްޓަބިއުލަރީ މުވައްޒަފުންަނށް ލިބިދޭ މު

 އް ނުލިބޭނެއެވެ.ކެބާރުތަކާއި، އިޚްތިޔާރުތަ

ބިއުލަރީ މުވައްޒަފަކު ރިޒާވަށް ފޮނުވުމުގެ ގައި ދެމިހުރި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަވަޒީފާ )ށ(  
 ފް ޕޮލިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ އޮ ،ތިޔާރުޚްއި

ބާުރގެ ބޭުނން  އިޚްތިާޔރާއި
 ަމގޮތުަގއި ކުރުން ނަހަ

ބާރުގެ ބޭނުން  ގޮތުން ިލބިަފއިވާ އިޚްތިޔާރާއި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ޤާނޫނީ  .49
އޭނާ ނަހަމަގޮތުގައި ކޮށްފިނަަމ، އެފަދަ ކުށެއް ކުރާ ފުލުހުންާނމެދު ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ން ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.އުސޫލު

ޒެއް ބޭނުންޮކށްފައިާވ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ފުއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ުނވަތަ ލަމި ގަވާ  .50 މާނަކުރުން 
        ފައިވަނީ، ޒުތަކަށް ދީފުހިނަދކު، އަންނަނިވި ޢިބާާރތްތަާކއި ލަހައި މާނައެއް ދޭހަނުވާ
 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ޒުތަކާ ގުޅިގެން ފުއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

މީާހ ައނބިން ނުަވތަ ފިރި ީނ، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލުގެބުނެފައި އެވަ ށް" ކަމަ"ޢާއިލާ )ހ(  
 .ގޮތުްނނެވެނުފުރޭ ދަރިންނާއި، މައިންަބފައިން ހިމެނޭ އަހަރު)އަށާރަ(  18 އަދި އޭނާގެ

      2016/12"ޖިނާއީ ބޮޑުކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު  )ށ(  
  ޤާނޫނު( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ބޮޑެިތ ކުށްތަކަށެވެ.)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
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ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ޢުކުރާ ޝާއިމި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .51
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
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