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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 މާލެ،           

 ދިވެހިރާއްޖެ.       

 ދު ގަވާއި  ދިނުމާގުޅޭ ތަމްރީނު 

   

 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 

ެގ ) ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( 34/2020 ްނބަރުމިއީ، ޤާނޫނު ނަ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ރު ލިބިގެްނ ) ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަުށން ބ5ާެގ ((ނ)  ވަނަ މާއްދާގެ 133

 ލެވިފައިވާ، ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުއިއެކުލަވަ

  ގަވާއިދެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް 

 

 ދިނުމާގުޅޭ ގަވާއިދު" އެވެ.  "ތަމްރީނުދުގެ ނަމަކީ ގަވާއި މި (ށ)  

 

 މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.  .2  ަމޤްަޞދު ގަާވިއދުގެ

 

މާޒުތައް އަ ލިއްޔަތުތަކާއިއޫދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ މައިގަނޑު މަސް (ހ)  

ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޛުލާ ަތމްރީނުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީއިހާސިލުކުރުމަށް އެކުލަވަ

 ؛ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުންލީސޫކަންތައްތައް ކުރުމުގެ އު

 

ޟޫުޢތަކާއި، ފުލުހުންގެ ުހނަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި، މީހުްނނާ އުފުލުހުންނާގުޅޭ މަ (ށ)  

ދުސްތޫރީ ހަމަތައް ގެންގުޅެްނޖެހޭ ރަނގަޅު ހަމަތަކާއި،  މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި

ރީނު ދިނުމާގުޅޭ ތަމްށް، ގެ ައުބރުވެރިކަން ޙިމާޔަތްކުރުމަނެގެހެއްޓުމަށާއި، ުފލުހުން

 ؛ކަންކަން ބަޔާންކުރުން

 

 ،އެ މަރުކަޒުތަކުގެ ސިފަތަކާއި ،ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުމާއި )ނ(  

 ؛ލިއްޔަތު ބަޔާންކުރުންއޫމަސް

 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ  ،ފުލުހުންަނށް ބޭނުންވާ އަާސސީ ތަމްރީނުތަކާއި )ރ(  

ދެމެހެއްޓެނިިވ  އި،ތަމްރީނުދިނުމާ  ،ޚާއްޞަ ތަޢުލީމާއި ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ 
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ތައް ކުރަމުން ގެންދިޔުުމގެ އިންތިޒާމުގޮތެއްގައި އެ ތަމްރީނުތަކާއި ުހނަރުތައް ތާޒާ

ލުތައް ސޫގުޅޭ އު ހަމަޖައްސައި، އެ ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމާ

 ؛ކަނޑައެޅުން

 

ދިވެހި  ،ޢުލީމުގެ ކޯސްތައް ހިންގައިފުލުހުންނާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން މަތީ ތަ )ބ(  

   ފައިވާ ބަޔަކަށް ހަދައި،އިލްމީ ގޮތުން ކުރިއަރަޢިފުލުހުންނަކީ ހުނަރުވެރި އަދި 

ކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ  އެ

، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަދަލުކޮށް ތަމްރީނުަތއް، ޒަމާނާގުޅޭ ގޮތަށް ލީމާއިޢުއެންމެހައި ތަ

އެްއގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  އާދަކާދަތަކާ ،ޤާފަތާއިޘަދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،މިންގަނޑުތަކާއި

 ؛ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން

 

 ،މަލުކުރާެނ ގޮތްަތކާއި، ތަޢުލީމާއި ޢަތަމްރީނުތަކުން ފާސްނުާވ ފަާރތްތަކާމެދު  (ޅ)  

ޖެހޭ މުއްދަތުތައް ދުމަތްކުރަން ޚިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމާ ގުޅިގެން

 އަދި  ؛ބަޔާންކުރުން

 

ތަްމރީނުދޭ ފަރާތްތަކުގެ  އިތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގެ ބައިވެރިންނާ (ކ)  

ނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް  ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެ

 ބަޔާންކުރުން.

 

    

 ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުންނެވެ.  ،ގަވާއިދު ހިންގާނީ މި  .3 ަފރާތް  ގަާވިއދު ހިންގާ

 

   

ގަވާއިދުގައިވާ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮްށފައިވާ ގޮުތން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން  މި  .4 މާނަކުރުން 

    ފައިވަނީ، ހިނދަުކ، އަންނަނިވި ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދެވިއިމާނައެއް ދޭހަނުވާހަ

 ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.  އެ

 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ،"މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުަޞތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ (ހ)  

ގެ ފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  5ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ލެވެލް 

 ޫބލުކުރާ ކޯސްތަކަށެވެ. ޤަގެ ގޮތުގައި ފެންވަރުގެ ކޯހެއް

 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ނުވަތަ "އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް" "އަސާސީ ތަމްރީނު" (ށ)  

   ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް ވަްނނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، 

ޤާބިލު ބޭނުންވާ  ލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްއޫ ފަރާތުން މަޤާމުގެ މަސް އެ

 ތަމްރީނު ކޮށްގެްނ ހިންގާ ޞަފަރާތަކަށް ހެދުމަްށޓަކައި އެފަަދ ފަރާތްތަކަށް ޚާއް

 ކޯހަށެވެ.

 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ "ސެނެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،  (ނ)  

 ށެވެ.ކޮމެޓީއަ  ކުރާ ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާމުޤާއި
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"ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާިއދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ރ)  

2017/R-20 )ުގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އެ ) އާއި،ގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތ 

 އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

 

 އެވަީނ، ދިވެހި ފުލުުހންގެ "ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެނަލިިސސް" ކަމަށް ބުނެފައި (ބ)  

ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާިއ، ތަމްރީުނތަކާއި، އެނޫންވެސް އުނގެނުުމގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ިއތުރަްށ ލިބިފައިވާ މިންވަަރށް ިބނާކޮށް، ކުރިއަށް އޮތްަތނުގައި މުވައްޒަފުންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ތަުޢލީމާއި ަތމްރީނާއި އުނގެނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަދަ ކަންކަން 

ފާހަގަކުރަން ކުރާ ދިރާސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވައިލާ ަތޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި 

 އުނގެނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމަށެވެ. 

 

ސް އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފުލުހުންގެ އަސާސީ "ކޮލިފައިޑް ޕޮލި (ޅ)  

ތަމްރީނު ކޯހުގެ ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެ ކޯހުެގ 

ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

 ހާސިލުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  ފީލްޑް ޓްރެއިނިންގ މުއްދަތު ފުިރހަމަކޮށް ސަނަދު

 

     

 ދެވަނަ ބާބު 
 

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒު 

 

     

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތިން ޤާއިމުކުރާ  (ހ)  .5 ތަޢުލީމާއި ތަްމރީުނގެ މަރުަކޒު 

ގެ ދައުުރ އަދާކުރާ ގޮތާއި، ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަރުކަުޒ ވާންވާނީ، ުފލުހުން

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ފުލުހުންނަކީ ުހނަރުވެރި އަދި ޢިލްމީގޮތުްނ 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ،ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށާިއ، ެއ ކަން ދެމެހެއްޓުަމށްޓަކައި

ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާނެ ަތޢުލީމާއި ތަމްރީުނ ދެމެހެއްޓެނިިވ 

 ތެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒަކަށެވެ.ގޮ

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން ޤާއިމުކުރާ ތަުޢލީމާއި ތަމުރީނުދޭ  (ށ)  

މަރުކަޒުގެ ގޮފިތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށް ތަމްރީނު 

މިގޮތުން ޤާއިމުކުރާ ގޮފިތައް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ. އަދި 

 ވަކި ބާވަތެއްގެ ތަމްރީނު ދިނުމަްށ ޚާއްޞަކުރެވިދާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާއިމުކުރެވޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ  (ނ)  

މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެފަދަ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތްޕަކުން ދޭ ތަޢުލީމަކީ ނުވަތަ ތަމްރީނަކީ، 

ވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މައިަގނޑު ސިޔާސަތުތަކާ ދި

 އެއްގޮތަށް ދެވޭ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާއިމުކުރެވޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ  (ރ)  

ލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީުނ މަރުކަޒު ހިންގަންވާނީ، ދިވެިހ ފު

 ވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާއިންނެވެ.ހަދިނުމުގެ ޒިންމާ 

 

ތަމްރީުނދިުނމުގެ މަރުކަުޒގެ 

 ލިއްޔަތު އޫމަސް 

 ލިއްޔަތުތައް އޫމި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަރުކަޒުގެ މަސް  .6

 ކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާން

 

ފުލުހުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ެއންމެހަިއ މިންގަނޑުތަކާއި  (ހ)  

އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޔަންކުރާ ކޮމެޓީގެ 

 ނިންމުންތައް ަތންފީޛުކުރުން؛

 

 ރީނު ކޯސް ހިންގުން؛ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދެވޭ ފަރާތްތަަކށް އަސާސީ ތަމް (ށ)  

 

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިާރތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،  (ނ)  

 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށް، އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުްނ؛

އް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުގެ އެންމެހައި އިމާރާތްތަކާއި، ވަސީލަތްތަ  (ރ)  

ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ޭބނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް 

 ؛ލައި، އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ކަންކަން ބެލެހެްއޓުން އިއެކުލަވަ

 

(ަހތަރެއް)  4ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުގެ އަމާޒުތަްއ ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، މަދުވެެގން  (ބ)  

ލާ ޕްލޭނެއް، ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ތައްޔާރުކޮށް އިގެ މުއްދަތަށް އެކުލަވައަހަރުދުވަހު

 އާންމުކުރުން؛

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރީ އިންިތޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން  (ޅ)  

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމާ ުގޅުންހުރި ޤައުމީ އަދި ބައިަންލއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ 

ލަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަޢުލީމާއި ސީން ބަދަހިކޮށް، އިންސާނީ ވަގުޅު

 ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުން؛

 

ކުރާ އެހެނިެހން އިދާރާތަކުގެ ޛުފުލުހުންގެ މަސައްކަތާއި، ާޤނޫނު ތަންފީ  (ކ)  

ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން  މަސައްކަތާއި، ދާޚިލީ ސަލާމަތް އަދި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމާ

 ؛ކުރުންހިއްސާދިރާސާކޮށް އެ ދިރާސާތަކުގެ ނަތީޖާ ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ 
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ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި، ެއ ކަމާ ގުޅުންހުރި  (އ)  

ދެނެގަނެ،  ތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައްގްރާމްރޮއުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ޕް

އެަފދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން  މަށާއި،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނައު

ފުލުހުންގެ އިދާރީ ގަވާއިދުތަކަްށ ނުވަތަ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަްށ 

 ފެންނަނަމަ، އެފަދަ ބަދަލެއް ގެަނއުމަށް ލަފާދިނުްނ؛ 

 

 ފެށުމުގެ ކުރިން އެ އަހަރަކަށް ބޭނުންވާެނ ތަމްރީނުގެ ބަޖެޓް ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް (ވ)  

 ން.އިލުއެކުލަވަ

 

     

ތަމްރީުނގެ ަމރުކަުޒގެ 

 ޒިންާމއާިއ، ބާރުަތއް 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުގެ މަޤުޞަދުތައް  (ހ)  .7

އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަިތން،   ވާއިދާގަ ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުެގ ކުރުމަށްޓަކައި، ހާސިލު

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ހުއްދައާއެކު އަންނަނިވި ކަންކަންކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު، 

 ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ ލިބިގަތުމާއި، މުދާ ކުއްޔަްށ ހިފުން   )1(   

 އަދި ކުއްޔަށް ދިނުން؛

 

ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތްތަަކށް ކޮށްދޭ މަަސއްކަތަށް   )2(   

 އަދި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނެގުން؛ އަދި 

 

ފީނަގާ އުސޫލުން ކޯސްތައް ހިންގުމާއި، އެގޮތުްނ ލިބޭ ފައިސާގެ   )3(   

 މުޢާމަލާތު ބެލެހެްއޓުން؛ 

 

އެހެްނ  ،އްބަސްވުންތަކާއި ފަހުުމނާމާތައްތަމްރީނުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާނެ އެ (ށ)  

 ކުރުން؛ޛުއި ތަްނފީވައިލަފަރާތްތަކާއެކު އެކުލަ

 

ތަމްރީނުތަކުގައި މުދައްރިބުްނނާއި ދަރިވަރުން ބޭުނންުކރާނެ ޔުނީފޯމާއި،  (ނ)  

ޓްރެއިނިންގ ކިޓްތައް އަދި ތަާފތު މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭުނންުކރާނެ ޑްރެސް ކޯޑް 

 ދިކަނޑައެޅުން؛ އަ

 

ކުރާ އެންމެހައި ޕޮލިސީތައް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރުން ލާޒިމު (ރ)  

ލުން. މިގޮތުން އަންނަނިވި ދާއިރާތަކާ ުގޅޭ ޕޮލިސީތައް އިއެކުލަވަ

 ލަންވާނެއެވެ.އިއެކުލަވަ

 

 ދަރިވަރުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަްނ؛  )1(   

 

 ން؛ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަ  )2(   

 

 ކިޔަވައިދޭ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން؛  )3(   

 

 ގުޅުންހުރި ކަންކަން؛ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ   )4(   
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 އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން؛ އަދި   )5(   

 

 ތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން.އުސަލާމަތާއި ރައްކަ  )6(   

 

 ވަނަ ބާބު ތިން 

 ގުޅޭ ލަފާދޭ ކޮމެޓީ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާ 

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ  (ހ)  .8 ލުން އިކޮމެޓީ އެކުލަވަ 

ގޮތުގެމަތިން، ފުލުހުްނނަށް ދެޭވ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުެގ ފެންވަުރ ކަނޑައެޅުމަށާއި، 

އި، ފުލުހުންގެ ަތމުރީނުތަކަށް އަދި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލާ މުރާޖަޢާކުރުމަށާ

ފަރާތްތައް ހޮވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ެއކަށޭނަ

ގުޅޭ ލަފާދޭ ކޮމެޓީ" ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ލަފާ ދިނުމަށް، "ތަމްރީނާ

 ނެއެވެ.ލަންވާއިކޮމެޓީއެއް ކޮމިޝަނަރ އެކުލަވަ

 

ލާ ކޮމެޓީގައި އިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެުކލަވަ (ށ)  

ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުންނާިއ، ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އާންމު 

 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަންނަިނވި ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ  )1(    

 ވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ ިއސްވެރިއެއް؛ހަ

 

ވާލުކޮށްފައިވާ ހަމުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިުނމުގެ ޒިންމާ  )2(    

 އިދާރީ ބަހާގެ އިސްވެރިއެއް؛

  

ފައިވާ އިފައްދަމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އު )3(    

ގައި ހިމެނޭ ކޮމިޝަންޑް ތަމްރީނު މަރުކަޒުގެ ސެނެޓު 

 އޮފިސަރެއް؛

 

 ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްަމންޓް ބޯޑުގެ މެންބަރެއް؛ )4(    

 

 ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއް؛ )5(    

  

ކުރާ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް )6(    

 (ދޭއް) އޮފިސަރުން؛  2ކޮމިޝަންޑް 

 

ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއް؛  )7(    

 އަދި

 

ގެ ކަމިޝަންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑު )8(    

 އޮފިސަރެއް.
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ބަލަހައްާޓނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން  (ނ)  

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ ފަރާތުންނެވެ.

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީއަށް މެންބަުރން އައްޔަނުކުރުމަށްފަހު، އެކަްނ  (ރ)  

އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ެއންގުމަށްޓަކައި، ކޮމެޓީގެ މެްނަބރުންގެ ނަންތައް 

 ފް ޕޮލިސް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ އޮ

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްުވމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  (ބ)  

ގޮތްތަކާއި، ބައްަދލުވުމުގެ ކޯރަމާއި، ކޮމެޓީއަށް ހުަށހެޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ގޮްތ 

ންމެހައި ަކންތައްަތއް ބަޔާންކޮށްފައިާވ މި ނޫނަސް ކޮމެޓީ ހިންގުމުގެ އެ މާއި،ނިންމު

ސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީ( 30މި ގަވާއިދަށް ޢަމަުލކުރަން ފަށާތާ  ،އުސޫލެއް

 ލަންވާނެއެވެ. އިއެުކލަވަދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން 

 

     

ތަމްރީނުތަުކގެ ިމންގަނޑު 

 ކަނޑަެއޅުން 

 ތަމްރީނުތަކުގެ ފެންަވރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންގާ ތަޢުލީމާއި (ހ)  .9

ގޮތުން ތަމްރީުނތަކުގެ މިންަގނޑު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންަނނިވި ކަންތައްތަަކށް 

 ގުޅޭ ލަފާދޭ ކޮމެޓީން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ނާތަމްރީ

 

 
 

ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުމަށް   )1( 

ފައިވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު އަދި އިލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅަދިވެހި ފު

 ނުވަތަ ކޮމްޕިޓެންސީތައް؛ އަޚްލާޤު

 

 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލަށް ެފތޭގޮތަްށ   )2( 

ފަރުމާކުރެވޭ ކޯހެއްނަމަ، އެ ކޯހަކަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން 

 މިންގަނޑުތައް؛ އަދި  ފައިވާއިއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅަ

 

 
 

 ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަނގަޅު ހަމަތަުކގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް.  )3( 

 

 
 

ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް، ތަމްރީނުގެ  (ށ)

   ، ގުޅޭ ލަފާދޭ ކޮމެީޓއަށް ހުށަހަޅައި ނާމަރުކަޒުން ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ތަމްރީ

ކޮމެޓީގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެެއވެ. އަދި ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް  އެ

 ދީފައިވާ ލަފައަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ފާސްކުރުމުގައި، ކޮމެޓީން
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނު ދިނުން 

     

   ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނު 

 ހިންގާ ފަރާތް 

ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީނު ދިނުމުގެ  ދިވެހި ފުލުހުންގެ (ހ)  .10

މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގަިއ ބަލަހައްޓާނީ 

 ގޮތުގެމަތިން ޤާއިމުކުރާ، ތަމްރީުނގެ މަރުކަޒުންނެވެ.

 

 
 

އްަޒފުން ތާޒާކުރުމާއި، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މުވަ (ށ)

ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތަމްރީނުެގ 

މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަުތގެ އެކިއެކި އިދާރީ 

 ބަހާތަކުން ިހންގިދާނެއެވެ.

 

ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނު ޭބނުްނވާ 

ތުާމއި، ދާިއރާތައް ދެެނގަ

 ުލން އިޕްލޭން އެކުލަވަ

ފައިވާ، ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނުގެ ސިޔާސަތުގެ އިދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ަކނޑައަޅަ (ހ)  .11

ވާލުކޮށްފައިވާ ހަމައްޗަށް ބިނާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންާމ 

ވާުލކޮށްފައިވާ އިދާރީ ހަާމ އިދާރީ ބަހާއާއި، މުވައްޒަފުްނނަްށ ތަމްރީނުދިނުމުގެ ޒިން

ލައި، އެކްޒެކެޓިވް އިބަހާއާ ގުޅިގެން، ޓްރެއިިނންގ ނީޑް އެނެލިސިސްއެއް އެކުލަވަ

 މެނޭޖުމަންޓް ބޯޑުން ފާސްކުރަންާވނެއެވެ.

 

 
 

ލާ ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވަ (ށ)

(ތިނެްއ) އަހަރުދުވަހުގެ  3ންވާނީ، ކުރިއަށް އޮތް ލައިއެނެލިސިސް އެކުލަވަ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޭބނުްނވާނެ ދާއިރާތަކަށް 

  (ތިނެއް) އަހަރަކުން 3އަދި މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. އަދި މަދުވެގެން ކޮންމެ 

  ހަދަންވާނެއެވެ.(އެކެއް) ފަހަރު ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެނެލިސިސްއެއް 1

 

 
 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހަދާ ޓްރެއިނިންގ ނީޑް  (ނ)

އެނެލިސިސްއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންސާނީ 

ވަސީލަތް ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް، މުވައްޒަފުްނގެ ކަންތައްތަްއ 

ވާުލކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާއާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ހަމާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިން

ވާުލކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާއާ ގުޅިގެން ކޮންމެ މީލާދީ ހަތަމްރީނުދިނުމުގެ ޒިންމާ 

 ލައި، އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖުމަންޓް ބޯޑުން ފާްސކުރަންވާނެއެވެ.އިއަހަރަކަށް އެކުލަވަ

 

ލާ ޕްލޭން އި ގޮތުގެމަތިން ެއކުލަވަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަ  (ރ)  

ދަނޑިތައް ޑުލުމުގައި، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ލަނއިއެކުލަވަ

 ކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. ހާސިލު
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 ،ގައިލާ ޕްލޭނުއިމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވަ  (ބ)  

ޕްރޮގްރާމްަތކަށް ހިނގާނެކަމަށް ައންދާޒާކުރެވޭ ޚަރަދު ބަޔާން  މްރީނުތަޢުލީމާއި ތަ

ޕްލޭން،  ލާއިށް އޮންނަ މީލާދީ އަހަރަށް އެކުލަވަޔަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކުރި

ހިނގަމުންދާ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން ނިމުމުގެ ކުރިން 

 ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

     

 ތަމްރީުނގެ ކަލަންަޑރު

 ލުން އިއެކުލަވަ 

ކުރުމަށްޓަކައި ޛުލާ ޕްލޭން ތަންފީއިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވަ 11މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .12

ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރަކަށް ތަްމރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންގާނެ ަތޢުލީމާއި ތަމްރީނު 

ލައި އިލަވަޕްރޮގްރާމްތައް ހިމަނައިގެން ތަމްރީނުގެ ކަލަންޑަރެއް އެކު

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ލަތަކާ ގުޅިގެން، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހާދިމާވާ ވަކި  (ށ)  

އެންގުމަށްޓަކަިއ  އިލާ ކަލަންޑަރަށް ބަދަލެްއ ގެނެވިއްޖަނަމަ، އެކަން ދުރާލައިއެކުލަވަ

 އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

 

     

ތަްމރީުނގެ މާއި ތަޢުލީ

   މަރުކަުޒން ހިންގާ 

     ގެތަމްރީނު ްޕރޮްގރާމްތަކު 

 ފެންވަރު ހިފެެހއްޓުން 

ކުރުމުގެ ޒިންމާ ޛުދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ަތމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީ (ހ)  .13

ތަްމރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންގާ އެންމެހައި ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި ވާލުކޮށްފައިވާ ހަ

ރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގް

 އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ހިފަހައްަޓންވާނެއެވެ.

 

 (ށ)  

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ބޭނުަމށްޓަކައި، ތަމްީރނުގެ މަރުކަޒުން ރާވައި ހިންާގ 

ގައި އަންނަނިިވ އެންމެހައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށް ރާވައި ހިންުގމު

 ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 

ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  )1(   

ފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ އިގޮތުގެމަތިން، ކަނޑައަޅަ

 ؛ގޮތުގެ މަތިން ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުގެ ސެނެޓުން ފާސްކުރުން

 

ސަލާމަތާއި  ،ފައިވާއިކޯސްތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކަނޑައަޅަ )2(   

ތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ަސލާމަތާއި އުރައްކަ

ތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެ ކޯހެއްގެ ނުަވތަ ތަމްރީނު އުރައްކަ

 ވެސް ޢަމަލުކުރުން؛ޕްރޮގްރާމެއްގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި

 

ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުގެ ޕޮލިސީތައް އަދި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ  )3(   

 ޕްރޮސީޖަރތައް ނެގެހެއްޓުން؛ އަދި
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ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން  )4(   

 މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ކޯހެއް ނުވަތަ ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެފަދަ

ފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އަސާސްތައް އިނުވަތަ އިދާރާއަކުން ކަނޑަައޅަ

 ނެގެހެއްޓުން؛

     

މުަދއްިރބުންާނއި 

 ލެކްޗަރަރިއންގެ ަޝރުޠުަތއް 

ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންގާ ޯކސްތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ  (ހ)  .14

ނުވަތަ  ކަޒުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރެއްގެ ތަޢުލީމުފަރާތްތަކަކީ، ތަމްރީނުގެ މަރު

 ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަާރތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 

 
 

ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ އައުޓްޑޯ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދޭ  (ށ)

ގެ ތަމްީރނު ،މުދައްރިބުންނަކީ، ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުެގމަތިން

މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ ފަރާތަކަށްވުމުގެ 

އެ މުދައްރިބު ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއިން އިންސްޓްރަކްޓަރ ލެވެލްގެ ކޯހެއް  ،އިތުރުން

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވާންާވނެއެވެ.  

 

އި އިންޑޯ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގަ (ނ)  

އިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒަށް ނިސްބަތްވާ ކޮންމެ ރލެކްޗަރަ

ލެކްޗަރަރއަކީވެސް، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވާންާވނެއެވެ.

 

އިންނާއި، ރކުގައި ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަކޯސްތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަ (ރ)  

މުދައްރިބުންގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ، ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒަށް ނިސްބަތްވާ ކޮންމެ 

ނުވަތަ މުދައްރިބަކީވެސް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތުގެ ވަޒީފާގައި  އަކީލެކްޗަރަރ

ފައިވާ އުޅެ، އެ މީހަކު ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަކާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ލިބި 

 ވާންވާނެއެވެ. އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ރަނގަޅު ފަރާތަކަށް

 

ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ އިންޑޯ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއަކީ،  (ބ)  

  ލަތުގައި ހާތަމްރީނުގެ މަރުކަޒަށް ނިސްަބްތވާ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ނުވާނަަމ، އެ 

ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ތަމްރީނުގެ އެ ލެކްޗަރަރއަކީ، މި މާއްދާ

މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ ފަރާތަކަށްވުމުގެ 

އިތުރުން، އެ ލެކްޗަރަރއަކު ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 

 ބާ ލިިބފައިވާ ފަރާތަކަށްތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނު ނުވަތަ ހުނަރު ނުވަތަ ތަޖުރި

 ވާންވާނެއެވެ. 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެެވލްގެ ކޯހެއްގައި  (ޅ)  

ލުކޮށްފައިވާ ހާސިކިޔަވައިދޭ ެލވެލަށް ވުރެ މަީތ ސަނަދެއް  ،ކިޔަވައިދޭނަމަ

ތަޢުލީާމބެހޭ ނުވަތަ ކިޔަވަިއދޭ މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން، މަތީ  ،ފަރާތަކަށްވުން

 ފައިވާ މިންވަރަށް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން. އިވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅަ

 

     

ތަމްރީނު ލިިބގަްނނަ މީހުްނގެ 

 ލިއްޔަތު އޫމަސް 

ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގެ ބައިވެރިްނ، އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ  (ހ)  .15

ރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ ތަމްރީނުތަކުގެ މުއްދަތުގަިއ އެ މަ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުަރންވާނެއެވެ.

 

 
 

ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފުލުހުން، ތަމްރީުނ  (ށ)

ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތުގައި، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ރުން، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތު

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުަރންވާނެއެވެ.

 

     

ތަމްރީނުތަުކަގއި ހަތިޔާރު 

 ބޭނުންުކރުން 

 ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހަތިޔާރު ގެންގުޅެ  (ހ)  .16

ދިވެހި  ،ދަ ހަތިޔާރެއް ގެންގުޅެ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންއެފަ ،ބޭނުންކުރަންވާނީ 

ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، އިލައިފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެކުލަވަ

 ޕްރޮސީޖަރތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 

ފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގައި ހަތިޔާރު ބޭނުްނކުރުމުގައި، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށް (ށ)  

ޒުނުާވނެ ގޮތުގެމަތިްނ އާރުމިންގަނޑުތަކުގެ އިތުރުން، ެއ މިންގަނޑުތަކާ ތަ

ތަމްރީނުތަކުގައި ހަތިޔާރު ގެންުގޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުުކރުމަށް ތަމްރީނުގެ 

 ފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަްނވާނެއެވެ.އިމަރުކަޒުން ކަނޑައަޅަ

ތަްމރީނުގެ މަރުކަޒުން  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންމި މާއްދާގެ (ށ)  (ނ)  

 ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމަނަންާވނެއެވެ. 

 

 ހަތިޔާރު ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް؛  )1(   

 

 ލިއްޔަތުތައް؛އޫހަތިޔާރާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތުެގ މަސް  )2(   

 

އިސްކޮށް ހުންނަ  އިހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގަ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން  )3(   

ފަރާތާއި، ހަތިޔާރު ބޭުނންކޮށްގެން ހިންގާ ޙަަރކާތްތައް 

 އާއި އުގަންނައިދިނުމުގައި އިސްކޮްށ ހުންނަ ފަރާތުގެ ިޒންމާ

 ލިއްޔަތުތައް؛އޫމަސް

 

 ތަމްރީނުތަކުގައި ހަތިޔާރު ބޭނުްނކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް؛  )4(   
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 ޔާރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ޢަަމުލކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް؛ ހަތި  )5(   

 

ހަތިޔާރު ސާފުކުރުމާއި، އަނބުރާ  ،ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު  )6(   

 ވާލުކުރުން؛ އަދި ހަ

 

ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި، ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ސަލާމަތީ   )7(   

 މިންގަނޑުތައް؛

 

     

ސަލާމަތީ ގޮުތން ައޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅުަތއް 

ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންާގ ތަމްރީނުތަކުގެ ބައިވެރިންާނއި، ތަމްރީނުޭދ  (ހ)  .17

ތެިރކަމުގެ އެންމެހައި އުފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާ ގުޅޭޮގތުން އަޅަންޖެހޭ ރައްކަ

 ފިޔަވަޅުތައް ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އަޅަންވާނެއެވެ.

 

ގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހިމެނޭ ވަކި ތަމްރީނު ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިން (ށ)  

އުލު އަދި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭުނންކުރާ އެންމެހައި ޙަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކިޔަވައިދޭ މާ

މާއްދީ ވަސީލަތްތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި، ދަރިވަރުންނާއި، ކިޔަވައިދޭ ފަރާތްތަކަްށ 

 އަދި ވަސީލަތްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އުލަކަށްޙަޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ނުލިބޭނެފަަދ މާ

 

ންޓަކީ، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ވަކި މާއްދާއެއް ނުވަތަ ވަކި ކޮމްޕޯނަ (ނ)  

އޭގެ ޒާތުގައި ރިސްކް އެކުލެވޭ ކަމެއްނަމަ، އެފަދަ މާއްދާއެއް ނުަވތަ ކޮމްޕޯނަންޓެއް 

    ސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު، ގުޅޭގޮތުން ރިސްކް އެސަ ކިޔަވައިދޭންވާނީ، އެކަމާ

އެ ރިސްކް އެސަސްމަންޓަށް ބިނާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ސަާލމަތީ ފިޔަވަޅުތައް 

 އަޅައިގެންނެވެ.

 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހަތިޔާރާގުޅޭ ޢަމަލީ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް  (ރ)  

އި، ހަތިޔާރު ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ، އެ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރާނެ ގޮްތތަކާ

ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ރިސްކްތައް އަދި ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް ބުެނދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

 

އުލުގައާއި، ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންގާ ޙަތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތުގެ މާ (ބ)  

ދޭ މުދައްރިބުންނާއި، ތަމްީރުނތަކުގެ ދަރިވަރުން އެކިއެކި ތަމްރީނުތަކުގައި ކިޔަވައި

ށް ގެންދާއިރު ޔަދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް އަދި ތަމްރީނުތައް ކުރި 

ތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އުދަރިވަރުންނާއި، މުދައްރިބުންގެ ސަލާމަތާއި، ރައްކަ

ޑް ސޭފްޓީ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކާއި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް "ހެލްްތ އެން

 ކުރަންވާނެއެވެ.ޛުލައި، ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ތަންފީއިސްޓޭންޑަރޑް" އެކުލަވަ
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އަާސސީ ތަމްީރނު ކޯހުން 

 ދަިރވަުރން ވަކިކުުރން 

ލިއްޔަތުތައް އޫފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހަކީ، ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސް (ހ)  .18

ލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް ހިންގާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ މިންވަރަށް ތަޢު

ކޯހެއްކަމުގައިވާތީ، އެ ކޯހުގެ ަދރިވަރަކަށް ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި އަންނަނިިވ 

 ަލތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކޯހުން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާ

 

އްޙީ ތަމްރީނުކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެފަދަ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ޞި )1(   

 ސަބަބެއް ދިމާވުން؛

 

ރީގެ ނުވަތަ ވަކި ހާޒިރީ، މުޅި ކޯހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހާޒިދަރިވަރުގެ  )2(   

(އަށްޑިހަ ފަހެއް  85ރީގެ %ހާޒިމޮޑިއުލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ ދަށްވުން؛

 

 ވުން؛ އަދިފައިވާ މިންގަނޑަށް ފާސްނުއިކޯހުން ފާސްވުމަށް ކަނޑައަޅަ )3(   

 

ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން  ،ދަރިވަރުގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤު ނުވަތަ ސުލޫކު )4(   

 ފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ ދަށްވުން؛އިކަނޑައަޅަ

 

ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުން ހާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުލުުހންގެ  ،ވަކިކުރާ ދަރިވަރުންނަށް

ގޮތުން އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް 

 ދޭންވާނެއެވެ.

 

އަާސސީ ތަމްީރނު ކޯހުން 

 ފާސްނުވާ ަފރާތްތައް 

ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ ވަކިވަކި އެސަސްމަންޓްތަކުން ފާސްނުވާ  (ހ)  .19

 ވެ.އެޢަަމލުުކރަންވާނެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިފަރާތްތަކާމެދު 

ކޯހުގެ އެސެސްމަންޓްތަކުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ އެސެސްމަންޓުން  (ށ)  

ފާސްވުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ކޯހުގެ ކެމްޕަސް މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު ދޭންވާނެއެވެ. 

(ދޭއް)  2އްޔާރުވުމަށް ގިނަެވގެން ސްމަންޓަކަށް ތަމި ގޮތުން އެފަދަ އެސެ

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާެނއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން އިތުރު ުފރުޞަތެއް ދޭންވާނީ  (ނ)  

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާނަމައެވެ. 

 

އަސާސީ ތަމްރީނު ދަރިވަރު ފާސްނުވާ އެސެސްމަންޓްތަކުގެ މިންވަރު،  )1(   

އިންސައްތަ) އަށް  (ފަންސަވީސް 25ކޯހުގެ ޖުމްލަ އެސެސްމަންޓްތަކުެގ %

 ވުރެ އިތުރު ނުވުން؛ އަދި

 

ރީ، އެ ދަރިވަރު ފާސްނުވާ މޮޑިއުލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހާޒިދަރިވަރުގެ  )2(   

 (އަށްޑިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ ދަށްނުުވން؛ 85ރީގެ %ހާޒި
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ތަމްީރނުން ފާސްުނވާ އަާސސީ 

ފަރާތްތައް ވަޒީާފއިން 

 ވަކިކުރުން 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުުހންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް   .20

ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި އެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެ ތަމްރީނުން 

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޫ ވަޒީފާގެ މަޤާމުގެ މަސްފާސްނުވާ ފަރާތްތަކަކީ، ފުުލހެއްގެ

ދިވެހި ކަމުަގއި ބަލައި އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް،  އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތެއް

 މިނިސްަޓރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން، 

     

އެހެނިހެން ަތމްީރނުތަކުން 

 ނުވާ ަފރާތްތައް ފާސް

ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުން ހިންގާ ަތމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންެގ އަސާސީ ތަމްރީނު  (ހ)  .21

ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަމްރީުނތަުކގައި ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

އެވެ. ލަންވާނެއިބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮލިސީއެއް ތަްމރީނުގެ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އެުކލަވަ

ލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ، އެ ޕޮލިސީއެއްގައި ކަނޑައަޅައި ހާއަދި އެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތންނެވެ.

 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަރިވަރަކާމެދު، ތައުދީބީ މައްސަލައެއް ތުހުމަތުކުރެވިގެްނ  (ށ)  

         ތުގައި ލަހާތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުން ނުވަތަ ކޯހުން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެ 

އެ ދަރިވަރަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުަމތުކުރެވުނު ތައުދީީބ 

 މައްސަލަ ނިމޭގޮތަކަށް ބަލައި ިރޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

     

މަކުރާ ފީލްޑް ޓްރެއިނިންގއަކީ، ފުުލހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަ (ހ)  .22 ގެ މުްއދަތު ގފީލްޑް ޓްރެއިނިން 

ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ކޯހެއް ނުވަތަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރާ 

ފަރާތްތަކުން ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުގެ ކެމްޕަސްގައި ހޭދަކުރާ ތަމްރީނުގެ 

މުއްދަތަށްފަހު، އެ ތަމްރީނަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ 

ތަ އެ ޫނންވެސް ކޯހެއް ނުވަތަ ތަމްރީނު ޕްރޮްގރާމެއްގެ ތަޢުލީމާއި ޚިދުމަތުގައި ނުވަ

ތަމްރީނާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ބެލުމުގެ 

 ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެކެވެ.

 

 
 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ަކނޑައެޅޭ ފީލްޑް  (ށ)

ގެ މުއްދަތުގަިއ ދަިރވަރުން އަދި އެ ދަރިވަރުންގެ ސްޕަވައިޒަރުންނާއި، ގޓްރެއިނިން

ރާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް އެ ދަރިވަރުން މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއަކުން ދަރިވަ

(ަހތަރެއް)  4 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ މި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެއް

ލާ އުސޫލުގައި އިލަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެކުލަވައިއެކުލަވަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިަމނަްނވާނެއެވެ.

 

 
 ގެ މުއްދަތުތަްއ؛ގފީލްޑް ޓްރެއިނިން  )1(  

 

 
 ހޭ ޒިންމާތައް؛ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެ  )2(  
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 ސްޕަވައިޒަރުގެ ޒިންމާތައް؛  )3(  

 

 
 ދަރިވަރުންގެ ޒިންމާތައް؛  )4(  

 

 
 ދަރިވަރު މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް؛ އަދި   )5(  

 

 
ފީލްޑް ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަަމ ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާެނ   )6(  

 ގޮތްތައް.

 

     

ެވިރވުާމއި، އުނގެނުމަށް އަހުލު

މަަސއްކަތުގެ ހުަނރު 

 ދަސްުކރުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ  (ހ)  .23

 ދާއިރާއިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަސާސީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

މްރީނާއި ަމސައްކަތުގެ ހުނަރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަ

ދަސްކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 

ފައި އިއިދާރީ ކޮންމެ ބަހާއެއްގައިވެސް ދަސްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅަ

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 

ސްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ވަގުތުތައް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ދަ (ށ)  

ކުރާ އެގްޒެކެޓިވް ކަނޑައަޅާނީ، އެ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ މުވައްޒަފުން ރިޕޯޓު

އޮފިސަރެވެ. މި ގޮތުން ވަގުުތ ކަނޑައެޅުމުގައި، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުެގ 

ވާލުކޮށްފައިވާ އިދާީރ ބަހާގެ މަޝްވަާރ ހަމުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

މުގެ އިތުރުން އެ ކަާމ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސްގެ ލަފާ ހޯދު

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނާއި މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކުރުމާ  (ނ)  

ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްަތކާއި، އެ ނޫންވެސް ކަންަކން ވިލަރެސްކޮށް 

ާހއެއްގައި އެ ކަމަށް މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާފައި ހިންގުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ބަ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 

     

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުން 

     

ލީމާއި ތަްމރީުނގެ ޢުތަ

ފުރުޞަތުތަކަށް ުމަވއްޒަފުން 

 ހޮވުން 

 ،ޞަތުތަކަށް މުވައްަޒފުން ހޮވަންވާނީއަދި އުނެގނުމުގެ ފުރު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު (ހ)  .24

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ މުވައްޒަފުންނަށް ެއންގުމަްށޓަކައި އިޢުލާން 

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ފުރުޞަތަކަށް ފޮނުވަން އެންމެ ކުރިމަތިލި ކުރުމަށްފަހު، 

 އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓު               R-97/2021 : ަނންބަރު ގަވާއިދު             224އަދަުދ:              50ވޮލިުއމް: 

 

18 
 

 
 

 ނެގނުމުގެ ފުރުޞަތުތަކަށް މުވައްަޒފުން ހޮވަންވާނީ، އަދި އު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު (ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާުނކުރުމާ ގުޅިގެން، 

ކަމަށް، ދިނުމަށް އެކަށޭނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ފުރުޞަތު ކުރިމަތިލާ

ހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ތަމްރީނާގުޅޭ ލަފާދޭ ކޮމެޓީްނ ޭދ ލަފައަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަ

 ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

 

 
 

އަދި އުނގެނުމުގެ  ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން (ނ)

ފުރުޞަތުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮުވމަށް ތަމްރީނާގުޅޭ ލަފާދޭ ކޮމެޓީްނ މުވައްޒަފުންނަށް 

ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ މިންގަނޑުތަކާ  1-އިުދގެ ޖަދުވަލުޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި، މި ގަވާ

ޑަކަށް ނތަފާތު މިންަގނޑުތަކެއް ގެންުގޅެވިދާނެއެވެ. މި ގޮތުން ަތާފތު މިންގަ

އޮތްކަްނ ބަޔާންކޮށް ކުރާ  ޕޮއިންޓްދޭނަމަ، އެފަދަ ުއނެގނުމުގެ ފުރުޞަތު

 އިޢުލާނުގައި އެ ކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 
 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތަޢުލީމާއި ތިރީގަ (ރ)

        އަދި އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުތަކަށް އިޢުލާްނ ކުރުމަކާ ނުލައި  ތަމްރީނު

އެ ފުރުޞަތަކަށް ފޮނުވާެނ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް 

 ވެ.އެކަނޑައެޅިދާނެ

 

 
 

  ޚިދުމަތުގެ ވަކި ބަހާއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ އަންނަ ދިވެހި ފުލުހުންެގ  )1( 

 ކާއި،އަދި އުނގެނުމުގެ ފުރުަޞތުތަ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނު

 ވަކި ބަހާއަކުން ހޯދާ އެ ބަހާއަކާ ގުޅުންހުރި އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް؛ 

 

 
 

ވެރި ވަކި ރޭންކެއްގެ ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތެއްކުރާ މުވައްޒަފަކު ބައި )2( 

އަދި އުނގެނުމުގެ ފުރުަޞތުތަކާއި،  ކުރަންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނު 

 ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް؛ އަދި 

 

 
 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޒިންމާ  )3( 

ވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާގައި، މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ހަ

 މަސައްކަތްކުރާ ުމވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުަކން އިތުުރކުރުމުގެ ޢަމަލީގޮތުން

 ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަޢުލީާމއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް.

 

 
 

ބޭނުަމށްޓަކަިއ، ކުރުމުއްދަތުގެ ) ވަނަ ނަންބަރުގެ 1() ގެ ރމި މާއްދާގެ ( (ބ)

ތަޢުލީމާއި  ،ފައި އެވަނީއަދި އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުކަމަށް ބުނެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު

(ތިރީސް) ދުވަސް ނުވަތަ  30ތަމްރީނާއި، ކޯހުގެ ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު، 

 އެއަށްވުރެ ކުރު ނަމައެވެ. 
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    ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އަދި ުއނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުތަަކށް ޮފނުވާ ފަރާތްތަކުން  (ޅ)  

  ފަހު ރިޕޯޓުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަތަ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެ ޕްރޮގްރާމެއް

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޕްރޮގްރާމަކުން އުނގެނުނު އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް  7

ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓެއް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ ބެލެެހއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

 ވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހަ

 

     

ޠު ފުރިަހމަވާ ކޯހަށް ޝަރު

 މުަވއްޒަެފއް ކުރިމަިތނުލުން 

އަދި އުނގެނުމުގެ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު  (ހ)  .25

ފުރުޞަތަކަށް އިޢުާލނު ކުރުމުން އެ އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިަހމަވާ މުވައްޒަފަކު 

މުވައްޒަފުން ފައިވާ އަދަދަށް އިުނވަތަ ކަނޑައަޅަ ،ކުރިމަތިލާފައި ނުވާނަމަ

ލަންވާނެއެވެ. އިއިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ހުޅުވަ ،ފައި ނުވާނަމައިކުރިމަތިލަ

އެހެންނަމަވެސް، ދެވަނަ ފަަހރަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން މުވަްއޒަފަކު ހޮވުމަށް 

ލުމަކާނުލައި ކޯހަްށ އިއެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނެތްނަަމ، އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ހުޅުވަ

 ޑައެޅިދާނެއެވެ.ފޮނުވާނެ މުވައްޒަފެއް ކަނ

 

ލުމުންވެސް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފަކު އިދެވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވަ (ށ)  

ފައިވާ އަދަަދށް މުވައްޒަފުން އިކަނޑައަޅަ ުނވަތަ ،ފައި ނުވާނަމަ އިކުރިމަތިލަ

ފައި ނުވާނަމަ، ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުން ނޫްނ އިކުރިމަތިލަ

 ލައި އިޢުލާނު އިވެވޭގޮަތށް، އާންމުކޮށް އެ ފުރުޞަތަކަށް ުހޅުވަމީހުންނަށް ބައިވެރި

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

ލައި އިޢުލާނު އިމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވަ (ނ)  

 ކުރާއިރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބޭުނންވާ ޝަރުޠުތައް އިތުުރ ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ލީމުގެ މަތީ ތަޢު

ފުރުޞަތުތަކަށް ުމަވއްޒަފުން 

 ހޮވުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް، މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް  (ހ)  .26

ގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފުރުޞަތުތަކާއި، ކޯސްތަަކށް، ނުވަތަ އެެހން ސްކޮލަރޝިޕު

މުވައްޒަފުްނ ފަރާތަކުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް، 

އާންމުޮކށް އިޢުލާުނކޮށްގެން އެ ކަމަށް އެދި ހުށަަހޅާ މުވައްޒަފުންގެ  ،ހޮވަންވާނީ

 ތެރެއިންނެވެ. 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްަޒފުން ހޮވަންވާީނ،  (ށ)  

އެންމެ ގިނަ  ފައިވާ ގޮތުގެމަތިންއިމުވައްޒަފުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިުނމަށް ކަނޑައަޅަ

ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަްށ އިސްކަންދިނުމާއެކު، އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް 

ކަމަށް، ތަމްރީނާގުޅޭ ލަފާދޭ ކޮމެޓީން ދޭ ލަފައަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެކަށޭނަ

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
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ގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއިން ފެށިގެން މަތީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޚަރަދުކޮށް (ނ)  

ލެވެލެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮްށަފއިވާ މުވައްޒަފަކަށް، ދިވެިހ ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުން 

އެ މުވައްޒަފު،  ،ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނީ

(ފަހެއް)  5 ޚިުދމަތަށް ދިެވހި ފުލުުހންގެ ،ކުރިން ފުރިހަމަކުރި ކޯސް ނިންުމމަށްފަހު

 ޚިދުމަތް ކުރުމުންނެވެ.  ދުވަހުއަހަރު

 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް  (ރ)  

ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން، ނުވަަތ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަްނޓުގެ މުވައްޒަފުްނ 

ޢުލީމުގެ ފުރުަޞތު ދިުނމަށް، ކޮމިޝަނަރ ބިނާކުރުމަށް އެފަދަ ފަރާތަަކށް މަތީ ތަ

 އޮފް ޕޮލިސްއަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ، މަތީ ތަޢުލީމުެގ  (ބ)  

ކޯސްތަކަށް، މުވައްޒަފުން ފޮުނވުމުގައި، އެ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން 

ރާ ކޯހެއް ނުވަތަ ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެނަލަސިސްގައި ހިމެނޭ އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްކު

 ޕްރޮފެޝަނަލް ކޯހެއްތޯ ބަލަންާވެނއެވެ. 

 

     މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވަންވާނީ،  (ޅ)  

ޠު ފައިވާ ޝަރުއިއެ މުވައްޒަފު ހޮވާ ކޯސް ހިންގާ ފަރާތުން، އެ ކޯހަކަށް ކަނޑައަޅަ

އެ މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ހަމަވާނަމައެވެ. އަދި އެފަދަ ކޯހެއް ހަދާ ފަރާތެއްގެ 

ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާންވާނެކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ 

 އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމންގަނޑަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާަނމައެވެ.

 

      ޢުލީމުގެ ކޯސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި، މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މަތީ ތަ (ކ)  

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން އިތުރު އެހެން 

ޝަރުޠުތަކެއް، މުވައްޒަފުގެ ިކބައިގައި ހުރުމަށް، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުްނ 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 

މުވައްޒަފު  ށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި، ެއންމެ އެކަށޭނަމަތީ ތަޢުލީމުެގ ފުރުޞަުތތަކަ (އ)  

ކަނޑައެޅުމުގައި، ކޯހަށް ޝަރުޠުހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް، ަކނޑައެޅޭ ދާއިރާތަކަކުން 

   ޕޮއިންޓް ދީ، އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ލިބޭ މުވައްޒަފަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. 

 ގައި އެވަނީއެވެ.  1ދުގެ ޖަދުވަލު މި ގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭނެ ދާއިރާަތއް މި ގަވާއި

 

މި މާއްދާގެ (އ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ  (ވ)  

ޚިދުމަތަށް ދާއިމީކޮށް ލިބެމުްނ އަންނަ ދިގުމުއްދަތުގެ ނުވަަތ ކުރު މުއްދަތުގެ 

ޒަފުންނަށް ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ވަކި ރޭންކަކަށް ނުވަތަ ވަކި ގިންތިއެއްގެ މުވައް
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އަމާޒުކޮށް، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުަތކަށް މުވައްޒަފުން 

ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގަިއ ތަާފތު މިންގަނޑެއް ގެންގުޅެވިާދެނއެވެ. މި ގޮތުން 

ޑަކަށް ޕޮއިންްޓދޭނަމަ، އެފަދަ އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަްނ ނތަފާތު މިންގަ

 އިޢުލާނުގައި އެ ކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށް ކުރާ 

 

މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުަވއްޒަފަށް ލިބިފައިވާ  (މ)  

 ލުތައް މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ސީގޭނެ ތަފުނޕޮއިންޓް އެ

 

އެވަނީ، ކޯހުގެ މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ޚަރަދު" ކަމަށް ބުނެފައި  (ފ)  

މުއްދަތުގައި މުސާރަ ނުވަތަ ެއލަވަންސެއް ދިނުމާއެކު، އިތުުރ އެހެން ޚަރަދެއް 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކޮްށފައިވާނަމައެވެ.

     

ކޯހުގެ ަޚރަދު ީދގެން 

ދިވެިހާރއްޭޖގައި ކޯސް 

ފުރިހަމަުކރުމާ ުގިޅގެން 

 ޚިުދމަތްކުރަްނޖެހޭ ުމއްަދތު 

އި ހިންގާ ކޯސްަތކުގައި ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުގައި ކޯސް ދިވެހިރާއްޖޭގަ  .27

ފުރިހަމަކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަްށ ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކާ ގުޅިގެން، މުވައްޒަފު ދިެވިހ 

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް، ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

(ތިނެއް)  3 ،ީވސް) ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ނަމަ(ނަވާ 29ކޯހުގެ މުއްދަތު،  (ހ) 

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު؛

 

(ހައެއް) މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ  6(ތިީރސް) ދުވަހާއި  30ކޯހުގެ މުއްދަތު،  (ށ) 

 (އެކެއް) އަަހރުދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 1މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

ސްދުވަހާ ދެމެދުގެ (ބާރަ) މަ 12(ހައެްއ) މަސްދުވަހާއި  6ކޯހުގެ މުއްދަތު،  (ނ)  

 (ދޭއް) އަހަުރދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 2މުއްދަތެއްނަމަ، 

(އަށާރަ) މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ  18(ބާރަ) މަސްދުވަހާއި  12ކޯހުގެ މުއްދަތު،  (ރ)  

 (ިތނެއް) އަަހރުދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ އަދި 3މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(ހަތަރެއް)  4 އިތުރުވާނަމަ، (އަށާރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ 18ކޯހުގެ މުއްދަތު،  (ބ)  

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު؛

     

ކޯހުގެ ަޚރަުދގެ 

ދެަބއިކުަޅއެްއަބއި ީދގެން، 

ދިވެިހާރއްޭޖގައި ކޯސް 

ފުރިހަމަުކރުމާ ުގިޅގެން 

 ޚިުދމަތް ކުރަްނޖެހޭ ުމއްދަތު 

އިކުޅަ އެއްބައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކޯހުގެ ދެބަ  .28

ޚަރަދު ދޭގޮތަށް، ކޯސް ފުރިހަަމކުރާ މުވައްޒަފުން ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތަށް، ޚިދުމަްތ 

 ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

(ސާޅީސް ފަހެއް)  45 ،(ނަވާވީސް) ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ނަމަ 29ކޯހުގެ މުއްދަތު،  (ހ) 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތު؛

 

(ހައެއް) މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ  6(ތިީރސް) ދުވަހާއި  30ހުގެ މުއްދަތު، ކޯ (ށ)  

 (ހައެއް) މަްސދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 6މުއްދަތެއްނަމަ، 
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(ބާރަ) މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ  12(ހައެްއ) މަސްދުވަހާއި  6ކޯހުގެ މުއްދަތު،  (ނ)  

 (އެކެއް) އަަހރުދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 1މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(އަށާރަ) މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ  18(ބާރަ) މަސްދުވަހާއި  12ކޯހުގެ މުއްދަތު،  (ރ)  

 (އަށާރަ) ަމސްދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ އަދި 18މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(ދޭއް)  2(އަށާަރ) މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ،  18ކޯހުގެ މުއްދަތު،  (ބ)  

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު؛

   

 
 

ރުަގއި ދިވެިހާރއްެޖއިން ބޭ 

ކޯސް ފުރިހަމަުކރުމާ ގުިޅގެން 

 ޚިުދމަތް ކުރަްނޖެހޭ ުމއްދަތު 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ  (ހ)  .29

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭ މުވައްޒަފުންނާއި، 

ކްޝޮޕްތަކުގައި ރގައި ސެމިނަރ އަދި ވާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފުން، ދިެވހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަަތށް، ިޚދުމަތް ކުރަންޖެހޭ 

 މުއްދަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

(ހައެއް)  6(ނަވާވީސް) ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ނަމަ  29މުއްދަތު،   )1(   

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު؛

 

(ތިނެްއ) މަސްދުވަާހ ދެމެދުގެ  3ސް) ދުަވހާއި (ތިރީ 30މުއްދަތު،   )2(   

 (އެކެއް) އަަހރުދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 1މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(ހައެއް) މަސްދުވަާހ ދެމެދުގެ  6(ތިނެއް) މަސްުދވަހާއި  3މުއްދަތު،   )3(   

 (ދޭއް) އަހަުރދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 2މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ  1 (ހައެއް) މަސްދުވަހާއި 6މުއްދަތު،   )4(   

 (ިތނެއް) އަަހރުދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 3މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(ދޭއް) އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ  2(އެކެއް) އަހަރުދުވަހާއި  1މުއްދަތު،   )5(   

 (ހަތަރެއް) ައހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 4މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(ަހތަރެއް) އަަހރުދުވަހާ  4(ދޭއް) އަހަުރދުވަހާއި   2މުއްދަތު،    )6(   

 (ފަެހއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ އަދި  5ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(ހަތެއް)  7(ހަތަރެއް) އަަހރުދުވަހަށްވުރެ ދިގުނަމަ،  4މުއްދަތު،   )7(   

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު.
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ކޯހުގެ ަޚރަުދގެ 

ދެަބއިކުަޅއެްއަބއި ީދގެން 

އިން ޭބރު ދިވެިހާރއްޖެ 

ްއަގއި ކޯސް ޤަުއމެ

ފުރިހަމަުކރުމާ ުގިޅގެން 

 ޚިުދމަތް ކުރަްނޖެހޭ ުމއްދަތު 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ  (ހ)  .30

ޚިދުމަތުން ކޯހުގެ ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ދޭގޮތަްށ ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ 

ކުގެ ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ދިވެހި ކްޝޮޕްތަރމުވައްޒަފުންނާއި، ސެމިނަރ، ވާ 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ދޭގޮތަްށ ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފުން، ދިވެހި ފުލުހުންެގ 

 ޚިދުމަތަށް، ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

(ތިނެއް)  3(ނަާވވީސް) ުދވަހަށް ވުރެ ކުރު ނަމަ  29މުއްދަތު،   )1(   

 މުއްދަތު؛ މަސްދުވަހުގެ

  

(ތިނެްއ) މަސްދުވަާހ ދެމެދުގެ  3(ތިރީސް) ދުަވހާއި  30މުއްދަތު،   )2(   

 (ހައެއް) މަްސދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 6މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(ހައެއް) މަސްދުވަާހ ދެމެދުގެ  6(ތިނެއް) މަސްުދވަހާއި  3މުއްދަތު،   )3(   

 (އެކެއް) އަަހރުދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 1މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ  1(ހައެއް) މަސްދުވަހާއި  6މުއްދަތު،   )4(   

 (އަށާރަ) ަމސްދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 18މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(ދޭއް) އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ  2(އެކެއް) އަހަރުދުވަހާއި  1މުއްދަތު،   )5(   

 (ދޭއް) އަހަުރދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 2މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ  4(ދޭއް) އަހަރުދުވަާހއި  2ތު، މުއްދަ  )6(   

 (ތިރީސް) ަމސްދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ އަދި 30މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(ސާޅީސް  42(ހަތަރެއް) އަހަުރދުވަހަށްވުރެ ދިގުނަމަ،  4މުއްދަތު،   )7(   

 ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު.

 

ފައިވާ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ނޯޕޭ ލީވެއްގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށް (ށ)  

ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއް  ،އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނަމަ

 ނޯންނާނެއެވެ.

 

    

ކުުރމަށް ހާސިލުތަޢުލީމު 

ލިބޭގޮަތށް ޗުއްޓީ ރަ މުސާ 

ދިނުމާ ގުިޅގެން 

 ޚިުދމަތްކުރަްނޖެހޭ ުމއްަދތު 

ދޭ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރެ  ކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކަށްހާސިލުތަޢުލީމު  (ހ)  .31

ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް، އެ މުއްދަތަށް ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުން ހާސިލުތަޢުލީމު 

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މުސާރަ ދީފައިވާތީ، އެ މުވައްޒަފަށް މުސާރަ ދީފައިވާ 

ނިވި ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތަށް މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަންނަ 

 ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ. 
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        (ނަވާވީސް) ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ނަމަ  29ކޯހުގެ މުއްދަތު،  )1(   

 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 45

 

(ހައެއް) މަސްދުވަހާ  6(ތިީރސް) ދުވަހާއި  30ކޯހުގެ މުއްދަތު،  )2(   

 (ހަެއއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 6ގެ މުއްދަތެއްނަމަ، ދެމެދު

 

(ބާރަ) މަސްދުވަހާ  12(ހައެއް) މަސްދުވަހާއި  6ކޯހުގެ މުއްދަތު،  )3(   

 (އެެކއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ 1ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

ހާ (އަށާރަ) މަސްދުވަ 18(ބާރަ) މަސްދުވަހާއި،  12ކޯހުގެ މުއްދަތު،  )4(   

 (ައށާރަ) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު؛ އަދި 18ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ، 

 

(އަށާރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އެ ކޯހުގެ  18ކޯހުގެ މުއްދަތު،  )5(   

 މުއްދަތާ އެއްވަރުގެ މުއްދަތެއް. 

 

  

މަށް ކުރުލުހާސިދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކޯހުގެ ޚަރަދު ދޭގޮތަށް މަތީތަޢުލީމު  (ށ)

 ފުރުޞަތަކީ ދިވެހި ުފލުހުްނގެ ޚިދުމަތުން މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ދެވޭ 

ތައް މުވައްޒަފަށް ވުމުން، އެ ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި މުސާރައާއި، އެންމެހައި އެލަވަންސް

ލަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާދިންނަމަވެސް، އެ 

ކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުންނަ ހާސިލުފަކަށް ތަޢުލީމު މުވައްޒަ

ނުވާތީ، އެފަަދ މުވައްޒަފަކަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.އް މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުން ލާޒިމެ

 

    

ޚިުދމަތްކުރަްނޖެހޭ ުމއްަދތަށް 

 ބަދަލު ައއުން 

ކްޝޮޕެއް، ނުވަތަ ސެމިނަރއެއް، ނުވަތަ ރކޯހެއް، ނުވަތަ ތަމްރީނެއް، ުނވަތަ ވާ )(ހ  .32

ތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޞަކުރުމަށް ެދވުނު ފުރުހާސިލުމަތީތަޢުލީމު 

ޚިދުމަތަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފަކު، 

ކޮށް ނުނިެމނީސް، އެ މުވައްޒަފަށް ދެވޭ އެފަަދ ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް

       ގެކުރިން އިތުރު ފުރުޞަތަކާ ގުޅިގެްނ، ޚިދުމަތްކުރަންޖެހުނު މުްއދަތު، އޭ

ލަތުގައި ހާ އެ މުވައްޒަފު ޚިދުމަތްކުރަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާަނމަ، އެ

 މުއްދަތަކަެށވެ. މުއްދަތުން ދިގު މުވައްޒަފު ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭނީ އެ ދެ

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު،  (ށ)  

   ޚިދުމަތްކޮށް ނުނިމެނީސް، މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭފަދަ ޗުއްޓީއަކަށް ނުވަތަ 

މުވައްޒަފު އެނޫންވެސް، ގޮތަކުން މުވައްޒަުފގެ ޚިދުމަތް ނުލިބި ހޭދަވާ މުއްަދތު، އެ 

 ނެއެވެ.ދާނުވެގެންޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުން އުނި
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ތައުލީާމއި ތަމްީރނުގެ 

ތަށް ުމސާރަ ލިބޭ ޞަފުރު

 ޗުއްޓީ ދިނުން 

ލިބޭގޮތަށް  ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަުތތަކަށް، މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް މުސާރަ (ހ)  .33

(ހަތަރު) ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ނޫން  4ކު ދޭ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އަހަރަ

 ލެވިދާނެއެވެ. އިމިންވަރަށް ހުޅުވަ

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރުޞަުތ އޮތްކަން އަންގާ  (ށ)  

ތަމްރީނު އި އިޢުލާނުކުރާއިރު، ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުން ބޭނުންވާ ަތޢުލީމާ

ލެވިދާނެއެވެ. އިޒަފު އަމިއްލައަށް ދާއިރާ ހުށަހަޅަން ުހޅުވައުނގެނުމަށް ނުަވތަ މުވައް

ނަމަވެސް، މިގޮތުން މުވައްޒަފު އިޚްތިޔާރުކުރާ އަމިއްލަ ދާއިރާއަކީ ޓްރެއިނިންގ 

 ނީޑް އެނަލިސިސްގައި ހިމެނޭ ދާއިރާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 

 މުވައްޒަފަކަށް ލުކުރުމަށްޓަކައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީހާސިތަޢުލީމު  (ނ)  

ފުރުޞަތުގައި  ލާއިދެވޭނީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުޅުވަ

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ތަމްރީނާގުޭޅ ލަފާދޭ ކޮމެޓީން ވަޒަންކޮށް ބެުލމަށްފަހުގައެވެ. 

    

ލުކުުރމަށްޓަކައި ހާސިތަޢުލީމު 

މުާސރަ ލިބޭގޮަތށް ދެވޭ 

 ޗުއްޓީގެ ަޝރުޠުތައް 

ލުކުރުމަށްޓަކައި ުމސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، އަންނަނިިވ ހާސިތަޢުލީމު  (ހ)  .34

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

 

 ޚިދުމަތް  ދުވަހު(ފަހެއް) އަހަރު 5ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގަިއ   )1(  

 ކޮށްފައިވުން؛

 

ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ  ސާރަ ލުކުރުމަށް މުހާސިލުއެންމެ ފަހުން ތަޢުލީމު   )2(  

 ފާއިތުވެފައިވުން؛ ދުވަސް (ދޭއް) އަހަރު 2ދެވުނުތާ 

 

 ކޮލިފައިޑް ޕޮލިސް އޮފިސަރެއް ކަމުގައިވުން؛  )3(  

 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ތައުދީބީ މައްސަލައެއްގައި (ދޭއް)  2ވޭތުވެދިޔަ   )4(   

ފައި އިވަޅު އަޅަނާފު ކޮމެޓީން ފިޔައުޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނުވަތަ އިސްތި

 ނުވުން؛

(ދޭއް)  2ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުން ވޭތުވެދިޔަ   )5(   

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ފާސްވެފައިވުން؛

 

ަފއިވާ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އިބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅަ  )6(   

ނުވަތަ ޓްރެއިނިންގ  .އިވުންއޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކޯހެއްކަމުގަ

 ނީޑް އެނަލަސިސްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޯހެއްކަމުގައިވުން؛ އަދި

  

ފައިވާ ކޯހަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އިބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅަ  )7(   

 ބޭނުންތެރި ކޯހެއް ކަމުގައިވުން؛
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ލީމާއި ަތމްރީނު ދިނުމުގެ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަޢު (ށ)  

މަރުކަޒަކުން މުވައްޒަފަކަށް ދޭ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ދިއުމަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 

) ވަނަ ނަންބަރުގައި 1ދެވޭ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި، ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަަމވުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

 

     

ލުކުުރމަށް ހާސިތަޢުލީމު 

ލިބޭގޮަތށް ދެވޭ  ރަމުސާ 

 ޗުއްޓީއަށް ައދި ުމސާރަ

ނުލިބޭ ޗުއްޓީައށް އެދި 

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް 

ލުކުރުމަށްޓަކައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީއަށް އަދި މުސާރަ ނުލިބޭ ހާސިތަޢުލީމު   .35

 އެވެ.ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަްއ ހުށަހަޅަންވާނެ

 

ކޯސް ހިންގާ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަށް ކޯސް ލިބިފައިވާކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ  (ހ) 

 ލިޔުމެއް؛

 

 ކޯހުގެ މުޤައްރަރާއި، މުއްދަތު އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛ (ށ) 

 

އެ ފަރާތުން  ،ކޯހަކީ ވަކި ފަރާތަކުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހެއް ނަމަ (ނ) 

 ރާނެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން؛ޚަރަދު ކު

 

ކޯހުގެ ވަކި މުއްދަތެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭން  (ރ)  

 އެދޭނަމަ، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ސެމިސްޓަރތަކުގެ ނަތީޖާ؛ އަދި 

 

ގާ މި ނޫނަސް ކޯހާ ގުޅޭގޮތުން ުހށަހެޅުމަށް، ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން އަން (ބ)  

 ލިޔުން.

     

ލުކުުރމަށްޓަކައި ހާސިތަޢުލީމު 

މުާސރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ 

 ދިނުުމގެ ަޝރުޠުތައް 

ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  ލުކުރުމަށްޓަކައި މުސާރަހާސިތަޢުލީމު   .36

 ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛ ދުވަހުރު(ފަހެއް) އަހަ 5ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  (ހ) 

 

 ފުލުހެއްނަމަ، ކޮލިފައިޑް ޕޮލިސް އޮފިސަރެއް ކަމުގައިވުން؛ (ށ) 

 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ތައުދީީބ މައްސަލައެއްގައި (ދޭއް)  2ވޭތުވެދިޔަ  (ނ) 

 ފައި ނުވުން؛އިނާފު ކޮމެޓީން ފިޔަވަޅު އަޅައުޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނުވަތަ އިސްތި

(އެކެއް)  1ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުން ވޭތުވެދިޔަ  ރ)(  

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ފާސްވެފައިވުން؛

 

ފަިއވާ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިޭކޝަން އޮތޯރިޓީން އިބައިވެރިވާން އެދި ުހށަހަޅަ (ބ)  

ނިންގ ނީޑް އެނަލަސިސްގައި ނުވަތަ ޓްރެއި .އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކޯހެއް ކަމުގައިވުން

 ހިމެނޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޯހެއްކަމުގައިވުން؛

  

ފަިއވާ ކޯހަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ބޭުނންތެރި އިބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅަ (ޅ)  

 ކޯހެއް ކަމުގައިވުން؛
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ލުކުުރމަށްޓަކައި ހާސިތަޢުލީމު 

މުާސރަލިޭބގޮތަށް ެދވޭ ޗުއްޓީ 

ނުިލބޭ ޗުއްޓީ  އަދި ުމސާރަ

 ދިނުމަށް ިނންމުން 

ނުލިބޭ ޗުއްޓީ  ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ އަދި މުސާރަ ލުކުރުމަށްޓަކައި ުމސާރަހާސިތަޢުލީމު   .37

ގުޅޭ ލަފާދޭ  ފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި، ތަމްރީނާއިދިނުމަށް ނިންމާނީ، މުވައްޒަުފ ހުށަހަޅަ

  ޕޮލިސްއެވެ.ކޮމެޓީން ދީފައިވާ ލަފައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް

     

 ވަޒީފާ ައދާކުަރމުން ތަޢުލީމު

ކުރުަމށް ެދވޭ ފުރުޞަތު ހާސިލު

 ދިނުުމގެ ަޝރުޠުތައް 

ކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެވޭނީ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ހާސިލުވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ތަޢުލީމު   .38

 ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

 

 ފިސަރެއް ކަމުގައިވުން؛ފުލުހެއްނަމަ، ކޮލިފައިޑް ޕޮލިސް އޮ (ހ) 

 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ތައުދީީބ މައްސަލައެއްގައި  (ދޭއް) 2ވޭތުވެދިޔަ  (ށ) 

 ފައި ނުވުން؛އިނާފު ކޮމެޓީން ފިޔަވަޅު އަޅައުޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނުވަތަ އިސްތި

 

(އެކެއް)  1ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުން ވޭތުވެދިޔަ  (ނ) 

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ފާސްވެފައިވުން؛

 

ފަިއވާ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިޭކޝަން އޮތޯރިޓީން އިބައިވެރިވާން އެދި ުހށަހަޅަ (ރ)  

 އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކޯހެއްކަމުގައިވުން؛

  

ތެރި ފަިއވާ ކޯހަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ބޭުނންއިބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅަ (ބ)  

 ކޯހެއް ކަމުގައިވުން؛ އަދި

 

މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާގެ އިސްވެރިއަކު، މުަވއްޒަފު ދޫކުރުމަށް  (ޅ)  

 އް ނެތްކަން ބަޔާންކޮށްަފއިވުން.އުތިރާޒެއި

     

 ވަޒީފާ ައދާކުަރމުން ތަޢުލީމު

ކުރުަމށް ެދވޭ ހާސިލު

ފުރުޞަތަށް ެއދި 

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް 

ކުރުމަށް ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގައި ހާސިލުވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ތަޢުލީމު   .39

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުަށަހޅަންވާނެއެވެ.

 

ކޯސް ހިންގާ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ކޯސް ލިބިފައިވާކަން އެނގޭނޭ ރަސްމީ  (ހ) 

 ލިޔުމެއް؛

 

 މުއްދަތު އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛ކޯހުގެ މުޤައްރަރާއި،  (ށ) 

 

ބްލޮކް މޯޑަށް، ރާއްޖެއިން ޭބރު ޤައުމެއްގައި ހިންގާ ކޯހެްއނަމަ، އެ ކޯހަީކ  (ނ) 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްކުރާ ކޯހެއްކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ 

 ލިޔުމެއް؛

 

އަދާކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފު ރަސްމީ ޑިއުޓީ (ރ)  

 ތާވަލު ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓުން ދޫުކރާ ލިޔުމެއް؛ އަދި 

 

 ކޯހުގެ ކިޔެވުން އާންމު އުސޫލުން އޮންނަ ގަޑި އެނގޭނެ ލިޔުމެއް. (ބ)  
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 ވަޒީފާ ައދާކުަރމުން ތަޢުލީމު

ކުރުަމށްޓަކައި ފުރުޞަތު ހާސިލު

 ކަންަތއްތައް  ދިނުުމަގއި ބަލާނެ

ފައިވާ އިކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅަހާސިލު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ތަޢުލީމު (ހ)  .40

 ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގަިއ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަަލްނވާނެއެވެ.

 

 ؛ކުރިން ދެވިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ޭބނުންކޮށްފައިވާ ގޮތް   )1(  

 

ފަހުން ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތު؛ އެންމެފަހުން ދެވިފައިވާ ފުރުަޞތު ނިމުނު   )2(  

 އަދި

 

ކޮށްފައިވާ ސަނަދުގެ ލެވެލަށްވުރެ ހާސިލުކޯހަކީ ކުރިން  ހުއްދައަށް އެދޭ  )3(   

 ؛ކަމުގައިވުން މަތީ ލެވެލެއްގެ ކޯހެއް

 

) ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާްނކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުންތެރި މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެފަދަ  ފައިވާއިމުވައްޒަފު ހުށަހަޅަ

 ލަތެއްގައިވެސް، މުވައްޒަފަށް ުފރުޞަތުދިނުމަށް ިނންމިދާނެއެވެ. ހާ

 

     

 ވަޒީފާ ައދާކުަރމުން ތަޢުލީމު

ކުރުަމށް ފުރުޞަތު ހާސިލު

 ދިނުމަށް ިނންމުން 

ަމށް ނިންާމނީ، މުވައްޒަފު ކުރަން ފުރުޞަތު ިދނުހާސިލު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ތަޢުލީމު   .41

ފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ިރޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ތަމްރީނާގުޅޭ ލަފާދޭ ކޮމެޓީން ކަނޑައަާޅ އިހުށަހަޅަ

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

   

 

ހުސްަވގުުތގައި ތަޢުީލމު 

ލުކުރުާމއި، ލިބޭ ހާސި

 ސަނަދުަތއް ބަަލއިަގތުން 

ތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ، ވަޒީފާގައި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮ (ހ)  .42

ދެމިހުރެ، މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ހުސްވަގުތުތަކުގައި، އެ މީހެއްގެ 

ކުރުމަކީ ހާސިލުރަސްމީ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތަށް، އަމިއްލައަށް ތަޢުީލމު 

 ކަެމކެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ކުރެވިދާނެ

 

ކުރާ ހާސިލުހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އަމިއްލައަށް ަތޢުލީމު މި މާއްދާގެ ( (ށ) 

ކުރަމުންދާ ހާސިލު ކުރާކަމާއި،ހާސިލުމުވައްޒަފުންވެސް އެ މުވައްޒަފަކު ތަޢުލީމު 

ތަޢުލީމު ޕްރޮގްރާމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް 

ދާރީބަހާއަށާއި، އެ މުވައްޒަފު ާވުލކޮށްފައިވާ އިހަބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

 މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީބަހާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ގޮތުގެމަތިން، ލިޔުމުން ހުއްަދ ހޯދައިގެން ނުވަތަ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ނ)  

ސްކޮލަޝިޕް ނުވަތަ ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާުތން ފޮނުވާ ތަޢުލީމާިއ 

އް ތަފިކެޓުކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސެޓުޞަތުތަކުގައި ތަމްރީނުގެ ފުރު

ހުސްވަގުތުތަކުގައި މި މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގަންނަ އުސޫލުން 

 ަލއިގަންނަންވާނެއެވެ. ބަ ތައް ފިކެޓުލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސެޓުހާސިތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު 
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ެފުށމުގެ ކުރިން، މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮފައިވާ އާންމު  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން (ރ)  

   ތައް ފިކެޓުކޮށްފަިއވާ ސެޓުހާސިލުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށް، އާރުޒުއުސޫލާ ތަ

 ބަލައިގަތުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ. މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުސޫލުން

     

އިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތަކުގައި މުވައްޒަފުްނ މި ގަވާ  .43 ޚިުދމަތްކުުރމުގެ އެްއބަްސވުން 

ބައިވެރިކުރުމުގެ ކުރިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް، ޚިުދމަތްކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް 

 މުވައްޒަފު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ގައި އެއްބަސްވުމެއް

     

ޚިލާފުުވމުން  ްއބަްސވުމާއެ

 ން އެޅު ފިޔަވަޅު 

 ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަނަ މާއްދާގައި  43 މި ގަވާއިދުގެ  .44

އެމީހަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނުކޮށްފިނަަމ، އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ.

 

ގައި ޝާއިޢުކުރާ ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުމި ގަވާއިދަ  .45 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

__________________________ 
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  1-ޖަދުވަލު

 

 ރާތައް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއި  ށް އެންމެ އެކަށޭނަ ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތަކަ  އި ތަޢުލީމާ 

 

 ޕޮއިންޓް 10 ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު  .1

 ޕޮއިންޓް 20 ކޮލިފިކޭޝަން   .2

 ޕޮއިންޓް 10 ކުރިން ދެވިފައިވާ ފުރުޞަތުތައް   .3

 ޕޮއިންޓް 10 ދާއިރާއިން ލިިބފައިވާ ތަޖުރިބާ  ފައިވާއިކުރިމަތިލަ  .4

 ޕޮއިންޓް 10 އަޚްލާޤު  .5

 ޕޮއިންޓް 20 ރފޯމަންސްޕަ  .6

 ޕޮއިންޓް 20 ވިއުރއިންޓަ  .7

 


