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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 

 

އި ތްތަކާ ސާމާނާއި، ވަސީލަ  ރުމަށް ބޭނުންވާ ލިއްޔަތު އަދާކު ފުލުހުންގެ މަސްއޫ 

  ވާއިދު ގަ ބެހޭ ޓައި، އެތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުމާ ބަލަހައް  ގެންގުޅެ،އާލާތްތައް 

 

   

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތުގެ ( 2020/34ބަރު ޤާނޫނު ަނން ،މިއީ (ހ)  .1 ފާއި ނަން ޢާރުތަ

ބާރު ) ވަނަ ނަންބަރުން 11(ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  133ގެ ) ޤާނޫނު

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ފައިވާ ުފލުހުންލެވިވައިލިބިގެން އެކުލަ

ބޭނުންވާ ސާމާނާއި، ވަސީަލތްަތއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހަމަތަކާިއ، ުފލުހުންގެ 

ތްތައް ގެންުގޅުމާއި، ދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތު އަމަސްއޫލިއްޔަ

އި މިންގަނޑުތައް އެތަކެތީގެ ޭބުނން ހިފުމާގުޅޭ ހަމަތަކާ ބެލެހެއްޓުމާއި،

 ވާއިދެވެ.ގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

ފުލުުހްނގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ " ދަށް ކިޔާނީ،ވާއިގަ މި (ށ)  .2 

ޓައި، ެއތަކެތީގެ ބަަލހައް ގެންގުޅެ،އާލާްތތައް އި ތްތަކާސާމާނާއި، ވަސީލަ

 " އެވެ. ވާއިދުގަބެހޭ ބޭނުން ހިފުމާ 

     

ދިވެިހ ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރުމަށް ދަކީ، ޤްޞަމި ގަވާއިދުގެ މަ  .3 ދު  ޤްޞަ ގަާވިއދުގެ މަ 

ކާއި، އިވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހަމަތަފަފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ފޯރުކޮށްދީ

އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމާއި، ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 

ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ތަކެިތ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅުމުގެ ހަމަތަކާއި، 

އުސޫލުތަކާއި، އެތަކެތީގެ ޭބނުންހިފުމާއި، ެބލެހެއްޓުމުގަިއ ގެންގުޅެންޖެހޭ 

 ސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާއި އު

 

     

 ްނނެވެ. ހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ކުާރނީ ދިވެޛުވާއިދު ހިންގާ ތަންފީގަ މި  .4 ގަާވިއދު ހިންގާަފރާތް 
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މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް 

ބޭނުންުކރާ އާލާތްތަކާިއ، މުދަާލއި 

ތަކެތި އިންެވންޓްރީކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

ދުމަތުެގ ބޭނުމަށް ހޯދޭ އެންެމހައި މުދަލާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚި (ހ)  .5

 ،ތަކެއްޗާއި ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާާލތްތައް

ގޮތުގެމަތިން އިންވެންޓްރީކޮށް  އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ހ) ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން ޤާިއމުކުރެވޭ މި މާއްދާގެ ( (ށ)  

ނިޒާމަކީ، މުދަލާއި ތަކެއްާޗއި އާލާތްތައް މަރުކަޒީކޮށް، އަދި 

 ލާމަރުކަޒީކޮށް އަދާހަމަކޮށް، ބެެލހެއްޓޭ ނިޒާމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން މުދަލާއި ތަެކއްޗާއި  (ނ)  

    އް މަރުކަޒީގޮތެއްގަިއ އިންވެންޓްރީކޮށް ބެލެެހއްޓުމަކީ، އާލާތްތަ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ާމލީ ކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

ވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒީކޮށް ހަ

ކުރެވިފައިވާ ވާލުހަބެލެހެއްޓުމަކީ، އެފަދަ މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި އާލާތްތައް 

 އިދާރީ ބަހާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 

މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި ފުލުހުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި  (ރ)  

 ަބހާއިންމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް، އެއް 

އެ އެއްޗެއް އެ ހިނދަކަށް އެންމެ  ،ށް ބަދަލުކުރަންވާނީ ބަހާއައަނެއް 

ށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ އިދާރީ ބަހާއަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް ބޮޑަ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މާލީ ަކންކަން  ސަމާލުކަންދިނުމާއެކު،

 ގެ މަތިންނެވެ. ގޮތެއްަބހާއިން ކަނޑައަޅާ ބަލަހައްޓާ 

 

    

ދިވެހި ތަކެތީގެ ތެރެއިން  ހޯދާދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް  (ހ)  .6 ސްޓޮކް ހިސާބު ބެލެެހއްޓުން 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންުކރުމަށް، ނުވަތަ އެ ތަކެތި ބޭނުްނކޮށްގެން 

ނުމުގައި އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ތަނަށް ޚިދުމަތް ދި އެހެން އެއްޗެއް

އެންމެހައި ތަކެިތ ދަުއލަތުގެ  ބަަހއްޓާ ފައިބޭނުންކުރުމަށް ޯހދައި

ގޮތުގެމަތިން ސްޓޮކަށް ވައްދައި،  އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާމާލިއްޔަތުގެ 

     މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި އެފަދަ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބަަލހައްޓައި، 

 ސްޓޮކް ބާކީކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މަުރކަޒީކޮށް  ގައި މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

ތަކުގައި ނުވަތަ އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، ރީޖަން

މަރުކަޒީ ސްޓޭޝަންތަކުގައި ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ބޭުނންކުރުމަށް 
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 މިންވަރަށް ދޫކުރާ ސްޓޮކުން ގަނޑުކޮށް، ނުަވަތ ސްޓޮކްކުރެވޭ

ތަކެއްޗާއި، މަރުކަޒީ ސްޓޮކުން ގެނައުމަކާ ނުލައި، ސީދާ ެއތަނެއްގެ 

ޓޮކަށް ވައްދައި ސްޓޮކް ބާކީކޮށް އެތަނެއްެގ ސްބޭނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި 

 އެތަނަކުން ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ.

 

        މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  (ނ)  

        ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަންވާީނ، މަރުކަޒީ

 ލެވިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.އިސޮފްޓްވެއަރއަކުން ގުޅަ އެއް

 

   ގައި ސްޓޮކް ބެެލހެއްޓުމަްށ ތަންަތނުއިމު ކުރެވިފައިވާ ޤާސްޓޮކް  )ރ(  

އެ މުވައްޒަފަކާ ލިޔުމުން  ، އެކަންވަކި މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅައި

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ންވާނީ، އެ ސްޓޮކެއް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަ އިސްޓޮކްގެ އެންމެހަ )ބ(  

ހުއްދައާއެކު ސްޓޮކް  ވެރިޔާގެގެ އިސްޑިޕާޓްމަންޓު ގާއިމުކުރެވިފައިވާ

 ވެ.މުވަްއޒަފެކެހަވާލުެވހުންނަ ބެލެހެއްޓުމާ 

 

ރީޖަންތަކަށް ނުވަތަ އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ވަކި  )ޅ(  

ވާ ތަެކތި ދޫކުރާނީ، ދިވެހި ސްޓޮކަށް ބޭނުންޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ 

ެބލެހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މާީލ ކަންތައްތައް 

ލިބޭ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރީ ބަހާއަށް، ހަ

ރިކުއެސްޓްތަކަށް ބެލުމަށްަފހު އެ އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާތުން ަކނޑައަޅާ 

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

     

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ންނާ މަޤާމުދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފު (ހ)  .7 މުަވއްޒަފުްނނާ ތަކެތި ހަވާލުކުުރން 

       ވާލުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި، ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ހަ އަދާކުރުމަށް

އާލާތްތަްއ  ލުކުރެވޭ އެންމެހައި ތަކެއްޗާއިވާހަވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް 

 ވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތންނެމި މާއްދާގައި ،ވާލުކުރަންވާނީހަ

 

 މުވައްޒަފުންނާއާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް  ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި (ށ)  

 ބެހިގެންަވނީ އަްނނަނިވި ަބއިތަކުގެ އްބާވަތްތައޭގެ ވާލުކުރުމުގައި ހަ

 މައްޗަށެވެ.

 

ކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ފުލުހަާކ ޛުޤާނޫނު ަތންފީ )1(   

 ވާލުކުރެވޭ ސާމާނާއި އާލާތްތައް؛ހަ
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ވާލުކުރެވޭ ހަގޮތުން  މުގެއަދާކުރު މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު )2(   

 ؛ތަކެތި

ާވލުކުރެވޭ ހަމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް  )3(   

 މުދަލާއި ތަކެތި؛

 

ޖީގެ ވަސީލަތްތަްއ ބޭނުންކުރުމަށް ދީފަިއވާ ޓެކްނޮލޮ )4(   

 އެކްސަސްތަކާއި ޕާސްވޯޑްތައް؛

 

ވަްތތަކުގެ ަތކެއްޗާއި މި މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ބާ (ނ)  

އާލާތްތައް ޭބނުންކުރުމުގެ ގޮުތން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ވަސީލަްތަތއްވެސް 

ާވލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފު ޒިންމާވާގޮތަށް ހަހިމެނިގެންދާނީ އެ އެއްޗެއް 

 ދޫކުރެވިފައިވާ ވަސީލަތެއްކަމުގައެވެ.

 

ފައިވާ ބާވަތުގެ ) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށ1ްމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ރ)  

ވެ. ަތކެއްޗެވާލުކުރެވޭނެ ހަސާމާނާއި އާލާތްތަކަކީ، ހަމައެކަނި ފުލުހުންނާ 

 ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް މިގޮތުން އެފަދަ އެއްޗެއް ފުލުހަކާ

 ކުދަނހި އިވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހައެ ފުލުހަކު  ،ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް

 ،އްގެ ބޭނުން ނިމުމަކަށް އައުމާހަމައަށްނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން އެ އެއްޗެ

ވާލުކުރެވޭ ާއލާތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަ ބޭނުންކުރުމަށް

  ވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.ހަ

  

) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ބާވަތުގެ 2މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ބ)  

އޫލިއްޔަތު ވާލުކުރެވޭނީ މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްހަތަކެތި 

އަދާކުރުމަށް އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ބޭނުންކުރަންެޖހޭނަމަ، ަކނޑައެޅޭ 

ވަކިގޮތެއްގެމަތިން ބޭުނންކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން އެފަދަ ެއއްޗެއް 

ވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، ހަ

ާވލުކުރާ ހައްޗެއް އެއެ ގޮތް  އެއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭއެފަދަ

 ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންަނންވާނެއެވެ. 

 

) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ބާވަތުގެ 3މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ޅ)  

ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންވާނެ ގޮތާއި، އެފަދަ  އިމުދަލާ

އް ބެެލެހއްޓުމަށް ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނެގޮތް އެ އެއްޗެ އިމުދަލާ

 ވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ހަ

 

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓު               R-99/2020 : ަނންބަރު ގަވާިއދު              226 އަދަދު:            50ވޮލިުއމް: 

 

 
  7 
 

ންޮކށްފައިވާ ބާވަތުގެ ) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔ4ާމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ކ)  

ހަމައެކަނި ރަސްމީ  ،ޕާސްވޯޑްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ  އެކްސަސްތަކާއި

ކެވެ. ކަނޑައެޅިގެން ފައިވާ މުވައްޒަފެއްޗެއް ދޫކުރެވިއެ އެބޭނުމަށް، 

ކުރާ ސްޕަވައިޒް އްގައި އެ މުވައްޒަފުހާލަތެ ޞަހުއްދަކުރާ ވަކި ޚާއް

އިސްވެރިއަކަށް އެންގުމަށްފަހު ެމނުވީ، މުވައްޒަފަށް ދޫކޮްށފައިވާ އެފަދަ 

ހިއްސާުކރެވިގެން  އެކްސަސްއެއް ނުވަތަ ޕާސްވޯޑެއް އެހެން މުވައްޒަފަކަށް

  ނުވާނެއެވެ.

 

ފައިވާ މުދަލެއް އިޚިދުމަތުގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދަދިވެހި ފުލުހުންގެ  (އ)  

މުވައްޒަފަކަށް ހަވާލު ތެއް ވަތަ ވަސީލަނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާތެއް ނު

ވާލުކުރާ ލިޔުމުގައި މުވައްޒަފު ހަލިޔުމުންނެވެ. މިޮގތުން ކުރަންވާނީ 

ގޭނެހެން ބަޔާންކޮށް ނވާލުވި ތާީރޚާއި ގަޑި އެހަވާލުވިކަމާއި، ހަ

 ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  

 

އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ުމވައްޒަފާ ގަިއ މި މާއްދާގެ (އ)  (ވ)  

ގޭނެހެން ނގަޑި އެ އި ވާލުކުރި ތާރީޚާހަ އި ވާލުކުރިކަމާހައެފަދަ އެއްޗެއް 

ގޮތުން . މި ރެކޯޑު ކުރެވިދާނެއެވެއިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް 

އެކަން މުވައްޒަފަށް އެންގުމަށްޓަކައި އެފަދަ  ކުރެކޯޑު ކުރާ ކޮންމެފަހަރަ

 އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް މެސެޖެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 

       ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ބޭނުމެއްކުރުމަށް  (މ)  

ތަށް މުވައްަޒފުންނާ ތެއްގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ ދައްކާގޮކުރު މުއްދަ

ވާލުކުރަންވާީނ ހަތަކެތި  ވާލުކުރާއިރު، އެހަކުރާ ތަކެތި، ހަވާލު

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ނުވަތަ އެފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް 

 މެދުވެރިކޮށް ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 

 ؛ހާަލތު އިސީލާތަކެތީގެ ބާވަތާއި ތަފު )1(   

 

 އި ރވިސް ނަންބަރާސަ އިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ނަމާތަކެތި ދޫ )2(   

 ސޮއި؛

 

 ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ބޭނުްނ؛ )3(   

 

     ވާލުކުރަންޖެހޭނަމަ، ހަތަކެތި އަނބުރާ ވަކި ތާރީޚެއްގައި  )4(   

 އެ ތާރީޚު؛ 

 

 ؛ސޮއި އިސަރވިސް ނަންބަރާ އިތަކެތި ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަމާ )5(   

 

 ރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛ތަކެތި ދޫކު )6(   
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މި މާއްދާގެ (މ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ދޫޮކށްފައިވާ  (ފ)  

ވާލުވުމަށްފަހު، އެ އެއްޗެއް ހައެއްޗެއް އަނބުރާ ގެނައުމުން އެ އެއްޗެއް 

އިރު އޮތް އިގެނައިކަމާއި، އެ އެއްޗެއް ގެަނއި ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ގެނަ

 ން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.ގޭނެެހން ލިޔުމުނއް އެހާލަތެ

 

     

ހަވާލުކުެރވިފައި ުހންނަ ތަކެތި 

 ބެލެހެއްޓުން 

އިދާރީ ބަހާތަކުގައި ޭބނުންކުރުަމށް، އެ ބަާހތަކަށް ނުަވތަ ވަިކ ވަކި  (ހ)  .8

ތެރިކަމާއެކު އުއިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ރައްކަމުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށްފަ

އްޓުމަކީ އެ އެއްޗެއް ހަވާލުޮކށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެމަިތން ބެެލހެ

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

ވާލުކޮށްފައިވާ ތަެކއްޗާއި ހައިދާރީ ބަހާތަކުގައި ބޭނުންުކރުމަށް  (ށ)  

އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އެ އިދާރީ 

    ގޮތަކީ،  ބަހާއަކުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ

 އެފަދަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާެތއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ެބލެެހއްޓުމަށް 

ފައިވާ އަސާސީ މިންގަނޑުތަކާ އިމަތުން ަކނޑައަޅަދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދު

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 

ފައިވާ ތަެކއްޗާއި ވާލުކޮށްހައިދާރީ ބަހާތަކުގައި ބޭނުންުކރުމަށް  (ނ)  

އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަްއ ބެެލހެއްޓުމަށް، ވަިކ މުވައްޒަފެއް ނުވަަތ 

 މުވައްޒަފުން އެ އިދާރީ ބަހާއަކުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 

ވާލުކޮށްފައިާވ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ހައިދާރީ ބަހާތަކުގައި ބޭނުންކުރުަމށް  (ރ)  

މެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ތަކަށް ގެއްލުއާލާތަކަށް ނުވަތަ ވަސީލަ

އެފަަދ އެއްޗެއް ބެލެހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ އިދާރީ ބަހާގެ  ހަލާކުވެއްޖެނަމަ،

     ވާލުޮކށްފައިވާ ުމވައްޒަފު އެކަން ވީއެންމެއަަވހަކަށް، ހަފަރާތުން 

ފަރާތުްނ އަންގާ  ރިޕޯޓުކޮށް، އެއެ އިދާރީ ބަހާގެ އިސް އޮފިސަރަކަށް 

 ވާނެެއވެ. ގޮތެއްގެމަތިން ޢަމަލުކުރަން

 

ވާލުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ އާލާތަކަށް ނުވަތަ ހަފަކަށް މުވައްޒަ )ބ(  

ންމެ އަަވހަކަްށ އެފަދަ ވީއެވަސީލަތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްެޖނަމަ، އެކަން 

ތަކެތި ބެެލހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ  އެއްޗެއް އެ މުވައްޒަފަށް ދޫކުރި

ފަރާތުްނ އަންގާ  ޕޯޓުކޮށް، އެރި މަތިކުރެވިފައިވާ އިދާރީ ބަހާައށް

 ގޮތެއްގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

    

ތެރިަކމާއެކު އު ރައްކަ ޞަޚާއް 

 ބަލަހައްޓަްނޖެހޭ ތަކެތި 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޭބނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކެމިކަްލ   .9

ތެރިކަމާއެކު އުކަ ރައްޞަނުވަތަ ތެޔޮ ނުވަތަ ގޭސް ުނވަތަ އެ ނޫނަސް ޚާއް



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓު               R-99/2020 : ަނންބަރު ގަވާިއދު              226 އަދަދު:            50ވޮލިުއމް: 

 

 
  9 
 

ތަކެިތ ބަހައްޓާފައި ހުންނަންާވީނ އެފަދަ ތަކެތި  ބަލަހައްޓަންެޖހޭ އެފަދަ

ފައިވާ މިންގަނޑުތަާކ އި ކަމާބެޭހ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅަބެހެއްޓުމަށް ދައުަލތުގެ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

    

ގެ ބޭނުަމށް މުކުރު ޛުޤާނޫނު ތަންފީ 

 ތަކެތި އިތަކާ ވާލުކުެރވޭ އާލާތްހަ

 ގެްނގުޅުން 

ކުރުމުގެ ގޮުތން ފުލުހުންގެ ވާިޖބު އަދާުކރުމުގައި ޛުޤާނޫނު ަތންފީ (ހ)  .10

ބޭނުންކުރާ އާލާތެއް ނުވަަތ އެއްޗެއް ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި 

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކަިއ، މުވައްޒަފުެގ އަތަށް އެ މުވައްޒަުފ ބޭުނންުކރުމަށް 

   ތަކެތި ބަހައްަޓންވާީނ  އިތަކާށްފައި ވީނަމަވެސް، އެފަދަ އާލާތްދޫކޮ

ވަގުތަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ  އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފު އެ އެ

އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާތުން ބަހާގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ދޫކުރި 

ގޮތުން އެފަަދ ތަކެތި ފައިވާ ވަކި ތަނެއްގައެވެ. މިއިކަނޑައަޅަ

ރީ ބަހާއެއްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޖެހޭ ތަންަތން އެ އިދާ ބަހައްޓަން

 ޕްރޮސީޖަރގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އެއްވެސް އާލާތެްއ ނުވަތަ  (ށ)  

އެއްޗެއް މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ޑިއުޓީ ނިންމާފައި ދަުމން ަބހައްަޓންޖެހޭ 

 ންނުވާނެއެވެ.ގެްނގޮސްގެ ގެއަށްތަނުގައި ނުބަހަްއޓައި 

 

ތަކެތި  މި މާއްދާގައި (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެފަދަ (ނ)  

ތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަްށ ބޭނުންާވނެ އެކަށީގެންވާ ިއންތިޒާމު އުރައްކަ

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހަަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 

     

ހަވާލު ކުރެވިަފއި ހުންނަ ތަކެތި 

 ދިުނން  އަނުބރާ

ށް ބޭނުންާވ ވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަހަމުވައްޒަފަކާ  (ހ)  .11

ވާލުކޮްށފައިވާ ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހަ ނުވަތަ މުވައްޒަފާ

ހިނދަކު  އިއިމީކޮްށ، ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހަވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާ

ައންނަނިިވ  ކެތިތަާވލުކުރެވޭ އާލާތެއް ނުވަތަ ހަބޭނުންކުރުމަށް 

އެ އެއްޗެއް ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ލަތްތަކުގައި ޙާ

ވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ ހައެފަދަ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން

 ވެ. އެވާލުކުރަންވާނެހައަނބުރާ 

 

 ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަދަލުވުން؛ )1(   

 

 ވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިމުމުން؛ހަ )2(   

 

 މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭފަދަ ދިގު ޗުއްޓީއަކަށް ދިއުން؛ )3(   

 

 ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކުރުން؛ )4(   
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 ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމުން؛ )5(   

 

 ފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުން؛ވަޒީ )6(   

 

އް ިދމާވެގެން ހާަލތެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެ (ހ) ގައިމި މާއްދާ (ށ)  

މުވައްޒަފަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާތެއް އަނބުރާ 

އަދި ތަކެއްޗާ ހަވާލުވި ވާލުކުރި ާތރީޚާއި ގަޑި ހަވާލުކޮށްފިނަަމ، ހަ

 ގޭނެެހން ލިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ. ނއެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

) ވަނަ 6) ވަނަ ނަްނބަރުން ެފށިގެން (4މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)  

އް ހާލަތެޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންޮކްށފައިވާ  ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް

ވަކި މުއްދަތެއްގެ ، މުވައްޒަފަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްދިމާވެގެން 

ލުކުރުމަށް އެންގުުމން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ެއއްޗެއް ވާހަ ތެރޭގައި 

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު  24ޙަވާލުނުކޮށް އެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް 

ގައި ބެލެވޭނީ، އެ މީހަކު ދިވެހި ފުުލހުންގެ ހާލަތު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، އެ

 ވެ. ކަމަށެ ވީޚިދުމަތުގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރުފޯރު

 

     

ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްަތއް އެެހން 

 ފަރާތެްއގެ ބޭުނމަށް ދޫުކރުން 

ފައިވާ ހަިތޔާރާއި، އިގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދަދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު (ހ)  .12

ކުރުމުގައި ބޭނުްނކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި އާލާތްތައް ޛުޤާނޫނު ތަްނފީ

 ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ފިޔަވައި، އެހެން ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި

ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އް މެދުވެރިވެގެން، ަވގުތީގޮތުން ބޭުނންހާލަތެ

ިލއްޔަތު މާ(ދައުލަތުގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު އްސަސާއަކަށް، އަމު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތިން ޤާނޫނާ) 

 ވިދާނެއެވެ. ދޫކުރެތެރެއިން އުސޫލެއްގެ 

 

އްގައި ހާލަތެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަދަ  (ށ)  

ދައުލަތުގެ މުޢައްސަސާއެއް ފިޔަވައި އެނޫން ޢާންމު ފަރާތަކަށް އެއްޗެއް 

   ފަރާތަކަށް އެ އެއްޗެއް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން  ދޫކުރަންވާނީ، އެ

ކަތަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މަސައް

ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތާމެދު ޢާންމު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތާއި 

އޮންނަ އިތުބާރަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެކަން 

 ޔަޤީންވާނަމައެވެ.

 

 ބޭނުމަށް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ރަސްމީ (ހ)  .13 ވަސީލަތްަތއް ބޭުނންކުރުން 

މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދީަފއިވާ އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް 
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 ލުތަކާބޭނުންކުރަންވާީނ، އެ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދެމެެހއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަސީލަތް 

 ބޭނުންކުރެވޭނެފަދަ ޮގތަށެވެ.

  

ރަސްމީ ބޭނުމެއް ފިޔަވައި އެނޫން ބޭނުމަކަށް އެއްވެސް ވަސީލަތެއް،  (ށ)  

ލިބިގެން، އެފަދަ  އެއް ހުއްދަޞަބޭނުންކުރަންވާީނ، އެކަމަށް ޚާއް

އްގައި އެފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ މިްނވަރަކަށް ހާލަތެ

 އެކަންޏެވެ.

 

ފަށް މުަވއްޒަރަސްމީ ބޭނުންކުރުމަށް ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  (ނ)  

ދޫކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެެހން އެއްވެސް، ގެޖެޓެއް ނުވަތަ އާލާތެއް 

ވާނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ނެޓްވާރކް ސިސްޓަމަކަށް ގުޅަން

ތެރޭގައި ބޭުނންކުރަންވާނީ ިލޔުމުން  ގެސިސްޓަމް ކްރނުވަތަ އެ ެނޓްވާ

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

 

މުަވއްޒަފަށް ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ރަސްމީ ބޭނުންކުރުމަށް (ރ)  

ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ނެޓްވާރކް 

ސިސްޓަމަކަށް ގުޅަންވާނީ، ނުވަތަ ކަކަށް ނުވަތަ ރފިޔަވައި އެހެން ނެޓްވާ

 ބޭނުންުކރަންވާނީ ކެއްގައިރދަ ސިސްޓަމެއްގައި ނުވަތަ ނެޓްވާފައެ

 އްދަ ލިބިގެންނެވެ.ލިޔުމުން ހު

     

ޭބނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަގުބޮޑު  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދިވެހި (ހ)  .14 އިންުޝއަރ ކުުރން 

މިގޮތުން އަންނަނިވި މުދާ އިންޝުއަރ ކުރަން ވާނެއެވެ.  އިތަކެއްޗާ

  އިސްކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.ޞަތަކެތި އިންޝުއަރ ކުރަން ޚާއ

 

 ؛ފަހަރުކަނޑު އުޅަނދުދުފަހަރާއި ޅަނއެއްގަމު އު )1(   

 

ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  )2(   

 ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ޢިމާރާްތތައް؛

 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭުނމަށް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތްތަްއ؛ )3(   

 

 މި ނޫނަސް މިފަދަ އަގުބޮޑު މުދާ. )4(   

 

ތަކެތި  އިމުދަލާ އިއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރާމި މާ (ށ)  

(ދައުލަތުގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،އަރެންސް ކުރުމުގައިޝުއިން

ފައިވާ އިލަ އިެއ ޤާނޫނުގެ ަދށުން އެކުލަވަ ،މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި

އެއްގޮތްާވގޮތުގެމަތިން  ދާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއި
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އަރެންސް ކުރުމުގެ އެންމެހައި މަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިންޝުޢަ

ކަންތައްތައް ކުރަންވާީނ، ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ާމލީ ަކންކަން 

  ފަރާތުްނ ނުވަތަ ވާލުކޮްށފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެހަބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

 ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.  އެ

 

 އިމުދަލާ އިއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުޅަނދުފަހަރާމި މާ (ނ)  

     ލިއްޔަތު މާ (ދައުލަތުގެ 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ތަކެތި

ގަވާއިދާ އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ،އާއިޤާނޫނު) 

އިންޝުައރެންސް  ،ކުރުމާއި އަރްނޝުއިއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

    ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ކުލައިމް ކުރުމުގަ

 ވާލުކޮށްފައިވާ އިދާީރ ބަހާގެ ހަމާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

) މަްސދުވަހުގެ (ތިނެއް 3ުކރަން ފަށާތާ މަލުޢަފަރާތުން މި ގަވާއިދަށް 

 ންވާނެއެވެ.ލާއިތެރޭގައި އެކުލަވަ

 

މުދާކަމަށް  އި، އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި (ރ)  

 -/500,000މުދަލެއްގެ އަގު ފައިއެވަނީ، އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ބުނެ

ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގެ މުދަލަށް ނުވަތަ  )(ފަސްލައްކަ

 ތަކެއްޗަށެވެ.

     

ނދުފަަހރު ބެލެެހއްޓުމާއި އުޅަ

 ުކރުން ބޭނުން

މު އްގަފައިވާ އެއިިއ ބޭނުންކުރުމަށް ޯހދަޚިދުމަތުގަދިވެހި ފުލުހުންގެ  (ހ)  .15

  ގެންގުޅެ ބޭނުންކުަރންވާނީ،  ފަހަރުކަނޑު އުޅަނދު އުޅަނދުފަހަރާއި

 މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭގޮތުން އަންަނނިވި ކަންކަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  (ށ)  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30އް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ، އުސޫލެ

ބެެލެހއްޓުމުގެ  ފަހަރުނޑު އުޅަނދުކަ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަާރއި ތެރޭގައި

 އި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތުގެވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރީ ބަހާއާހަޒިންމާ 

 އާދާރީ ބަހާވާ އިއިވާލުކުރެވިފަހަލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ިޒންމާ މާ

   ންވާނެއެވެ.ލާއިޅިގެން އެކުލަވަގު

 

 ؛ބަލަހައްޓާނެ ޮގތާއި، ޭބނުންކުރާެނ ގޮތް )1(   

 

 ؛ގަރާޖުކުރާނެ ގޮތް ނުވަތަ ފައްތިޔާކުރާނެ ގޮތް )2(   

 

ގޮތުގެ ރިކޯޑާއި، ތެޔޮ ބޭނުންކުރެވޭ  އުޅަނދު ބޭނުންކުރި )3(   

 ؛މަރާމާތުކޮށް ބަލަހަްއޓާނެ ގޮތް މިންވަރާއި،
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ދައުލަތުގެ އެހެނިެހން އިާދރާތަކަށް ކޮށްދޭ ަދތުރުތަކާއި  )4(   

 ؛ގޮތް ނަގާނެ އަގު މަސައްކަތްތަކަށް

 

ދުއްވަންވާީނ، އެ އުަޅނދެއް  ފަހަރުއުޅަނދުދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ  (ނ)  

ކުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިަފއިވާ ފަރާތްތަ

އުޅަނދު ދުްއވުމަށް ކެވެ. އެ ވާ މުވައްޒަފެފައިއިކަނޑައަޅަ

ފައިވާ މުވައްޒަފު ނެތްނަމަ، އެފަދަ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ އިކަނޑައަޅަ

 އުޅަނދު ދުއްވުމަްށ ހުއްދައެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މުވައްަޒފަކަށް 

އް ދިމާވެގެން އުޅަނދެއް ދުއްވަން ހާލަތެއެވެ. އަދި އިމަޖެންސީ ދެވިދާނެ

އެފަދަ އުޅަނދެްއ ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް މީހަކު  ޖެހިއްޖެނަމަ،

 ކުރެވިދާނެއެވެ.  އްވުމަށް ހުއްދަނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އުޅަނދު ދު

ދިވެހި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި،  )ރ(  

ފައިގެން ެގންގުޅޭ ކުއްޔަށް ހިފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުަމށް 

ގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ދިވެހި ުފލުހުންގެ ފަހަރުއުޅަނދު

ކޮށް ރެކޯޑުލިޔުމުން  ގޮތެއްގެމަތިންން ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތު

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.  

ވޭ ކުރެ ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރެކޯޑު) ގައި ބަޔާރމި މާއްދާގެ ( )ބ(  

ރާތުން ބަހާއެއްގެ ފަ އިދާރީ ކަން އެ ލަހަްއޓާއަދާހަމަކޮށް، ބަ މައުލޫމާތު

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

ގެ މުވައްޒަފުންދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު،  )ޅ(  

ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިުދމަތުގެ  ،އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރަްނވާނީ

 ވެ. އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެލާ ސޫފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އު

 

    

 

އިާމރާތެއް ުނވަތަ ިބމެއް ުކއްޔަށް 

 ހިފުން

ޤާނޫުނ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޭބނުމަށް ބިމެއް ނުަވތަ އިމާރާތެއް  (ހ)  .16

އެ ޤާނޫނުގެ  ،(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2006/3ނަންބަރު 

 ފައިާވ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އިލައިދަށުން އެކުލަވަ

ންގެ މަތިން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިވެހި ފުލުހުވާގޮތުގެއެއްގޮތް

 ޚިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ބިމެއް ނުވަތަ  (ށ)  

އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ ކުއްޔަށް ހިފަންވާނީ ދިވެިހ ުފލުހުންގެ 

ށްފައިާވ އިދާރީ ވާލުކޮހަންކަން ބެެލެހއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޚިދުމަތުގެ މާލީ ކަ

 ބަހާގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްޔަށް ހިފާ ގައި ) ށމި މާއްދާގެ ( )ނ(  

ދެފަރާތުގެ ދެެމދުގައި  ،އިމާރާތެއް ނުވަތަ ބިމެއް ކުއްޔަށް ހިފަންވާނީ 

 ވޭތުގެ ދެމެދުގައި ވެމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މިގޮތުން ދެފަރާވެވޭ އެއްބަސްވު

ލު ސީަތފު ތަނުގައި ހުރި މުދަލުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުއްޔަށް ހިފާ

ލިސްޓުގައި މުދަލުގެ  ލާއިއެކުލަވަ ،މިގޮތުންންވާނެއެވެ. ލިސްޓެއް ހިމަނަ

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ހާލަތުސީލާއި ތަފު

 

ލާ ން އެކުލަވައިގެ (ނ) ގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިމި މާއްދާ (ރ)  

 އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި ކަްނކަން ހިމަންންވާނެއެވެ.

 އެއްބަސްވުމުގެ ބޭނުން؛ )1(   

 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު؛ )2(   

 ކުއްޔާއި، ކުލި އަދާކުރާނެ ގޮތް؛ )3(   

 ންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް؛ ސަމާލުކަމެއް ދޭޞަވަކި ކަމަކަށް ޚާއް )4(   

 އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް؛ )5(   

 އެޑްވާންސް ފައިސާއާ ގުޅޭ ކަންކަން؛ )6(   

 އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ) 7(   

 ގޮތް؛

 އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުުމގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް. )8(   

     

ފައިވާ އެންމެހައި މުދަލާއި އިމަށް ހޯދަހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޭބނުދިވެހި ފުލު (ހ)  .17 މަރާާމތު ކުރުން 

 މަށް ބޭނުންކުރާ އާާލތްތައްފުލުހުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރު ،ތަކެއްޗާއި

ފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މަރާމާތުކުރުމަށް ގެންދަންވާީނ، ކަނޑައެޅި

ގެ ށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާވާލުކޮހައެއްޗެއް ކުރުމަށްފަހު، އެ ރެކޯޑު

 އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ ފުލުހުންގެ އިމާރާތުގެ  (ށ)  

ދިވެހި ފުލުހުންގެ މަރާމާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންާވނީ 

ވާލުކޮށްފައިާވ އިދާރީ ހަޚިދުމަތުގެ މާލީ ކަންކަން ބެެލެހއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

 ބަހާގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.
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ގޯތިތެޭރަގއި ރުްއަގސް އިްނދުާމއި 

 ކެނޑުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ގޯތިތެރޭގައި ރުއްގަސް  (ހ)  .18

 ވެރިއެއްގެ  ވާލުވެހުރި އިސްހަ ކާއެ ފުުލހުންގެ ަމރުކަޒައިންދަންވާނީ 

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.  

 

އެހެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ  (ށ)  

ނުވަތަ ކަނޑަންވާނީ ގަސް އިންދަންވާނީ އްބިންތަކުގައި ރުފަރާތެއްގެ 

ނުވަތަ  އެވެ.ގަހޯދުމަށްފަހުލިޔުމުން އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްަދ 

ހިފުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެފަދަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

އާއި ފުލުހުންނަށް ތެރޭގައިމާރާތެއްގެ ގޯތިފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  ދިވެހި (ނ)  

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހުންަނ ލަކުޑީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ރުއްގަސް 

 އިދާރާއިން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ  ،ކެނޑުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ

މަތިްނނެވެ. މިގޮުތްނ ކެނޑޭ ލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެސޫފައިވާ އުއިކަނޑައަޅަ

އެ ަތނެއް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ަބހާއިން ރުއްގަހުގެ މައުލޫމާތު 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ  (ރ)  

ގަސް އްންމު ފަރުުދންގެ ބިްނތަކުގައި ހުންނަ ރުއިމާރާތްތަކާއި އާ

) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު ނމި މާއްދާގެ (ކެނޑުމުގައި 

 ހިނގާނެއެވެ.

 

     

 ، ުމދާމުދާ ނީލަން ކިޔުާމއި

 ލުން އިނައްތަ 

ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުގައި ޭބނުންކުރާ މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި ުފުލހުންގެ  (ހ)  .19

އް މާރާމާތު ނުކުރެވޭ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، ނުވަަތ ބޭނުްނނުކުރެވޭވަރު ވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ 

ލުމަށްޓަކަިއ، އެތަކެތި ަބލަހައްޓާ އިތި ނީލަންކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތަތަކެ

 ނެއެެވ.ބަހާގެ ފަރާތުން މާލީ ކަންކަން ަބލަހައްޓާ ބަހާއަށް ޮފނުވަންވާ

 

މުދާ ގޮތުގެ މަތިްނ  ަބޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

ނީލަންކިޔުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތުގެ މުާދ ނުވަަތ  ގައިލުމުއިތަނައް

 ގަވާއިދާ  އިޤާނޫނާ ގެމާލިއްޔަތުލެއް، ދައުލަތުގެ ސޫއު

ތައް އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިްނ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މާލީ ކަންތައް

ަބހާއިން ވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ހަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންާމ 

 ލަންވާނެއެވެ.އިއެކުލަވަ
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ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި  (ހ)  .20 ގެއްުލމުގެ ބަދަލު ހޯުދން 

ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި 

 މުވައްޒަފަކު އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ގެްއލުމެއް ލަތްތަކަށްސީވަ

ލިބިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ހަލާކުވެްއޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް މަރާމާތުކުރުމަށް 

       ނުވަތަ އެއާ އެއްފަދަ އެހެންއެއްޗެއް ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

މުވައްޒަފަކު ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ބަދަލު ނެގުމުެގ ގޮތުން  އެ

  މުވައްޒަފުމުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމަށް،  ،ހޭ ފައިސާއްކަންޖެދަ

 މުސާރައިން އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. އެއްބަސްވާނަމަ، 

 

އް މެދުވެރިވެގެްނ، މުަވއްޒަފުގެ ހާލަތެމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  (ށ)  

ލެއް މުވަްއޒަފުންގެ ސޫމުސާރައިން ކެނޑުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އު

 ންވާެނއެވެ.ލާއިއިދާރީ ަބހާގެ ފަރާތުން އެކުލަވަ ތައްތައް ބަލަހަްއޓާކަން

 

     

އިންޓެލިޖެްނސަން ޭބނުންވާ 

 މުދަލާއި ަފއިސާ ބޭނުންުކރުން 

ކަތަށް ޭބނުންވާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ މަސައް (ހ)   .21

      ހޯދުމުގައި އާލާްތތަކާއި ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް ބައެއް މުދަލާއި

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތައް އިސްތިސްނާކުރުމުގެ 

 ލިބގެންވެއެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށްއިޚްތިޔާރު 

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްތިސްނާކުރެވޭ  (ށ)  

ފް ޕޮލިސް ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ކޮމިޝަނަރ އޮ

) ތިނެއް( 3 ފަށާތާ މަލުކުރަންޢަ ގަވާއިދަށް މިކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން 

  .ންވާނެއެވެލާއެކުލަވައި ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

 

     

ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭުނންޮކށްފައިވާ ގޮތުްނ  މި  .22 މާނަކުރުން 

ހިނދަކު، އަންނަިނވި ޢިބާރާތްތަކާއި  އިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހަކަނޑައެޅި

ލަފްޒުތަކަށް ދެވިފައިވަީނ، ެއ ޢިބާރާތްތަކާއި ަލފްޒުތަކާ ުގޅިގެން ތިރީގައި 

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 

 

ލަތްތަކާިއ، ވަސީލަތްތަްއ "ތަކެތި" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ، ސާމާނާއި، އާ (ހ)  

 ވާ ގޮތަށެވެ.ޝާމިލު

 

ގަވާއިދު  ،ޔަތުގެ ގަވާިއދު" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ"ދައުލަތުގެ މާލިއް (ށ)  

    (ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އާއި  R-20/2017ނަންބަރު 

 އެ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓު               R-99/2020 : ަނންބަރު ގަވާިއދު              226 އަދަދު:            50ވޮލިުއމް: 
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ވާއިުދ ގަ ގައި މިދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ،ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީގަ މި  .23 މަލުކުރުން ޢަގަާވިއދަށް 

 ން ފެށިގެންެނވެ.ޚުޝާއިޢުކުރާ  ތާރީ

 

_______________________________ 

 


