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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 

 

 ގެންގުޅެ،އާލާތްތައް  ،އި ތްތަކާ ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި، ވަސީލަ 

 ވާއިދު ގަ ތަކެތީގެ ބޭނުންހިފުމާބެހޭ  ބަލަހައްޓައި، އެ 

 

   

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

   ) ަވނަ ނަންބަރުްނ 11ވަނަ މާްއދާގެ (ނ) ެގ ( 133ޤާނޫނު) ގެ 

ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިާވ، ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ައދާކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ވަސީަލތްަތއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހަަމތަކާއި، ފުލުހުންެގ 

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާާލތްތައް ގެންގުޅުމާއި، މަސްއޫ

ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ތަކެތީގެ ޭބނުންހިފުމާ ގުޅޭ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވ  (ށ)  

ކާއި އާާލްތތައް ގެންގުޅެ، ބަލަހައްޓަިއ، ެއ ތަކެތީގެ ސާމާނާއި، ވަސީލަތްތަ

 ބޭނުންހިފުާމބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

      މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް  .2 ގަާވިއދުގެ ަމުގސަދު  

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަަތްށ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކުރުމުގެ 

ކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމާއި، ފުލުހުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަމަތަ

އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ތަކެތި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅުމުގެ 

ހަމަތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، އެ ތަކެތީގެ ޭބނުންހިފުމާިއ ބެލެހެއްޓުމުގަިއ 

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާއި 

 މި ގަވާއިދު ހިންގާ ތަންފީޛު ކުާރނީ، ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުްނނެވެ.  .3 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 
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މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް 

ބޭނުންުކރާ އާލާތްތަކާިއ، މުދަާލއި، 

 ތަކެތީގެ އިްނވެންްޓރީ ބެލެހެއްޓުން 

ެގ ބޭުނމަށް ހޯދާ އެންމެހައި މުަދލާއި ަތކެއްޗާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު (ހ) .4

ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ާއލާތްތަކުެގ 

(ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ  R-20/2017އިންވެންޓްރީ، ގަވާއިދު ނަންބަުރ 

ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަލަހަްއޓާެނ ނިޒާމެއް 

 ވެ.ޤާއިމުކުރަންވާނެއެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމަކީ،  (ށ)  

މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި އާލާތްތައް މަރުކަޒީކޮށާއި ލާމަރުކަޒީކޮށް އަދާހަމަކޮށް، 

 ބެލެހެއްޓޭ ނިޒާމަކަށް ވާންާވނެއެެވ.

ތަކެއްޗާއި  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުދަލާއި (ނ)  

      އާލާތްތަކުގެ އިންވެންޓްީރ މަރުކަޒީގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ، 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ 

ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާެގ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒީކޮށް 

އާލާތްތައް ހަވާލުކޮށްފައިާވ ބެލެހެއްޓުމަކީ، އެފަދަ މުދަލާިއ ތަކެއްޗާއި 

 އިދާރީ ބަހާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި ފުލުހުންގެ  (ރ)  

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ އާލާތްތައް، އެއް ބަހާއިްނ އަނެއް 

ށް އެންމެ ބޮޑަށް ބަހާއަށް ބަދަލުކުރަންާވނީ، އެ އެއްޗެއް އެ ހިނދަކަ

ބޭނުންޖެހިފައިވާ އިދާރީ ބަހާއަކަްށ އިސްކަންދިނުމަށް ސަމާލުކަންިދނުމާއެކު، 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މާީލ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ބަހާއިން ކަނޑައަޅާ 

 ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. 

     ދާ ތަކެތީެގ ތެރެއިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ހޯ (ހ) .5 ސްޓޮކް  ބެލެހެއްޓުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް، ނުަވތަ އެ ތަކެތި 

އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ތަަންށ ޚިދުމަތް  ބޭނުންކޮށްެގން އެހެން އެއްޗެއް

އެންމެހައި ތަކެތި، ގަވާއިދު  ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދަިއފައި ބަހައްޓާ

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތްވާ  (ދައުަލތުގެ R-20/2017ނަންބަރު 

ގޮތުގެ މަތީން ސްޓޮކަށް ވައްަދއި، މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި އެފަދަ ތަކެތީެގ 

 ސްޓޮކް ބަލަހައްޓައި، ސްޓޮކް ާބކީކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. 

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މަރުކަޒީކޮށް (ށ)  

ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ިއތުރުން، ރީޖަންތަކުގައި ނުވަތަ ައތޮޅު ޕޮލިސް 
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ސްޓޭޝަންތަކުގައި ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ބޭުނންކުރުމަްށ މަރުކަޒީ 

ސްޓޮކުން ގަނޑުކޮށް، ނުވަތަ ސްޓޮކްކުރެވޭ މިންވަރަށް ދޫކުރާ ތަކެއްޗާއި، 

ނެއްގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭ މަރުކަޒީ ސްޓޮކުން ގެނައުމަކާ ނުލައި، ސީދާ އެ ތަ

އެ ތަނަކުން  ،ސްޓޮކް ބާކީކޮށް ،ތަކެތި އެ ތަނެއްގެ ސްޓޮކަށް ވައްދައި

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

         މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  (ނ)  

          ،ސްޓޮކް ބަލަހައްަޓންވާނީ، ަމރުކަޒީ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުެގ ނިޒާމު

 ފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.ސޮފްޓްވެއަރއަކުން ގުޅައިލެވިއެއް 

      ސްޓޮކް ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ސްޓޮކް ެބލެހެއްޓުމަށް  (ރ)  

ވަކި މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅައި، އެކަން ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކާ 

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ރިޔަށް ގެންދަންވާނީ، އެ ސްޓޮކެއް ސްޓޮކުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކު (ބ)  

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާއެކު، ސްޓޮކް 

 ވެ.ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެ ުހންނަ މުަވއްޒަފެކެ

ރީޖަންތަކަށް ނުވަތަ ައތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ނުވަަތ ވަކިވަކި  (ޅ)  

ތި ދޫކުރާީނ، ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ސްޓޮކަށް ބޭުނންވާ ތަކެ

ޚިދުމަތުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ 

   ބަހާއަށް، ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ެބުލމަށްފަހު، 

 އެ އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންނާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  (ހ) .6  ހަވާލުކުުރން މުަވއްޒަފުްނނާ ތަކެތި

އަދާކުރުމަށް ހަވާލުކުރާ ތަކެއްޗާއި، ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތެއް 

   ކުރުމަށް ހަވާލުކުރާ އެންމެހައި ތަކެއްޗާއި އާލާތްތައް ހަވާލުކުރަންވާނީ، 

 ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.މި މާއްދާގައި ބަޔާ

ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި އާލާްތތަކާއި ވަސީލަތްތައް މުަވއްޒަފުންނާ  (ށ)  

ހަވާލުކުރުމުގައި އޭގެ ބާވަްތަތއް ބެހިގެންވަީނ އަންަނނިވި ބައިތަކުގެ 

 މައްޗަށެވެ.

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުލުހަކާ  ޤާނޫނު ތަންީފޛު )1(   

 މާނާއި އާލާތްތައް؛ހަވާލުކުރެވޭ ސާ
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 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ ތަކެތި؛ )2(   

ވާލުކުެރވޭ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުަމށް ހަ )3(   

 މުދަލާއި ތަކެތި؛

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަްއ ބޭުންނކުރުމަށް ދީފައިވާ އެކްސަސްތަކާއި  )4(   

 ވޯޑްތައް؛ޕާސް

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ބާަވތްތަކުގެ ތަކެއްޗާއި އާލާތްތަްއ  (ނ)  

ވެސް ހިެމނިގެންދާީނ  ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮުތން ފޯރުކޮށްީދފައިވާ ވަސީލަތްތައް

ފައިވާ އެ އެއްޗެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ޒިންމާވާގޮތަށް ދޫކޮށް

 ކަމުގައެވެ. ވަސީލަތެއް

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބާވަތުގެ 1މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ރ)  

ސާމާނާއި އާލާތްތަކަކީ، ހަމައެކަނި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ތަކެއްޗެވެ. 

މިގޮތުން ވަގުތީގޮތުން ނުަވތަ ދާއިމީކޮށް ފުލުހަކާ ހަވާލުކޮށްފައިާވ އެފަދަ 

ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުްނ  ހައި ހިނދަކުއެއްޗަކީ އެ ފުލުހަކު ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި

ހަވާލުކުރާ  އެ އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ނިމުމަކަށް އައުމާހަމައަށް ބޭނުންކުރުމަށް

 އާލާތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބާވަތުގެ 2މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ބ)  

ނީ މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކެތި ހަވާލުކުރެވޭ

ެޖހޭނަމަ، ކަނޑައެޅޭ  އަދާކުރުމަށް އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ބޭނުންކުރަން

ވަކިގޮތެއްގެ މަތީން ބޭނުންުކރުމަށެވެ. މިގޮތުން އެފަދަ އެއްޗެއް 

ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، 

އްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް، އެ އެއްޗެއް ހަވާލުކުރާ އެފަދަ އެ

 ޔާންކޮށްފައި އޮންަނންވާނެއެވެ.ލިޔުމުގައި ބަ

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބާވަތުގެ 3މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ޅ)  

މުދަލާއި ތަކެތި ބެލެހެްއޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނެ ގޮތާއި، އެފަަދ މުދަލާއި 

މެދު ޢަމަލުކުރަންވާެނ ގޮތް، އެ އެއްޗެއް ބެލެހެއްޓުމަްށ ތަކެއްޗާ

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބާވަތުގެ 4މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ކ)  

މީ އެކްސަސްތަކާއި ޕާސްވޯޑްތައް ބޭނުންކުރަންވާީނ، ހަމައެކަނި ރަސް
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ބޭނުމަށް، އެ އެއްޗެއް ދޫކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ. ކަނޑައެޅިގެން 

ހުއްދަކުރާ ވަކި ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި އެ މުވައްޒަފު ސުޕަވައިޒްކުރާ 

އިސްވެރިއަކަށް އެންގުމަށްފަހު މެނުވީ، މުވައްޒަފަށް ދޫކޮށްފަިއވާ އެފަދަ 

 ހިއްސާކޮށްގެން އެކްސަސްއެއް ނުވަތަ ޕާސްވޯޑެއް އެހެން މުވައްޒަފަކާ

  ނުވާނެއެވެ.

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދައިފައިާވ މުދަލެއް  (އ)  

   ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާތެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް މުަވއްޒަފަކަށް 

ހަވާލު ކުރަންވާނީ ލިޔުމުްނނެވެ. މިގޮތުން ހަވާލުކުރާ ލިޔުމުގައި، މުވައްޒަފު 

ކަމާއި، ހަވާލުވި ތާީރޚާއި ގަޑި އެނގޭނޭހެން ބަޔާންކޮށް ހަވާލުވި

 ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (އ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މުވައްޒަފާ  (ވ)  

އެފަދަ އެއްޗެއް ހަވާލުކުރިކަމާއި، ހަވާލުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގޭނޭހެްނ 

އް މެދުވެރިކޮށް ރެކޯޑު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެ

ފަހަރަކު، އެކަން މުވައްޒަފަށް އެންގުމަށް ޓަކައި، އެފަަދ  ރެކޯޑުކުރާ ކޮންމެ

 އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް މެސެޖެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

        ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ބޭނުމެއް ކުރުމަށް  (މ)  

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ުމވައްޒަފުންާނ 

ހަވާލުކުރާ ތަކެތި ހަވާލުކުރާއިރު އެ ތަކެތި ހަވާލުކުރަންވާނީ، އަންނަނިިވ 

މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ނުަވތަ އެަފދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ެމދުވެރިކޮށް 

 ފަހުގައެވެ.ރެކޯޑު ކުރުމަށް 

 ަލތު؛ ބާވަތާއި ތަފުސީލާއި ހާތަކެތީގެ )1(   

 ތަކެތި ދޫކުރެވުނު މުވައްޒަފުެގ ނަމާއި، ސަރވިސް ނަންބަާރއި، )2(   

 ސޮއި؛

 ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ބޭނުްނ؛ )3(   

ޖެހޭނަމަ،       ތަކެތި އަނބުރާ ވަކި ތާރީޚެއްގައި ހަވާލުކުރަން )4(   

 އެ ތާރީޚު؛ 

 ؛، ސަރވިސް ނަންބަރާއި، ސޮއިތަކެތި ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި )5(   
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 ތަކެތި ދޫކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި. )6(   

މި މާއްދާގެ (މ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދޫކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް  (ފ)  

އެ އެއްޗެއް ހަވާލުވުމަށްފަހު، ެއ އެއްޗެއް  ،އަނބުރާ ގެނައުމުން 

އާއި، ގެނައިއިރު އޮތް ގަޑި ،ގެނައިކަމާއި، އެ އެއްޗެއް ގެނައި ތާރީޚާއި

 ހާލަތެއް އެނގޭނޭެހން ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ހަވާލުކޮށްފައި ހުްނނަ ތަކެތި 

 ބެލެހެއްޓުން 

އިދާރީ ބަހާތަކުގައި ޭބނުންކުުރމަށް، އެ ބަާހތަކާ ނުވަަތ ވަކިވަކި  (ހ) .7

އެކު ވެސް ރައްކައުތެރިކަމާ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް

ފައިވާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ ަމތީން ެބލެހެއްޓުމަކީ އެ އެއްޗެއް ހަވާުލކޮށް

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އިދާރީ ބަހާތަކުގައި ބޭނުންކުރުަމށް ހަވާލުކޮށްފައިާވ ތަކެއްޗާއި އާލާތްތަކާިއ  (ށ)  

 ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތެއް، އެ އިދާރީ ބަހާއަކުން 

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކީ، އެފަދަ އެއްޗެއް ނުވަަތ 

އާލާތެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ެބލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުން 

މަތީން  ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަސާސީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ކަނޑައަޅާ ގޮތެއް 

ދާރީ ބަހާތަކުގައި ބޭނުންކުރުަމށް ހަވާލުކޮށްފައިާވ ތަކެއްޗާއި އާލާތްތަކާިއ އި (ނ)  

           ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުަމށް، ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަަތ 

 ބަހާއަކުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ވަކި މުވައްޒަފުންތަކެއް އެ އިދާރީ 

ފައިާވ އެއްޗަކަށް ނުވަަތ އިދާރީ ބަހާތަކުގައި ބޭނުންކުުރމަށް ހަވާލުކޮށް (ރ)  

އާލާތަކަށް ނުވަތަ ވަސީލަތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ 

ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ އެއްޗެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އިދާރީ ބަހާގެ 

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް، އެ އިދާރީ  ފަރާތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވަްއޒަފު،

ްނ ރިޕޯޓުކޮށް، އެ ފަރާުތން އަންާގ ގޮތެއްގެ ބަހާގެ އިސް އޮފިސަރަކަށް އެކަ

 ވާނެއެވެ. މަތީން ޢަމަލުކުރަން

މުވައްޒަފަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިާވ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ އާލާތަކަށް ނުވަަތ  (ބ)  

އެފަދަ އެއްޗެއް އެ ުމވައްޒަފަށް ކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްެޖނަމަ، ވަސީލަތަ

     ތިކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާއަށް، ތަކެތި ބެެލހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަ ދޫކުރި

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން ރިޕޯޓުކޮށް، އެ ފަރާތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ 

 ން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.މަތީ
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ޚާްއޞަ ރައްަކއުތެރިަކމާއެކު 

 ބަލަހައްޓަްނޖެހޭ ތަކެތި 

ކެމިކަލް  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ .8

  ނުވަތަ ތެޔޮ ނުވަތަ ގޭސް ނުަވތަ ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންެޖޭހ 

އެ ނޫން އެފަދަ ތަކެތި ބަހައްަޓއިފައި ހުންނަންވާީނ، އެފަދަ ަތކެތި ބެހެއްޓުމަްށ 

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

 .ންނެވެމަތީ

ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުުރމުގެ ބޭނުަމށް 

ހަވާލުކުެރވޭ އާލާތްތަާކއި ތަކެތި 

 ގެްނގުޅުން 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި  ޤާނޫނު ތަންފީޛު (ހ) .9

    ބޭނުންކުރާ އާލާތެއް ނުަވތަ އެއްޗެއް ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި 

މުވައްޒަފު ބޭުނންކުރުމަށް  ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކަިއ، މުވައްޒަފުގެ އަތަށް އެ

     ނަމަވެސް، ެއފަދަ އާލާތްތަކާއި ތަެކތި ބަަހއްޓަންވާީނ  ދޫކޮށްފައި ވީ

އެ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަށް މުވަްއޒަފު އެ ވަގުތަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ 

ބަހާގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ދޫކުރި އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާތުން 

ކި ތަނެއްގައެވެ. މިގޮތުން އެފަދަ ތަކެތި ބަހަްއޓަންޖެޭހ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަ

ސީޖަރގައި ތަންތަން އެ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްވެސް އާލާތެއް ނުވަތަ  (ށ)  

ނިންމައިފައި ދަމުން ބަހައްޓަންޖެހޭ  އެއްޗެއް މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ޑިއުޓީ

 ތަނުގައި ނުބަހަްއޓައި ގެއަށް ގެްނގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެފަަދ ތަކެިތ  (ހ) މި މާއްދާގެ (ނ)  

 ،ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާނެ އެކަށީގެންވާ ިއންތިޒާމު

 ހަަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ތުންދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ

ހަވާލުކޮށްފައި ހުްނނަ ތަކެތި 

 އަނުބރާ ދިުނން 

މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ަމސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުވަަތ  (ހ) .10

މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ 

ހުރިހައި ހިނދަކު ބޭނުންކުރުަމށް ަހވާލުކުރެވޭ ދާއިމީކޮށް ވަޒީފާގައި ދެމި

އާލާތެއް ނުވަތަ ތަކެތި އަންނަިނވި ހާލަތްތަކުގައި އެ އެއްޗެއް ދޫކޮށްފައިވާ 

މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ ނުވަަތ އެފަދަ ތަކެިތ ބެެލހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ 

ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގައި 

 ވެ. ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ައނބުރާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެބަ

 ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަދަލުވުން؛ވަޒީ )1(   
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 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިމުމުން؛ހަވާލު )2(   

 ފަަދ ދިގު ޗުއްޓީއަކަށް ދިއުން؛ މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ )3(   

 ހެރިކުރުން؛ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަ )4(   

 ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމުން؛ )5(   

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުން. )6(   

މުވައްޒަފަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްެވސް އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާތެއް، ިމ މާއްދާގެ  (ށ)  

(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފިނަމަ، 

ގަޑިއާއި، ތަކެއްޗާ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާުތ  ،ރީޚާއިހަވާލުކުރި ތާ

 ޔުމުން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.އެނގޭނޭހެން ލި

) ވަނަ 4މުވައްޒަފަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)  

) ަވނަ ނަްނބަރުގެ ނިޔަލަްށ ބަާޔންކޮށްފައިވާ 6ނަންބަރުްނ ފެށިގެްނ (

ލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެްއ ދިމާވެގެން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  ހާ

ހަވާލުކުރުމަށް އެންގުމުްނ، އެ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އެއްޗެއް ަހވާލުނުކޮށް 

  (ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ،  24އެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް 

ލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ މުދަލެއްގެ އެ ހާލަތުގައި ެބލެވޭނީ، އެ މީަހކު ދިވެހި ފު

 ކަމަށެވެ.މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރުޯފރުވީ

ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްަތއް އެެހން 

 ފަރާތެްއގެ ބޭުނމަށް ދޫުކރުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދައިފައިވާ ހަތިޔާރާއި،  (ހ) .11

މަށް ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި އާލާތްތަްއ ކުރުމުގައި ބޭުނންކުރު ޤާނޫނު ތަްނފީޛު

ފިޔަވައި އެހެން ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންޖެޭހ ހާލަތެއް 

މެދުވެރިވެގެން، ވަގުތީގޮތުން ޭބނުންކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކަށް، 

އެއްގޮތްވާ  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާ 2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ތުގެ މަތީން ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ގޮ

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.ތެރެއިން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެަފދަ ާހލަތެއްގައި  (ށ)  

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް ފިޔަވައި އެނޫން އާންމު ފަރާތަކަްށ އެއްޗެއް 

     ރާތަކަްށ އެ އެއްޗެއް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ދޫކުރަންވާނީ، އެ ފަ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ަމސައްކަތަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަްށ 
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ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާމެދު އާންމު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތާއި 

އޮންނަ އިތުބާރަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނޭކަން 

 ވެ.ޔަގީންވާނަމައެ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ަފރާތުން ރަސްމީ ބޭނުމަށް މުވަްއޒަފުންނަްށ  (ހ) .12 ވަސީލަތްަތއް ބޭުނންކުރުން 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންާވނީ، އެ ވަސީލަތެއް 

ބޭނުންކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި ުއސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތީން 

 ޮގތަށެވެ.ފަދަ  ނިވި ގޮތެއްގައި ވަސީަލތް ބޭނުންކުރެވޭނެދެމެހެއްޓެ

އެއްވެސް ވަސީލަތެއް، ރަސްމީ ބޭނުމެއް ފިޔަވައި އެނޫން ބޭނުމަކަްށ  (ށ)  

ފަދަ  ބޭނުންކުރަންވާީނ، އެކަމަށް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން، އެ

ކަށް ކުރެވޭ ިމންވަރަފަދަ ވަސީލަތެްއ ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ހާލަތެއްގައި އެ

 އެކަންޏެވެ.

ރަސްމީ ބޭނުންކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން މުވައްޒަފަްށ  (ނ)  

ދޫކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް، ގެޖެޓެއް ނުވަތަ އާލާތެއް 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ނެްޓވާރކް ސިސްޓަމަކަށް ގުޅަންވާނީ، ނުވަަތ 

ރޭގައި ބޭނުންކުރަންާވނީ، ލިޔުުމން ހުއްަދ އެ ނެޓްވާރކް ސިސްޓަމުގެ ތެ 

 ބިގެންނެވެ.ލި

ރަސްމީ ބޭނުންކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން މުވައްޒަފަްށ  (ރ)  

ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ނެޓްވާރކް 

ީނ، ނުވަތަ ފިޔަވައި އެހެން ނެޓްވާރކަކަށް ނުވަތަ ސިސްޓަމަކަށް ގުޅަންވާ

ފަދަ ސިސްޓަމެއްގައި ނުވަތަ ނެޓްވާރކެއްގައި ބޭނުންުކރަންވާނީ،  އެ

 ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަގުބޮޑު  (ހ) .13 އިންުޝއަރ ކުުރން 

ނަިނވި ތަކެތި ތަކެއްޗާއި މުދާ އިންޝުއަރ ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އަން

 ކުރަން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. އިންޝުއަރ

 އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު؛ )1(   

ދިނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފުލުހުްނގެ  އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް )2(   

 މާރާތްތައް؛މަރުކަޒުތަކުގެ އި
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 މާރާތްތައް؛ގެ ބޭުނމަށް ބޭނުންކުރާ އިދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު )3(   

 މި ނޫނަސް މިފަދަ އަގުބޮޑު މުދާ. )4(   

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރާއި މުދަލާއި ތަކެތި  (ށ)  

(ދައުލަތުގެ  2006/3އިންޝުއަރެންސް ކުރުމުގައި، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

އެކުލަވައިލައިފައިާވ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ) އާދުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި( R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިންޝުއަރ ކުރުމުގެ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު

އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރަންވާނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މާލީ 

ާމ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާެގ ފަރާތުން ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިން

 ންނެވެ.ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އުޅަނދުފަހަރާއި މުދަލާއި  (ނ)  

 ،(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު) އާއި 2006/3ތަކެތި، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ، އެކުލަވައިލަިއފައިވާއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ) އާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު(

އިންޝުއަރ ކުރުމާއި، އިންޝުއަރެންސް ކުލައިމް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

އުސޫލެއް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ 

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ަބހާގެ ފަރާތުން، މި ގަވާއިދަށް ަޢމަލުކުރަން ޒިންމާ

 ވެ.(ތިނެްއ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވައިލާންވާނެއެ 3ފަށާތާ 

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި މުދާކަމަށް ބުނެފައި (ރ)  

(ަފސްލައްކަ)  -/500,000އެވަނީ، އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއްގެ އަގު 

 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގެ މުދަލަށް ނުވަތަ ތަކެއްޗަށެވެ.

އުޅަނދުފަަހރު ބެލެެހއްޓުމާއި 

 ބޭނުންުކރުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދައިފައިާވ އެއްގަމު  (ހ) .14

    ުކރަންވާނީ، އުޅަނދުފަހަރާއި ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ގެންގުޅެ ބޭނުން

 މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  (ށ)  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30އުސޫލެއް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަުލކުރަން ފަށާތާ، 

ހަރާއި ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ބެެލހެއްޓުމުެގ ތެރޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަ

ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ަބހާއާއި، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުަމތުގެ މާލީ 

ކަންކަން ބެލެހެްއޓުމުގެ ޒިންާމ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަާހ ގުޅިގެން 



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

 

 
  13 
 

 އެކުލަވައިލާންވާނެއެވެ.  

 ތް؛ބަލަހައްޓާނެ ޮގތާއި، ޭބނުންކުރާެނ ގޮ )1(   

 ގަރާޖުކުރާނެ ގޮތް ނުވަތަ ފައްތިޔާކުރާނެ ގޮތް؛ )2(   

އުޅަނދު ބޭނުންކުރި ގޮތުެގ ރިކޯޑާއި، ތެޔޮ ބޭނުންކުރެވޭ  )3(   

 މަރާމާތުކޮށް ބަލަހަްއޓާނެ ގޮތް؛ މިންވަރާއި،

ދައުލަތުގެ އެހެނިެހން އިާދރާތަކަށް ކޮށްދޭ ަދތުރުތަާކއި  )4(   

 ގޮތް. އަގު ނަގާނެ މަސައްކަތްތަކަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަންވާނީ، އެ އުޅަނދެއް  (ނ)  

ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ އެކަމަށް 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ. އެ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

އް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ މުވައްޒަފު ނެތްނަމަ، އެފަދަ އުޅަނދެ

މުވައްޒަފަކަށް އެ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ. އަދި 

ފަދަ  އިމަޖެންސީ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން އުޅަނދެއް ދުއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ

އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް މީހަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.އްދަ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ހު

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގަިއ ބޭނުންކުރާ އުޅަނުދފަހަރާއި، ދިވެހި  (ރ)  

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭުނމަށް ކުއްޔަށް ހިފައިގެްނ ގެންގުޅޭ 

އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ދިވެހި ުފލުހުންެގ 

ކޮށް ގެ މަތީްނ ލިޔުމުން ރެކޯޑުޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަާޅ ގޮތެއް

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރެކޯޑުކުރާ   (ބ)  

ރާތުްނ މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށް ބަލަހަްއޓާކަން، އެ އިދާރީ ަބހާއެއްގެ ފަ

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ނުންކުރާ އުޅަނދުަފހަރު، މުަވއްޒަފުންގެ ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި ބޭ (ޅ)  

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭުނންކުރަންާވނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ފަރާތުން 

 ންނެވެ.ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ
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އިާމރާތެއް ުނވަތަ ިބމެއް ުކއްޔަށް 

 ހިފުން

ނުވަތަ އިމާރާތެއް، ޤާނޫނު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ބިމެއް  (ހ) .15

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

  R-20/2017ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުއްޔަށް އާ  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު)

 ންގެ ޚިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހިފުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ދިވެހި ފުލުހު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިާފ ބިމެްއ ނުވަަތ  (ށ)  

އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ ކުއްޔަށް ހިފަންވާނީ، ދިވެހި ފުލުހުންެގ 

ޚިދުމަތުގެ މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ 

 ތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ މަތީންނެވެ.ބަހާގެ ފަރާ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުްއޔަށް ހިާފ  (ނ)  

އިމާރާތެއް ނުވަތަ ބިމެއް ކުއްޔަށް ހިފަންވާީނ، ދެފަރާތުގެ ދެމެުދގައި ވެވޭ 

މަތީން ދެފަރާތުގެ ދެމެުދގައި ވެވޭ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މިގޮތުގެ

އްބަސްވުމުގައި، ކުއްޔަށް ހިފާ ތަނުގައި ހުރި މުދަލުގެ ތަފުސީލު އެ

ލިސްޓެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ. މި ލިސްޓުގައި، މުދަލުގެ ތަފުސީާލއި ހާލަތު 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ަބޔާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވައިލާ  (ރ)  

 ނަނިވި ަކންކަން ހިމަނަންާވނެއެވެ.އެއްބަސްވުމުގައި، އަން

 އެއްބަސްވުމުގެ ބޭނުން؛ )1(   

 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު؛ )2(   

 ކުއްޔާއި، ކުލި އަދާކުރާނެ ގޮތް؛ )3(   

 ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނަމަ، އެ ކަމެއް؛ )4(   

 އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް؛ )5(   

 އިސާއާ ގުޅޭ ކަންކަން؛އެޑްވާންސް ފަ )6(   

 އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތ؛ ) 7(   

 އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުުމގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް. )8(   
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އި ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ޭބނުމަށް ހޯދައިފައިވާ ެއންމެހަިއ މުދަލާ (ހ) .16 މަރާާމތު ކުރުން 

ތަކެއްޗާއި، ފުލުހުންގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް 

މަރާމާތުކުރުމަށް ގެންދަންވާނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ 

ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު، އެ އެއްޗެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ 

 ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.އިސްވެރިއެއް

ހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ ފުލުހުންގެ އިމާރާތެްއ މަރާމާތު ދިވެ (ށ)  

ިދވެހި ފުލުހުންެގ  ،ކުރަންވާނީ ނުވަތަ އިމާރާތަކަށް ބަދަލެއް ގެންަނންވާނީ

ޚިދުމަތުގެ މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ 

 ވެ.ންނެބަހާގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ މަތީ

ގޯތިތެޭރަގއި ރުްއަގސް އިްނދުާމއި 

 ކެނޑުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ އިމާރާތްތަކުގެ ގޯތިތެރޭގައި ރުއްގަސް  (ހ) .17

ރިއެއްގެ އިންދަންވާނީ، އެ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކާ ހަވާލުވެހުރި އިސް ވެ

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

އްޔަށް ހިފައިފައިާވ އެހެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ކު (ށ)  

   ،ފަރާތެއްގެ ބިްނތަކުގައި ރުއްގަސް އިންދަންވާނީ ނުަވތަ ކަނޑަންވާނީ

އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ނުަވތަ އެފަދަ 

އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތެއްގެ 

 މަތީންނެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިމާރާތެއްގެ ގޯތިތެރޭގައްޔާއި ފުލުހުންނަްށ  (ނ)  

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ލަކުޑީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ރުއްގަސް 

ގުޅޭ އިދާރާއިން  ކެނޑުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ސަރުކާރުގެ ކަމާ

ވެ. މިގޮުތން ކެނޑޭ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެ

ރުއްގަހުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ތަނެއް ނިސްބަތްވާ އިދާީރ ބަހާއިން 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ  (ރ)  

އިމާރާތްތަކާއި އާންމު ފަރުުދންގެ ބިންތަކުގައި ހުންނަ ރުއްގަސް 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫލު ކެނޑުމުގައި، 

 ހިނގާނެއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި ފުލުހުންެގ  (ހ) .18މުދާ ނީލަން ކިޔުާމއި، ުމދާ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް މާރާމާުތ ނުކުރެވޭ 
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ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، ނުވަަތ ބޭނުްނނުކުރެވޭވަރު ވެއްޖެނަމަ، އެފަަދ ވަރަށް  ނައްަތއިލުން 

ޓަކައި، އެ ތަކެިތ  ނުވަތަ ނައްތައިލުަމށްޓަކައި ތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށް 

ބަލަހައްޓާ ބަހާގެ ފަރާތުްނ މާލީ ކަންކަން ބަަލހައްާޓ ބަހާއަްށ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ގޮތުގެ މަތީން މުދާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

ނައްތައިލުމުގައި ނުވަަތ މުާދ ނީލަންކިޔުމުގައި ޢަމަލުކުާރނެ ގޮތުގެ 

  (ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ  2006/3އުސޫލެއް، ޤާނޫނު ަނންބަުރ 

(ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ  R-20/2017ޤާނޫނު) އާިއ، ގަވާއިދު ަނންބަުރ 

    ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، ދިވެހި

މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާއިްނ 

 ލަންވާނެއެވެ.އެކުލަވައި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި ފުލުހުންެގ  (ހ) .19 ގެއްުލމުގެ ބަދަލު ހޯުދން 

ށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކަްށ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަ

މުވައްޒަފަކު އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ގެްއލުމެއް ލިބިއްެޖނަމަ، ނުވަަތ 

ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ނުވަތަ އެއާ އެއްަފދަ އެހެން 

، އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެ މުވައްޒަފަކު ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން

ބަދަލު ހޯދުމުގެގޮތުން ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާ، މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން 

 އިން އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.އުނިކުރުމަށް މުވައްޒަފު  އެއްބަސްވާނަމަ، މުސާރަ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، ުމވައްޒަފުގެ  (ށ)  

ގެ އުސޫލެއް، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކެނޑުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތު

 ންވާެނއެވެ.ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ އިދާރީ ަބހާގެ ފަރާތުން އެކުލަވައިލާ

އިންޓެލިޖެްނސަން ޭބނުންވާ 

 މުދަލާއި ަފއިސާ ބޭނުންުކރުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ  (ހ) .20

ކާިއ ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގައި،      ބައެއް މުދަލާއި އާލާތްތަ

ކުރުމުގެ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް އިސްތިސްނާ 

 ލިބގެންވެއެވެ. އިޚްތިޔާރު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިސްތިސްނާކުރެވޭ  (ށ)  

 ގޮތުެގ އުސޫލެއް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

(ތިނެއް)  3ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވައިލާންވާނެއެވެ.
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ތްތަކާއި، އެވަނީ، ސާމާނާިއ، އާލާ "ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައިމި ގަވާއިދުގައި  .21 މާނަކުރުން 

 ތައް ޝާމިލުވާ ގޮތަށެވެ.ވަސީލަތް

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  މި .22 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ޝާއިޢުކުރާ  ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

      ަގވާއިދު ނަންބަރު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  .23 އުަވއިލެވޭ ގަާވިއދު 

2021/R-99  ،ިފުލުހުންެގ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭުނންވާ ސާމާނާއ)

ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް ެގންުގޅެ، ބަލަހައްޓަިއ، އެ ތަކެތީެގ ބޭނުން ިހފުމާބެހޭ 

 ގަވާއިދު) ބާޠިލުވީއެވެ.

_______________________________ 

 


