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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 
 މާލެ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ.      
 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އާންމު މު ވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ގަވާއިދު 

 ފުރަތަމަ ބާބު 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( ެގ )ދިވެހި  2020/34މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާިއ، ނަން 
( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަުށން ބާރު ލިބިގެްނ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ) 133

އާންމު  އަދާކުރާ އެކުލަވައިލައިފައިވާ، ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ
ބެހޭ އާންމު އުސޫލުތަކާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި  މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ

 ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިެދވެ.ކަންކަ
 

ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީާފ އަދާކުރާ އާންމު " މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ، )ށ(  
 އެވެ." މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ގަވާއިދު

 

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ އާންމު މުވައްޒަފުންގެ    .2 މަުގސަދު 
ުމވައްޒަފުން މަޤާމުތަކަށް  ގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންގެ އޮނިމަޤާމުތަކު

އައްޔަނުކުރުމާއި، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމާއި، މުވައްޒަފުންަންށ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 
މިނޫނަސް ވަޒީފާއާ ުގޅޭ އެންމެހައި އުސޫލީ  މާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުުރމާއި،ދިނު

 .ޑުތައް ބަޔާންކުރުމެވެނމިންގަ
 

 މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ، ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ.   .3 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 
 

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުަވތަ ލަފުޒެއް ބޭުނންކޮށްފައިވާ ޮގތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ   .4 މާނަކުރުން 
     ދީފައިވަީނ، މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ިހނދަުކ، އަންނަނިވި ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  242"ވަޒީރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާޫނނު އަސާސީގެ  )ހ(  
 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ޒިްނމާ މަތިކޮށްފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.
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ށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު" ކަމުގައި ބުނެފައި ެއވަނީ، ދައުލަތުެގ "މާލީ ކަންކަމަ )ށ(  
 މާލިއްޔަތުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.

"ވަގުތީ މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  )ނ(  
   ވަަތ ދާއިމީ އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ، ވަކި ަމސައްކަތެއް ނު

ވަކި މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތަކަށް، 
 އައްޔަނުކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

 

"ތައުދީބީ މައްސަލަ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  )ރ(  
ރީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ ހާލަތު މުވައްޒަފުންނާމެދު ހުށަހެޅޭ ޝަުކވާތަކުގެ ތެރެއިން އިދާ

 ދެމިއޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ބާަވތުގެ ޝަކުވާއަށެވެ.
 

"ސަސްޕެންޑްކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މުވައްޒަފާ ހަވާުލކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ  )ބ(  
އަިދ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އަދާޒިންމާގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް 

ކަނޑައެޭޅ  ،ކުރަންޖެޭހ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާގެ ގޮތުން
 ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށެވެ.

 

"އާއިލާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މަންމައާއި، ބައްޕައާއި، އަނބިން ނުަވަތ  )ޅ(  
އަހަރު ނުފުޭރ )އަށާަރ(  18ފިރިމީހާއާއި އުފަން ދަރިންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 

)އަށާރަ(  18ކުދިންނާއި، ޝަރުޢީޮގތުން ަޙޟާނަތު ހަވާލުޮކށްފައިިތބޭ އުުމރުން 
 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށެވެ.

 

     "އާންމު މުވައްޒަފުން" ނުވަތަ "މުވައްޒަފު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،  )ކ(  
ންނާއި ޕޮލިސް ފުުލހު ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

 ރެކްރޫޓުންނާއި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލުން ނޫން އެެހން މުވައްޒަފުންނަށެވެ.
 

ނުކުްނނަ "އޮފް ދުވަސް" ކަމުގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ، ަދންފަޅި އުސޫލުން ިޑއުޓީއަށް  )އ(  
    ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ ޑިއުޓީއަށް 

 ނުެޖހޭ ދުވަސްތަކަށެެވ.ކުންނަން ނު

"ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ  )ވ(  
ޖެހޭނެކަމަްށ  ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ނުވަތަ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް، އޮފީަހށް ހާިޒރުވާން

މެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އޮފީަހށް ނުވަަތ ޑިއުޓީއަށް ނުކު
ކޯޑުކޮށްފައިނުވާ ދުވަސްތަކާއި، ގަވާއިދު ނަންބަުރ ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވިކަން ރި

2021/R-98  ާޗުއްޓީ ނެގުމާިއ ސަލާމް ބުނުމުގެ ގަވާއިދު( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވ(
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ސަލާމް ބަލައިނުަގުތމަށް ނިންމައިފައިވާ  ،ގޮތާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއަށް ސަލާމް ބުނުމުން
ތެރޭގައި، މުވައްޒަފު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ސަލާމް ބުނެފައިވާ ދުވަސްތަކަށެވެ. މީގެ 

 ދުވަސްތަކާއި ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.
 

އްޞަ ދާއިރާއަކުން ފަންނީ "ކޮންސަލްޓަންޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ޚާ )މ(  
އްަބސްވުމެއްގެ ދަށުްނ ދިނުމަށް ަކނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެ އި މަޝްވަރާޔާލަފަ

 ވަގުތީގޮތުން އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކަށެވެ.

މުަވއްޒަފުްނނަށް ލިބޭ 

 އިމްތިާޔޒުތަކާއި ަޙްއޤުތައް 
ލިބިދޭންޖެޭހނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައި  ވެސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް  .5

ޤުތައް، އެ މީހަކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ިޢނާޔަތްތަކާއި، އިމްތިޔާޒުތަކާއި، ޙައް
ނެތި، މި ގަވާއިދުގައި  އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ،ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހާ ދުވަހަކު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންވާނެއެެވ.
 

މުަވއްޒަފުން ޢަމަލުުކރަްނޖެހޭ 
 އާންމު އުސޫލީ މިްނގަނޑުތައް 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް، )ހ(  .6
ގެ ޚިދުމަތުގެ ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ފުލުހުން

 އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވާންވާނެއެވެ.  ސިޔާސަތުތަކަށާއި
 

އިވެރިވެ، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބަ )ށ(  
 ނުވަތަ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން އެފަދަ ކަމަކަށް ވާގިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.  

 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ދޭ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުަމށް ޭބނުންވެގެން އަްނަނ  )ނ(  
މީހުންނާމެދު އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، އިޙްތިރާމާއި އޯގާތެރިކަމާ 

 ގައެވެ. އެކު
 

 ދާކުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ލަޔާޤަތާއިމުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަ )ރ(  
 ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ފައިސާއާއި ތަކެތި ބެލެހެއްުޓމާ ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުން އެ ތަކެއްޗަށް  )ބ(  
ވާންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފެއްގެ ހަވާލުގައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި  އުތެރިރައްކަ

ގެންގުޅެންވާނީ، ކަމާބެހޭ ާޤޫނނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، 
 ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. 

 

ކުރާ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރުމަށް ހަވާލު )ޅ(  
ކުރުމުގައްޔާއި، އެފަދަ އެންގުންތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގައި ކިޔަމަންވެ، އެ އެންގުންތަކާ 

 ލުކުރަންވާނެއެވެ.އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން ޢަމަ
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ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ކުރަހުމެއް، ނުވަަތ  )ކ(  
ނުަވތަ މިނޫންވެސް އެފަދަ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް  ނުވަތަ ޮފޓޯއެއް، ،ޕްލޭނެއް

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ނުަވތަ ަނކަލެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަްށ ފިޔަވައި އެހެން 
 ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުާވނެއެެވ. 

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންެގ  )އ(  
މަތުން ހިންގާ އެއްވެސް ަހރަކާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު، ނުަވތަ ުކރެވޭ މުޢާމަލާތެއް، ޚިދު

އެ ކަމެއް އަންގަންޖެހޭ ނުވަތަ އެނގެންޖެހޭ ފަރާތަަކށް ފިޔަވަިއ އެހެން އެއްވެސް 
  ފަރާތަކަށް އަންގައިގެން ނުވާނެެއވެ.

 

    ތެރޭގައި،  މި މާއްދާގެ )ކ( އާއި )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ )ވ(  
 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އާްނމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ނުހިމެެނއެވެ.

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  )މ(  
އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ނުަވތަ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަަދ 

 ސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އެއްވެ

ވާނީ، އެކިއެކި އިދާރީ ބަހާތަކުގެ އޮފީސް ހުޅުވަން ގެދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު )ހ(  .7 އޮފީހަށް ަވދެ ނުކުމެ ެހދުން 
 އޮފީސް ހުޅުވައި ލެއްޕުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.

 

     މަްށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ ނުވަދެވޭނެކަ )ށ(  
 ހުއްދައެއް ނެތި ވަދެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް އެފަދަ

 މަނާކަމެކެވެ. ހެދުމަކީ
 

ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޓަކައި މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި  )ނ(  
އްޔިތުންނަްށ ސް( ގަޑިއިރު، ރަ)ސައުވީ 24ކަނޑައަޅާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން 

     ދެވޭގޮތަށް ިއންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި ުހންނަ ތަްނތަނަްށ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް
އެ ތަނަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި ވެސް ވަދެ ނުކުމެ 

 ހެދިދާނެއެވެ.
  

ރަްސމީ ގަީޑގައި އަިމއްލަ 

 މަަސއްކަތް ނުކުރުން 
ސް މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ އެހެްނ އެއްވެ )ހ(  .8

 އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް މާލީ ފައިދާއެއް ިލބޭ ަމސައްކަތެއް ނުވަަތ  )ށ(  
ސައްކަތް ކުރުމަށް އެހެން އެ މުަވއްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ މަ ،ފައިދާ ނުހިމެނުނަސް

 މުވައްޒަކު ބޭނުންކޮށްގެން ނުާވެނއެވެ.
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އާްމދަނީ ހޯުދމަށް އިުތރު 
 މަަސއްކަތް ކުރުން 

މުވައްޒަފުންނަށް، ދިވެހި ުފުލހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގެ އިތުރުން، އިތުރު  )ހ(  .9
ހުންެގ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެގޮތުން ެއހެން މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ، ދިވެހި ފުލު

 ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަުހގައެވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު އާމްދަނީއެއް  )ށ(  
ދެވޭނީ، ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ލިބޭ އިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް އަދާކުރުމަށް ހުއްދަ

 ގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތަށެވެ.  ޚިދުމަތު
 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިމީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު އެހެން  )ނ(  
 އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރެވޭނީ، އެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާެގ އެއްބަސްވުމުގައި

ގެ މަތީން  ހުއްދަކުރާ އެކަމަށް ހުއްދަދޭނަމަ، އެ ގޮތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
 މިންވަރަށެވެ. 

 

ވަޒީފާ ބަޔާންތައް  ާއންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ )ހ(  .10 މުަވއްޒަފުްނގެ ަވޒީފާ ބަޔާން 
 ލިޔެ، މުވައްޒަފުން ލައްވައި ސޮއިކުރުވައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

  

ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ ކު އާންމުކޮށް ކުރަންމުވައްޒަފަ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި، އެ )ށ(  
ވަކި ހާލަތެއް މެދުވެރި ނުވާހައި ހިނދަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ލިޔެފައި  

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 
 

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެންމެހައި  2ފަާށތާ  މަލުކުރަންޢަމި ގަވާއިދަށް  )ނ(  
ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން އެކުލަވައިާލ  މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން

ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ އަސްލެއް ޭބުނންވެގެން މުވައްޒަފު އެދިއްޖެނަަމ، ވަޒީފާ ބަޔާނުެގ 
 މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެެއވެ. ،އަސްލު

 

މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި 
ހިފަހައްޓަންެޖހޭ ޞިްއޙީ 

މިންަގނާޑއި، ައޅަންެޖހޭ 
 މުގެ ފިަޔވަޅުަތއް ރައްަކއުތެރިކަ 

މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކައުތެރި  )ހ(  .11
މާޙައުލެއް ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުްނ ހަމަޖައްސައިދޭްނވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ 

 ނެއެވެ.މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކައުތެރި މާޙައުލަކަށް ވާންވާ
 

މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަުކން ނުވަަތ ކުރިމަތިވެދާެނ  )ށ( 
ނުރައްކައުތެރި ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު، 
އަޅަންޖެހޭ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބޭނުންވާެނ ސާމާނާއި، އެކަށީގެންާވ 

ތައް، ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފުންނަށް ވަސީލަތް
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަުކން ނުވަަތ ކުރިމަތިވެދާެނ  )ނ(  
ނުރައްކައުތެރި ހާދިސާއަކުން ނުވަތަ ޞިއްޙީގޮތުން ިލބިދާނެ ގެއްލުމަކުްނ 

ދަ މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު، އަޅަންޖެހޭ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި އެފަ
ފިޔަވަޅު ކަމުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 

 އްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.އެންމެހައި މުވަ

މަަސއްކަތު ވެީށގެ 

 ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުން 
ތަ މަަސއްކަތް ކުރަމުންދާ ތަްނ ނުވަަތ މާޙައުލު ސާފުތާހިރުކޮށް މަސައްކަތުގެ ވެށި ނުވަ  .12

 އެ ަތނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.  ،ބެލެހެއްޓުމަކީ
 

ރަށުން ޭބރަށް ދިުޔމާއި، 

ރަްސމީ ގަީޑގައި ބޭރަށް 
ދިުއމާިއ، ޗުއްޓީެނގުާމއި 

 ސަލާމްުބނުން 

މުވައްޒަފަށް ލިބޭ އޮފް ދުވަހު ނުވަތަ ސަރުކާރު ބަންދު  އާންމު ހާލަތުގައި )ހ(  .13
ދުވަސްތަކުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަކަށް އެންގުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފު 

 މަސައްކަތްކުރާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް ދެވިދާނެއެވެ. 
 

 މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އޮފް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެ )ށ(  
ދުވަހު ނުވަތަ ސަރުކާރު ބަންުދ ދުވަސްތަކުގައި އެ މީހަކު ވަޒީފާއަދާކުރާ ރަށުން 
     ބޭރަށް ދާންާވނީ، އެ ީމހެްއގެ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 

     ސުޕަވައިޒަރު ދޭންވާނީ، އެ މުވައްޒަފު ރަށުްނ ބޭރަށް ދިއުމުްނ  ،މި  ހުއްދަ
          ގިނަވެގެން  ،ގެ މަތީންއްގޮތެނޭ އެ ބަހާއެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ

 )ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރަށެވެ.  72
 

  ނުވަތަ އޭނާެގ  ދުަވހުމުވައްޒަފު، އޭނާގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެޭހ  )ނ(  
. އަދި މިގޮތަށް އޮފް ދުވަހު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޗުއްޓީ ނުނަގައި ދެވިދާނެއެވެ 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންވާނީ، އެ މުވައްޒަފަކު ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ 
 އިސްފަރާތެއްގެ ހުއްދަޔާއެކުގައެވެ.

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ރަށުން ބޭރުގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު  )ރ(  
މުވައްޒަފަާކ ހަވާލުވެގެން ހުރި  ޖެހިއްޖެކަމަށް، އެ ކޮންމެހެން ޑިއުޓީއަށް ނެެރން

     ފަރާތަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ބަހާއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، 
އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު އެ ފަރާތްތަކަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
 

 ދުވަހެއްގަިއ ރަށުން ބޭރުގަިއ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އޮފް )ބ(  
    ،ހުރި މުވައްޒަފަކަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭެނއެވެ. ނަމަވެސް

ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ޗުއްޓީއެއް 
 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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މުވައްޒަފު އަމިއްލަ ކަމެއްގައި ކޮންމެހެްނ އޮފީހުން ބޭރަްށ  ރަސްމީ ގަޑީގައި )ޅ(   
ދާންޖެހޭ ހާލަތެއްގަިއ، ބޭރަްށ ދާންވާނީ، އެ މީހެއްެގ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ހުއްދަ 
   ލިބިގެން، ަކނޑައެޅޭ ވަކި ވަގުތަކަށެވެ. މި  ހުއްދަ އާންމު އުސޫލުން ދޭންވާނީ،

އްެގ މަތީންެނެވ. މި ހުއްދައިގެ )އެކެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިުތރު ނުވާނެ ގޮތެ 1
ގަިޑ  ދަށުން  ބޭރަށްދާ މުވައްޒަފުްނ، ބޭރަށް ދިޔަ ގަޑިއާއި އެނބުރި އޮފީހަށް އައި

 އެނގޭނޭހެން މަޢުލޫާމތު ލިޔުމުްނ ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

ވާއިދު ނެގުމުގައްާޔއި ސަލާމް ބުނުމުގައި ޢަަމލުުކރަންވާނީ، ގަ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ )ކ(  
ގައި  )ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމުގެ ގަވާއިދު( R-98/2021ނަންބަރު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.
 

ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރު ބެލުާމއި، 

 ުކރުން  ތަމްރީނު
މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލައި އެ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށް   .14

ފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ކަންކަން ބަަލންވާނެއެވެ.  މުވައްޒަ
މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ެބލުމުެގ މި ނިޒާމަކީ އަންނަނިިވ ަކންކަން ހާސިލުވާނެ ަފދަ 

 ނިޒާމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
  

     ، މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް، ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއް ނިމުމުން )ހ(  
 އެ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުން.

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމުގައި މުވައްޒަފު  )ށ(  
 ގަތުން.ށްފައިވާ ދައުރާއި ފެންވަރު ދެނެއަދާކޮ

 

 އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ ކަންތައްތައް.  )ނ(  
 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި، )ށ( އާއި، )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަޢުލޫމާތުެގ  )ރ(  
ތަމްރީނުތައް ފާހަގަކޮށް، އެ ކަންތައް  ވައްޒަފަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދާއިއަލީގައި މު
 ކުރުން.ފަހި ކުރުމަށް މަގު

 

 އެއްވެސް ފަރާތަކުން މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި )ހ(  .15 ހަދިޔާ 
ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ނުވަތަ ޭދން ހުށަހަޅައިފިނަަމ، ހަދިޔާއެއް ދީފިނަމަ

 އެކަން ރިޕޯުޓ ކުރަންވާނެއެވެ.  ގޮތުގެ މަތީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ
 

ކުން ދޭ ނުވަަތ މުވައްޒަފަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަ )ށ(  
ދޭން ހުށަހަޅާ ހަދިޔާއެއްގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ މަންފާއެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަްށ 

 މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ވަޒީާފއާ ުގޅިގެން ޚިުދމަތް 
 ކުރަންޖެހޭ މުްއދަތު 

ންމު މުވައްޒަފެއްގެ ދާއިމީ މަޤާމަކަށް ހޮވޭ ކޮންމެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އާ  )ހ(  .16
 އެކުލަވައިލާ މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އެ ަފރާތާ ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތާ ދެމެދު

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި، އެ ފަރާތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގައި 
ށް ޝަރުޠު ކުރަންވާނެއެވެ. )ދޭއް( އަަހރުދުވަހު ދެމިހުރުމަ 2މަދުވެގެން 

އެހެންނަމަވެސް، ދިމާވާ ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އެއްބަސްވުމުގައި ެއ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްނުކޮށް ވަޒީާފއިން ވަކިވެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
 

ކުރަންޖެހޭ  ޚިދުމަތް  ގޮތުގެ މަީތންބަާޔންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ( 
ވެސް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެއްވެސް  މުއްދަތުގެ އިތުރުން

ްއ ނުވަތަ ވޯކްޝޮޕެއްގައި އާންމު މުވައްޒަފަކު ވަތަ ސެމިނާރެކޯހެއް ނު
    ބައިވެރިވެއްޖަނަމަ، ކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން،

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ޚިުދމަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
 

ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތަށް، ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރަްނޖެހޭ މުވައްޒަފަކު  )ނ(  
ސް، ޔަކަމުގައި ވި ކުރި ންެވސް ގޮތަކުން ކޯހެއް ފުރިހަމައަމިއްލަގޮތުން ނުަވތަ އެހެ

ތް ކުރަންޖެހޭނީ، އެ މުވައްޒަފު ދިވެހި ފުލުހުންގެ އެނބުރި އައިސް ފުރަތަމަ ޚިދުމަ
 ޚިދުމަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތަށެވެ.

 

ކުރަްނޖެހޭ  ޚިުދމަތް

މުްއދަތަށް، ިޚުދމަތް 
ނުކުރުމުން މަދަނީ ދަޢުވާ 

 އުފުލުން 

ދުމަތް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި، ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު އެ މީހަކު ޚި )ހ(  .17
ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކޮށް ނުނިމެނީސް އެ މުވައްޒަފު ތައުދީބީ 

( ވަަނ 3) )ހ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ 77މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ މި ަގވާއިދުގެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9) އި،( ވަނަ ނަްނަބރ7ާއި، )ންބަރާނަ

ކިކޮށްފިނަމަ، އެ މީހަކު ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަޒީފާއިން ވަ
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ޚިދުމަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން 

 މަދަނީ ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެއެވެ. 
 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު ެއ މީހަކު ޚިދުމަްތ  )ށ(  
ހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކޮށް ނުނިމެނީސް އެ މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް އެދިގެން ކުރަންޖެ

ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ހާލަތެއްގައި، ޚިދުމަތުގެ ބޮންޑުގެ ބާކީ މުއްދަތަށް ފައިސާ 
ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ، އެ ފައިސާ  އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެއްކުމަށް
 އެވެ.މަދަނީ ދަޢުވާ އުފުލަންާވނެހޯދުމަށް 

މުަވއްޒަފުން ކުުރން މަނާ 
 ކަންަތއްތައް  ސިޔާސީ

މުވައްޒަފަކު ސިޔާސީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މި ގަވާއިދުގައި   .18
ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ައންނަނިވި ކަންތަްއތަކަކީ 

 އެވެ.ސިޔާސީ ކަންތައްތައް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ
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 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރުމާއި، ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން. )ހ(  
 

 ގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ގެސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމުޢިއްޔާއެއް )ށ(  
ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރުން ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަށް އެއްވެސް 

 ޔާސީ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުން. ފަރާތަކަށް ސި
 

ރިވާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެ )ނ(  
ނުވަތަ އެަފދަ ްކލަބެއްގެ އެއްވެސް  ތަ ޖަމާޢަތެއްގެނުވަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ

ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި، ތަޤްރީރު ކުރުމާއި، ޤަރާރު ހުަށހެޅުމާއި، ޤަރާރު 
ށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ެއފަދަ ހުށަހެޅުްނ ހުށަހެޅުމުގައި އެއްވެސް ދައުރެއް ހު

އަދާކުރުމާއި، އެފަދަ ޖަލްސާއަކަށް ޢަމަލީ އެއްވެސް އެހީެތރިކަމެއް އެއްވެސް 
 މުވައްޒަފަކު ފޯރުކޮށްދިނުން.  

 

ރިވާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެ )ރ(  
ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެްއގެ ނުވަތަ އެފަދަ ްކލަބެއްގެ ފަާރތުން ޕެޓިޝަނެްއ 
ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ޕެޓިޝަނަކަްށ ސޮއި ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތް ކުރުން.
 

ވާ އެއްވެސް ރިސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެ )ބ(  
ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބެއްެގ ނުވަތަ އެއިން  ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ

ފަރާތެއްގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ލީފްލެޓާއި، ކަރުދާހާއި، ބެޖާއި، ިމނޫންވެސް މިފަަދ 
 ޕްރޮމޯޝަނަލް ތަކެތި ބޭނުންކުުރން ނުވަތަ ބަހައި ހެުދން. 

 

ރިވާ އެއްވެސް ޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ނުވަތަ ސި )ޅ(  
ބެއްެގ ނުވަތަ އެއިން ލަޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ނުވަތަ އެފަދަ ކް

ފަރާތެއްގެ ބެޖާއި، ނިޝާނާއި، ފާހަގަތަކާއި، ޕޯސްޓަރާއި، މިފަަދ ތަކެތި، ދުއްާވ 
ކުރުމާއި، އެފަދަ އުޅަނދުގައި ނުވަތަ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ނުވަތަ ހެދުމުގައި ހަރު

 ތަކެތި އެހެން މީހުންަނށް ފެންާނނޭ ގޮތް ހެދުން.
 

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން  )ކ(  
ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އެފަަދ ކްލަބަކުން ނުަވތަ މިނޫންވެސް އެފަދަ ފަރާތަކުްނ 

ނުވަތަ ފުޅަނދުބުރެއް ރޭވުމާއި،   ނުވަތަ މުޒާހަރާއެއްބާއްވާ ސިޔާސީ ހިނގައިލުމެއް
ނުވަތަ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ހިންގާ ހަރަކާތެއް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، 

 އަދި އެފަދަ ކަމެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން. 
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 ކުރިމަތިލައިފައިވާ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަކަށް )އ(  
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ތާއީދު ނުކުރާކަން ހާމަކުރުމުގެގޮތުން 

 އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން.
 

ތެއް އެކުލެވޭ އާންމު ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ އެއްވުމެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާ )ވ(  
މާޢީ ބައްދަލުވުމެއް ރޭވުމާއި، ެއފަދަ ބައްދަލުވުމެްއ ނުވަތަ އެފަދަ އިޖުތި  ޙަފްލާއެއް

ރޭވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެފަދަ ތަންަތނުގައި ތަޤުރީުރކުރުމާއި، އެފަދަ 
ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ ހަރަކާތެއް ހިނގަމުންދާ ތަނަކަށް މުވައްޒަފަކު ޢަމަލީގޮތުން ގޮސް 

 ގޮތަކުން ބައިވެރިވުން.އަޑުއަހަން ހުރުމާއި، އެފަދަ ކަމެއްގައި އެއްވެސް 
 

ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަކަށް ކުިރމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓަކު  )މ(  
ހިންގާ ކެމްޕޭނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެއިން ފަރާތެއްގެ 

ގައި ކެމްޕޭނު އޮފީހުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް އިންތިޒާމުކުރުމުގެ ތެރޭ
 މަސައްކަތްކުރުން. 

 

ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަމުޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަަތ  )ފ(  
އެފަދަ ކްލަބަކަށް ތާއީދުކޮށް، ުނވަތަ އެއިން ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ލިޔުމެއް 

އެހެން  ލިޔުމާއި، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެފަދަ ލިޔުމެއް ޝާއިޢުކުރުން ނުވަތަ
 ފަރާތްތަކަށް ފެްނނާނޭގޮތް ހެުދން. 

 

ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާއްވާ  )ދ(  
ވޯޓުލުމެއްގައި، ވޯޓުލާ ދުވަހު، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ 

ދިއުމަށް އެއްެވސް ސިފައެއްގައި ފަރާތުން ވޯޓުާލ މީހުން ޯވޓުލާްނ ގެންދިޔުމާއި، ގެން
 އެހީތެރިވެދިނުން.

 

ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާއްވާ  )ތ(  
ވޯޓުލުމެއްގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ކެންިޑޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން 

ނުވަތަ އޮބްޒާވަރެއްގެ މަންދޫބެއްގެ ނުވަތަ ވަކީލެއްެގ ނުވަތަ މޮނީޓަރެއްގެ 
 ހައިސިއްޔަތުން ވޯޓުފޮށި ދޮށުގަިއ ހުރުމާއި، ވޯޓު ގުނާ ތަނުގައި ހުރުން. 

ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާއްވާ  )ލ(  
ވޯޓުލުމެއްގައި، އެއްވެސް މީހެއްގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން މަޤާމު 

ށްެގން އެއްވެސް ވަޢުދެއްވުން ނުވަތަ ބިރުދެއްކުްނ ނުވަތަ އެއްވެސް ބޭނުންކޮ
 މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރެއް ދިނުން. 
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އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އާންުމ އިންތިޚާބަަކްށ ކުރިމަތިލައިފައިވާ  )ގ(  
 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުެގ ގޮތުން، ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމަކަށް 

ނުވަތަ އާންމު ިއންތިޚާބަކަްށ ކުރިމަތިލައިފައިވާ ކެންޑިޑޭެޓއްގެ ކާމިޔާބީއަށް 
 ،ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްެގން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ދަށްކުުރން ނުވަތަ އެހެްނ  ކުރިއެރުން ދިނުން، ނުަވތަ މަޤާމުނުވަތަ މަޤާމުގެ 
ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކުރުން، ނުވަަތ  ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުްނ،

މުސާރަ ނުވަތަ ޢިނާޔަތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން، ނުވަތަ މުސާރަ ނުވަތަ ޢިނާޔަތެްއ 
ނުދީ ހިފެހެއްޓުްނ، ނުވަތަ މިއިްނ ކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ވަޢުދެއް ވުން ނުވަތަ މިއިން 

 ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް ދިނުން. 
 

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި  ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް  )ޏ(  
ނުވަތަ ޖަމާޢަތަަކށް މެންބަރުްނ ވެއްދުމަށް މަސަްއކަތް ކޮށްދިނުމާއި،  އަކަށްޖަމުޢިއްޔާ

 އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
 

އްގައި  މަގުސަދެސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ފަރާތަކުން ސިޔާސީ )ސ(  
 ނުކޮްށ ހުއްޓައިލުން.  އިޖާބަ ދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ގޮވައިލާ ގޮވައިލުމަކަށް

 

ދައުލަުތގެ ިއދާާރއަކަށް 

ރަްސމީ ހަިއސިއްޔަތުން 
 ހާޒިުރވުން 

ރައްޔިތުންެގ  ނުވަަތ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކަށް )ހ(  .19
ދައުލަތުގެ އެެހން މުއައްސަސާއަކަށް ވެސް، މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ  މަޖިލީހަށް ނުވަތަ

ހައިސިއްޔަތުން ހާޒިރުވާންވާނީ، އެ ތަނަކުން ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުމުްނ 
ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަްނ ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް 

 އެންގުމުންނެވެ. 
 

ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް މި މާއްދާގެ ) )ށ(  
 މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުވާންވާނީ، އެ އިދާރާއަކުން އެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ހެދުމެއްގައެވެ. 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވަްއޒަފަކު ދައުލަތުެގ  )ނ(  
ން މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގާ އެއްގުމަކާ އިދާރާއަކަށް ހާޒިރުވަނީ އެ އިދާރާއަކު

ގުޅިގެންނަމަ، އެފަދަ ެއްނގުމަކާ އެއްގޮތަށް ހާޒިރުާވންޖެހޭ ގަޑިއަށް 
ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ، ހާޒިރުނުވެވޭ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެ އިދާރާއަކުން 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެވެ. 
 

 )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވަްއޒަފަކު ދައުލަތުެގ މި މާއްދާގެ )ރ(  
އިދާރާއަކަށް ހާޒިރުވަނީ، ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަކި އިދާރީ ބަހާއަކުްނ 
އަންގާ އެއްގުމަކާ ގުޅިގެންނަމަ، އެފަދަ އެންގުމަކާ އެއްގޮތަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
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)އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ  1ގަޑި ޖެހުމުގެ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ، ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
ކުރިން އެ މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭކަން އެންގި އިދާީރ ބަހާއަށް އެކަން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.  
 

ވަޒީާފއިން ަސސްޕެންޑް 

 ކުރުން 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ އާްނމު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގައި  )ހ(  .20

)ތައުދީބީ މައްސަލަތައް ބަލައި  R/2022-87ވާނީ، ގަވާއިދު ނަްނބަރު ޢަމަލުކުރަން
ގޮތުގެ ގަވާއިދު( ގައި ފުލުހުްނ  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

ސަސްޕެންޑުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫުލތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ 
 މަތީންނެވެ.

 

އެ މުވައްޒަފަށާއި، އެ މުވައްޒަފު  ށްފިނަމަ،އްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކޮ މުވަ )ށ(  
        މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާއަށް، އެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކުރާތާ 

     )ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އެކަްނ އަންގަންވާނެއެވެ.  24
ތަޙުޤީޤުކުރާ މި  އެންގުން އަންގަންވާނީ، ސަސްޕެންޑުކުރެވޭ މުވައްޒަފުގެ މައްސަލަ 

 ފަރާތުންނެވެ.
 

ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި  )ނ(  
ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުގެ ެއއްވެސް އިމާރާތަކަށް ނުވަދެވޭެނއެވެ. މުވައްޒަފުގެ 

އިާވ އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަންަތން މި މާއްދާގައި ބުނެފަ
 އިމާރާތްތަކުގެ މާނައިގެ ތެރެޔަކު ނުހިމެނެއެވެ.

  

ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިނަމަ،   )ރ(  
)ސަުއވީސް( ގަޑިއިރުގެ  24މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓާ އިދާރީ ބަހާއަށް 

 ތުން އެކަން އަންގަންވާެނއެވެ.ތެރޭގައި، އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާ
 

ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ނުވަަތ ތައުދީބީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑް  )ބ(  
    ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ބެލުނު ަތއުދީބީ މައްސަލަ 

އްޒަުފ އެ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމައިފިނަަމ، އެ މުވަ
   ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ހުރި މުއްދަތުގައި ލިބެންވާ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް، 

 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެ މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ.
  

ޖަމުިޢއްޔާ ނުވަތަ 

 ޖަމާޢަތްތަުކގައި ބަިއވެިރވުން 
ޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންާގ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮަތްށ ދިވެހިރާއް )ހ(  .21

ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ކުލަބެއްގެ އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން 
 ކުރިމަތިލާނަމަ، ދިވެހި ފުލުުހންެގ ޚިދުމަތުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެެވ.
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އި، އެއްވެސް ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް މަސްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގަ )ށ(  
ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގަިއ، ނުވަަތ ްކލަބެއްގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް 

 ނޫނެވެ. 
 

މުވައްޒަފު ވަކި ކުލަބެއްގައި، ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގައި، ނުަވތަ ޖަމާޢަތެއްގައި  )ނ(  
  ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކީ، ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ 

ވީތީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި އޭނާ އަދާކުރާ މަޤާމުގެ  ވައްޒަފަކަށްމު
ނުޖެިހ މަސްއޫލިއްޔަތު  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް
   އުފެދިދާނެ ފަދަ ކަމެއް ނަމަ،  އަދާކުރާނެކަމާމެދު، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސުވާލު

ވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްެގ ކުލަބެްއގެ ނު އެ ހާލަތުގައި އެފަދަ
 މެންބަރަކަށް ވުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

 

ކުޅިަވރު މުާބރާތްތަުކގައި 
 ބަިއވެިރވުން 

އާންމު މުވައްޒަފުން، ކްލަްބ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި    .22
ތަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށްފަހު، ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ ،ބައިވެރިވާން ބޭުނންވާކަން
 ގޮތަްށ، އެފަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 މަސައްކަތު ގަޑި 

އާންމު ހާލަުތގައި 

 މަަސއްކަތްކުރުން 
         އާންމު ހާލަތްތަކުގައި، މުަވއްޒަފުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ،  )ހ(  .23

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރަން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ 
ވަގުތެވެ. އަދި އާންމު ހާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތުގެ 

 )ސާޅީސް( ގަޑިއިރެވެ. 40ހަފުތާއަކު މަދުވެގެްނ  ،މިންވަރަކީ
 

)ހައެއް( ދުވަހަްށ ވުރެ އިތުރަްށ  6ތާއަކު އާންމު ހާލަތުގައި ހަފު  )ށ(  
މެދުކެނޑުމެއްނެތި، މުވައްޒަފަުކ ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

)ސައުވީސް(  24)ހަތެއް( ދުވަހެއްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  7ކޮންމެ  ،މިގޮތުން
    ކޮންެމ ، ގަޑިއިރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުހުލަތެއް އަރާމުކުރުމަށް ޓަކައި

 މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ދޭންވާނެއެވެ.
 

ނަމަވެސް، އެ މުވައްޒަފަކު  އޮތް ޑި ވަކި ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައިރަސްމީގަ )ނ(  
އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުަމްށ  ،ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ުނނިމި ހުރެއްޖެނަމަ

ތަ ކު ނުވަޔައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާެގ ވެރިއެ މުވައްޒަފު ަމސަ ،ޓަކައި
ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު އަންގާ ގޮތެއްގެ މަީތްނ 

 ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
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          ،ޑިއުޓީ ބަހައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ )ރ(  
 އެ ދަންފަޅިއެއްގެ ޑިއުޓީ ގަޑިއެވެ.

 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  24ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  )ބ(  
)ތިނެއް(  3ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދާއިރާތަކުގައި، އާންމު ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ، 

 ދަންފަޅިއަކަށެވެ.
 

އި ނުވަތަ އެފަދަ ހާލަތެއްގަ ކުރެވޭ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ،ދިމާވާ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން )ޅ(  
ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ޙައްލުކުރެވެންދެން ޑިއުޓީ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއުމުގެ 
އިޚްތިޔާރު، އެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ޚާްއޞަ ހާލަތުަގއި މަަސއްކަތު 
 ގަޑި 

 ވަގުތު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މަސައްކަތު 23މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .24
މިންވަރުގެ އިތުރުން، ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ގިނަ އަދަދެއްގެ 
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެްއޖެ ހިނދެއްގައި، 

އެ ކަމެއް  ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ހުއްޓުވައި ކޮންޓްރޯލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނެދއްގައި،
ނގައްޖެކަމަށް ކަނޑައެޅުމާ ށް، ނުވަތަ އެ ހާލަތެއް ފިލައި ހިޔަޓްރޯލުވުމާ ހަމަކޮން
އެ މަސައްކަތް ، ށް، ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަްށ ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އަންގަންދެން ޔަހަމަ

ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން، އެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރި 
 ވާންވާނެއެވެ.

 

ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި މި މާއް )ށ(  
    ގެންގުޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ނިުދމާއި އަރާމުކުރުމަށް 

 އެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަގުތު ދޭންާވނެއެވެ. 
 

ސްމީ ޑިއުޓީ ގަޑިކަމަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް، އެ މުވައްޒަފުގެ ރަ  )ހ(  .25 އޮފީހަށް ހާިޒރުވުން 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ފެށުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރު ވާންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު 
ހާޒިރުވުމަށްފަހު، ހާޒިރީ ބެލެހެްއޓުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން އެ މުވައްޒަުފ 

 ހާޒިރުވިކަން ރިކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެ. 
 

ށް ދިމާވާ ވަކި ކަމަކާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް ރަސްމީ ޑިއުޓީ މުވައްޒަފަކަށް ކުއްލިއަކަ )ށ(  
ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވެވިދާނެކަަމށް ބެލެޭވނަމަ، އެ ކަމެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ 
ސުޕަވައިޒަރަށް އެންގުމަށްފަހު، އެ ސުޕަވައިޒަރަކު އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ރަސްމީ 

 ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. 
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މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނީ، އެ މުވައްޒަފު ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ()ހ  .26 ގަޑިެޖހުން 
 )އެކެއް( މިނޓު ފަހުން އޮފީހަށް ނުަވތަ ޑިއުޓީއަްށ ނުކުތުމުންނެވެ.  1ގަޑިއަށްވުރެ 

 

ޓީއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް، އެ މުވައްޒަފު ރަސްމީ ޑިއު )ށ(  
އެ މުވައްޒަފު  ަފހު، އަންަނނިވި ގޮތުގެ ަމތީން ޒިރުވުމަށްއޮފީހަށް ހާ ގަޑިއަށް

 އޮފީހަށް ހާޒިރުވިކަން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.
 

ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިފައި ހުންނަ  (1)   
 ގަޑި ހާޒިރީގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުން؛ ތަންތަނުގައި ނަަމ، ހާޒިރުވި

  

ވަސީލަތެއް ބޭނުްނކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީގެ ކަންކަން  އިލެކްޓްރޯނިކް (2)   
   ބެލެހެއްޓުމުގެ އިްނތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިފައި ހުންނަ ތަްނތަނުގައި، 

 އެ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފު ހާޒިރުވިކަން ރިކޯޑު ކުރުން. 
 

ރުނުވެވުނީ، އޮފީހުެގ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޒި )ނ(  
މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭުރގައި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވާނަމަ،  
ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަްށ އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަިދ އެފަދަ މަސައްކަތެއް 

އޮފީހަށް ާހޒިރުވެ، އެ މުވައްޒަފު ހާޒިރުވިކަން ރިކޯޑު  ،ނިންމުމަށްފަހު 
 ވާނެއެވެ.ކުރަން

 

ޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރުވިޔަސް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ހާޒިރުވާން )ރ(  
މަތިން ހާޒިރުވިކަން ރިކޯުޑ ނުކޮށް ނުަވތަ ހާޒިރީ ޮފތުގައި ސޮއިނުކޮށް 
އޮވެއްޖެނަމަ، ނުވަަތ ހާޒިރީ ަބލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެެހން  ގޮތަކުން ވެްސ 

  ނޭނގި އޮވެއްޖެނަމަ، ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ.ހާޒިރުވިކަން
 

ޤުުދރަީތގޮތުން ިދމާވާ ކަެމްއގެ 

ސަަބބުން ޑިއުީޓއަށް 
ނުނުކުެމވޭ މުަވއްޒަުފން ގަޑި 

 ނުޖެހޭ ގޮތަށް ަހމަެޖއްުސން 

    ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް ހާޒިރު ނުެވވުނީ ގަޑިޖެހުމުގެ  )ހ(  .27
ނުވަަތ  ،އްސުރެ މެދުނުކެނޑި ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން)ތިރީސް( މިނިޓު ކުރި 30

ކަމެއް މިފަދަ ނުވަތަ ޤުުދރަތީ  ،ދަތުރު ނުކުރެވޭ ވަރަށް ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން
ދިމާވެގެން ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު އެ ދުވަހު ގަޑި ނުޖެހޭ ގޮތަށް 

 ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ. 
 

ނޫން އެހެްނ ކަމެއް ނުވަތަ ހާަލތެއް މެދުވެރިވެގެން  ހާލަތު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ )ށ(  
     ގަޑި ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަަޖއްސަންވާނީ، އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ 

 އިދާރީ ބަހާއެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 ހެދުން އެޅުން 

ރަްސމީ ގަީޑގައި ެހދުން 

 ބަހައްޓަްނވީ ޮގތް 
މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ހެދުން ބަހަްއޓަންާވނީ، މި މާއްދާގަިއ  )ހ(  .28

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.
 

ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީސް މަސައްކަތަށް ނުކުްނނަ ފިރިހެން މުވަްއޒަފުންގެ ހެދުމަކީ،  )ށ(  
ނުވަތަ އަތްކުރު ގަމީހެވެ.  މި ގޮތަށް ހެުދން  ދިގުފަޓުލޫނާއެކު، ައތްދިގު ގަީމސް

އަޅައިފައި ހުންނައިރު ހުންނަްނވާނީ، ދަށަށް ޖަހައި، ޓައީ ައޅައި، އޮފީސް ބޫޓް 
 ނުވަތަ އޮފީސް މާޙައުލެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޫބޓަކަްށ އަރައިފައެވެ.

 

ންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ، ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީސް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ އަ )ނ(  
ފާސްކުރިހެދުން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ އެކަށީގެންވާ ެހދުމަކާއި، އޮފީސް 

ކީ، މާޙައުލެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިވާން ނުަވތަ ބޫޓެވެ. މިފަދަ ހެދުމަ
 ޚިލާފު ހެދުމަަކށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.  ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ

 

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ށް ރެއިން ވަކި ޔުނީފޯމެއް އެޅުމައާންމު މުވައްޒަފުންގެ ތެ ( )ރ  
މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ، އެ މުވައްޒަފުން އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޔުނީފޯމުގައެވެ. 
މި ގޮތުން ޔުނީފޯމު އަޅައިފައި ހުންނަންވާީނ، ޔުނީފޯމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހަިއ 

 .ބައިތައް ހަމަވާ ގޮތަށެވެ
 

އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބާވަތެއްގެ ޔުނީފޯމެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  )ބ(  
މުވައްޒަފުންނާއި، އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 

ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް  ފިޔަވައި، އެނޫން މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ
މުޖުތަަމޢު  ،ނޫން މަީކ، ޖަމާޢަތުގެ އަަދބާ ޚިލާފުންޖެޭހ ހެދުލާ ނުކުންނައިރު
 އެކަށީގެންވާ ހެދުަމކާއި، އެކަށީގެންވާ ބޫޓެއް ނުަވަތ ފައިވާނެކެވެ. ބަލައިގަންަނ،

 

ރީތިކޮްށ  މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ހެދުން ބަހައްޓަންވާނީ، )ޅ(  
ޅައިގެން ތިބޭ ގޮތް، ރަސްމީ ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއް ސާފުކޮށެވެ. މުވައްޒަފުން ހެދުން އަ

ފެށުމުގެ ކުރިން، ބަލައި ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ބަލައި ޗެކްކުރުމުގެ ތެރޭގައި 
ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަަގވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަްށ އެ މުވައްޒަފަކަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 
 

ން ރަްސމީ ގަީޑގައި މުަވއްޒަފު
ބޭނުންުކރުން ހުްއދަނޫން 

 ހެދުާމއި ތަކެތި 

މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު، އަންނަނިިވ ބާވަތުގެ ހެދުމާއި  )ހ(  .29
 ތަކެތި ބޭނުންޮކށްގެން ނުާވނެއެވެ.
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ނުވަތަ  ،އަޚްލާޤީގޮތުން އެކަށީގެންނުާވ ިޢބާރާތް ލިޔެފައި ހުްނނަ ހެުދން (1)   
 ދުން، ނުވަތަ ކާޓޫނު ނުވަތަ ފޮޓޯ ޖަހައިފައިވާ ހެދުން؛ކުރެހުން ހިމެނޭ ހެ

 

 ފެންފައިވާން، ނުަވތަ އޮފީސް މާޙައުލާ ނުގުޅޭ ފައިވާނާއި ބޫޓު؛ (2)   

 ބާރު ހަރުވާޅު ނުވަތަ ޓައިޓާއި، ކުރު ހަރުވާޅު؛ (3)   
 

ޓީޝާޓް ފޮތިން ފަހައިފަިއވާ ހެދުން  އި،ޝާޓާ -އްވެސް ވައްތަރެއްގެ ޓީއެ (4)   
 ތަ ގައިގެ ހަންގަނޑު ފާޅުވާަފދަ ތުނި ހެދުން؛ނުވަ

 

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ކުލައެއްގެ ޖިންސެއް ނުވަތަ އަރިމަތީގައި  (5)   
ޕޮކެޓްލައިފައި ނުވަތަ އުފުލިފަިއ ހުންނަގޮަތށް ޕޮކެޓް ލައިފަިއ ހުންނަ 

 ހަރުވާޅު ނުވަތަ ފަޓުލޫނު؛
 

 ދުމެއް.އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަވީރީ ހެ (6)   
 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަކީ، ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޖަވާބުދާރީވާްނޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް  )ށ(  
   ވެފައި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނން އަންނަ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތުކުަރންޖެހޭ ފަރާތަކަށް 

ފަކީ އެ މުވައްޒަފު ވުމާއެކު، އެ މުވައްޒަފު ފާހަގަކޮށް އެނގެންޖެހޭެނތީ، އެ މުވައްޒަ
ކާކުކަން ފާހަގަކުރަން ނޭނގޭެނ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު ގަޑީގައި ހެދުްނ 

 އަޅައިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 
 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަކީ، ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންނަށް ުމހިންުމ  )ނ(  
ލުުހންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް ވެފައި، ދިވެހި ފު

އަދާކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ، މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ހަަމތައް ހިފަހައްޓަންެޖޭހ 
ބައެއްކަމަށްވާތީ، އެއްވެސް މުަވއްޒަފަކު ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޓެޓޫ 

 ޖަހައިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
 

ރަްސމީ ޑިއުޓީ ނޫން 

ވަގުުތަގއި އޮފީުހގެ 
ަސއްކަތަށް ނުކުންަނއިރު މަ

 ހެދުން ެއޅުން 

ރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް ނޫން ގޮތަށް، އޮފީސް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ފިރިހެން  )ހ(  .30
މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ، ދިގުަފޓުލޫނު ނުވަތަ އެަކށީގެންވާ ީޖންސާއި، އަތްދިގު 

ށް ހެދުން ގަމީސް ނުވަތަ އަތްކުރު ގަމީސް ނުވަތަ ގިރުވާނުލީ ޓީޝާޓެވެ.  މިގޮތަ
އަޅާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބެްނވާނީ، ބޫަޓށް އަރައިފައި ުނވަތަ އެކަށީގެންވާ 

 ފައިވާނަކަށް އަރައިފައެވެ. 
 

ރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް ނޫން ގޮތަށް، އޮފީސް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ އަންހެްނ  )ށ(  
ފު ނޫން، މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ، ފާސްކުރި ހެދުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ޚިލާ
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އެކަށީެގންވާ ހެދުމެކެވެ. ނުވަތަ ހަރުވާޅާއި، އެޔާއެކުގައި  މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންަނ،
ލާ މަތީބައި، ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުުރމަށް ސަރުކާރުން 
ގަބޫލުކުރާ ހެދުމާއި، ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ މިނޫންވެސް ހެދުމެކެވެ. މިގޮތަށް 

ޅާއިރު މުވައްޒަފުން ިތބެންވާނީ، ބޫަޓށް އަރައިފައި ުނވަތަ އެކަށީގެންވާ ހެދުން އަ
 ފައިވާނަކަށް އަރައިފައެވެ. 

އޮފީސް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުން  ށްކަ ރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް ނޫން ގޮތަ )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  29ހެދުން އެޅުމުގައި، މި ގަވާއިދުެގ 

 އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.
 

ރަްސމީ ޑިއުޓީ ނޫން 
ވަގުުތަގއި އޮފީުހގެ 

މަަސއްކަތަށް ނުކުންަނއިރު 

ބޭނުންުކރުން ހުްއދަނޫން 
 ހެދުާމއި ތަކެތި 

މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ޑިއުޓީ ނޫން ވަގުތުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރު،   .31
  ނުވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ބާަވތުގެ ހެދުމާއި ތަެކތި ބޭނުންކޮްށގެން

 

ނުވަތަ ކުރެހުން  ،އަޚްލާޤީގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ޢިބާރާތް ލިޔެފައިވާ ހެދުން )ހ( 
 .ނުވަތަ ފޮޓޯ ޖަހަިއަފއިވާ ހެދުންނުވަތަ ެއފަދަ ކާޓޫނު  ،ކުރަހައިފައިވާ ހެދުން

 
 .ބާރު ހަރުވާޅާއި، ކުރު ހަރުވާޅު )ށ(  

 
  .ންދުގައިގެ ހަންގަނޑު ފާޅުވާފަދަ ތުިނ ހެ )ނ(  

 
 ފެންފައިވާން. )ރ(  

 

ރަްސމިއްޔާތުތަުކަގއި 
ބަިއވެިރާވއިރު ެހދުން 

 ބަހައްޓަްނވީ ޮގތް 

އެފަދަ  ،އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ  )ހ(   .32
        މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުުރމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެދުމެއްގައި ނުވަތަ 
އެ ރަސްމިއްޔާތަކަށް ދިއުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ 

 ހެދުމެއްގައެވެ. 
 

 ،ރަސްމީ ޖަލްސާތަކާއި ރިސެޕްޝަންތަކަށް ހާޒިރުވާއިރު ހެުދން ބަހައްޓަންާވނީ )ށ(  
 ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

     ވާނަމަ، ދަޢުވަތު ކާޑުގައި ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން ބެހެއްޓުމަށް ުބނެަފއި (1)   
 އެ ގޮތަށް؛

 

ވަކި ކަހަލަ ހެދުމެއްގައި ދިއުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  (2)   
 ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ފަދަ ހެދުމެއް. 

 

ބޮލުގެ ިއސްތަިށގަނޑު 
 ހުންނަްނވާނެ ގޮތް 

ިފރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ބޮލުެގ އިސްތަށިގަނޑު  އަންހެން މުވައްޒަފުންނާއި )ހ(  .33
 ނަންވާީނ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.ހުން
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ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ބޮުލގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ އެންމެ ދިގުހިސާބުގައި  )ށ(  
)ދިހައެއް( ސެންޓި މީޓަރަށްވުރެ ދިގު ނުާވނޭގޮތަށް ރީތިކޮްށ  10ހުންނަންވާީނ، 

 ، އައިބުނުވާނެ ފަދަ ބޯކޮށައިފައެވެ. އަދި ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ 
 އޮމާންކޮށްފައެވެ. ގޮތަކަށް

 

އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ބޮލުެގ އިސްތަށިގަނޑު، އޮފީސް މާޙައުލާ އެކަށީގެންވާ  )ނ(  
 ގޮތަކަށް، ރީތިކޮށް ަބލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 

 މުވައްޒަފުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިަގނޑުގައި ޖައްސާ ކުލައަކުން އަތްވަށް ނުކުތުމުން  )ރ(  
އަރާ ކުލައަކީ ކަޅުކުލަ ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެފަދަ ކުަލއެއް ޖައްސައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ. 
 

އަންހެން މުވައްޒަފުންނާއި ފިރިހެން މުވައްޒަފުން، އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް  )ހ(  .34 ގަހަނާ ެއޅުާމއި ޒީނަްތތެިރވުން 
، މި މާއްދާގައި ނުކުންނައިރު ގަހަނާއަޅައި ޒީނަތްތެރިވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.
 

ރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަތަ ނުަރސްމީ ގަޑީގައި މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުްނނައިރު  )ށ(  
 ގަހަނާގެ ގޮތުގައި ބޭުނންކުރެވޭީނ އަންނަނިވި ތަކެއްޗެވެ.

 

 ކަންފަތުމުދި؛ (1)   
 

 ؛އަތުގައި އަޅާ ކެވެއްޔާއި، ތަނޑި (2)   
 

 ކަރުގައި އަޅާ ފަށް؛ (3)   
 

 އަތުކުރީ ގަޑި؛   (4)   
 

 އަނގޮޓި. (5)   
 

       އަންހެން މުވައްޒަފުން ޮއފީުހގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަިއރު، ކަންފަތުގައި  )ނ(  
)އެކެއް( މުންޖަށް ވުރެ އިތުރަށް މުދި ލައިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. މި ގޮތުން  1

އްޗަކީ، ަކންފަތުގެ ފޫޅުގައި އެލުވާގޮތަްށ ލައިފައި ހުންަނ ކަންފަތުގައި ލާ އެ
މުދިނަމަ، އެކަށީގެްނނުވާ ބޮޑު ުނވަތަ އެއްބޮޅަށްވުރެ ގިަނބޮޅު ހިެމނޭ މުދި ލައިފައި 

 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
 

 ގެކުންނައިރު، އަތުގައި އަޅާ ތަނޑީއަންހެން މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނު )ރ(  
)ެއކެއް( ސެންޓި މީޓަރަށްވުެރ ބޮުޑވެގެން ނުވާނެއެވެ.  1ކެވެލީގެ ފުޅާމިން ނުވަތަ 
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މި ގޮތަށް ތަނޑި ނުވަތަ ކެެވލި އަޅާނަމަ އަޅަންވާނީ، އެއް ކެވެލިކޮޅު ނުވަތަ 
 އެއްޖޯޑު ތަނޑިއެވެ.

 

އަންހެން މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރު، އަތެއްގައި ގިނަވެގެން  )ބ(  
 )ދޭއް( އަނގޮޓި އެޅިދާނެއެވެ.  2
 

އަނގޮޓި ައޅާއިރު، އަޅައިފައި  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި )ޅ(  
ހުންނަ އަނގޮޓީގެ ެއހުގެ ުފޅާމިން އެ އަނގޮޓި އަޅައިފައިވާ އިނގިލީގެ 

 އެ އަނގޮޓި ،ފަލަމިނަށްވުރެ ފުޅާވެގެން ނުާވނެއެވެ. އަދި އެހުގެ ދިގުމިން
 އަޅައިފައިވާ އިނގިލީގެ ތިންބައިުކޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 

ފިރިހެން މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރު، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ކ(  
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަަލށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3( ވަނަ ނަންބަރުން ެފށިގެްނ )1)

 ހަނާއެއް އެޅުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަ
 

ފިރިހެން މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރު، ރަން ފިޔަވައި އެހެން  )އ(  
)އެކެއް( އަނގޮޓި އެޅިދާނެއެވެ. އަދި އަޅާ  1މައުދަނަކުން އުފައްދައިފައިވާ 

ނޑަށް ފެތޭ އަނގޮޓިއަކީ މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ
 އަނގޮޓިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 

އަންހެން މުވައްޒަފުން އޮފީހުެގ ަމސައްކަތަށް ނުކުންނައިރު، ޒީަންތތެރިވުމުގެ ގޮތުން  )ވ(  
ލިޕްސްޓިކް ޖެއްސުމާއި، މޭކަޕް ކުރުން ފަދަ ކަންކަން މެދުމިނެއްގައި 

ރަތްކުލަ ނުވަތަ  ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން އެ މީހެއްގެ ހަމުގެ ކުލައާ ގުޅޭގޮތުން 
 ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކް ޖެއްސިދާނެއެވެ. 

 

މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ މަސައްަކތަށް ނުކުްނނައިރު، އަތާިއ ަފއިގެ އިނގިލިތަކުގެ  )މ(  
ނިޔަފަތިތައް ހުންަނންވާނީ ރީތިޮކށް ކަނޑައިފައެވެ. ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ އަތުގައި 

އަތުގެ ނިޔަފަތީގައި އެއްވެސް ކުލައެއް ޖައްސައިގެން  ހީނާފަތް އެޅުމާއި، އަތާއި
 ނުވާނެއެވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 

މުަވއްޒަފުްނގެ ދަފުަތރު 

 ބެލެހެއްޓުން 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އާންމު އެންމެަހއި މުވައްޒަފުންގެ  )ހ(  .35

ޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާއިން މަރުކަޒީގޮތެއްގައި ދަފުތަރު، މުވައް
 އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން  މުވަްއޒަފުންގެ ދަފުތަުރ  )ށ(  
ތެރޭގައި ހިމެޭނ  ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިެވހި ފުުލހުންެގ ޚިދުމަތުގެ އާންމު މުވައްޒަފުންގެ 

    ތަފާތު ބާވަްތތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަފުތަރު ވަކިވަކިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 
މުވައްޒަފުން ނިސްަބތްވާ އަންނަނިވި ބާަވތްތަކުގެ ދަފުތަރުތައް ވަކިްނ  ،ގޮތުންމި

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.
 

 ންގެ ދަފުތަރު؛އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދާއިމީ މުވައްޒަފު  (1)   
 

 ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ދަފުތަރު؛ (2)   
 

 ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ދަުފތަރު؛ (3)   
 

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ދަފުތަރު؛  (4)   
 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ވަކިވެފައިވާ މީހުންގެ ަދފުތަރު؛ (5)   
 

)ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ދަފުތަރުތަްއ، ކޮމްޕިއުަޓރައިޒް ޕްރޮގްރާމެއް  މި މާއްދާގެ )ނ(  
 މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ.

 

މުވައްޒަފެއްގެ ނަމަށް ނުވަތަ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  )ރ(  
             ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކަްށ ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަަމ، އެ ބަދަލެއް 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްާޓ  )ސާޅީސް އަށެއް( 48
އިދާރީ ބަހާއަށާއި، އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާއަށް ލިޔުމުން 
އަންގަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ަމޢުޫލމާތު ބަދަލުވިކަްނ އެންގުމުގެ ޮގތުން ހުަށހަޅާއިރު، 

 ސްމީ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.އެ ކަމާ ގުޅޭ ރަ 
 

     މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމުގައި،  )ބ(  
   ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް 

ފައިެލއްގައި، އަންނަނިިވ   ވަކި ރިކޯޑު ފައިލެއް އޮންނަންާވނެއެވެ. މިފަދަ  ކޮންމެ
 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމު؛ (1)   
 

 ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ސަނަދުތަުކގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީ؛ (2)   
 

ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ީދފައިާވ ލިޔުން  (3)   
 ންަތއް؛ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ލިޔު

 

 ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުްނގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ބަލާ ފޯމު؛ (4)   
 

 ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛ (5)   
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 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު؛ (6)   
 

 ވަޒީފާ/މަޤާމު/ގްރޭޑް ބަދަލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛ (7)   
 

 ގެ ކޮޕީ؛ވަޒީފާ ބަޔާނު (8)   
 

މުސާރައަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ިލޔުމެއް ފޮނުވައިފައިވާނަމަ، ފޮުނވައިފައިވާ  (9)   
 ލިޔުން؛

 

 ސަލާމް ސެޓުފިކެޓު؛ (10)   
 

 ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުމާއި، ޗުއްޓީ ދިންކަމުގެ ލިޔުން؛ (11)   
 

ކުރި ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، ފުރިހަމަ (12)   
 )ލިބިފައިވާ ސެޓުފިކެުޓތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު(؛

 

 މުވައްޒަފުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ނުވަތަ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކުގެ ރިކޯޑު؛ (13)   
 

 ތަންފީޛުކޮށް ނިިމފައިވާ ތައުދީބީ މައްސަލަތަކުގެ ރިކޯޑު؛ (14)   
 

ބަންދެއްވެ، ޝަރީޢަތުްނ އަދަބެއް  ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީގޮުތން (15)   
 ލިބިފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ރިކޯޑު؛

 

ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ  ،އެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި (16)   
   ،ނުވަތަ ބައިނަލްައޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި ،ކަމެއްގައި

މަށް ފޮނުވައިފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަްމސީލުކުރު
 މަޢުލޫމާތު؛

 

 ގޮތުން ހަވާލުކޮްށފައިވާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ވަގުތީ (17)   
 

 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛ (18)   
 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛ (19)   
 

 ޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛ވަ (20)   
 

 އެކި ބާވަތުގެ އެލަވަންސްތައް ަހމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ؛ (21)   
 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު؛ (22)   
 

ރާމްތަކުން މުވައްޒަފުން ކުރާ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާއި، ބައިވެރިވާ ޕްރޮގް (23)   
 ކުރުމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ؛ވަޒަންދީފައިވާ އަގު
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މުވައްޒަފުންނަށް އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދޭ ހުއްދަތަކާއި،  (24)   
 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ؛

 

މުވައްޒަފުން އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ސިޓީއާއި، ސިޓީތަކުގެ   (25)   
 ޖަވާބު؛

 

ގޮތުގައި ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފެއްގެ  (26)   
 މުއްދަތާއި، ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަސްލު؛  

 

 މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާގެ ރަޖިސްޓަރީ. (27)   
 

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ  )ޅ(  
ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ނުވަތަ  ޚިދުމަތް މެދުވެރިވެގެން ތަޢުލީމު

      ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ުމވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން އަންަނނިވި މަޢުލޫމާުތ 
 އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރިކޯޑުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 

ކޯހުގައި ނުވަތަ ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި  (1)   
 ؛ހުށަހަޅައިފައިވާ ފޯމު

 

 ކޯހާ ނުވަތަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމާއި، އިޤްރާރު ފޯމު؛ (2)   
 

 ކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރުމުން ލިބޭ ސަނަދުގެ ކޮޕީ؛  (3)   
 

     ކޯހުން ޚާއްޞަ ވަނައެއް ޯހދުމާ ގުޅިގެން ލިޔުމެއް ލިިބފައިވާނަމަ،  (4)   
 އެ ލިޔުން.

 

މުވައްޒަފާ ގުޅޭގޮތުން، މުވައްޒަފުންގެ ދަފުތަރުގަިއ  ،ގޮތުގެ މަތީން ވާމި ގަވާއިދުގައި )ކ(  
ރިކޯޑުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް އެ މުވައްޒަފު ބޭނުންވެއްެޖ 

 ހިނދެއްގައި ބެލޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.
 

ރިކޯޑުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ، މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މުވައްޒަފުންގެ ދަފުތަރުގައި  )އ(  
މަޢުލޫމާތުކަމަށް ވެފައި، އެއީ ސިއްރު ލިޔުންތަކަކަށްވާތީ، ރަސްމީ މަސައްކަތާ 
ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެހެން ބަލަންޖެޭހ މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފަކު ނުވަަތ 

 އިގެން ނުވާެނއެވެ. އެ ރިކޯޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަލައި ހަދަ ،މުވައްޒަފުން
 

މުަވއްޒަުފގެ ާއއިލާ 

 ރަިޖސްޓަރީ ކުރުން 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދާއިމީ  )ހ(  .36

މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން، 
 ރީ ކުރަންވާނެއެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ރަޖިސްޓަ
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މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  މުވައްޒަފުންެގ އާއިލާ ރަޖިސްޓަރީ  )ށ(  
ކުރަންވާނީ، އެކަމަށް ޚާއްޞަ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އެ ފޯމުގައި، އަންނަނިިވ 

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިފައި ހުްނނަްނވާނެއެވެ.
 

 ނަމާއި، މަޤާމު؛ މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ  (1)   
 

 ސަރވިސް ނަންބަރު؛ (2)   
 

 އަނބިމީހާ/އަނިބން ނުވަތަ ފިރިީމހާގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛  (3)   
 

 މައިންބަފައިންގެ މަޢުލޫާމތު؛ (4)   
 

 ދަރީންގެ މަޢުލޫމާތު.  (5)   
 

ފިނަމަ، ނުވަަތ ޏެއް ކޮށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި، މުވައްޒަފަކު ކައިވެއް  )ނ(  
)ަފނަރަ( ުދވަހުގެ ތެރޭގައި،  15ރަސްމީ ބަްނދުނޫން،  ވަރިކޮށްފިނަމަ،

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާައށް ލިޔުމުން އެކަން 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

މާތަށް އަންަނ އާއިލީ މަޢުލޫ ،މުވައްޒަފުގެ އާއިލާގެ މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު )ރ(  
ބަދަލުތައް އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެްއޓުމުގެ ބޭނުމުގައި، މުވައްޒަފަށް ދަރިއަކު ލިބުމުން 

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  15 އާއިލާގެ މެންބަރަކު ނިޔާވުމުން،ނުވަތަ 
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާއަށް ލިޔުމުން އެކަން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާއިލާ ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފޯމާއެކު އެކަމަށް ބޭނުންވާ  )ބ(  
 އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު 

ވަޒީާފގެ އޮިނގަނެޑއް 

 އެކުލަަވއިލުން 
އާްނމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  )ހ(  .37

މަޤާމުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑެއް 
 އެކުލަވައިލަންވާއެވެ.

އެކުލަވައިލާ އާންުމ  ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  
ނިގަނޑު ފާސްކުރަންވާނީ، ވަޒީރުގެ ލަފާގެ މަތީން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އޮ
 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެވެ.
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ވަޒީފާ ހަަމޖަްއަސއިެދވޭނެ 
 ގޮތްތައް 

އަްނނަނިިވ  ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ާއންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ އެކުލެވިގެންވަނީ  .38
 )ދޭއް( ބާވަތުގެ ަމއްޗަށެވެ.  2މައިގަނޑު 

 

 ވައްޒަފުން؛ދާއިމީ މު )ހ(  
 

 ވަގުތީ މުވައްޒަފުން.  )ށ(  
 

އާންމު މުަވއްޒަފުްނގެ 

 މަާޤމުތައް ގިންތިުކރުން 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ އާންމު މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކުގައި ހިމެނޭ  )ހ(  .39

 ވަނަ 37ގިންތިތަކާއި، އެ ގިްނތިތަކުގެ ަދށުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތައް، މި ަގވާއިދުގެ 
މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިާލ އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަީޒފާގެ އޮނިގަނޑުގައި 

 ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން، އާްނމު މުވައްޒަފުންގެ  )ށ(  
އަންނަނިވި ދާއިރާތަކަށް މަޤާމުތަކުގައި ހިމެނޭ ގިންތިަތއް ކަނޑައެޅުމުގައި، 

 ނިސްބަތްވާގޮތަށް ިގންތިތައް ހިަމނަންވާނެއެވެ.
  

 ޓެކްނިކަލް؛ (1)   
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް؛  (2)   
 

 ސަޕޯޓް ސަރވިސް. (3)   
 

       ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ އާންމު މުވައްޒަފުންނަްށ ވަޒީފާ ދޭންވާނީ،  )ނ(  
ށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވައިލާ އާންމު މުވައްޒަފުންގެ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ

 ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން ގިންތިއަަކށް ފެތޭގޮތަށެވެ.
 

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން  )ހ(  .40 ވަޒީާފގެ ކުރިެއރުން ިދނުން 
   އެ މުވައްޒަފަކު ހިެމޭނ މަޤާމު ނިސްބަތްާވ ގިންތީެގ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  ދެވޭނީ،

 އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭ ގޮތަށެވެ.
 

ވަޒީފާގެ ުކރިއެރުން ދިނުމުގެ  ބަޔާންޮކްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  
 ދިނުމަށް އެިދ ހުށަހެޅުމާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޝަރުޠުތަކާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެުރން

ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތްަތއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެއް، މި ގަވާއިދަްށ 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ،)ތިެނއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން އެކުލަވައިލަްނވާނެއެވެ.  
ދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ެއކުލަވައިލާ އުސޫލުގައި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ މި މާއް )ނ(  

ގުޅޭގޮތުން، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ވަޒަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަްއ 
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އެ މުވައްޒަފު އެކަށީގެންވާ މިންވަރު؛ (1)   
 

 ރި މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ފެންވަރު؛މުވައްޒަފު ހު (2)   
 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބ؛ (3)   
 

 މަޤާމުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ؛  (4)   
 

 މުވައްޒަފާމެދު އަޅައިފައިވާ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅުތައް. (5)   
 

ތުން، އާންމު މުަވއްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮ )ރ(  
ގިންތިތަކުގައި ހިމެނޭ އެއް ގިންތީގެ މަޤާމަކުން އަނެއް ގިންތީގައި ހިމެނޭ މަޤާމަކަްށ 

 ބަދަލެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް ަނމަވެސް، އާންމު  )ބ(  
ނޭ ވަކި ގިންތިއެއްގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ގިންތީގައި ހިމެ

     މުވައްޒަފަކަށް، އެ ނޫން ގިންތިއެއްގައި ހިމެނޭ މަޤާެމއް ހުސްވެގެން 
އެ މަޤާމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮށްފިނަމަ، އެ އިޢުާލނުގައި އިޢުލާނު

 ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ. 
 

މާިއ، ަވގުތީ ޤާ ވަގުތީ މަ

 މުަވއްޒަފުން 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ިދނުމަށް ޓަކައި، ާއންމު މުވައްޒަފުންގެ ދާއިީމ  ()ހ  .41

މަޤާމުތަކުގެ އިތުރަށް ވަގުތީ ުމވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާކަމަްށ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް 
ޕޮލިސްއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަގުތީ މުވައްޒަފުން 

 އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ.  
  

ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު އައްޔަނު ކުރެވޭނީ، އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި ވަގުތީ މަޤާމެއް  )ށ(   
 އުފެއްދުމަށްފަހުގައެވެ. 

 

    ވަކި ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަުށްނ ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ  (1)   
 ވަކި މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް؛

 

    ޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުްނ ވަކި ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ވަކި ކޮން (2)   
 ވަކި މުއްދަތަކަށް؛  

 

މާލީ ޢިނާޔަތެއް ދޭގޮތަށް ނުވަތަ މާލީ ޢިނާޔަތެއް ނުދެވޭ ގޮތަށް  (3)   
ފަރުމާކޮށްގެން ހިންާގ އިންޓަރްނޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުން 

 އިންޓަރންސްއިންގެ ގޮތުގައި.
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)ދޭއް( އަހަރުދުވަަހށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް  2ވަގުތީގޮތުން އައްޔަނުކުރާ މީހަުކ  )ނ(  
      )ދޭއް( އަހަރުދުވަހަށް ުވރެ އިތުރުވާނަމަ، 2އައްޔަނުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު، ދާއިމީ މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެން ދާނެއެވެ.
 

ވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ކުރަންވާނީ، ވަގުތީ މު )ރ(  
  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވޭތޯ ބެލުމަށްަފހު، 
މި ގަވާއިދުގައި އާންމު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނެކަމަްށ 

 ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު
 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ވަޒީފާއަށް  )ބ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  46އައްޔަނުކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި، މި ގަވާއިދުގައި 

 ެނވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޝަުރޠުތައް ފުރިހަމަވުން ލާޒިމެއް ނޫ
 

    ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ވަގުީތ މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ކުރުމުގައި،  )ޅ(  
ޢަމަުލކުރާނަމަ، އެފަދަ  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި

މަޤާމަކަށް މީހުން ހޯދުަމށް ކުާރ އިޢުލާނުގައި، އެ މަޤާަމށް ުކރިމަތިލާ ފަރާތެއްގެ 
  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަުރޠުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ކިބައިގައި

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިމީ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފުން  )ކ(  
 އައްޔަނުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 

ވަގުތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މުަވއްޒަފުން ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރާ ުމއްދަތުގައި ކަމާބެޭހ  )އ(  
 ޕެންޝަނުގެ ޙައްޤު ލިިބދޭންވާނެއެވެ.   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން ނޫނުގައިޤާ
 

ވަގުތީ މަޤާމު އުފެއްދި މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ މަޤާމު އުފެއްދި ބޭނުން  )ވ(  
ކެނޑިގެން ވަގުތީ މަޤާމު އުވަިއލާއިރު، އެ މަޤާމެއްގައި ހުރި ވަގުތީ މުވައްޒަފު 

މުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ދެފަރާތުގެ ެދމެދުގައި ވެފައިާވ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު
 އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ަވގުތީ 
މުަވއްޒަފުން ވަޒީާފގައި 

 ގެްނގުޅުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި، ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ  )ހ(  .42
ވަޒީފާ ހަމަޖައްަސއިދޭ ފަރާތްތައް ވަޒީފާގަިއ ގެންގުޅުމުގައި ދަށުން 

ޢަމަލުކުރަންވާނީ، އެފަދަ މުވައްޒަފަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
 ނެވެ.މަތީން

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަގުތީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  )ށ(  
ލުކުރާ ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން ހަވާ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންސަލްޓަންޓުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމުގައި އެ ނޫން ވަގުތީ 
 މުވައްޒަފުންނާ ތަފާތު މިންަގނޑުތަކެއް ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.
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އި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަގުީތ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގަ )ނ(  
ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް، އެފަދަ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ. އްޒަފުންނާއެކު ހަދާ ކޮންޓްެރކްޓުމުވަ
 

 މުސާރައާއި، އެލަވަންސާއި، ޢިނާޔަތް ދިނުން؛ (1)   
 

 ޗުއްޓީއާއި ސަލާމް؛ (2)   
 

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން؛  (3)   
 

 ނޯޓިސް ދިނުން؛  (4)   
 

 އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭެނ ހާލަތްތަކާއި ގޮތްތައް. (5)   
 

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ  )ރ(  
ރާތަކާއެކު ކުރަންވާނީ، އެ ފަ)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި ޢަމަލު

 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓު
 

 ހަވަނަ ބާބު 
 ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމާއި، އައްޔަނުކުރުން 

އާންމު މުަވއްޒަެފއްގެ 
 ވަޒީާފއަށް އިޢުލާނުކުުރން 

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވާނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އާންމު މުވައްޒަފުންގެ  )ހ(  .43
 ކޮށްގެންނެވެ. ނު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އާްނމުކޮށް އިޢުލާ

 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އާންމު މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް  )ށ(  

 އިޢުލާނުކުރަންވާނީ އަންަނނިވި ާހލަތްތަކުގައެވެ.
 

 ކަށް އާްނމު މުވައްޒަފުން ބޭނުންވުްނ؛އަލަށް އުފައްދާ މަޤާމުތަ (1)   
 

 ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް އާންުމ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވުްނ؛  (2)   
 

 ހުސްވާ މަޤާމުތަކަށް އާންމު މުވައްޒަފުން ބޭނުންވުން. (3)   
 

  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހާލަތުގައި، 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
    )ހައެްއ( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން މަޤާުމ ހުސްވާނެނަމަ،  6ސްވުމުގެ މަޤާމު ހު

 އެ ހުސްވާ މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވިދާނެއެވެ. 
އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކުރާ ިއޢުލާނަކާ ގުޅިގެްނ  )ހ(  .44 ވަޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހެުޅން 

ހަޅަންާވނީ، އެ އިޢުލާނެއްގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ގޮތެއްގެ މަތީްނ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަ
 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށެވެ.
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ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ަވޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަީކ އެހެން އެއްވެސް  )ށ(  
ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިުދމަތުގެ ވަޒީފާއަށް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ ފަރާެތއްނަމަ، 

   ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތގެ ވަޒީފާއަށް އެދި  ދި އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނީ،އެ
ތިރާޒެއް އުރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ އިއެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމާމެދު، އެ ފަ

 ނެތްކަމުގެ ލިޔުމަކާ އެކުގައެވެ. 
 

ވަޒީާފއަށް ެއދޭ މީހުން 

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 
އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހުން އެ ކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،  )ހ(  .45

 ވާނެއެވެ. ންއަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަަހޅަ
 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަޅާ ފޯމު؛ (1)   
 

 ުށގެ ރިކޯޑު ބަލާ ފޯމު؛ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކު (2)   
 

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުަތއް؛ (3)   
 

 )ިތނެއް( މަސްދުވަސް ނުވާ، ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯ؛   3ނެގިފަހުން  (4)   
 

މި ނޫނަސް، ހުށަހަޅަންޖެހޭނެަކމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އަންގާ  (5)   
 އިތުރު ލިޔުންތައް.

( ަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަީތްނ  3ގެ )ހ( ެގ )މި މާއްދާ )ށ(  
ހުށަހަޅާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓަކީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓެއްނަމަ 
ހުށަހަޅަންވާނީ، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީގެ އަސްލެވެ. 

އިވާ ސެޓުފިކެޓެއްނަމަ ހުށަހަޅަންވާނީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހާސިލުކޮށްފަ
 އެކްރެޑިޓްކޮށް، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީގެ އަސްލެވެ. 

 

އާންމު މުަވއްޒަފުްނގެ 
ވަޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ 

 ފަރާތްތަކުގެ ަޝރުޠުތައް 

މީހަކު އައްޔަނު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ އާންމު މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް   .46
ކުރަންވާނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރުޠުތައް އެ މީހެއްެގ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވުމާއެކު، 

 އެ މަޤާމަކަށް ބޭނުންވާ ވަކި ަޝރުޠެއްވާނަމަ، އެ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ރާތެއް )ފަންސާސް( އަހަރާ ދެމެދުގެ ފަ 50)އަށާރަ( އަަހރާއި،  18މީލާދީގޮތުން  )ހ(  
 ކަމުގައި ވުން.

 

)ފަހެއް(  5އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން، ވޭތުވެދިޔަ  )ށ(  
 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީަޢތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން.

 

ނުވަތަ ޤާނޫުނ  ވައްކަން، ނުވަތަ ޓެކުން، ނުވަަތ މަކަރާ ހީލަތް، ނުވަތަ ޚިޔާނާތް )ނ(  
)މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކުށެއް  2011/17ނަންބަރު 
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)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ޝަރީޢަތަްށ  5ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ 
 ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

 

)ފަހެއް(  5ތުވެދިޔަ މަނާކޮށްފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗަކުން އެކެހެރިވުމަށް ވޭ )ރ(  
 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަރުވާ ހޯދައިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން.

 

)ފަހެއް(  5ޖިނާއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި، ވޭތުވެދިޔަ  )ބ(  
 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވުން.

 

ޓީއެއްގެ އްވެސް ސިޔާސީ ޕާރީކޮށްފައިވާ އެދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ )ޅ(  
 .ރީގައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުންރަޖިސްޓަ

 

 ދިވެހި ފުލުހުން ޚިދުމަތުގެ ވަޒީާފއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން. )ކ(  
 

އަޚްލާޤީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެހެން  )އ(  
 ކަމުގައި ނުވުން. އަކުން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހަކުއޮފީހެއްގެ ވަޒީފާ

 

 ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މަޤާމަކުން ރިޓަޔަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން. )ވ(  
 

ވަޒީފާ ިދނުުމގެ ކުރިން 

 ބަލަންާވނެ ކަންތައްަތއް 
ނުާވ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިާވ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިްނ، މަޢުޫލމާތު ފުރިހަމަ )ހ(  .47

ފޯމުތަކާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ލިޔުންތައް ނުހިެމޭނ ފޯމުތައް ބަލައެއް 
ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަަދ ފޯމެއް ބަލައިގަތުމަްށފަހުގަިއ ވެސް މަޢުލޫމާތު 

 ފުރިހަމަނުވާނަމަ ބެލެޭވނީ ބާޠިލު ފޯމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 

ތު ފުރިހަމަާވ ހުށަހެޅުންތަްއ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅައިަފއިވާ މަޢުލޫމާ )ށ(  
ބަލައިގަތުމަށްަފހު، އެފަދަ ުހަށހެޅުންތައް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަާރތެއްގެ ކިބައިގައި 
އާންމު މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާެނ، އަްނނަނިވި ކަންކަްނ 

ތަކަށް ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލަންާވނެއެވެ. އެކަން ބަލާނީ، ުހށަހަޅައިފައިާވ ލިޔެކިޔުން
 ބަލައިގެންނާއި އިްނޓަވިއު ކޮށްެގންނެވެ.

މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ޭބނުންާވ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ، ނުަވތަ މަޤާމު  (1)   
 އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ަފންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ިލބިފައިވާ ިމންވަރު؛

 

ން ނިންމުމުގެ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރާއި، އާންމު މަޢުލޫމާތާއި، ކަންކަ (2)   
 ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު؛  

 

ށީގެންވާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ބޭނުންވާނެ، ެއކަ (3)   
 .ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުން
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ވަޒީފާ ިދނުުމގެކުރިން 
 ބެކްްގރަުއންޑް ޗެކްކުރުން 

ންމު ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި، އާދިވެހި ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ )ހ(  .48
ުމ މަސައްކަތްތަކެއް ންއްކައުތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މުހިރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރަ

     ކުރާ ޚިދުމަތަކަށްވާތީ، މި ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ކުރިން، 
އެ މީހެްއގެ ބެކްގްރައުންޑް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގައި

 ނެއެވެ.އެނަލިސިސްއެއް ހަދަންވާ
 

     މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި، ބެކްގްރައުންޑް ޗެކްކުރުމުގެ ގޮތުން  )ށ(  
 އެ ފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަިނވި ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.

 

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި، ބަނގުަރލާއި، މަސްތުވާ އެހެން ތަކެއްޗަށް  (1)   
 ޓެސްޓްކުރުން؛

 

ނގައިފައިވާ ކުށުެގ ަޢމަލަކާ ގުޅުމެއްވޭތޯ ބެލުަމށް ެޓންޕްރިންޓް ކުރިން ހި (2)   
 ނަގައި ޗެކްކުރުން؛ 

 

 އިންޓެލިޖެންސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓެއް ހެދުން؛ (3)   
 

 ޕޮލިގްރަފީ ޓެސްޓް ހެދުން. (4)   
 

 ހަދާ ބެކްގްރައުންްޑ އެސެސްމަންޓުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގައި )ނ(  
ފާސްނުވާ ފަރާތްތައް، އެ ސަަބބަށް ޓަކައި، ވަޒީފާ ދެވެން ނެތްކަން ލިޔުމުްނ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ އާްނމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ދޭންާވނީ، އެ ވަޒީފާއަްށ  )ހ(  .49 ވަޒީފާ ިދނުން 
، ބެކްގްރައުންޑް ހަމަވެަފއި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން މަޤާމަށް ޝަރުޠު

އެސެސްމަންޓުން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް މީހުން ބޭނުންާވ 
 އަދަދަށް ބެލުމަށްަފހު، އެންމެ ާޤބިލު ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެްނނެވެ. 

 

އާންމު މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް، ެއ މީހަކަށް ވަޒީފާ  )ށ(  
ވާކަން ބަޔާންކޮްށ، ަވޒީރު ސޮއިކޮށްފައިވާ، ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުމެއް ހަމަޖެހިފައި

 ދޭންވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަކީ ސަރުކާރުގެ އެހެން އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރި  )ނ(  

ފަރާތެއްނަމަ، އެ ފަާރތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ، އެ ވަޒީފާއަކުން 
 ލިޔުން، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތަށް ހުށަހެޅުމުންނެެވ. ވަކިވިކަމުގެ 
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   ވަނަ މާއްދާގެ 49އާންމު މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ަހމަޖެހުމާ ގުޅިގެން، މި ގަވާއިުދގެ   .50 ވަޒީާފގެ ެއއްަބސްުވން 
      )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުްނ ހަވާލުކުރާ ފަރާތްތައް

އްބަސްވުން" ގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފާ ވަޒީފާގެ "ވަޒީފާގެ އެ
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކުރަންވާނީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 

 ވަޒީފާ ހަމަޖެހުމަށްފަުހ، ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި  )ހ(  .51 ޕްރޮބޭަޝން މުްއދަތު 
)ތިނެއް( މަސްދުަވހުގެ ޕްރޮބޭޝަން  3މީހެއްތޯ ބެލުަމށް، ވަޒީފާގެ އެްއަބސްވުމުގައި 

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކީ  މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތަށް ޤާބިލު ީމހެއް ކަުމގައި ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ުމވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ 

 ދާއިމީވާނެއެވެ. 
 

ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް އެ މީހަކު އެކަށީގެން ނުވާކަމަްށ  ()ށ  
ކަން ގެ ކުރިން، އެ މުވައްޒަފަކަށް އެފެންނަނަމަ، ޕްރޮބޭޝަން މުއްަދތު ހަމަވުމު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  77ލިޔުމުން އަންގައި، މި ގަވާއިދުގެ 
 ވާނެއެވެ.އްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންމުވަނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލައި އެ 

   

ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާްނ  )ނ(  
ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، އެ މުވައްޒަަފކު، އެކަން ލިޔުމުން ހުށަހެުޅމުން، ވަޒީފާއިްނ 

 ވާނެއެވެ.ވަކިކުރަން
 

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި، އާންމު ފާއަކީ ދިވެހިގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީދިވެހި ފުލުހުން )ރ(  
ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކުރާ 
ވަޒީފާއަކަށްވާތީ، އަލަށް ވަޒީފާައށް ވަންނަ މުވައްޒަފުްނނަށް މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އާންމު އަާސސީ މިންގަނޑުތައް ހަވާލުކުރަންވާނީ، ވަޒީފާގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ
އަންގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާެގ މާޙައުލަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން  

 އޮރިއެންޓޭޝަން ހިންގުމަށް ަފހުަގއެވެ.
 

ގެ މުއްދަތުގައި ހުންނަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާމެދު އެ މުވައްޒަފު ޕްރޮބޭޝަނު )ބ(  
ން އަންނަނިިވ ގޮތުގެ މަތީން  މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ ފަރާތު

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

   ގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށް ވުމަށް ޓަކައި،ޕްރޮބޭޝަނު (1)   
އެ މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން އެ މުަވއްޒަފަކަށް 

 އެންގުން؛
ޒަފަށް އެއްވެސް ތަމްރީނެއް ދިނުމަށް ގެ މުއްދަތުގައި މުވައްޕްރޮބޭޝަނު (2)   

 ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، އެ ތަމްރީނެްއ ދިނުން؛
 

 މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި، ރިކޯޑު ކުރުން؛   (3)   
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މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި  (4)   
 ކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ވާނަމަ، އެ
 މުވައްޒަފަށް އަންގައި އެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުން.

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

މުަވއްޒަފުްނނަށް ެދވޭ 
 މުާސރަާއއި ޢިނާޔަތްތައް 

އެލަވަންސްތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އާންމު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި  )ހ(  .52
 ކަނޑައަޅާނީ، މާީލ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރުގެ ލަފާގެ މަތީން ޢިނާޔަތްތައް
 ވަޒީރެވެ.

 

އާްނމު މުވައްޒަފުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ( 
       މަޤާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ އޮނިގަނޑެއް، 

ކުލަވައިލައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތން އެ
        ،މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 އެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
 

މުސާރަ ދޭނީ،  އެއްފަހަރު މުސާރަ ދޭންވާނެއެވެ.މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކު  )ނ(  
 ޭބންކެއްގައި ހުޅުވައިފައިވާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ބޭންުކ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ

 އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީގެންނެވެ.   
 

ދުވަހުންކުރެ  އް(ދޭ ) 2މުސާރަ ދޭނީ، މީލާދީ ކޮންެމ މަހެއްގެ އެންމެފަހު  )ރ(  
ވަހަކާ ދިމާވާނަމަ، ދުވަހަކުއެވެ. މުސާރަ ދޭންޖެޭހ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދު 

ދުވަހުގެ  އް(ދޭ) 2  މަހެއްގެ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން އެންމެފަހު އެ މުސާރަ ދޭނީ،
 ތެރެއިން ދުވަހެއްގައެވެ. 

 

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދޭންވާނީ، އެ މުވައްފަކަށް ވަޒީފާ  )ބ(  
ދިންކަމުގެ ލިޔުމުގައިވާ ނުވަަތ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރިކަމުގެ ލިުޔމުގައިވާ ތާރީޚުން 

. މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް ބަދަލުގެނެވިއްޖެނަމަ، ފެށިގެންނެވެ
ބަދަލުގެނެވުނު މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ، މުސާރައާއި 

 އެލަވަންސްތައް ބަދަލުކުރި ލިޔުމުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
 

ތަކަށާއި، މި ގަާވއިދާއި، ގަވާއިދު މުސާރަ ދޭނީ، ވަޒީފާއަށް ނުުކންނަ ދުވަސް )ޅ(  
ދު( ާއ )ޗުްއޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ުބނުމާެބހޭ ގަވާއި R-98/2021ނަންބަރު 

މުސާރަ ލިބޭ ފަދަ ޗުއްޓީއެއްގައި ނުވަތަ ސަލާމުގައި  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން
ސަރުކާރު ބަންދު  ،ހުންނަ ދުވަސްތަކަށެވެ. މި މާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުން
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އި، ގަވާއިދުން ހުއްދަ ލިބިގެން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް އަދި  ދުވަސްތަކަށާ
ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް، އެ މުވައްޒަފަްށ ޙައްޤުވާ މުސާރަ 

 އުންޏެން ނުވާނެއެވެ. 
 

ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މީހުންަނށް ުނވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުްނނަށް މުސާރަ ދޭީނ،  )ކ(  
 ޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމުގައިވާ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ.ވަ
 

އާންމު މުވައްޒަފުންނާއި ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ލައްވައި، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ  )ހ(  .53 އިތުރު ގަީޑގެ ފައިސާ 
ގަޑީގެ މަސައްކަތު ގަޑިކަމުގައި ނުވަތަ ޑިއުޓީ ގަޑިކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

އިތުރަށް، އަްނނަނިވި ާހލަތްތަުކގައި މަސައްކަތް ކުރުވަން ޖެިހގެން މަސައްކަތް 
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރުވައިފިނަމަ، މި މާއްދާގައި

 ދޭންވާނެއެވެ.
  

ން މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ރަސްމީ ގަޑީގައި އެކަނި ކޮށްގެ (1)   
 ނިމޭނެ މަސައްކަތަކަށް ނުވުން؛ 

 

ފައިާވ މަސައްކަތަކީ އިތުރު ގަޑީގައި ށްމުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮ (2)   
މަސައްކަތްކޮށްގެން ނިންމަންޖެޭހ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި އެ މުވައްޒަފު 
މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާގެ ވެރިއަކު ކަނޑައެޅުމާއެކު، އެ ގޮތަށް 

 މުން.މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިން
 

މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އިތުރުަގޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ، އިތުރުގަޑީގެ  )ށ(  
   ފައިސާގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ދެވޭނީ، އެ މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ 

 )ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( އާ ހަމައަށެވެ. 60%
 

މުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، އަންނަނިވި ގޮތުެގ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ަފއިސާ ދިނު )ނ(  
 މަތީންނެވެ.

 

ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު، މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރަ  (1)   
)އަށެއް( ިއްނ ގެއްލީމާ  8)ބާވީސް( އިން ގެއްލީމާ ލިބޭ އަދަދު  22

 އަންނަ އަދަދު، އެއީ ގަޑިއެއްގެއިރަށް ޖެހޭވަރުކަމަށް ބެލުން؛ 
 

    މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައިން ގަޑިއެއްގެއިރަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ  (2)   
އަށްވާ ފައިސާއަކީ، ރަސްމީ ދުވަހެއްގައި އެ މުވައްޒަފު އިތުރުގަޑީގައި  1¼

 ރަށް ޖެހޭ މިންވަރު ކަމުގައި ބެލުން؛ އިމަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެ 
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ން ނުޖެހޭ މުވައްޒަފަކު ހުކުރުދުވަހު، ދަންފަޅި އުސޫލުން ޑިއުޓީ އަދާކުރަ (3)   
ނުވަތަ ހޮނިހިރުދުވަހު ނުަވތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި އިތުރުގަޑީގައި 
މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނިމަ، އަސާސީ މުސާރައިން ގަޑިއެއްގެއިރަށް ޖެހޭ 

އަށްވާ ފައިސާއަކީ އެ މުވައްޒަފު އިތުރުގަޑީގައި  1½މިންވަރުގެ 
  ގަޑިއެއްގެއިރަށް ޖެހޭ މިންވަރު ކަމުގައި ބެލުން؛ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ

 

ދަންފަޅި އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ބަންދު ދުވަހެއްގެ  (4)   
ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހަކު ނުވަތަ ހަފުތާ ބަންދު ނޫން ރަްސމީ ބަންދު 

ން ގަޑިއެއްގެއިރަށް ދުވަހަކު މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ، އަސާސީ މުސާރައި
އަށްވާ ފައިސާއަކީ އެ މުވައްޒަފު އިތުރުގަޑީގައި  1½ޖެހޭ މިންވަރުގެ 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެއިރަށް ޖެހޭ މިންވަރު ކަމުގައި ބެލުން؛ 
 

ދަންފަޅި އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އިތުރުގަޑީގައި  (5)   
)ސައުވީސް(  24ފިނަމަ، އެ މީހަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވައި

)އަށެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ކުރުވި  8ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 
މަސައްކަތަށް، އިތުރުގަޑީގެ ަފއިސާގެ ގޮތުގައި، އަސާސީ މުސާރައިން 

އަށްވާ ފައިސާއަކީ އެ މުވައްޒަފު  1¼ގަޑިއެއްގެއިރަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ 
ކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެއިރަށް ޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުގަޑީގައި މަސައް

 ކަމުގައި ބެލުން. 
 

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނީ، މަސްދުވަހަށްވާ ފައިސާ އެ މަހެއްގެ މުސާރައާ  )ރ(  
އެކުގައެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް ޓަކައި  އިތުރުގަޑީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނީ، 

ވަަނ  15ފެށިެގން ހިނގަުމންދާ މަހުގެ ވަނަ ުދވަހުން  16ނިމިދިޔަ މަހުގެ 
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން،  16ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ރިޕޯޓު، ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 

 މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓާ އިދާރީ ބަހާއަށް ފޮނުވަންާވެނއެވެ.
 

ތަށް ނުކުމެ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ެނރޭ އާންމު މުވައްޒަފުން ަމސައްކަ )ބ(  
މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓޭެނ ގޮތް ހަމަޖައްސަިއ، އެ މުވައްޒަފު 
 މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާގެ ވެރިއަކު އެކަން ބަލައި ޗެކްކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭ 
 އެލަވަްނސްަތއް 

 ދާއިމީ އާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ )ހ(  .54
 ލިބިދެވޭ އެލަވަންސްތައް، ތިރީގަިއ ބަޔާންވެގެން މިވަނީއެވެ.

 

 
 ސަރވިސް އެލަވަންސް؛ (1) 

 

 ؛ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް (2)   
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 ދިގުމުއްދަތުގެ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް؛ (3) 
 

 
 

 ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް؛  (4) 
 

 
 

 އެލަވަންސް؛ ލިވިންގ (5) 
 

 
 

 ފެރީ އެލަވަންސް؛  (6) 
 

 
 

 ފޯނު އެލަވަންސް. (7) 
 

 

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަންސްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ިލބޭނީ، މި ާބބުގަިއ  )ށ(
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.

 

 

 

ން، އާންުމ އިތުރުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަންސްތަކުގެ  )ނ(
ކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، އެ މުއްދަތަށް ރަމުވައްޒަފަކު އިންސްޓް

ފުލުހުންނެކޭ އެއް އުސޫލުން އާްނމު މުވައްޒަފުންނަށް އިންސްޓްރަްކޓަރ އެލަވަންސް 
 ދޭންވާނެއެވެ.

   ށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ސަރވިސް އެލަވަންސަކީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ )ހ(  .55 ސަރވިސް އެލަވަްނސް 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި، އާންމު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 

 މަހަކު އެއްފަހަރު ދޭ އެލަވަންސެކެވެ. 
 

 

 

     އެކި މަޤާމުތަކުގެ އާންމު ުމވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް އެލަވަންސް ދެވޭނީ،  )ށ(
ނޭ ގިންތިއަށް ބަލައި، އެ ިގންތިއަަކށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ހިމެ

 މިންވަރަކަށެވެ. 
 

       ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސަކީ، އިތުރު އާމްދަނީ ޯހދުމުގެ ގޮތުްނ، -ނޮން )ހ(  .56 ޕްރެކްޓިސް އެަލވަްނސް -ނޮން
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ަވޒީފާ ފިޔަވައި އެހެން ވަޒީފާއެއް މުވައްޒަފުންނަްށ 

ދާނުކުރެވޭތީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން، ދިވެހި ފުލުހުންެގ އަ
 އެއްފަހަރު ދޭ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި، އާންމު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، މަހަކު

 އެލަވަންސެކެވެ.
 

 

 

ގެ ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސްެގ މިންވަރަކީ، މުވައްޒަފުގެ ައސާސީ މުސާރައި -ނޮން )ށ(
 ފަހެއް އިންސައްތަ( އެވެ. )ތިރީސް 35%

 

ދިުގމުްއދަުތގެ ިޚދުމަުތގެ 
 އެލަވަްނސް 

)ދިހައެއް(   10ދިގުމުއްދަތުގެ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސަކީ، މުވައްޒަފަކު މެދުނުކެނޑި  )ހ(  .57
    ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަްށ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަްށ ޚިދުމަތްކުރުމުން، 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މި މާއްދާގަ
ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި، އާންުމ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، މަަހކު އެއްފަހަރު ދޭ 

 އެލަވަންސެކެވެ. 
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އަންނަނިވި ގޮތުގެ  ،މުވައްޒަފުންނަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް ދެވޭނީ )ށ(  
 މަތީންނެވެ.

 

)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަސް ވުމުން، އަސާސީ މުސާރައިގެ  10ޚިދުމަތަށް  (1)   
 )ދިހައެއް އިންސައްތަ(؛ 10%

 

)ފަނަރަ( އަހަރުދުވަސް ވުމުން، އަސާސީ މުސާރައިގެ  15ޚިދުމަތަށް  (2)   
 )ފަނަރަ އިންސައްތަ(؛ 15%

 

 20ރައިގެ %)ވިހި( އަހަރުދުަވސް ވުމުން، އަސާސީ މުސާ 20ޚިދުމަތަށް  (3)   
 )ވިހި އިންސައްތަ(؛

 

)ފަންސަވީސް( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް  25ޚިދުމަތުގައި  (4)   
 )ފަންސަވީސް އިންސައްތަ( އެވެ. 25ކުރުމުން، އަސާސީ މުސާރައިގެ %

 

މި މާއްދާގެ ބޭނުަމށް ޓަކައި، ދިގު މުއްދަތުގެ ޚިދުމަތު އެލަަވންސް ދިނުމަށް،  )ނ(  
މަތުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި، މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ުހްނނަ ދުވަސްތަކާއި، ޚިދު

 ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. 
 

 ވާއުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސަކީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ )ހ(  .58 ޕްރޮފެޝަނަލް އެަލވަްނސް 
 ފެށިގެްނ މަތީގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިން 5ގޮތަށް، ލެވެލް 
 މަހަކު އެއްފަހަރު ޭދ އެލަވަންސެކެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގައި

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަންސް ެދވޭނީ، މުވައްޒަުފ  )ށ(  
ގެ ލެވެލަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ މިންވަރަށެވެ.   ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ސަނަދެއް

 ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލަށް އެލަވަްނސް ދެވޭނީ، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
 

  ގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް،  6އާއި ލެވެލް  5ލެވެލް  (1)   
  )ދިހަ އިންސައްތަ(. 10އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ %

  ގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް،  8އާއި ލެވެލް  7ލެވެލް  (2)   
 )ފަނަރަ އިންސައްތަ(.  15އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ %

 

ގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ  9ލެވެލް  (3)   
 ތަ(. )ވިހި އިންސައް 20އަސާސީ މުސާރައިގެ %

 

ގެ ކޯސްތައް ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަަކށް، އެ މުަވއްޒަފެއްގެ  10ލެވެލް  (4)   
 )ފަންސަވީސް އިންސައްތަ(.   25އަސާސީ މުސާރައިގެ %
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މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަންސް ލިބޭީނ، އެ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ  )ނ(  
ތަމްރީނުދިނުާމ ) R-97/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ކޯހުން ހޯދައިފައިވާ ސަނަދަކީ

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ގުޅޭ ގަވާއިދު( ގައި
 ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާިއން ގަބޫުލކުރާ ސަނަދެއްނަމައެވެ. 

 

އްޔަށް ހިފަިއގެން އުޅޭ ނުވަތަ ާރއްޖޭގައި ތަނެއް ކުލިވިންގ އެލަވަންސަކީ، ދިވެހި )ހ(  .59 ލިވިންގ އެލަަވންސް 
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅޭ ތަނަށް އަގެއް 
ދައްކަންޖެހޭ އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މި އެލަވަންސަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، 

އެއްފަހަރު ދޭ  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ަބޖެޓް ލިބިފައިވާ މިންވަރަްށ، ަމހަކު
 އެލަވަންސެކެވެ.

 

 

 

     އާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ލިިވންގ އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ،  )ށ(
ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަްށ ިލވިންގ އެލަވަންސް 

( ގައި )ފުލުހުންގެ ވަޒީާފގެ ގަވާއިދު R/2022-85 ގަވާއިދު ނަްނބަރު ،ދިނުމަށް
 ފުލުހުންަނށް އެ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 

ޑިއުޓީއަށް ކަނޑުމަގުން އެހެން ރަށަކަށް ދާންޖެހޭ އަދި ޑިއުޓީ  ،ފެރީ އެލަވަންސަކީ )ހ(  .60 ފެރީ އެލަަވންސް 
ޑިއުޓީ ނިންމުމަށްފަުހ، އެނބުރި ކަނޑުަމގުން އެ މުވައްޒަފު ދިރިއުޅޭ ރަށަށް ކޮންމެ 

ދުވަހަކު ދާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ 
 ގޮތެއްގެ މަތީން، މަހަކު އެއްފަަހރު ދޭ އެލަވަންސެކެވެ.

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގަިއ ޑިއުޓީއަށް ދާ  )ށ(  
 ހުށަހަޅަންވާީނ، މުވައްޒަފުންގެ މުވައްޒަފުން، ފެރީ އެލަވަންސް ހޯދުމަށް އެދި

 ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ އިދާރީ ަބހާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ލިޔުމުންނެވެ. 
ފޯނު އެލަވަންސަކީ، އެކި ބޭނުންތަކުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތްތައް   .61 އެލަވަްނސް  ފޯނު

ކަމަށް ދިވެިހ ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ  ކުރުމަށް، މޯބައިްލ ފޯނު ބޭުންނކުރަންޖެހޭ
ގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މުވައްޒަފުންނަށް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއް

 އެލަވަންސެކެވެ. މަތީން، މަހަކު އެއްފަހަރު ދޭ
 

މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭ 
 ޢިނާޔަތްތައް 

ދާކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އާންމު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމުގައި ވަޒީފާ އަ )ހ(  .62
 މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ ިޢނާޔަތްތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައި މި ވަނީއެވެ.

 

 ރަމަޟާންމަހުގެ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް؛ (1)   
 

 ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ކޮއްތު އެލަވަންސް؛ (2)   
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 ރުން؛މުވައްޒަފަށް ބޭސްފަރުވާކު (3)   
 

 ވަޒީފާގެ ވާޖިބު އަދާކުރަނިކޮށް ހާނީއްކަވުމުން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިުނން؛ (4)   
 

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު؛ (5)   
 

 ނިޔާވާ މުވައްޒަފުގެ ޖަނާޒާގެ ޚަރަދު. (6)   
 

ނީ، މި ާބބުގަިއ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ިލބޭ )ށ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.

 

  ރަމަާޟންމަުހގެ
 މުނާަސބަުތގައި ދޭ 
 ޚާްއޞަ ޢިނާޔަތް 

ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތަކީ، ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މުސްލިމު ހުރިހާ   .63
ްއ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޢިނާޔަތެކެވެ. މި ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭނީ، މާލީ ކަންތައްތަ

 ބަލަހައްޓާ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުްނ ކަނޑައަޅާ ވަކި އުސޫލަކުން މުވައްޒަފުންނަްށ  )ހ(  .64 ކެއިންުބއިން 
 ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު، ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހަމަޖަްއސައިދޭން ވާނެއެވެ. 

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކެއިންުބއިމުގެ އިންތިޒާމު މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
ނުދެވޭނެ ފަރާތްތަކަށް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ  ހަމަޖައްސައި

 ގޮތެއްގެ މަތީން، ކޮއްތު ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ. 
 

  މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޮއްތު ފައިސާ ދިނުމުގައިމި )ނ(  
ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަްށ 

)ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ  R/2022-85ކޮއްތު ފައިސާ ދިނުމަށް ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 އަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ގަވާއިދު( ގައި ކަނޑަ

މުަވއްޒަފަށް ޭބސްފަުރވާ 

 ކުރުން 
ވުމުން، އެ ަބއްޔަށް ބޭސް ފަރުވާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ނުވަަތ މުވައްޒަފަކު ބަލި )ހ(  .65

ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ޚަރަދު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ 
 މަތީން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

 

     މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވައްަޒފަކު ބަލިވުމުން،  )ށ(  
    ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކަމުގައި ވާނަމަ،  އޮތީ ބައްޔަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރެެވން އެ

       އެ ހާލަތުގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން  

 ވެ.ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެ
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ވަޒީާފގެ ާވޖިބު ައދާކުުރުމގެ 
ތެރޭަގއި ހާީނއްކަވާ 

މުަވއްޒަފުްނނަށް 

 ބޭސްަފރުވާކޮްށދިނުން 

މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑަށް މާއްީދ  )ހ(  .66
ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ހާނީއްކައެއް ވެއްޖެނަމަ، އެ ހާނީއްކައަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ 

 މެހައި ޚަރަދުތައް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އެން
 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި، މުވައްޒަފަކު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި  )ށ(  
   ހާނީއްކަވުންކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ، އަްނނަނިވި ާހލަތްތަުކންކުރެ ހާލަތެއްގަިއ 

  ލިބޭ ހާނީއްކައަށެވެ. އެ މީހަކަށް
    

ރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގަޑިއެއްގައި، ކަނޑައެޅިގެން  (1)   
މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި 
ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކަމެއް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި 

 ަވތަ ހާނީއްކަވުން؛ ނު
 

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް 1މި އަކުރުގެ ) (2)   
ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ 

 ކަމެއް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ހާނީއްކަ.
 

ރާްއޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ 

 ދަތުރުތަުކގެ ަޚރަދު 
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ފަރާތަކުން ދަތުރުގެ  އިރަސްމީ ދަތުރެއްގަ  .67

ޚަރަދުތައް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ހާލަތުގައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

 ވޭނެއެވެ.ހަމަޖައްސައިދެ
 

ކަނޑުގެ ުއޅަނދުަގއި ައމިއްލަ 
 ދަތުރުުކރުން 

އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރގެ މަޤާމުން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކުގެ   .68
މުވައްޒަފުންނަށް، ދިވެހި ުފލުުހންގެ ޚިދުމަތުން ހަމައްޖައިސައިދޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުން، 

ޅަނދުގައި، ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭެހން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކަނޑުގެ އު
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން، އަމިއްލަ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން 

 ކުރު ދަތުރު ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ.
 

  ގެ ޖަނާޒާގެ ޚަރަދު، މުވައްޒަފަކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިޔައުވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއް  .69 ޖަނާާޒގެ ަޚރަދު 
 ތުން ހަަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ

 

 އަށްވަނަ ބާބު 
 މުސާރައިން އުނިކުރެވޭ ފައިސާ 

ރިޓަޔަރަމންޓް ޕެންޝަން 
 ސްކީމް 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އާންމު މުވައްޒަފުން، ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި   .70
ވާނެއެވެ. ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވަން
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫުނ( އާ  2009/8ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ާޤނޫނު ނަްނަބރު 
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

 ން ހާޒިރުވެއްޖެަނމަ، މި މާއްދާގައިއާންމު މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ގަޑިޖެހިގެ )ހ(   .71 ގަޑީލާރި އުނިކުުރން 
އިން ގަޑީލާރި އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

ގަޑީލާރި އުނިކުރެވޭނީ، މުވައްޒަފު ގަޑިެޖހިފައިވާ ވަގުތަްށ  އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
 އަސާސީ މުސާރައިގެ ނިސްބަތުން ޖެހޭ އަދަދަށެވެ.

 

ގަޑީލާރި އުނިކުރުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ( ގައިމި މާއްދާގެ )ހ )ށ(  
ބޭނުމަށް ވަގުތު ބަލާނީ ިމނިޓުންނެވެ. މިޮގތުން އަސާސީ މުސާރައިން 
       ގަޑިއެއްގެއިރަށް ޖެހޭ އަދަދު ބަލާނީ، މަސްދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރަ،

 އަންނަ )އަށެއް( އިން ގެއްލީމާ 8)ތިރީސް( އިން ގެއްލީމާ ލިބޭ އަދަދު  30
 އަދަދު، އެއީ ގަޑިއެއްގެއިރަށް ޖެހޭވަރު ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. 

 

ސާބިތު ަދރަްނޏެއް 

އަދާުކރުމަށް ުމސާރަ 

 ހަވާލުކުރުން 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ  )ހ(  .72
އި، އެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ކޯޓަކުން ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ޚަރަދެއް ސާބިތުވެފަ

     އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ނުވަތަ މުސާރައިން ބައެއް ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް، 
     ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަްށ ރައްދުވާގޮތަށް ޙުކުމެއް ޮކށްފި ހިނދެއްގަިއ، 

ށް އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ލިބިދެވޭނީ، ކޯޓަށް ދައްކަންެޖހޭ ަފއިސާ ކެނޑުމަ
 ފަހުގައެވެ.

 

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ޙުކުމެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓަށް އެއްވެސް އަދަދެއް ދެއްކުމަށް ޙުކުމެއް އޮތް 

މުދާ  ހާލަތެއް އޮތުމާއެކު، ހަމަ އެ ުމވައްޒަފު ކްރެޑިޓް ސްކީމްތަކަށް ނަގައިފައިވާ
ނުވަތަ ނަގައިފައިވާ ލޯނަކަްށ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މުސާރައިން އުނިކުރަން 
ޖެހުނަސް، އެ ހާލަތުގައި އިސްަކންދޭންވާނީ، ޝަރުޢީ ކޯޓަްށ ދަްއކަންޖެހޭ މިންވަރު 

 މުސާރައިން އުނިކުރުމަށެވެ. 
  

ކްރެޑިޓް ސްކީުމގެ ގޮުތަގއި 
ނަަގއިފަިއވާ ތަކެއްޗަާށއި، 

 އްކުން ލޯނަށް ފައިސާ ދެ 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް މެދުެވރިކޮށް ބޭންކަކުން ނުވަތަ ލީޒިްނގ ކުންފުންޏަކުން ނުަވތަ   .73
އެނޫންވެސް ކްރެޑިޓް ސްކީމަކުން ނަގައިފައިވާ މުދަލަށް ނުަވތަ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަަތ 

ންޖެހޭ ލޯނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ލިބޭނީ، ދައްކަ
މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން  ށް ފަހުގައެވެ. މިގޮތުގެ މަތީން ފައިސާ މުސާރައިން އުނިކުރުމަ 

 އުނިކުރަންވާނީ، އެ ކަމަށް މުވަްއޒަފުން ލިޔުމުން އެއްބަސްވެފައިވާނަމައެވެ.
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 ނުވަވަނަ ބާބު 
 އެހެން އިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން ދޫކުރުން 

ާދރާެއްއގެ ދައުލަުތގެ އެެހން އި

މަަސއްކަތަށް ުމވަްއޒަފުން 
 ދޫކުރުން 

ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި، ދިވެހި ފުލުހުންެގ  )ހ(  .74
ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފަކު ވަގުތީގޮުތން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ދިވެހި ފުލުހުންެގ 

 އެދިއްޖެނަމަ، ވަގުތީޮގތުން ޚިދުމަތުގައި އެ ކަމަށް އެ މުައއްސަސާއަކުން ލިޔުމުން
މުވައްޒަފަކު ވީއްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ނުވަތަ 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް  )ށ(  
މުވައްޒަފަކު ދޫކުރަންވާނީ، އެ ގޮތުގެ މަީތން  ދޫކުރާ މުވައްޒަފު މުއައްސަސާއަކަށް 

ލައްވައި ކުރުވަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެ ތަނެއްގަިއ 
އެ މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންކުެރވެން ތިބި މީުހންގެ އަދަދަާށއި، މަސައްކަތް 

ުހ، އެ ފަރާތަަކށް އެފަދަ އެހީއެއް ނިންމަންޖެހިފައިވާ މުއްަދތަށް ބެލުމަށްފަ
ކޮންމެހެން ޭބނުންތެރިކަމަްށ ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަށް ެފނިްއޖެ ހާލަތެއްގައެވެ. 
އަދި އެ ގޮތަށް މުވައްޒަފު ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 

 މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެނަމައެވެ.
 

    ދޫކުރާ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި،  ފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންބަޔާންކޮށް މި މާއްދާގައި )ނ(  
އެ މުވައްޒަފު ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.
 

   ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮްށފައިވާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވެ ސޮއިކުރަންވާނީ،  )ރ(  
ވާ އޮފީހުގައެވެ. އަދި، އެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ނުވަަތ އެ މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްފައި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުގެ 
ހާޒިރީގެ މަޢުލޫމާތު، އެ މުވަްއޒަފު ދޫކުރެވިފައިވާ އިދާރާއިން ދިވެހި ފުލުހުންެގ 

 ޚިދުމަތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
ތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާމެދު އެހެން ގޮތަކަްށ ވަގު )ބ(  

އެއްބަސްވެފައި ނުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ދޭނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ 
ޚިދުމަތުންނެވެ. ވަގުތީގޮުތން ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު، ދޫކުެރވިފައިވާ އިދާރާގެ 

     އްބަސްވާނަމަ، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަށް މުސާރަ ދޭން އެ
އެ މުވައްޒަފަށް ދޭން ކަނޑައަޅާ މުސާރައަކީ އެ މުވައްޒަފަށް ލިބެމުން އަންަނ 

 މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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       ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ުމވައްޒަފު ދޫކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިްނ  )ޅ(  
މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެގޮތުން ވަކި އެލަވަންސެއް އެ 

    ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ޕޮކެޓްމަނީއެއް ނުވަތަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުވަތަ 
އެ ނޫންވެސް އެފަދަ ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑަައޅައިފިނަމަ، އެފަދަ 

ހަމަޖަްއސަންވާނީ، މުވައްޒަފު ވަގުތީގޮުތން ދޫކުރެވިފައިވާ  ފައިސާގެ ޢިނާޔަތްތައް
 ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުންނެވެ.  

 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްަފއިވާ މުވައްޒަފުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގައި )ކ(  
ްނ ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ ކަންތައްތަްއ ހަމަޖައްސަންވާނީ، އެ މުވައްޒަފު ވަގުތީގޮތު

 ދޫކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގުިޅގެންނެވެ.
 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގައި )އ(  
ދޫކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގައި އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް، 

 ދާރާއިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެ އި
 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަތީްނ، ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއެއްގެ  )ވ(  
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފަކު ދޫކުރެވޭނީ، ގިނަވެގެން 

 މުއްދަތަށެވެ. 
 

ވަގުީތގޮތުން ސަރުާކރުގެ 
ދާާރެއއްގެ ހެން އި އެ

 ކުރުން މުަވއްޒަފަކު ޭބނުން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން،  )ހ(  .75
ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން، އެ ތަނެއްގެ 

ވަގުތީގޮތުން ދިވެިހ  ،އެކުމުވައްޒަފަކު، ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮލިސްގެ ހުއްދައާ
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަސަްއކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. މި ގޮތުްނ 
ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި، އެ މުވައްޒަފު ހޯދި ބޭނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން 

 މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 

  ްއޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވެ ސޮއިކުރަންވާނީ، ވަގުތީގޮތުން ހޯދައިފައިވާ މުވަ )ށ(  
އެ މުވައްޒަފަކު ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުގައި ވަގުތީގޮތުން ަމސައްކަތް ކުރުމަށް 
ކަނޑައަޅާ އިދާރީ ބަހާއެއްގައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ނުވަތަ ދެފަރާތުްނ 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރީގެ  ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި ނުވަތަ ތާރީޚުތަކެއްގައި،
 މަޢުލޫމާތު، އެ މުވައްޒަފަކު ދޫކުރި އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 

ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާމެދު އެހެން ގޮތަކަްށ  )ނ(  
އެއްބަސްވެފައި ނުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ދޭނީ، އެ މުވައްޒަފު ދޫކުރި 

 ވެ.އޮފީހުންނެ
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ގޮތުން  ހަވާލުކުރާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފާވަގުތީގޮ )ރ(  
ވަކި އެލަވަންސެއް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ޕޮކެޓްމަނީ ނުވަތަ އިތުރުގަޑީގެ 
ފައިސާ ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް އެފަދަ ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް 

      މަ، އެފަދަ ފައިސާގެ ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސަންވާނީ، ކަނޑައަޅައިފިނަ
 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަާރތުންނެވެ. 

  

      ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށް، އޭނާގެ މަސައްކަތު ގަޑީގައި  )ބ(  
ބުއިމުގެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އާންމު މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއް އުސޫލުން ކެއިން

 ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.
 

ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ޅ(  
 މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އެ މުވައްޒަފު އަނބުރާ އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 

މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފު  ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުގެ )ކ(  
މަސައްކަތް ކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް، އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރި އިދާރީ ބަހާއަކުން 
އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. އަދި މިޮގތުން އެކުލަވައިލާ ރިޕޯޓު، އެ މުވައްޒަފުގެ ރަސްމީ 

 ންވާނެއެވެ.އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް އެދިއްޖެނަަމ، އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަ
 

       ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީ ކަންތައްތައް،  )އ(  
އެ މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހަކާ ގުޅިގެން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
 

 ދިހަވަނަ ބާބު 
 ކުރުން ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކި 

ެގ މުވައްޒަފަކު، އެހެން ޮއފީހެއްގެ ނުވަަތ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު )ހ(  .76 ވަޒީފާ ަބދަލުުވން 
މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވާން ޭބނުންވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމުގެ ހުއްދައަށް، 

   އި ިލޔުމުން އެދެންވާނެއެވެ.  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަ
 

ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވާްނ މި މާއްދާ )ށ(  
ޢަމަލުކުރާނީ  ޑެއް އޮތްނަމަ، އެ ފަރާތަާކމެދުއެދޭ ފަރާތް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ބޮން

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
 

ބޮންޑެއް އޮތް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަްށ ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ  (1)   
ފެއްނަމަ، ބޮންޑުގެ މުްއދަތުގެ ބަދަލުގައި އެ މުއްދަތަްށވާ ފައިސާ މުވައްޒަ

ދައްކާނެ ގޮތަކާމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދުން ނުވަތަ އެއްފަހަރާ ފައިސާ 
 ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުން؛
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ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ބޮންޑެއް އޮތް މުވައްޒަފެއްނަމަ، އަދި  (2)   
ހަކަްށ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ އޮފީހަަކްށ ޚިދުމަތް އޮފީ ބަދަލުވަނީ ސަރުކާރުގެ

 ކުރަން ޖެހޭގޮތަށް ބޮންޑުގެ ބާކީ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުން؛
   

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ބޮންޑެއް އޮތް މުވައްޒަފަަކށް ވެފައި،  (3)   
ބަދަލުވުމަށް އެދިފައިވަނީ ސަުރކާރުގެ އޮފީހަކަށް ނޫން ނަމަ، ބޮންޑުގެ 

ގެ ބަދަލުގައި އެ ުމއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތަކާމެދު މުއްދަތު
 އެއްބަސްވުމެއް ހެދުން ނުވަތަ އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުން. 

 

ވަޒީާފއިން ވަކިުކރެޭވނެ 

 ހާލަތްތައް 
އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ )ހ(  .77

 ރިވެގެންނެވެ. މެދުވެ
 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އާންމު މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެވޭނެ  (1)   
 އެންމެ ދޮށީ އުމުރު ހަމަވުން؛ 

 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ގަވާއިދުގައި (2)   
 ކުރުން؛

 

ނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވާކަމަށް ޙުކުމް ޝަރުޢީ އެއްވެސް މަރުޙަލާއަކުން ޖި (3)   
 ކުރުން؛ 

 

 ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ލަފާދިނުްނ؛ (4)   
 

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަްނ ނެތްކަަމށް، ްޕރޮބޭޝަން  (5)   
 މުއްދަތުގައި ފެނުން؛

 ސަބަބުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ (6)   
ވަޒީފާ  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ، 

 އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން؛
 

 ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލުން؛ (7)   
 

 މަޤާމު އުވިދިޔުން ނުވަތަ މަޤާމު އުވައިލުން؛ (8)   
 

 ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދުން؛ (9)   
 

 ނިޔައުވުން؛  (10)   
 

 މުވައްޒަފަށް ވީނުވީގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލުން. (11)   
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުންގެ  )ށ(  
ބަލާއިރު، މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހަމަތަކުން 
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       ނުވާކަަމށް ފެންނަނަަމ، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެން
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިެހއް މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު، ުމވައްޒަފު ވަޒީފާއިން  3

ތުގައި، ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. މި ހާލަ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

ނުވާކަން ފާހަގަކުރުމުގައި  އެ މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެން
ބަލައިފައިވާ ބެލުްނތަކުން ާފހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ 

  މުވައްޒަފަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.ކަންތައްތައް
 

ވަނަ މާއްދާގައި  77މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .78 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލތްތަކުގެ ެތރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެްނ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ކާ ގުޅިގެން، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ޕޮލިސް ލިޔުމުން ވަޒީރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަ
 ވަކިކުރުމަށް ވަޒީރު ނިންމުމުންނެވެ.

 

      މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަިކކޮށްފިނަމަ، ވަޒީފާިއން ވަިކކުރި ސަބަބާއެކު،  )ށ(  
 އެ މުވައްޒަފަށް އެ ކަން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

ން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން، އަންނަނިވި މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި، ވަޒީފާއި )ނ(  
ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް މުަވއްޒަފަށް ފޮނުވުމުން އެ ިލޔުން މުވައްޒަފަްށ 

 ރައްދުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
 

 ހަވާލުކުރުން؛ ލިޔުން ރައްދުވާ މީހާއަށް (1)   
 

ތަޞައްރުފު ފުދިފައިވާ  ލިޔުން ރައްދުވާ މީހާ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހުގައި އުޅޭ (2)   
 މީހަކާ އެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުން؛

 

 ލިޔުން ރައްދުވާ މީހާ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަށް އެ ލިޔުން ޕޯސްޓުކުރުން؛ (3)   
 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން ރައްދުވާ މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް  (4)   
 ރެޖިސްޓަރޑް ޕޯސްޓުން ފޮނުވުން.

 

ފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނާ ޚިލާަފށްކަމަްށ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މުވައްޒަ )ރ(  
     ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށްދިނުމަށް ކުރާ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަންވާީނ، 

 އެ ޙުކުމް ނިހާއީ ޙުކުމަކަށް ވުމުންނެވެ.
 

ވާން ބޭނުންވެގެން އެ ކަމަށް އެދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި )ހ(  .79 އެިދގެން ަވޒީފާިއން ވަކިކުުރން 
ޚިދުމަތަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، އެަކމަށް ޚާއްޞަކޮށް، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުން 

 ކަނޑައަޅާ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން، އެ ކަމަށް އެދި، ވަޒީފާއިން ވަކިވާން  )ށ(  
ވަކިވުމަށް އެދޭ ފޯމު )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ކުރިން، ވަޒީފާއިން  30ތާރީޚުގެ  ބޭނުންވާ
 ވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަން

 

      ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، ރަސްމީ މަސައްކަތު  )ނ(  
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މީހަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޖަވާބު  15
 ވާނެއެވެ.ދޭން

 

ވަޒީފާއިން ވަކިުވމަށް އެދި ހުށަހަާޅ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގައި )ރ(  
މުވައްޒަފަކީ އަންނަނިވި ހާަލތުަގއި ހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ، އެ ުމވައްޒަފު ވަޒީފާއިން 

މަތީން   ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އެ ،ވަކިކުރެވޭނީ
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައެވެ.

 

ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތަށް ވަކި މުއްދަތަކަްށ ޚިދުމަތް  (1)   
ކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮވެ، އެ ބޮންޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް 

 ޚިދުމަތްކޮށްފައި ނުވާ މުވައްޒަފުން؛
 

ލުހުންގެ ޚިދުމަުތްނ ނުވަތަ ދިވެހި ުފލުހުންެގ ޚިދުމަތް ދިވެހި ފު (2)   
މެދުވެރިވެގެން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލޯެނއް ނުވަތަ 
ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ހޯދައި، އެއާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ 

 ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިނުވާ މުވައްޒަފުން.
 

     ފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ުހށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ، ިމ ާމއްދާގެ )ރ( ގެވަޒީ )ބ(  
    ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ހުިރ މުވައްޒަފެއްނަމަ، 1)

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  76އެ ހާލަތާ ގުޅިގެން، މި ގަވާއިުދގެ 
މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް  ގޮތުގެ މަތީން  ޢަމަލުކޮްށ، އެ 

 ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.
 

     ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ުހށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ، ިމ ާމއްދާގެ )ރ( ގެ )ޅ(  
     ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ހުިރ މުވައްޒަފެއްނަމަ، 2)

ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ލިޔުމުްނ ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކަންއެ މީހަކު ދައް
އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށްފަހު، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް 

 ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.
 

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެްނ  )ކ(  
ދާ ތައުދީބީ މައްސަލައެްއ އޮތްނަމަ، އެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފަށް އަމިއްލައަށް ބަލަމުން
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އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނީ، އެ މައްސަލަ ނިމުމުންނެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފު 
އެ ކަން މުވައްޒަފަށް  ،ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

      މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުްނ، ަރސްމީ މަސައްކަތު  )އ(  
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން، އެ މުވައްޒަފު  15

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމައިފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފަށް ޖަވާބުދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން، 
)ަފނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން  15 ރަސްމީ ބަންދުނޫން
 ވަކިކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުަށހަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފަށް މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި  )ވ(  
ޖަވާބުދޭ ތާރީޚުން ފެިށގެން، ވަޒީފާއިްނ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަީތން

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި  15ވަކިކުރުމާމެދު ހޭދަވާ 
ހުށަހަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން 
ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ަތކެއްޗެއް، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއާޓ 

ހުންގެ ޚިދުމަތާ އިދާރީ ބަހާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން، ދިވެހި ފުލު
  ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، މަޤާމުގެ 
    މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުުމގެ ކަންތައްތައް،

    އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން، 
        ނޑައަޅާ ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ކިޔައިދީ، އެ މުވައްޒަފަކާ އެ ފަރާތުން ކަ

 އެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފަށް "ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން  )މ(  
އެ ުމވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ އަންގާ ލިޔުން" ލިބެންދެްނ، ގަާވއިދުން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ، 

 މަތީގައި ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން
 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ  )ފ(  
 ލިޔުމުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 

 ރި މީހާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު؛ވަޒީފާއިން ވަކިކު (1)   
 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ހުރި މަޤާމު؛ (2)   
 

 ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚު؛  (3)   
 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު؛ (4)   
 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚު. (5)   



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި               R-93/2022ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              132 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

 

51 
 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން 

  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އާންމު މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް،  )ހ(  .80 ވަޒީާފއިން ުމސްކުޅިކުުރން 
ވަޒީފާއިން މުްސކުޅިކުރުމުގެ ޙައްޤު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގައި
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

    ތަކުގައި، ކުރެވޭނީ، އަންނަނިވި ހާލަތްވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިއާންމު މު )ށ(  
 މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

 

 ފަހެއް( އަހަރު ވުން؛ )ފަސްދޮޅަސް 65ޒަފުގެ އުމުރުން މުވައް (1)   
 

 )ފަސްދޮޅަސް( އަހަރު ވުން.  60މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން  (2)   
 

މުވައްޒަފު  ވާ ާހލަތުގައި( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައ1ިމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
ކުރުމަށް ނޭދުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ވަޒީފާިއން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ. 
 

( ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ާހލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 2މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) )ރ(  
ން މުސްކުޅިކުރުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އޭނާ ހާލަތެއްގައިވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއި

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ދިވެހި ފުލުހުންެގ 
 ޚިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ހުްނަނ 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ބ(  
 ސްކުޅިކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެވިދާނެއެވެ.މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއިން މު

 

( ަވަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުމުރު ހަމަވެފައިވާ 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ޅ(  
މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އަންަނނިވި ހާލަްތތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެްއ 

 ޕެނަލަކުން އެ މުވައްޒަފު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެކުލަވައިލާ
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތް ވަޒަންކޮށް ބެލުމުްނ، އެފަދަ މުަވއްޒަފަކު އިތުރަށް 

ނިންމައިފިނަަމ، އެ މުަވއްޒަފު ވަޒީފާއިން  އި ބެހެއްޓުމަށް ނުފެންަނކަމަށްވަޒީފާގަ
ތަށް މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަ

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބަލާ  (1)   
މިންގަނޑުތަކުން ބަލާއިރު، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަްށވުން؛
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ނީ ނުުކޅެދުންތެރި މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާަލތު ހުރިޮގތުން، ނުވަތަ ޖިސްމާ (2)   
ކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ނަްފސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން، 
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދޭފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރިކަމަްށ، ރާއްޖޭެގ ޞިއްޙީ 

 ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރަކު ދީފައިވާ ލިޔުމެއް އޮތުން؛
 

 ޚިދުމަތުެގ އޮނިގަނޑަށް ގެންަނ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުްނ  ދިވެހި ފުލުހުންގެ (3)   
ނުވަތަ ހިންގުމަށް ގެންނަ ަބދަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު 
    އުނިވުން، ނުވަތަ ވަކި މަޤާެމއްގައި މަސައްކަތްކުރަންތިބި މުވައްޒަފުން

 އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންާވ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވުން؛
 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވ ތަމްރީނެްއ ލިބިފައި  (4)   
ނެތުމުގެ ސަބަުބން، ނުަވތަ ހުަނރެއް ލިބިފައި ނެތުމުގެ ސަަބބުްނ ވަޒީފާ 
އަދާނުކުރެވޭނަމަ، އެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު 

މުވައްޒަފު އެ ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން މުވައްޒަފަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަްށފަހު، 
 ނުހިފައިފިނަމަ، ނުވަތަ ދިން ފުުރޞަތުގައި ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ނުުކރެވުން.

 

މުސްުކޅިކުެރވޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ޢިނާޔަތް ލިބިދިުނން 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން  ވަޒީފާއިްނ  80މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .81

ންނަށް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  މުސްކުޅިކުރާ މުވައްޒަފު
 މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

 

 އް(ދޭ) 2އަްނނަނިވި  ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުން ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތް ބެހިގެންަވނީ )ށ(  
 ބަޔަށެވެ. 

 މަހުންމަހަށް، މުޅި އުމުރަށް ދޭ ޢިނާޔަތް؛ (1)   
 

 މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެއްފަހަރާ ދޭ ޢިނާޔަތް. (2)   
 

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތް ދެޭވނީ، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 

ޅިކުރެވޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާިއން މުސްކު 80މި ގަވާއިދުގެ 
 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

މުސްުކޅިކުެރވޭ ފަރާތްތަކަށް 
މަހުންަމހަށް، ުމޅި ުއމުރަށް 

 ދޭ ޢިނާޔަތް 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް، މަހުންަމހަށް މުޅި އުމުރަށް ދޭ ޢިނާޔަތް   .82
ހިސާބުކުރާނީ، ވަޒީފާއިން ުމސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ އަސާސީ 

އަށާއި، ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދީފަިއވާ މުއްދަތަށް ިބނާކޮށް، މުސާރަ
 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަީތންނެވެ.
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ށް ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދާއި،  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތަރީޚާ ހަމަޔަ )ހ( 
     ސާރައިގެ މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންއައި އަސާސީ މު

 )ސާޅީސް ބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު. 40/1
 

ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  
ޖެހޭ އަދަދު، އެ މުވައްޒަފަކު މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުންއައި އަސާސީ 

ށް މަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދޭ ޢިނާޔަތުގެ އެ މީހަކަ ،މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ
   މިންވަރަކީ، އެ މީހެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ މި މާއްދާގެ

ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން )ހ( ގައި
މީހަކަށް ދެވޭ  )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަވާނަމަ، މަހުންމަަހްށ އެ -/500

 ރުފިޔާއެވެ. )ފަސްސަތޭކަ( -/500ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ 
 

ވަޒީާފއިން ުމސްކުޅިކުުރމާ 
ގުިޅގެން ެއއްފަަހރާ ދޭ 

 ޢިނާޔަތް

ވަޒީފާއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަނަ މާއްދާގައި 80މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .83
( ަވަނ 2ނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )ވަ 81މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް، މި ގަވާއިދުގެ 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ، މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެއްފަހަރާ ދޭ ޢިނާޔަތް 
 ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީންނެވެ.  

 

    ށްފައިވަނީދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަށް ޚިދުމަތްކޮ ،މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފު )ށ(  
އެ މީހަުކ  ،)ތިރީސް( އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ 30

ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް، މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުންއައި އަސާސީ 
 )ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި( އެއްފަހަރާ ލިބިދޭންާވނެެއވެ. 3/1މުސާރައިގެ 

 

ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތަްށ  ،ވައްޒަފުވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މު )ނ(  
)ތިީރސް( އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި  30ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ 

 ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ މީހަކު ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް، ުމސްކުޅި ކުރެވޭއިރު 
ކުޅަ އެއްބައި( )ދެބައި 2/1އެ މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންއައި އަސާސީ މުސާރައިގެ 

 އެއްފަހަރާ ލިބިދޭންވާނެއެވެ.
 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް، ޢިނާޔަތް ިދނުމުގެ ޭބުނމަށް، ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު   .84 މުްއދަތު ބަލާނެ ޮގތް  
ގުނުމުގައި ބަަލންވާނީ، މީލާދީ ާތރީޚަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަަތށް ޭދ 

ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބަލާއިރު، އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން  ،ތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިނާޔަ
)ހައެއް(  6ށް ފުރިހަމަ އަހަރެއް ހަމަނުިވނަމަވެސް، ޔަރި ތާރީޚާ ހަމަމުސްކުޅިކު

މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފަިއވާނަމަ ބަލަންާވނީ، އެީއ 
 ( އަހަރު ކަމުގައެވެ.)އެކެއް 1ފުރިހަމަ 
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 ބާރަވަނަ ބާބު 
 މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 

އާންމު މުަވއްޒަފުްނގެ ކޯޑް 

 އޮފް ކޮންޑަކްޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި، އާންމު  ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ )ހ(  .85

މަސައްކަތްތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މުހިންުމ 
ވާތީ، ދިވެިހ ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ފަރާުތން ރައްޔިތުންނަްށ  ކުރާ ޚިދުމަތަކަށް

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، އަދި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިޭބނެ ފަަދ 
ދެމެހެއްޓެނިވި ޚިދުމަތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ 

  އި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އާންމު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމިތިބިހާ ހިނދަުކ، ޚިދުމަތުގަ
މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަޚްލާޤީ ހަމަތަކާއި، މިންަގނޑުތަކާއި، ޚިދުމަތުެގ 

 އަސާސްތައް ނަގަހައްޓަންވާނެއެވެ. 
 

، ޚިދުމަތުެގ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަޚްލާޤީ ހަމަތަކާއި، މިންަގނޑުތަކާއި )ށ(  
ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަސާސްތަކަށް ޖުމުލަކޮށް މުޚާޠަބުކުރެވޭނީ، 

 އާންމު މުވައްޒަފުންގެ "ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް" ގެ ގޮތުގައެވެ.އަދާކުރާ 

ރާ އާންމު މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކު )ހ(  .86 ފަރުދީ ޒިްނމާ 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްނމެހައި ކަންކަމަްށ އްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓުމުވަ

ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަހުލުވެރިވެ، އެއާ އެއްގޮތަށް ަޢމަލުކުރުމަކީ، 
 އާންމު ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއެކެވެ.އަދާކުރާ 

 

އާންމު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، މި ބާބުގަ )ށ(  
ގެ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް އްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓުމުވަ

  މުވައްޒަފަކު ޢަމަލުކޮށްފިކަން ުނވަތަ ޢަމަލުކުރާކަން އެނގޭ ޮކންމެ މުވައްޒަފަކު، 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޕޯޓުކަން ރިއެ
 

މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރުމގައި 
 ހިފަހައްޓަންެޖހޭ ސުލޫކު 

އާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤާނޫނީގޮތުން   .87
ކަމެއް ކުރުމުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކުރާ  މަތިކޮށްފައިވާ ކޮންމެ

ދޫކޮށްލާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް، އަންނަނިވި ހަމަތައް  ށްކޮންމެ ކަމެއް އަދި ނުކޮ
 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 

އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާިއ،  )ހ(  
 ޢަމަލުކުރުން. މަތީން ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 

ަޢދުލުެވރިގޮތުގައި މަޤާމުގެ   ނުފޫޒަކަށް ހުށަނޭޅި،އަދި ަވކި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި )ށ(  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. ޒިންމާއާއ،
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މަޤާމުގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ތެދުވެރިކަމާއި ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  )ނ(  
 އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުން.

 

ތްތެރިވުމާިއ ވަފާތެރިވުންމަީތ ހަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި މަސައްކަތަށް އަމާނާ )ރ(  
 ދެމިތިބުން.

 

ހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް، ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެންމެ  )ބ(  
 ރަނގަޅަށް ކުރުން.

 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހަމަ ކޮންމެ  )ޅ(  
ހަމަ ޮކންމެ ،  ކަރާމާތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތައިމީހެއްގެ ވެސް އިންސާނީ ޤަދަާރއި

 މީހެއްގެ ވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކައުތެރިވެ، އެ ޙައްޤުތައް ދެމެހެއްޓުން.
 

އެއްވެސް މީހަކާމެދު، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ އިހާނެތި ނުވަަތ ، އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި )ކ(  
އެފަދަ  ހެން މީހަކު ލައްވައި ވެސް އެ، ރަޙުމުކުޑަ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުމާއި

ެއހެން މީހަކު ވެސް އެފަދަ ގޮތަަކށް ޢަމަލު ކުރިޔަ ، ގޮތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުވުމާއި
 ނުދިނުން.

 

ޤާނޫނާ ޚިލާުފނުވާ ގޮތުގެ މަތީްނ   ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ،އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި )އ(  
އް އަދާކުރުމަށް އަންގާ ތިމާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަ

 އެންގުންތަކަށާއި، ކުރާ އަމުރުތަަކށް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކިޔަމަންތެިރވުން.
 

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި  )ވ(  
    އި، އިޖުތިމާޢީ ހަމަތަކާއި އަޚުލާީޤ ހަމަތަކުގެ މަތީްނ، ރީތިަބުހން ވާހަކަދެއްކުމާ

 އެ މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން.
 

ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް، ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތަކާ ދުރުވެ ތިބުމާއި،  )މ(  
 އެފަދަ ޢަމަލަކަށް ހިތްވަރު ލިބިާދނެފަދަ އެންމެހައި ކަންތައްތަުކން ދުރުވުން.

 

ތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިާދ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް، ނުވަ  )ފ(  
ހޯދައިދިނުމަށް، ނުވަތަ އަމިްއަލ ބޭނުްނތަކެއް ހާސިލުކުރުމަްށ މަޤާމުގެ ބޭުނން 

 ނުކުރުން.
 

ތިމާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުެގ ތެރޭގައި ލިބޭ  )ދ(  
ޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތާއި، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ވާސިލުވެވޭ މަ

ނުކުރުްނ. އަދި މިގޮތުން ލިބޭ އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް  ނަހަމަގޮތުގައި ބޭުނން
  ަފރާތްތަކަށް ހިއްސާޤާނޫނީގޮތުްނ ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން

 ނުކުރުން.
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މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލުަގއި 
 ހިފަހައްޓަންެޖހޭ ސުލޫކު 

އާންމު މުވައްޒަފަކު ވެސް، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޮކްނމެ  .88
 އަންނަނިވި ހަމަތައް ހިަފހައްޓަްނވާނެއެވެ.

 

ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައްޔާއި، އެހެން މީހުންާނ  )ހ(  
  މާޙައުލުގައި އެކަކު އަނެކަކާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައްޔާއި، މަސައްކަތުގެ

 ކުރުން؛ ރާމާއެކު މުޢާމަލާތުއިރު، އިޙްތިމުޢާމަލާތުކުރާ
 

 ނުވަތަ ، ދަރިކޮޅަކަށްވަކި ނަސްލަކަށް، ނުވަތަ ވަކި ވަކި ޖިންސަކަށް، ނުވަތަ  )ށ(  
ުއމުރަކަށް، ނުވަަތ ވަކި ނުަވތަ  ށް،ކަ، ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަޘަޤާފަތަކަށް ވަކި 
ކަށް ބެލުމެއް ބާވަތަވަކި ނުވަތަ ހަާވުލކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ  ،މަޤާމަކަށްވަކި 

 ނެތި، އެންމެންގެ މެދުގައި ވެްސ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުން.
 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  )ނ(  
 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް ހިތްވަރު ނުދިނުމާއި، އެފަދަ

 އެންމެހައި ޤާނޫުނތަކަށާިއ ގަވާއިދުތަކަށާއި ހެދިފަިއވާ ވުމަށްކަންކަން ހުއްޓު
 ޢަމަުލކުރުން. ފުރިހަމައަށް އުސޫލުތަކަށް

 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  )ރ(  
 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް ހިތްވަރު ނުދިނުމާއި، އެފަދަ

ންކަން ހުއްޓުވުމަށް ހެދިފަިއވާ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކަށާއި، ގަވާއިދުތަކަށާއި، ކަ
 އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަުލކުރުން.

 

އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން، ޤާޫނނާއި ަގވާއިދާއި އުސޫލުތަކާ  )ބ(  
 ޚިލާފު ނުވަތަ ނާޖާއިޒުކަމެއް ކުރުމަށް ނޭދުން.

 

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އަނެކަކާ އާއިލީ ގުޅުމެއް އޮތްނަމަ، އެފަދަ މީހަކު  )ޅ(  
އެކަކު އަނެކަކުގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި، ވަޒަންކުރުމާއި، އަމިއްލަ 

 މަސްލަޙަތު ހިމެނޭފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރި ނުވުން.
 

އްގެ އިންސާނީ ކަރާމަތަށް އުނިކަމެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އަނެއް މުވައްޒަފެ )ކ(  
ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ނުކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންެގ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަށް 

 އިޙްތިރާމްކުރުން.
 

ދޭދޭ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގަިއ ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުން ބޭްއވުމާއި، އެއްވެސް  )އ(  
  ނުބޭއްވުން.މުވައްޒަފަކާމެދު އެނޫން ވަކި ޚާއްޞަ ނާޖާއިޒު ގުޅުމެއް
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ދިވެހި ފުލުހުންގެ ާއންމު މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަރާތުްނ   .89 މުަވއްޒަފުްނގެ ޒާތީ ސުލޫކު 
ފެންނަ ޢަމަުލތަކަކީ، ދިެވހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުއައްސަސާއަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ކަމަކަްށ 

ޑިއުޓީން ބޭރުގައި، އަންނަނިވި އަޚްލާޤީ  ވާތީއާއި، މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީގައްޔާއި،
 މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްަޓންވާނެެއވެ.

 

  ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް، އިސްލާމްދީނަށާއި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  )ހ(  
 އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކަްށ ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންތެރިވުން.ޤާނޫނު

 

ކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މުވައްޒަފާ ހަވާލު )ށ(  
އެ ކަންކަމަށް  ،އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިވެ ކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަ

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.
 

ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގައި، ތިމާގެ  )ނ(  
ޙަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން، ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ މަޞްލަ

ފުށުއަރާކަމަށް ބެލެވޭ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް ވާނަމަ އެކަން 
 ރިޕޯޓުކުރުން.

 

އި ވަސީލަތްތައް ބޭނުްނ މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ ކަންކަމުގައި، މުއައްސަސާގެ ތަންތަނާ )ރ(  
 އި ވަސީލަތްތަކަށް ގެއްލުން ނުިދނުން.މުއްސަސާގެ ތަންތަނާ މާއި،ނުކުރު

 

އާންމު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބޭ އުސޫލަކުން ލިބެން އޮތް ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ  )ބ(  
އެހީއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ނޫން ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެހީއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް 

 އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުހޯދުން.
 

 ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާނުބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން )ޅ(  
 މެނުވީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުން. ނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނުކުރުމާއި، ޤާ

 

ކުށުގެ ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުާމއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ެއއްވެސް ފަރާތަކުން  )ކ(  
 ރުން.ކުރާކަން އެނގިއްޖެނަމަ، އެ ކަން ރިޕޯޓުކު

 

މުއައްސަސާގެ ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް، އެއްވެސް  )އ(  
 ވަގުތެއްގައި، އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ނުކުރުން.

 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް އެއްވެސް  )ވ(  
ކުރުމާއި، އެ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ކުރާނަމަ، އެ ކަމެއް ރިޕޯޓު

 ފިޔަވަޅު އެޅުން.
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     ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ ކޮންމެ  )މ(  
ކަމެއްގައި ވެސް، ތެދުވެރިވުމާއި، ތިމާގެ އިޚްލާޞްތެރިކާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ފަަދ 

 ޢަމަލެއް ނުކުރުން.
 

އާންމު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  )ހ(  .90 ޅުން ތައުީދބީ ފިޔަަވޅު އެ 
މުވައްޒަފުންގެ "ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް" ގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު 
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ޚިލާފުވީ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި، އެ މުވައްޒަފާމެދު 

 ބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ހާލަތެއް އުފަންވީކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ތައުދީ
 

ތައުީދބީ  އާންމު މުވައްޒަފުންނާމެދުދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  )ށ(  
މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ 

( ވަނަ 15( ވަނަ ނަންބަރާއި، )8) ދާގެ )ނ( ގެވަނަ މާއް 133ނޫނުގެ ޤާ
 R/2022-87ނަންބަރުން ބާރު ިލބިގެން އެކުަލވައިލައިފައިވާ، ގަވާއިދު ަނންަބރު 

)ތައުދީބީ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު( ގައި 
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.

 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހި  .91 ލުކުރުން ގަާވިއދަށް ޢަމަ
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 

____________________________ 


