
 
 
 

1 ހާ ޞަފް  
   

   

a 

– 
   MPS-9/2009-2: ޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރު

  2009 ޖޫން 10: ޤަވާޢިދު ފާސްކުރި ތާރީޚް

  

 ދުޤަަވާޢި ބެހޭބުނުމާ މްސަލާ ނެގުމާއި ޗުއްޓީ

އިން ބާރުލިބިގެން) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  17 ނޫނުގެޤާމިއީ ފުލުހުންގެ   .1  ފްތަޢާރު
އިބެހޭ މިންގަނޑާނުމާބު މްޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާފުލުހުން، ލެވިފައިވާ އިއެކުލަވަ

  .ޤަވާޢިދެވެ ކަނޑައަޅާއުޞޫލުތައް 

  .އެވެ" ބެހޭ ޤަަވާޢިދުބުނުމާ މްނެގުމާއި ސަލާ ޗުއްޓީ"ދުގެ ނަމަކީ މިޤަވާޢި .2  ޢިދުގެ ނަންމިޤަވާ

  .ނެވެއިން ޕޮލިސް ސަރވިސް މިޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް .3  ފަރާތް ގާޤަވާޢިދު ހިން

  .ފުލުހުންނަށް ދެވޭނެ ޗުއްޓީތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ  .4  ޗުއްޓީގެ ބާވަތްތައް
  އަހަރީ ޗުއްޓީ؛  )ހ(   
  މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ؛  )ށ(   
  ޗުއްޓީ؛ ވޭބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެ)ނ(   
  ޗުއްޓީ؛ދެވޭ މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް ވުމުން   )ރ(   
  ޗުއްޓީ؛ ވޭ ދެ މާ ގުޅިގެންޚިތާނުކުރު  )ބ(   
  ޗުއްޓީ؛  ހައްޖު  )ޅ(   
  މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީ؛  )ކ(   

  ލިބޭ ގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީ؛) އްބައިދެބައިކުޅަ އެ( ½މުސާރައިގެ   )އ(
  .ބޮޑެތިކަންތަކާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ  )ވ(   

ވަޒީފާއަދާދުވަހު  އަހަރު 01މެދުނުކެޑި ލުހަކުވެސް ކޮންމެ ފުޗުއްޓީ އަކީ  އަހަރީ  .5  ޗުއްޓީ އަހަރީ 
ދުވަސް ނެތް 38ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުނުވާ އެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމުން، 



– 

  
2 ޞަފްހާ   

   
   

މިޗުއްޓީގެ މުއްދަތަކީ. އްޤުވާ ޗުއްޓީއެކެވެޙަހަމަ މުސާރަ އާއިއެކު ، ފުލުހަކަށް
ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ތިރީގައިވާއަހަރީ . ދުވަހެވެ 38ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 

  .މަތީންނެވެގޮތުގެ 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް، ކޮންމެ ފުލުހަކަށްވެސް އޭނާ އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  )ހ(   

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު 38ފަހަރަކު ސަރވސްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް، 
  . ވާނެއެވެ ޗުއްޓީ ދޭންއަހަރީ  ނުވާނެހެން

ފަހަރު މަތިން ދުވަސްތައް އެއްފަހަރާ ނުވަތަ އެކި ޗުއްޓީގެއަހަރީ   )ށ(   
  .ބަހާލައިގެންވެސް ނެގިދާނެއެވެ

އެމީހެއްގެ އަހަރީ، ލިބޭ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ހުރެއްޖެނަމަފުލުހަކަށް )ނ(   
އަދި ޗުއްޓީ. އަހަރުވަންދެން ޖަމާ ކުރެވޭނެއެވެ 03ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް 

ރީ ޗުއްޓީއަހައްގެ ޖަމާގައިވާ އެމީހެ ،އަހަރުވަންދެން ހުރެއްޖެނަމަ 03ނުނަގާ 
  .އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް އުނިވާނެއެވެ 03އިން 

ކަތުގެ ގޮތުން އޭނާމަސައޫލިއްޔަތާއި މަސައް މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  )ރ(
ޗުއްޓީ ބޭނުންވިނަމަވެސް ޗުއްޓީ ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޗުއީްޓގެ

  . ދުވަސްތައް އުނިވެގެން ނުދާނެއެވެ
ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތް ނޫން އެހެން ޙާލަތާއި ގުޅިގެން،) ރ(މިމާއްދާގެ   )ބ(   

ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް އޭގެ 114އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ޖަމާގައި 
  . ފަހަކުން ޗުއްޓީ އެއް ނުލިބޭނެއެވެ

އްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއްއޭނާއަށް ޙަވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު  ފުލުހަކު) ޅ(   
ލިބޭ މުސާރައިގެއިރަކު އެއޭނާއަށް އެޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި  ،އޮވެއްޖެނަމަ

ނިސްބަތުން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މުސާރައިގެ ރޭޓުން އެދުވަސްތަކަށް ފައިސާ
  .ދޭންވާނެއެވެ

މަސައްކަތަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭ ގެ ދުވަސް ގުނުމުގައި، އެފުލުހަކުޗުއްޓީއަހަރީ   )ކ(   
  .ކުރެވޭނެއެވެ ން އުނިގެ މުއްދަތުއަހަރީ ޗުއްޓީ ،ސްތައްދުވަ ހާޟިރު ނުވާ

އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތަށް  )ކ(   
ދަތިނުވާ ގޮތަށް، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން

  .ށްވުރެ އިތުރުނުވާ މިންވަރަށެވެކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ޕަސެންޓޭޖަ



– 
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  ޗުއްޓީ ނުލިބޭ  މުސާރަ 

  

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ، މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގޭނީ  )ހ(  .6
ގުޅިގެން ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީއެއް ނަގަން

 .ޖެހިއްޖެނަމައެވެކޮންމެހެން 
އެއްޓީމަށްޓަކައި ދިގު ޗުއްކުރުތަޢުލީމު ޙާޞިލުގޮތުން  އަމިއްލަ )1(

 ؛ބޭނުންވުން
ނުވަތަ، ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުންއެފުލުހަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް  )2(

އެފުލުހެއްގެ އަނބި ނުވަތަ ފިރި، ދަރިއަުކ، މަންމަ، ބައްޕް ނުވަތަ
ޖެހިފައިވާ ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހަކަށްޝަރުޢީ ގޮތުން 

ދިގު ،ކައިފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަސިއްޙީދިގު މުއްދަތަކަށް ބައްޔަކަށް 
 ؛މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންވުން

ބޭރު ގައުމެއްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލަ މިޝަނެއްގެ )3(
ވަޒިފާއަކަށް އެފުލުހެއްގެ ފިރި ނުވަތަ އަނބިމީހާ ދިއުމުން، އަނބި

ދިގު މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީއެއްނުވަތަ ފިރިމީހާއާއިއެކު ދިރިއުޅުމަށް 
 ؛ބޭނުންވުން

ދިގު މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީއެއްެވއިނުމާ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ބަލި )4(
  ؛ބޭނުންވުން

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި، ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ ދުވަސްތަކެއް އޮތް ފުލުހަކަށް މުސާރަ  )ށ(   
ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީގައި އޮތް ދުވަސްތަކަށް ޗުއްޓީ

. ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅުމުންނެވެ ދިނުމަށްފަހު، އިތުރަށް ޗުއްޓީއެއް ކޮންމެހެން
އެފުލުހެއްގެ، ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގޮތަށް ދެވޭ ނުލިބޭ  މުސާރަ)ނ(   

ގެ މުއްދަތާއިޕެންޝަންއެދުވަސްތައް ތީ ނުގުނޭނެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ
ވަކި މުއްދަތަކަށް. ނުގުނޭނެއެވެރިޓަޔަރމެންޓްގެ މުއްދަތު ބެލުމުގައިވެސް 

ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މީހަކު މި ޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށްމޯލް
ކުފުލުހައެ، ދުވަސްތައްރި ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހު މުސާރަ ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ

  .ހިމެނޭނެއެވެނުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހިފައިވާ މުއްދަތު
 

  
،ތައް ފިޔަވައިލަތްޙާވާ ގައި) 3(އަދި ) 2(، )1(ގެ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ރ(

ގެން މުސާރައް މެދުވެރިވެލަތެޙާޖެހޭ އިތުރު  ޗުއްޓީ ނަގަންމުސާރަ ނުލިބޭ 



– 

  
4 ޞަފްހާ   

   
   

ުޗއްޓީ ލިބޭނީ ފުލުހުންގެ މުސާރަ ނުލިބޭ، ފުލުހަކަށްބޭނުންވާ  ނުލިބޭ ޗުއްޓީ
05މަދުވެގެން ، މެދުނުކެނޑި، ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުއަސާސީ ތަމްރީން 

އަށް ޚިދުމަތްކޮށް ސަރވިސް އަހަރު ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
  .އެވެނަމަކޮށްފައިވާ

އެޗުއްޓީއެއް ނެގި، ޗުއްޓީ ބޭނުން ކުރަންވާނީގޮތަށް ދެވޭ މުސާރަ ނުލިބޭ   )ބ(   
ބޭނުމާއި ޚިލާފަށް ޗުއްޓީގެ ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އަދި ޗުއްޓީ ނެގި. ށެވެބޭނުމަ

ސް އަށްޗުއްޓީ ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި
ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކުރަންއެމުވައްޒަފެއްގެ  .ލިބިގެންވެއެވެ

ކުރުމަކީ އެޗުއްޓީ ނެގި ބޭނުމާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށްޖެހޭ ކަންތައްތައް 
  .ނުބެލެވޭނެއެވެ

ބޭނުންވާމުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއަށް  މަށްކުރުތަޢުލީމު ޙާޞިލުއަމިއްލަ ގޮތުން   )ޅ(   
ދޭ މަރުކަޒަކަށް ދޭ ނުވަތަ ތަމްރީން ލީމުޢުތަ، ޗުއްޓީ ދެވޭނީ މިކަށް ލުހަފު

ގޮތުގެ އެކޯހަކަށް ފަންޑުކުރާނެ އިއެކުބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމާއެމީހަކު ޤަ
ރާއްޖެއިން. އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްމަޢުލޫމާތު، 

ހަކު ކިޔަވަންދާ މަރުކަޒަކަށްއެމީ، ބޭރަށް ދިއުމަށް މިޗުއްޓީ ލިބޭނީ
ބުރި އައުމަށް ލަފާކުރާ މުއްދަތު ހިމަނައިގެންނއެތަނަކުން އެ، ދިއުމަށާއި

ގެ މަތިން މޯލްޑިވްސްތެއްގޮ ދުވަސް އިތުރު ނުވާ 14 ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ވުރެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް، ގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށްރވިސްޕޮލިސް ސަ

  . ވެށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށެސަރވިސް އިން މިކަމަ
މުސާރަ ނުލިބޭ ގައިވާ ޙާލަތް މެދުވެރިވެގެން، )2(ގެ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ކ(   

ދިގު މުއްދަތަކަށް ސިއްޙީފަރުވާ އްޙީ ފަރުވާއެމީހަކަށް ޞި، ލިބޭނީ ޗުއްޓީ
ވަތަޑޮކްޓަރަކު ނު ތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ޤަބޫލުކުރާިޞއްޙަ ކަމަށްލިބިދޭން ޖެހޭ 

ގޮތުން ޗުއްޓީމި. ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ ދޫކުރާ މެޑިކަލްޙަކީމަކު، 
  .އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ) އެކެއް( 01ދެވޭނީ ގިނަވެގެން 

މުސާރަ ނުލިބޭ ގައިވާ ޙާލަތް މެދުވެރިވެގެން،) 3(ގެ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )އ(   
  .ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެއަހަރު ) އެކެއް( 01ދެވޭނީ ގިނަވެގެން  ޗުއްޓީ

 
  

ުޗއްޓީގައި ފުލުހަކު ހުންނަ މުއްދަތަށް އޭނާއަށްގޮތަށް ދެވޭ މުސާރަ ނުލިބޭ   )ވ(
މަހަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް މުސާރަ އާއި މަހުން
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  .ދެވޭނެއެވެނު
 

  
ދޭންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޗުއްޓީގޮތަށް ދެވޭ މުސާރަ ނުލިބޭ ފުލުހަކަށް   )މ(

ަސރވިސްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް، އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
  .ސަރވސް ކަނޑައަޅާފައި ވަކި ޕަސެންޓަކަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާނެ ގޮތަކަށެވެ

 ދެވޭ  ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން

  ޗުއްޓީ

60 ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ ފުލުހަކު  )ހ(  .7

  .ވާނެއެވެ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭން
ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ޙަކީމަކު، ސިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ  )ށ(   

ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ވިހާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް
އްބަންދު ދުވަސްތަ، ން ފެށިގެންޚުއެ ސެޓްފިކެޓްގަިއވާ ތާރީ ،ހުށަހެޅުމުން
އެފުލުހަކަށްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ  60ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދޭ ، ނުހިމަނާ

  .ދޭންވާނެއެވެ
ހުންނަ މުއްދަތުގައި ފުލުހަކުވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި )ނ(   

ނާޔަތްޢިއްޤުތަކާއި ޙައަށް ލިބިދޭ ދަށުން އޭނާ "އާބެހޭ ޤަވާޢިދުފާވަޒީ"
  .ވާނެއެވެ ލިބިދޭން

ވަޒީފާއަށް، ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން، ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ކުފުލުހަ  )ރ(   
ދަރިފުޅު އޭނާގެލަތު ތަންނުދޭކަމަށް ނުވަތަ ޙާ ޞިއްޙީއެމީހެއްގެ ނުކުތުމަށް 

ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ން ބަޔާނޮްކށްބައްޔެއް ވެއްޖެކަ
ވިހެއުމުގެ ،ފިނަމަޓެއް ދީމެޑިކަލް ސެޓިފިކެޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ޙަކީމަކު، 

ދުވަހުގެ 28 ވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ ކުރިން ގިނަ
ޗުއްޓީއެއް އަދި ވިހެއުމުގެ ފަހުން ގިނަވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް

ގައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް) ހ(ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މިމާއްދާގެ  28 ނުހިމަނާ
  . ނުލިބޭނެއެވެ ރަމިގޮތުން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް މުސާ. ނެއެވެވިދާދެ

އަށް ނުކުންނަވަޒީފާރުމަށްފަހު ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކު ފުލުހަކު) ބ(   
ޓަކައިފެށިގެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށް ދުވަހުން
މެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަްށކޮންށް، ނުކެޑޭ ގޮތައިން މުސާރަ

ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ޑިއުޓީގަޑީގެ ތެރޭގައި ދެފަހަރު ދޭން 01
އަހަރުވަންދެން އެހުސްވަގުތު 01މުރުން ޢުމިގޮތުން ދަރިފުޅުގެ . ވާނެއެވެ
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   .ދޭންވާނެއެވެކޮޅު 

 ވޭދެކަށް ވުމުން އްޕައަނުވަތަ ބަ މަންމަ

  ޗުއްޓީ

ތަށްގޮ ދަރިޔަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭ، ކަށްފުލުހަހެން ފިރި  )ހ(  .8
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 07އިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނަ

  .ދޭންވާނެއެވެ
ވިހޭ، ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުން ފުލުހަކަށްގުޅިގެން އަންހެން  ވިހެއުމާ  )ށ(   

ވާނު އެއްއަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ،ގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށްޅުދަރިފު
  .ދެވިދާނެއެވެޗުއްޓީ ގޮތަްށ  މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް،

ކުރަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި އަދި ބައްޕަ މަސައްކަތް)ނ(   
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީ) ށ(މިމާއްދާގެ ، ސަރވިސްގައި ކަމަށް ވަނީނަމަ

ނަ ގޮތަކަށް އެޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ދެމީހުންގެ މައްޗަށްމީހުންނަށް ފެންދެއެ
   .ބަހާލެވިދާނެއެވެ

  ޗުއްޓީ ވޭދެޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން 

  

ގޮތަށް އެދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭ، ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމުން ފުލުހެއްގެ  .9
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް) ފަހެއް( 05ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނައިގެން 

  . ދޭންވާނެއެވެއެފުލުހަކަށް 

  ހައްޖު ޗުއްޓީ

  

ދާން އްޖަށްޙަފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެފުލުހަކަށް އްޖަށް ދާން އެދޭ ޙަތެރެއިން  ފުލުހުންގެ  .10
ދުވަހުގެ 35، މުސާރަ އާއިއެކުހަމައެދިއްޖެނަމަ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 

ފަހަރަށް ހައްޖަށް އެއަށްވުރެ ގިނަ ދެވަނަފަހަރަށް ނުވަތަ. ޗުއްޓީއެއް ޭދންވާނެއެވެ
،ފަހަރު 01އަހަރުން  05މުސާރަ އާއިއެކު ކޮންމެ  ފުލުހުންނަށް، ދާން ބޭނުންވާ

  .ނެއެވެއެއް ދެވިދާދުވަހުގެ ޗުއްޓީ 30

ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ދޭމުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް   .11  ޗުއްޓީމުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ދޭ 
ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް މި .ލިބިގެންނެވެ އްދަހު

ފަރާތްތަކަށް،ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ވަޒީފާގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ 
  .ފަރުވާކުރުމަށް އެކަންޏެވެބޭސް އަނިޔާއަކަށް އެ

ލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ، ދެވޭނީ ޗުއްޓީގެ) ބައިކުޅަ އެއްބައިދެ( ½މުސާރައިގެ   .12  ލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ½މުސާރައިގެ 
ބަކީގައި ދުވަސްތަކެއް ޖަމާވެފައި ނެތް ފުލުހަކަށް އޭނާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް
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.ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެދިމާވާ ބޮޑު ކަމަކާއި ގުޅިގެން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ 
މިޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައިނުމަކަށް ތަޢުލީމް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނޫން އެހެން ބޭ
  .ދުވަހެވެ 30އެންމެ ގިނަވެގެން ދެވޭނީ ބަންދު ުދވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 

،އިޚާދިން ތާރީ ޗުއްޓީ އެ އެއް ދީފިނަމަޗުއްޓީއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  ފުލުހަކަށް،  .13  ޗުއްޓީ ދިން ކަމުގެ ލިޔުން
ރަސްމީ ލިޔުމެއް އެނގޭނެ ޚްޖެހޭ ތާރީ ނިންމާފައި އޮފީހަށް ނުކުންނަން ޗުއްޓީ

  . އެވެވާނެކަށް ދޭންފުލުހައިން އެ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

،އަނބިމީހާ ފުލުހެއްގެނުވަތަ ، ބަލިވެގެންްފުލުހަކު ، ބުނަންވާނީ މްސަލާ  )ހ(  .14  ބުނުން މްސަލާ
ނުހުރެ އޭނާގައި ނުދަރިން ނުވަތަ މައިންބަފައިން ބަލިވެގެން އެތާ، ފިރިމީހާ

ކޮންމެހެން ސަލާމް ނުހައްދައި ލަތެއް މެދުެވރި ވުމުންޙާނުވާފަދަ 
  . ވެނުވެއްޖެނަމައެ

ހައްދަން މްސަލލަތް މެދުވެރިވެގެން ޙާގައި ބުނެފައިވާ  )ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(   
ޑިއުޓީ ގަޑި ގެފުރަތަމަ ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނުވެވޭ ބޭނުންވާ ފުލުހުން،

ސަބަބު ފައިވާހުންނަން ޖެހި ސަލާމުގައި ،ކުރިންިމނިޓް  30ޖެހުމުގެ 
   .ވާނެއެވެ އަންގަންށް އިމީޑިއެޓް ސްޕަވައިޒަރަ އެފުލުހެއްގެ

ހައްދަން މްގަޑިއިރު ހަމަވުމުން، ސަލާ 01ޑިއުޓީ ގަޑި ފެށުމަށްފަހު )ނ(   
ގަބޫލުކުރެވޭނީ، އެފުލުހަކަށް މްބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ސަލާ

ވާ ބަލިޙާލަތައް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެީއ މަގުބޫލު ކަމެއް ކަމުގައިދިމާވެފައި
މަގުބޫލު އުޒުރެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ .ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ ބެލެވޭ

އެމީހަކު ހަސްފަތާލުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދިނުން، ނުވަތަ އެފުލުހެއްގެ
ނެ ވަރު ހަށިގަނޑުގައިބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާ

ނެތިގެން ނުތެދުވެވުން ނުވަތަ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހާގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ހުރި
ގޮތުން އޭނާއަށް ބޭނުންވާ އަޅާލުން ދޭންޖެހިގެން އެހެން ކަމަކާ އުޅޭނެ ވަގުތު

  .ނުވާ ޙާލަތްތަކެވެ
ގެނެސް،ޓް ސެޓްފިކެ މްސަލާމުގައި ހުރެފައި އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ސަލާ  )ރ(   

ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާ ޙާވަލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފަށް ސަލާމް ސެޓްފިކެޓް
  .ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ
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ނުކުންނަންވާނީ އެމީހަކު، ސަލާމުގައި ހުރެފައި އޮފީހަށް ނުކުންނަ އިރު  )ބ(   
،ގަޑި ޖެހޭ ފަހުން ނުކުމެއްޖެ ނަމަ .ނުކުންނަން ޖެހޭ ޑިއުޓީ ގަޑިއަކަށެވެ

ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާއިލާރި ޑީގަ މުސާރައިން ގެފުލުހުން
  .އެދުވަހަށް ގަޑިލާރި ކެނޑޭނެއެވެއެއްގޮތަށް 

 
  

ދުވަހަށް ވުރެ 01ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތެއް މެދުވެރިވެގެން ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ޅ(
،އިތުރަށް ސަލާމުގައި ހުއްޓާ މަހު މުސާރަ ދޭ ދުވަސް އަތުވެއްޖެ ނަމަ

އެމީހަކު މަސައްކަތް، އެދުވަހާ ހަމައަށްވާ ސެޓްފިކެޓް، ވަހުމުސާރަ ދޭ ދު
،ސެޓްފިކެޓް ހުށަ ނައަޅައިފިނަމަ. ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ ކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

ކީ ހާޟިރުނުވާ ދުވަސްތައް ކަމުގައިމުސާރަ ދޭނީ ނުނިކުމެހުރި ދުވަސްތަކަ
  .ބަލައިގެންނެވެ

،އެކު ސަލާމުގައި ހުރެވޭނީސާރަ އާއިހުގެ ތެރޭގައި ހަމަ މުއަހަރު ދުވަ  )ޅ(   
ސަރުކާރު ބަންދު ބެލުމުގައި،ދުވަސް ގެ ސަލާމު. ދުވަހުއެވެ 20ގިނަވެގެން 
   .ނުބެލެވޭނެއެވެދުވަސްތައް 

ކޮންމެ ހައްދާ މްދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް ސަލާ 20ކޮންމެ އަހަރަކު   )ކ(   
  .އަދަދު ކެނޑޭނެއެވެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ ފުލުހެއެ ، ދުވަހަކަށް

،ސަބަބުން ގެއޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބުނު އަނިޔާއެއް  )އ(   
އަދި. ގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ހަމަމުސާރަ ލިބޭނެއެވެމުފަރުވާކުރުމަށް ސަލާ

  . ނުގުނޭނެއެވެރިކޯޑަށް  މްއެފުލުހެއްގެ ސަލާމިދުވަސްތައް 
ށް ނުނުކުމެ،ނުބުނެ ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަ މްފުލުހަކު ޤަވާޢިދުން ސަލ  )ވ(   

ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ ވަޒީފާއާމެދު ފެންނަގޮތަކާއެކު 07ހުންނަތާ 
ކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން މުވައްޒަފުންގެ ަކންތައް ބަލަހައްޓާއެފުލުހަ

އަދި، އެފަދަ ފުލުހަކާއި މެދު. ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އަންގަން ވާނެއެވެ
އެކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި"

  .އެވެން ވާނެމަލުކުރަޢަ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން" ޤަވާޢިދު
ބޮޑެތި ކަންތަކާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ އަކީ، ފުލުހަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ  )ހ(  .15  ބޮޑެތި ކަންތަކާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ

10މާވާ ބޮޑުކަމަކާއި ގުޅިގެން، ހަމަމުސާރައާއެކު ދެވޭ މެމްބަރަކަށް ދި

  .ުދވަހުގެ ޗުއްޓީއެކެވެ
ީކ  )ށ(    އެފުުލަހކަށް ުނަވތަ ޭއާނ ބަަލންޖެހަިފއިވާ ، ޗުއްޓީ ބޭުންނިވ ސަބަބަ
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 ބްޭސ ، ކުރްުނ ކަމުގައިވަާނމަަފުރވާބައްޔަކަށް  މަީހކަށް ވެަފއިވާ
ސިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން  ،ެއނގޭގޮތްަށކަްނ ުކރުމަށް ބޭުންނާވ ަފުރވާ

  .ވެާނއެވެ ސެޓްފެިކޓެއް ހުށަހަަޅން  ގަޫބލުުކރާ ޮޑކްޓަރެއްގެ
އްގެ އަހަރީ ފުުލެހމި ޗުއްޓީ ލޭިބނީ އެ. މިއީ ޖަމާކުރެވޭ ޗުއްޓީއެއް ޫނެނވެ)ނ(   

 10ޗުއްޓީގެ ބާކީގައި ުދވަސް ެންތ ކަމުގައި ވަާނމަ ގިނެަވގެން 
  .ުދވަހެަށވެ

ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ގައުމަށް ޗުއްޓީގައި ފުލުހަކު ހުއްޓާ   )ހ(  .16  ސައްކަތަށް ނެރުންޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް މަ
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،ނެރެން އޮފީހަށް ކޮންމެހެން ފުލުހަކު  ގެ ސަބަބުންޙާލަތެއް

ކުފުލުހައެގޮތުން އެ. ޗުއްޓީގައި ހުރި ފުލުހުންގެ މީހާ އޮފީހަށް ނެރެވިދާނެއެވެ
އަމުރު ނެރޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ހުއްދަ އާއިއެކުފީހަށް ނެރުމުގެ އޮ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ މުވައްޒަފުްނގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި
   .ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ

  
،ނަމަފިއޮފީހަށް ނެރެ ފުލުހަކުލަތުގައި ޙާގައި ބުނެފައިވާ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(  

ނެގި މުއްދަތުން ހަމަނުވެ ޗުއްޓީ އޭނާގެ ،އެކަމެއް ނިމުމުން، އެފުލުހަކަށް
އެފުލުހަކުގޮތުން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ އެ .ދެވިދާނެއެވެދުވްަސތަކަށް ޗުއްޓީ އޮތް 

  . ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައެވެނާ އޭ، ނިމުމުންމެއް އޮފީހަށް ނެރުނު ބޭނު

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިޤަވާޢިދު ފާސްކުރާ ތާރީޚުންމި  )ހ(  .17  ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
  .ފެށިގެންނެވެ

މިޤަވާޢިދު ފާސްވާއިރު ޗުއްޓީގައި ތިބި ފުލުހުންގެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު  )ށ(   
މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތަށް ބަދަލުވާނެތީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ހައްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން އެކަންސަރވިސްެގ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަ
  . ޗުއްޓީގައިވާ ފުލުހުންނަށް އަންގާ، ރިކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެ
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