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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2018 މާރިޗު 21 – 1439 ރަޖަބު 4ތާރީޚު 42އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  
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`  

 
  މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  
  

  ށް ދައި ވާގަ ބެހޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި

  ދުއިވާގަ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3
  
  

 ލާފައިވާވައިވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލ 17(ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  2008/5ނަންބަރު ޤާނޫނު 
  ތައް ގެނައުން.އަންނަނިވި އިޞްލާޙުއަށް  "ދުއި ވާގަބެހޭ ދަށްކުުރމާމަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު "

 
  
  ކުރުން.އިޞްލާޙުއަންނަނިވިގޮތަށް ) ހ( މާއްދާގެވަނަ  14ދުގެ ވާއި ގަބުނެވިދިޔަ  .1

  
އެ މަޤާމަކަށް  ،ޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ަގއިވާ މަ 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ހ) .14    

ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރު ގައި  1ނެކަމަށް ޖަދުވަލު މަވާންޖެހޭހަޠުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރިކަ
  ފުރިހަމަވުން.ތައް ޠުކުރާ އެންމެހައި ޝަރުލާޒިމު
  
  

(ނ)  އާއި(ށ)  (ހ) ގެފަތަށް ،(ހ) ކަމުގައި ހަމަޖައްސައިވަނަ މާއްދާއަކީ އެ މާއްދާގެ  15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2
  އެ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އިޞްލާޙުކުރުން.ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުމާއި، މި 
  

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން 
ނުމާއި ޝަރަފުގެ ދި

ން ދިނުމުގައި ނިޝާ
  ބަލަންވާނެ ކަންތައްތައް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ގެ (ފ) ގައި  1ލު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ (ށ) .15
އެ ފުލުހެއްގެ މަސައްކަތުގެ  ،ސުޕަވައިޒަރުން 3އެންމެފަހުން އެ ފުލުހަކު ސުަޕވައިޒުކުރި 

ށާއި، ސީނިއަރ ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތައް ހުރި ޤައަޚުލާ
މަސައްކަތްތަކަށާއި  ޞަބޮޑެތި ޚާއް މިންވަރަށާއި، ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތުގައި ކޮށްފައިވާ

  ންވާނެއެވެ.ލާވައިބިނާކޮށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަ ށް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ މައްޗަ
  

 ،ގެ (ފ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ނ)      
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރުން  14މި ގަވާއިދުގެ 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ރިޕޯޓަށް ބޯޑުން 
  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
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  އިތުރުކުރުން. 6އަދި  5ނަންބަރު ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް  4ގެ (ރ) ގެ  1ލު ވާއިދުގެ ޖަދުވަބުނެވިދިޔަ ގަ .3
  

) ގެ ނިޔަލަްށ 4) ން ފެށިގެން ނަންބަރު (1މި އަކުރުގެ ނަންބަރު ( )5(        
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރުން، މި 

ކުރެވިގެން މި ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ، ލީޑަރޝިޕް ޞަމަޤާމަށް ޚާއް 
  ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވެފައިވުން.

  
 ) ގައި ބަޔާންކުރާ އޮފިސަރ ލެވެލްގެ ތަމްރީނެއް 4މި އަކުރުގެ ނަންބަރު ( )6(        

) ގައި ބަޔާންކުރާ 5ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް މި އަކުރުގެ ނަންބަރު (ފުރިހަމަ
  ޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ޝަރު
  
  

  އިތުރުކުރުން. 7އަދި  6 ،5ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަންބަރު  4ގެ (އ) ގެ  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .4
  

) ގެ ނިޔަލަްށ 4ނަންބަރު ( ) ން ފެށިގެން 1މި އަކުރުގެ ނަންބަރު ( )5(        
ޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރުން، މި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު

ޖޫނިއަރ އޮފިސަރސް ކޮމާންޑިންގ ކޯސް  ،ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ
  ފާސްވެފައިވުން. ،ފުރިހަމަކޮށް

  
) ގެ ނިޔަލަްށ 4) ން ފެށިގެން  ނަންބަރު (1މި އަކުރުގެ ނަންބަރު ( )6(        

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރުން، 
އެކު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ފުރިހަމަވުމާ ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠު) ގައި 5ނަންބަރު (

) އަހަރު 10   ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން. ދުވަހު(ދިހައެއް
  

) ގައި ބަޔާންކުރާ އޮފިސަރ ލެވެލްގެ ތަމްރީނެއް އަދި މި 2މި އަކުރުގެ ނަންބަރު ( )7(        
 ލެވެލްގެ ކޯހެއް) ގައި ބަޔާންކުރާ ސީނިއަރ އޮފިސަރ 3އަކުރުގެ ނަންބަރު (

) ގައި ބަޔާންކުރާ 5ނަންބަރު (ގެ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް މި އަކުރުފުރިހަމަ
  ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

  
  

  ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން. 5ގެ (ވ) ގެ  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .5
  

) ގެ ނިޔަލަްށ 5ނަންބަރު () ން ފެށިގެން 1މި އަކުރުގެ ނަންބަރު ( )6(        
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރުން، 
ސުޕަވައިޒަރީ މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލް ނުވަތަ މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްެގ 

(އެކެއް)  1 މަދުވެގެން އަތޮޅު ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ،މަޤާމެއްގައި ހުރެ
  ރުދުވަހުގެ ޓާރމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.އަހަ
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  ގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ ނަންބަރު  5ގެ (ފ) ގެ  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .6
  

) ގެ ނިޔަލަްށ 5ނަންބަރު () ން ފެށިގެން 1މި އަކުރުގެ ނަންބަރު ( )6(        
ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރުން، މިޑްލް ޠުތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު

މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގެ މަޤާމެއްގައި ނުވަތަ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގެ 
)  1މަޤާމެއްގައި ހުރެ ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  (އެކެއް

 15ޚިދުމަތުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ފުލުހުންގެ  އަހަރުދުވަހުގެ ޓާރމެއް 
  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން. ދުވަހު(ފަނަރަ) އަހަރު 

  
  

  އިން ފެށިގެންނެވެ. 2018އޭޕްރީލް  1މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  .7
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