
  

1  ޙާޞަފް  
 

   

a 
–  

    MPS-14/2009-1: ޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރު
  2009 ޖޫން 21: ޤަވާޢިދު ފާސްކުރި ތާރީޚު

  

ލަތާއި، ސީފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި، ވަ
  ބެހޭ ޤަވާޢިދުހިފުމާ އާލަތްތައް ގެންގުޅެ، ބަލަހައްޓައި، އެތަކެތީގެ ބޭނުން

ލިބިގެންއިން ބާރު) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ނޫނުގެ ޤާމިއީ ފުލުހުންގެ  . 1  ފްތަޢާރު
ާސމާނާއި، ބޭނުންކުރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފުލުހުން، ލެވިފައިވާވައިއެކުލަ
އި،ހިފުމާއެތަކެތީގެ ބޭނުން  ،އިއްޓަހަލަބަ ގެންގުޅެއް ލަތާއި، އާލަތްތަސީވަ
  .ޤަވާޢިދެވެނޑުތައް ބަޔާންވެގެންވާ މިންގަތަކެއްޗާއި މެދު އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި އެ

ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި،"ނަމަކީ  ޤަވާޢިދުގެ މި  .2  ޤަވާޢިދުގެ ނަން
"ހިފުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު ލަތާއި، އާލަތްތައް ގެންގުޅެ، ބަލަހައްޓައި، އެތަކެތީގެ ބޭނުންސީވަ
  .އެވެ

  .ވާޢިދު ހިންގާ ތަންފީޛު ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެމި ޤަ  .3  ޤަވާޢިދު ހިންގުން

ޤަވާޢިދަށް އުނި އިތުރު ގެނެވޭނީ އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން މި  .4  ޤަވާޢިދަށް އުނި އިތުރު ގެނައުން
  .މިނިސްޓަރަށެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް، ދިނުމަށް ދުމަތްޚިފުލުހުންގެ މަށާއި ނޫނު ތަންފީޒު ކުރުޤާ  )ހ( . 5  ލަތާއި އާލާތްތައް ހޯދުންސީސާމާނާއި ވަ
ގޮތް ހޯދާނެލަތްތަކާއި އާލާތްތައް ސީވަ އިމާނާސާ ޖެހޭ ދަންއަށް ހޯ ރވިސްސަ

ޅާނީކަނޑައަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން 
ހޯދުމަށް ލަތްތައްސީއްޗާއި ވަތަކެއެއަދި . ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެވެ



– 
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ތިޔާރު ކޮމިޝަނަރޚްރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚަޖެހޭ  ފުލުހުންގެ ބަޖެޓުން ކުރަން
  .ފް ޕޮލިސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެއޮ

ނުވަތަ ބޭނުންވާ އެއްޗަކީތަކެތި ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަން ނިންމައިފިނަމަ،   )ށ(   
ވުރެއަށް ) ރުފިޔާ ފަންސަވީސްހާސް(ރ  25،000.00ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ 

ދުވަހު 3އާންމު ގޮތެއްގައި ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، 
އަތޮޅެއްގައި ބޭނުންވާ. ކުރަންވާނެއެވެ އިޢުލާނު ޕޮލިސް ވެބްސައިޓްގައި

ރަށު ފެންވަރުގައި މަދުވެގެންއަތޮޅު ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްނަމަ 
އެފަދަ އެއްޗެއް ވިއްކާ ބަޔަކު ނުވަތަ .ދުވަހު އިޢުލާން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ 03

ޚިދުމަތްދޭ ބަޔަކު ހުށަހަޅާ އަގުތައް ދިރާސާކޮށް، އެއެއްޗެއް ގަންނަންވާ ފަރާތް
ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދާނެ ފަރެާތއް ކަނޑައަޅަންވާނީ، ކޮމިޝަންޑް
އޮފިސަރުންނާއި އެކަމެއްގައި ލަފާދެވޭ ފެންވަރުގެ ފަންނީ މީހުންގެ ތެރެއިން

ކޮމިޓީ އައްޔަނު މި. މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ 03 މަދުވެގެން
ކުރާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އްޮފ ޕޮލިސް
ނުވަތަ އެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޔަނުކުރާ ފުލުހުންގެ އިސް

  .އޮފިސަރެކެވެ
،ދިނުމަށް ދުމަތްފުލުހުންގެ ޚިމަށާއި ނޫނު ތަންފީޒު ކުރުޢާންމު ޙާލަތުގައި، ޤާ)ނ(   

ހޯދަންވާނީ ކަމާގުޅޭ ތަކެތިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހޯދަން ޖެހޭ 
ހާދިސާ ނުވަތަ ޤައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި. ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށެވެ

ޤަވާޢިދުތަކުގެ ރޫޙާއިޤާނޫނާއި ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން، ކަނޑައެޅިފައިވާ އެފަދަ 
ހޯދުމަްށ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ތަކެތިނުވާ ގޮތަށް، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޚިލާފު

ޕޮލިސް އަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު
  .ކުރެވިދާނެއެވެ

ޙާލަތު ނޫން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ދަށްޓަކައި ޢާންމުމަޤުޞަދުގެ ޢިޤަވާ މި  )ރ(   
  .ގައެވެކަމަށް ބަލަންވާނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކު

ދަނުވަތަ ގައުމުގެ އާންމު ޙަާލތަށް ބުރޫއަރާފަ އެއްޘާ ރިޤުދުރަތީ ކާ )1(
  ބޮޑު ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވުން؛

ގައުމުގައި ނުވަތަ ޤައުމުގެ ވަކި ބައެއްގައި އިމަރޖެންސީ )2(
  ؛އިޢުލާނުކުރުން
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އެއެއްޗެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ހޯދުމުގައި އެކަށީގެންނުވާ ޚަރަދާއި )3(
ތްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށްލަސްވުމުން ސަލާމަ

ލް ުނވެދާނެޞިދު ހާޤުޞައަމަލުކޮށްފިނަމަ އެއެއްޗެއް ހޯދުމުގެ މަ
  .ޙާލަތްތައް

މިލިއަންއެއް(ރ  1,500,000.00 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް  )ބ(   
އިން މަތީގެ އަގެއްގެ އެއްޗެއް ގަންނަނަމަ ނުވަތަ) ރުފިޔާފަސްލައްކަ 

ރ 1,500,000.00ކުރަންވާނީ  ސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ، އެކަންމަ
އިން ފެށިގެން މަތީގެ މަސައްކަތްތައް) އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ(

ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދާނީ، އެމަސައްކަތާ ބެހޭ ކުރެހުންތަކާއި ތަފްޞީލުތައް،
ްސ އެކަމަކީ ގައުމުގެނަމަވެ. ޓެންޑަރ އިވަލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ

ޖެހޭ ކަމެއްތަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ވަގުތުން ނިންމަންޙަލަޞްންމު މަޢާ
އި ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް، އެގްޒެކިއުޓިވްޙާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ރޫޤާ، ކަމުގައިވާނަމަ

  .އެޚަރަދެއް ކުރެވިދާނެއެވެ ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން

އެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ފޮތެއްގައި ކުރަންވާނީ އްޗެއް ޙަވާލުމުވައްޒަފަކަށް އެ  )ހ(  .6  ތަކެތި ޙަވާލުކުރުން
ޮސއި އެމުވައްޒަފުއެއްޗެއް ޙަވާލުވިކަމަށް  އެނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ލިޔެ 

ކާޑުގެ ޒަރިއްޔާއިން ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީނުވަތަ  .ފަހުއެވެ މަށްކުރު
  .އެވެގަކުރުމަށްފަހު އެމުޢާމަލާތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑު

ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ގިނަ ދުވަހަށް ބޭނުން ކުރާ އޮފީހުގައި ނުވަތަ އެހެން  )ށ(    
އެމަޢުލޫމާތުނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއްގައި ގައި އެއްޗެއްނަމަ އިންވެންޓްރީ

  .ވާނެއެވެނުވަތަ ރިކޯޑުކުރަން  ލިޔަން
ން އެމުވައްޒަފަކު ސޮއިގޮތަށް ޙަވާލު ކުރެވޭ އެއްޗެއްނަމަ އެކަ ދައްކާބުރާ ނއަ)ނ(   

ވަކި ތާރީޚެއްގެ ކުރިންއަދި . ވާނެއެވެ ންނަންއޮކުރާ ލިޔުމުގައި ލިޔެފައި 
ންނަންއޮޖެހޭ އެއްޗެއްނަމަ އެކަންވެސް އެލުިޔމުގައި ލިޔެފައި  ގެންނަން
ގެއޭނާގޮތަށް  އަދި ހަމަ އެލިޔުމުގައި، ތަކެތި ދޫކުރި މީހާ އެނގޭ .ވާނެއެވެ

ސޮއި އާޭނގެލިޔެ، ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ނަންބަރު  ބަރުންރވިސް ނަމާއި ސަނަ
ކާޑުގެފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ނުވަތަ  .ވާނެއެވެ ންނަންއޮކުރެވިފައި 

މަޢުލޫމާތު) ތީގައި ބުނެފައިވާމަ(ޔާއިން އެމުޢާމަލާތާއި ގުޅޭ، އްޒަރި
  .ވާނެއެވެ ރިކޯޑުކުރަން



– 
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ޙަވާލު ކުރެވިފައި ހުންނަ ތަކެތި 
  ބެލެހެއްޓުން

ޙަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެނުވަތަ ކޮންމެ ޑިޕާރޓްމަންޓަކާއި  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާއި  )ހ(   .7
އެއެއްޗެއްފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ  ތެރިކަމާއިއުރައްކައެއްޗެއްވެސް 

ގެނުވަތަ އެޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުބެލެހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 
  .ޒިންމާއެކެވެ

ކަށްއްޗަޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އެކާއި މުވައްޒަފަކާއި ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓަ  )ށ(   
އަވަހަކަށް ވީއެންމެލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ  ގެއްލުމެއް

ޑިޕާރޓްމަންޓަކާއި ޙަވާލުވެހުރި ުހރި ނުވަތަ އެއެމުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުވެ
އެތަކެތި ދޫކުރި މެހަމައެހެން. އަންގަން ވާނެއެވެއެކަން ވެރިއަކަށް 

  .ވާނެއެވެ އަންގަންއެކަން ލިޔުމުން ފަރާތަކަށްވެސް 
ވާލުގައި ހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއްޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ ޙައްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެ)ނ(   

ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ އެކަމުގެއްޖެނަމަ ހަލާކުވެ އިހުމާލުންމުވައްޒަފެއްގެ 
ތަޙުޤީޤްކުރުމަށްފަހުއަދި . ވާނެއެވެ ޒިންމާ އެމުވައްޒަފަކު އުފުލަން

ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ އެމުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުން 
މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މި. ނެގޭނެއެވެ އެ އެއްޗެއްގެ ބަދަލުމުވައްޒަފެއްގެ އަތުން 

  .އެވެފަހު ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޑައަޅާނީ އެކަމެއް ނމަތިން ޒިންމާވާ ފަރާތެއް ކަ

ޙަވާލު ކުރެވިފައި ހުންނަ ތަކެތި 
  ދެއްކުން އަނބުރާ

މަސައްކަތް ނިމުމުން އަނބުރާ އެ، ގޮތަށް ގެންދެވޭ އެއްޗެއްދައްކާބުރާ ނއަ  )ހ(  .8
ކުރި އެއްޗެއްނަމަ،ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރަން ޙަވާލު. ވާނެއެވެ ޙަވާލު ކުރަން

ވާލު ކުރަންޙަ އެއެއްޗެއްނިމުމުން، ލަސްނުކޮށް  ކޮށް އްމަސައްކަތެ އެ
  .ވާނެއެވެ

އިރު އެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ފޮތެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ލިޔެދައްކާއަނބުރާ   )ށ(   
ޮސއިއެފޮތުގައި ނުވަތަ އެއެއްޗެއްގައި ޙަވާލުވި މީހާ އި މީހާ އާ ތަކެތި ގެނައި

ޔާއިންއްކާޑުގެ ޒަރި ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީނުވަތަ  .ވާނެއެވެ ންކުރަ
  .މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ) ތީގައި ބުނެފައިވާމަ(ގުޅޭ،  އެމުޢާމަލާތާއި

އަމިއްލަ އަތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ އެއެއްޗެއްމުވައްޒަފެއްގެ )ނ(   
ކަޑައަޅާފައިވާ ކުއިން އެވަގުތަ ރވިސްހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަބެ

އްޗާއި އެފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓަން ޖެހޭއަތަށް ދޫކުރެވޭނެ ތަކެ. ވެތަނެއްގައެ
ތަންތަން، އެ އެއްޗެއް ދޫކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޕްރޮސީޖަރުގައި ލިޔެ،
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  .މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭނެހެން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

ގެންގުޅެވޭނެ މީހުންނާއި ތަކެތި 
  އްލަތްތަޙާ

ތްތަކާއިލަސީވަށް ހޯދޭ ސާމާނާއި، ބޭނުމަރވިސްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ  )ހ(  .9
މަސްއޫލިއްޔަތުބޭނުންކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އް އާލާތްތަ

  .ވެއެކަންޏެ އަދާކުރުމަށް
އެެހެން ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަތިޔާރު ފިޔަވައި،ގައި ބުނެފައިވާ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(   

ކުރުމަށް ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، ބޭނުންޙާކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި 
ތީ ގޮތުންގުވައްސަސާއަކަށް އަނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ުމޢާންމު ފަރާތަކަށް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް .ޙަވާލުކުރުމެއް މިޤަވާޢިދު މަނައެއް ނުކުރެއެވެ
ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް ހޯދިފައިވާ އެއްޗެއް އެހެން ފަރާތެއްގެ ބޭނުމެއް

ތެރިކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށްދޫކުރަންވާނީ، ދިމާވެގެން އުޅޭ ހާލަތެއްގެ ނުރައްކާ
ކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، ނުވަތަ މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ
ފުރާނަ ނުވަތަ ފަރުދުންގެ މުދާ ސަލާމަތްކުުރމަށް އެ އެއްޗެއް ކޮންމެހެން
ދޭންޖެހޭ ކަމަށް، އެ އެއްޗަކާއި ޙަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފަށް އެކަށީގެންވާ

   .ކުރެވުމުންނެވެ ޤަބޫލު ސަބަބާއިއެކު
ތަކެއްޗާއި ވަކި މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ)ނ(   

.އިން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ) ހ(މިމާއްދާގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ތަކެތި 
މިމާއްދާގައި، މަސައްކަތުގެ މަހައުލުން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި

ނެފައި އެވަނީ ރަސްމީ ބޭނުންކުރުމަށް، އަމިއްލަ ބޭނުންވެސް ކުރެވޭ ގޮތަށްބު
ޚާއްޞަ ނޯޓިސް ބުޯޑ ފަދަ ތަކެއްޗާއި،ލެޕްޓޮޕް، ދޫކުރެވިފައިވާ މޯބައިލް ފޯނު، 

މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް އޭނާގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް އޮފީސް
  .ތަކެއްޗަށެވެ) ދަފަ ފޮޓޯ ފްރޭމް، ގަސް(މާހައުލަށް ގެންނަ 

  .ވާ ގޮތަށެވެއެއިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައި   )ހ(  .10  އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުން
ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގެންގުޅިމަސައްކަތާ  ކުރަން ޖެހޭ )1(

 ؛އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުންއުނގެނުމަށް ، ލޫމާތު ހޯދުމަށާއިޢުމަ
އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުން ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާ މަސައްކަތުގެ )2(

  ގޮތަށް އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުން؛
އިންޓަރނެޓުގައިވާވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މެނުވީ  )3(
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ކުޑަ ގުޅުން އިޖުތިމާޢީ ސުލޫކާރާއްޖޭގެ ، އިސްލާމް ދީނާއި
  .ސައިޓުތަކަށް ނުވަނުން

މުގެ ގޮތުންވުއަށް ސަމާލު ވައިރަސް ޓަރއުކޮމްޕިފިކުރީ މިލްކުތަކަށާއި   )ށ(   
މުވާޞަލާތާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހުއްދަ ނެތި،

ކޮމްޕިއުޓަރަށް އެއްސޮފްޓްވެރބާވަތެއްގެ ނެޓް މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް ރއިންޓަ
އެއްވެސްފައިވާ އެހެން މީހަކު ޑައުންލޯޑުކޮށް. ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ޑައުންލޯޑް

މުވާޞަލާތާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ އެއްސޮފްޓްވެއަރ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހުއްދަ ނެތި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް

  .ކޮމްޕިއުޓަރަކަށް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ
 

  
ބޭނުން ކުރަންވާނީ ތައްއެޑްރެސް މެއިލްއީމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ )ނ(

އީމެއިލް. އެކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން އެކަންޏެވެ
މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުުމގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި،
އިވާއެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފަ

  .ނެއެވެތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާސިޔާސަތުތަކަށާއި ޕްރޮސީޖަރު

ޖެހޭ ސޮފްޓްވެއަރ ގަނެ، ރވިސްގެ ބޭނުމަށް ހޯދަންޕޮލިސް ސަމޯލްޑިވްސް   )ހ(  .11  ސޮފްޓްވެއަރ އިންސްޓޯލް ކުރުން 
އިންސްޓޯލްކޮށް، ބަލަހައްޓައި، އަޕްގްރޭޑްކޮށް ސޮފްޓްވެއަރ ގެ އިންވެންޓްރީ

މުވާޞަލާތާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާބަލަހައްޓާނީ 
ޑިޕާރޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއްގައިއެއްވެސް އެހެން . ންނެވެންޓުޑިޕާރޓްމަ

ނީކުރަންވާކަމެއް ފަދަ  މަތީގައި ބުނެވިފައިވާ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހުއްދަމުވާޞަލާތާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ 

  . ލިބިގެންނެވެ
ގެ ހުއްދަމުވާޞަލާތާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓު  )ށ(   

އެއްއަމިއްލަ ސޮފްޓްވެއަރ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އެމީހެއްގެ ލިބިގެން މެނުވީ 
  .އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެކަށް ކޮމްޕިއުޓަރަރވިސްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

އަމިއްލަ މުވައްޒަފެއްގެ އެއްއަރރވިސްގެ ސޮފްޓްވެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ)ނ(   
ނުވަތަ ކޮށްގެން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފޯނަށް އިންސްޓޯލްށް ކޮމްޕިއުޓަރަ

މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ކޮމްޕިއުޓަރެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ޑިޖިޓަލް މަޢުލޫމާތު
  .ނުވާނެއެވެ ރައްކާކުރެވޭ އެއްޗެއްގައި ރައްކާކޮށްގެން
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ރަގަޅު ފެންވަރެއްގެ ގައިއެންމެހާ ކޮމްޕިއުޓަރުސްގެ ރވިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ  )ރ(   
އަޕްޑޭޓް ވާޢިދުން ޤަ، އިންސްޓޯލުކޮށް އެއްވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރއެންޓި
  .ވާނެއެވެ ކުރަން

ސިސްޓަމް އެކްސެސް ޕާސްވާރޑް އަދި 
  ޔޫސަރގެ ނަން ބޭނުންކުރުން

ފުމުގައި ބޭނުންތަކުގެ ބޭނުންހިކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް، ކޮމްޕިއުޓަރު  )ހ(  .12
އެއްވެސް. ވެޑެނަމާއި ޕާސްވާރރ ސަޔޫ ކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަށް ދީފައިވާ

ދިނުމަކީ ކުށަކަށްވާ ހިނދު، އެފަދަޑް އެހެން މަީހކަށް ސްވާރޕާ މުވައްޒަފެއްގެ
އުފުލަންމެދުވެރިވާ ކަންކަމުގައި ދެފަރާތުން ޒިންމާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން 

  .ޖެހޭނެއެވެ
ވިޔަސްކަމަށްއްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަނީ ކިތަންމެ އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި މުވަ  )ށ(   

މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ޑިޖިޓަލް ފައިލެއް ނުވަތަ ފޯލްޑަރެއް، އެހެން
ގުތުންނެތި ހުޅުވަންވާނީ ހަމައެކަނި ވަ އެމަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ ހުއްދަ

މަށް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނުވަތަވަގުތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ނެގު
  .ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

އެއްގަމާ ކަނޑުގެރވިސްގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ  )ހ(  .13  އިންޝުއަރ ކުރުމާއި ވޮރަންޓީ
.ވާނެއެވެ ރ ކުރަންއައިންޝުތި ންމު އަގުބޮޑު ތަކެހިއި މުއުޅަނދުފަހަރާ
)އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ(ރ  1,000,000/-ކަމުގައި ބަލާނީ  އަގުބޮޑު ތަކެތި

  .އިން ފެށިގެން މަތީގެ އަގުތަކުގެ މުދަލަށެވެ
ތި ގަތުމުގައި، އެއެއްޗަކާ އެކަށޭނައިލެކްޓްރިކް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެ  )ށ(   

   .ހޯދުމަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެވޮރަންޓީއެއް 

 ވާރކަށާއި އެހެނިހެންނެޓްޕޮލިސް 
  ތަކެތި ގުޅުންނެޓްވާރކަށް 

މުވާޞަލާތާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ހުއްދަ  )ހ(  .14
ލިޔުމުން ލިބިގެން މެނުވީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނެޓްވާރކް
ސިސްޓަމަކަށް، މުވައްޒަފަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް

  . ޓެެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާތެއް ގުޅައިގެން ނުވާނެއެވެފަރާތެއްގެ ގެޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އާލާތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އެހެން  )ށ(   

މުވާޞަލާތާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ނީނެޓްވާރކަކަށް ގުޅަންވާ
ޓްމަންޓުންނުވަތަ އެކަމަށް އެޑިޕާރ، ގެ ހުއްދަ ލިބިގެންޑިޕާރޓްމަންޓު

  .ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށެވެ
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ރވިސްގެ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދާއި ކަނޑުގައިސް ސަމޯލްޑިވްސް ޕޮލި  )ހ(  .15  އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުން 
ދުއްވާ އުޅަނދު، ދުއްވަން ވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން

ކެތި ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އެތަ
  .ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އުޅަނދުފަހަރު  )ށ(   
މި .ކުގައި އެކަންޏެވެބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަ

ނަ ބައެއްގެގިމާއްދާގައި އިމަރޖެންސީ ޙާލަތެއް ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ 
ފުރާނަ ނުވަތަ މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށް، އެ އުޅަނދުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ކަމަށް
އެތަނެްއގައި ހުރި އެންމެ އިސް ފުލުހަކަށް ނުވަތަ އެއުޅަނދަކާ ޙަވާލުވެ ހުރި

  .ފުލުހަކަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބާއިއެކު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތްތަކަށެވެ
ސަރވިސްގެ އުޅަނދުފަހަރު، ފުލުހެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް)ނ(   

)ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުންކުރެވޭނީ މިޤަވާޢިދާއި 
އާއި" ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު"އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ 

  .އެއްގޮތަށެވެ

މުދަލާއި ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭ ނުވަތަ ގަނެވޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  )ހ(  .16  ރީހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ
ލިބޭ ހުރިހާ ހަރުމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި 

ރީރަޖިސްޓަހަރުމުދަލުގެ . ކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެރަޖިސްޓްރީމުދަލެއް 
   .ޓަންވާނީ ފޮތެއްގައި ލިޔެ ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެއްބަލަހަ

ތިރީގައި އެވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަން މަދުވެގެން، ރީގައިމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ ހަރު  )ށ(    
  .ވާނެއެވެ

 ؛.)މިނަންބަރު މުދަލުގައި ވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ(ކޯޑު ނަންބަރު  )1(
ބްރޭންޑް، މޮޑެލް، ސީރިއަލް ނަންބަރު(މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލު  )2(

ންވެސްނުވަތަ މިން ނުވަތަ ބަރުދަން، މުދަލުގެ ޙާލަތު، މިނޫ
 ؛)މު މަޢުލޫމާތުމުހިން

 ހުރި ތަން؛ މުދާ )3(

 މުދަލުގެ އަގު؛ )4(

  ).ފަހުން އަންނަ ބަދަލު(އިތުރު މަޢުލޫމާތު  )5(
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މަށް ހޯދޭޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ބޭނުން ކުރު)ނ(    
ރީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް އެޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ޕޮލިސްހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ

  .ވާނެއެވެ ން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅަންސްޓޭޝަ

ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ބިމެއް ދިގު މުއްދަތަަށް 
  ކުއްޔަށް ހިފުން

ބިމެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ކުށްޔަށް ހިފަންވާނީ އެތަނުގެ ވެރިފަރާތާއިއެކު ވެވޭ  )ހ(  .17
.ގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެއެއްބަސްވުން ލިޔުމަށް ނަކަލުކޮށް، އެފަރާތުން އެލިޔުމު

ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ކުއްޔަށް ދިންފަރާތުގެ ހަރުމުދަލެއް އެތަނެއްގައި
  .ހުރިނަމަ އެތަކެތީގެ އަގާއެކު ތަފްޞީލު ނޯޓުކުރަން ވާނެއެވެ

ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ފިޔަވައި އޮފީހެއްގެ ޢިމާރާތެއް ސަރުކާރު  )ށ(    
ކުއްޔަށް ހިފަންވާނީ ޢާންމުކޮށް މާރާތެއްޢާންމު ފަރާތެއްގެ ޢި

އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު، އެއިޢުލާނާ ގިުޅގެން އެފަދަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް
ގަޅުނޝައުގުވެރިކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަ

  .އިސްކަންދީގެންނެވެ ހުށަހެޅުމެއް ފޮނުވާ ފަރާތަކަށް

މާރާތްއެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު، ވެރިފަރާތާއި ޢި އާންމު ފަރާތެއްގެ)ނ(    
ވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތަށް،ޙަ

ޢިމާރާތަށް ނުވަތަ އިމާރާތުގައިވާ ތަކެއްޗަށް ގެއުްލމެއް ލިބިފައިވާނަމަ،
  .ސަންވާނެއެވެއެގެއްލުމަކަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައް

މާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ކުށްޔަށްޢި  )ރ(    
ހިފާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔުމުން

އެއްވެސް. ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަން ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ
ތް ނުވަތަ ތަނާއި ހަވާލުވާންސަބަބަކާއި ހުރެ ވެރިފަރާތުން ޢިމާރާ

އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގާ އެންގުން
ޟިރުގައި ލިޔުމުން އެންގުމަކީ އެޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނާއި ހަވުާލވެޙާހެކިންގެ 

  .ހުރި އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ

ޓެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މުދަލެއް ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓަކާއިޑިޕާރޓްމަން  )ހ(  .18  މަރާމާތު ކުރުން
ޙަވާލުކުރެވުފައިވާ މުދަލެއް މަރާމާތުކުރުމަށް އޮފީހުން ބޭރަށް ގެންދަންވާނީ

މިގޮތުން ގެންދާ މުދަލުގެ. އެޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
ރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ،ލަތާއި، މުދާގެންދާ ފަޙާތަފްޞީލާއި، މުދަލުގެ 
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އަދި މުދާ. އެލިޔުމުގައި މުދާ ގެންދާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ
ތުކޮށް ނިމުމުން ލަސްނުކޮށް އެ މުދަލެއް ޙަވާލުކުރި ޑިޕާރޓްމަންޓަށްމާމަރާ

  .އެއެއްޗެއް ގެންދަން ވާނެއެވެ

އެ އެއްޗެއް ކުރަންވާނީޢިމާރާތްތަކާއި ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމަށް ޙަވާލު  )ށ(    
އެ ވަރާކުރުމަށް ފަހުމަރާމާތުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓާ މަޝް

މަރާމާތު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ .ގޮތަކަށެވެޑިޕާރޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ 
މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޚަރަދު، ގަތުމުގެ ޚަރަދަށްވުރެ ބޮޑުވެއްޖެނަމަ އެ އެއްޗެއް

  .ން ނުވާނެއެވެމަރާމާތު ކޮށްގެ

ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މުދަލެއް އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް  .19  މުދާ ބަދަލު ކުރުން
މަންޓަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށްރަންވާނީ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްބަދަލުކު
  .ފަހުއެވެ

ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލު ބޭނުންނުކުރެވޭ 
  ގޮތް ކުރަންވީ

އެއްވެސް ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަކި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، ހޯދިފައިވާ ހަރު  .20
ތަކެތީގެ މައްސަލަ އްޖެނަމަ އެމުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތް ދިމާވެ

  .ނިންމާނީ ފައިސާއާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ލިޔުމުން އަްނގާ ގޮތަކަށެވެ

ގަސް އިންދުމާއި ގޯތިތެރޭގައި ރުއް
  ޑުންނކެ

ރުއްގަސް އިންދަންވާނީ ޢިމާރާތްތަކާބެހޭ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ގޯތިތެރޭގައި  )ހ(  .21
އިން އިންދާ ތަކެއްޗަކީ މޯލްޑިވްސްމިފަދަ. ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
އަދި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން. ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަކެއްޗެވެ

ޔަށް ހިފާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ޢާންމު ފަރުދުންގެކުއް
ބިންތަކުގައި ރުށްގަސް އިންދަންވާނީ އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ

  .ހޯދުމަށްފަހުއެެވ

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ ގޯތިތެރޭގައާއި ފުލުހުންނަށް  )ށ(    
ނަ ބަންޑާރަ ލަކުޑީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހުން

ރުގެ ލަކުޑި ކެނޑުމުގެ ޤަވާޢިދާމަލުކުރަންވާނީ ސަރުކާޢަރުއްގަސް ކެނޑުމުގައި 
  .އެއްގޮތަށެވެ

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  .22  ތަކެތި ނީލަމަށް ފޮނުވުން
އެތަނަކަށް ބޭނުން ނުހިފޭ ތަކެތި ނީލަމަށް ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް ޗާއިބައު ތަކެއް



– 
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ފޮނުވަންވާނީ ފައިސާއާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިޔެ އެޑިޕާރޓްމަންޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ
)ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް(މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑިންގ އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ، މަތިން
ްސ ސްޓޭޝަންތަކުން ނީލަން ކިޔަން ޖެހޭ ތަކެތި،އަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ޕޮލި   .އަށެވެ

  .އެ އަތޮޅެއްގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ނީލަން ކިޔާނީއެވެ

އިންޓެލިޖެންސަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި 
  ފައިސާ ބޭނުންކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  .23
ކަމަށްއެ ،ރުމަށްމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުއިންޓެލިޖެންސް ހޯދު

މިޝަނަރ އޮފްކޮ، ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތަށްޚާއްޞަވެގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ 
ލަތްތަކާއި ފައިސާސީވައާލާތްތަކާއި މުދަލާއި ސް ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ޕޮލި

  .ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ

ާސމާނާއި، އާލާތްތަކާއި، ވަނީށްފައިމާނަކޮ'' ތަކެތި''ދުގައި މިޤަވާޢި  )ހ(  .24  ބަހުގެ މާނަ
  .ޝާމިލްވާ ގޮތަށެވެތައް ލަތްްސީވަ

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ މޯލްޑިވްސް" އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑު"މި ޤަވާޢިދުގައި،   )ށ(   
ޕޮލިސް ސަރިވސް ގެ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަރ

ސް އަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޔަނުކޮށްފައިވާއޮފް ޕޮލި
  .ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުން ހިމެނޭ ބޯޑަށެވެ

ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް" މިނިސްޓަރ"މި ޤަވާޢިދުގައި )ނ(   
ވާލުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީއެއްޙަސަރވިސްއާ 

  .ހިންގުމަށް ހުންނަ މިނިސްޓަރަށެވެ
ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ" ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު"މި ޤަވާޢިދުގައި   )ރ(   

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށާއި، ސްޕެޝަލް

ބުލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެމީހަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެކޮންސްޓަ
މުވައްޒަފެއްކަން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތަކަށް
އައްޔަނު ކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަން އެންގުމަށް، މުވައްޒަފުންނާބޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުން

 .ދޫކޮށްފައި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑަށެވެ
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  .މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިޤަވާޢިދު ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ  .25  ންޢަމަލުކުރު ޤަވާޢިދަށް
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