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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް  4ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ ،ވަޒީފާއާބެހޭ
ގަވާއިދަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
.1

ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ  37ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމާއި
ރަސްމީ ގަޑީގައި ބޭރަށް ދިއުން

.37

(ހ)

()1

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެލާރޓްގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކޮށްފައި
ނުވާހައިހިނދަކު ،މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އޮފް ދުވަހު އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާ
ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް  24ގަޑިއިރަށް ހުއްދަ ނުނަގައިވެސް ދެވިދާނެއެވެ.
އަދި މިހެންދިއުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ އެންމެ އިސްފަރާތަކަށް
އަންގަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް  24ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް މުވައްޒަފަކު
އޭނާގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް ލިބޭ އޮފް
ދުވަހުގައި ،މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް ދެވޭނީ
އެ މުވައްޒަފެއް ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ ހުއްދަ ނަގައިގެންނެވެ.
މިގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުއްދަދޭންވާނީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ
މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތަށް ގިނަވެގެން  72ގަޑިއިރަށެވެ.

()2

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މުވައްޒަފު
ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ ނުވަތަ އޮފް ދުވަހު ރަށުން ބޭރަށް،
ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހުއްދައާއެކު ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު ،ކޮންމެހެން
ޑިއުޓީއަށް ނެރެންޖެހިއްޖެކަމަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންގައިފިނަމަ ،ވީ އެންމެ
އަވަހަކަށް ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ
ޑިޕާޓްމަންޓަށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

()3

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހުއްދައާއެކު ،މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާން

3

ނުޖެހޭ ދުވަހެއްގައި ނުވަތަ އޮފް ދުވަހެއްގައި ރަށުންބޭރަށް ގޮސްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް
ރަސްމީ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ އަލުން އަނބުރާ އެމުވައްޒަފު ޑިއުޓީއަށް
ނިކުތުމަށް ފަހުގައެވެ .ނަމަވެސް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކަށް
ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ޗުއްޓީއެއް މިގޮތަށް ދޫކޮށްފައި ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް
ހަމަޖައްސައިދިނުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
()4

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އެލާރޓް ޙާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ
ވަގުތެއްގައި މުވައްޒަފަކު ރަސްމީކޮށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް
ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އޭނާއަށް ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ،އެއްވެސް
މުވައްޒަފަކަށް

.2

ނުދެވޭނެއެވެ.

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  37ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.37

(ށ)

މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ ނުވަތަ އޭނާގެ އޮފް ދުވަހުގައި،
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 24 ،ގަޑިއިރަށް ހުއްދަ ނުނަގައި ދެވިދާނެއެވެ .އަދި މިހެން ދިއުމުގައި
އެ މުވައްޒަފަކު ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ އެންމެ އިސްފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް
މުވައްޒަފަކަށް 24 ،ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދެވޭނީ މި މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބަޔާން ވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ނަގައިގެންނެވެ.

.3

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ފާސްވެ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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