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މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

]މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

]މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

1. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ 2.މިގަވާއިދުގެ ނަން

ގަވާއިދު[ އެވެ.

2. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ފުލުހުންގެ މަޤާމުތަކާއި 

މަޤާމުތައް ގިންތި ކުރެވިފައިވާ 

ގޮތް

ފުލުހުންގެ މަޤާމުތަކާއި މަޤާމުތައް ދަރަޖަ ކުރެވިފައިވާގޮތް ދަރަޖައިގެ ތަރުތީބުން ތިރީގައި )ހ(4.

ބަޔާންވެގެން މިވަނީއެވެ. 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް )1(

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް)2(

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް)3(

ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް)4(

ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް)5(

ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް)6(

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް)7(

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް)8(

ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ)9(

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ)10(

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް)11(
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ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް)12(

ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް)13(

ޕޮލިސް ލާންސްކޯޕްރަލް)14(

ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް)15(

ދަރަޖައިގެ )ށ( ކުރެވިފައިވާގޮތް  ގިންތި  މަޤާމުތައް  ފުލުހުންގެ  ބޭނުމަށްޓަކައި  މިގަވާއިދުގެ 

އެވަނީއެވެ. ބަޔާންވެގެން  ތިރީގައި  ތަރުތީބުން 

އެސިސްޓެންޓް )1( ހިމެނެނީ  މިގިންތީގައި   - ލެވެލް  މެނޭޖްމަންޓް  އެގްޒެކެޓިވް 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާއި ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުގެ 

ފުލުހުންނެވެ.

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލް - މިގިންތީގައި ހިމެނެނީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް )2(

ޕޮލިސްއާއި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުގެ ފުލުހުންނެވެ.

އޮފް )3( އިންސްޕެކްޓަރ  ހިމެނެނީ  މިގިންތީގައި   - ލެވެލް  މެނޭޖްމަންޓް  މިޑިލް 

ޕޮލިސްއާއި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުގެ ފުލުހުންނެވެ.

ޗީފް )4( ޕޮލިސް  ހިމެނެނީ  މިގިންތީގައި   - ލެވެލް  މެނޭޖްމަންޓް  ސްޕަވައިޒަރީ 

ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރއާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރުގެ ރޭންކުގެ 

ފުލުހުންނެވެ.

ފަސްޓް ލައިން މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލް - މިގިންތީގައި ހިމެނެނީ ޕޮލިސް ސްޓާފް )5(

ފުލުހުންނެވެ. ޕޮލިސް ސަރޖަންޓުގެ ރޭންކުގެ  ސަރޖަންޓްއާއި 

ފަސްޓް ލައިން އޮފިސަރސް ލެވެލް - މިގިންތީގައި ހިމެނެނީ ޕޮލިސް ކޯޕްރަލްއާއި )6(

ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް އަދި ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލްގެ ރޭންކުގެ ފުލުހުންނެވެ.

3. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފުލުހުންނަށް 

ދެވޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާންތައް

ބަޔާންކުރެވިފައި 6. ތިރީގައި  ނިޝާންތައް  ޝަރަފުގެ  ދެވޭ  ފުލުހުންނަށް  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ 

އެއްފަހަރުއެވެ. ދެވޭނީ  އެކަކަށް  ނިޝާނެއްވެސް  މިއިންކޮންމެ  އެވަނީއެވެ. 

ނިޝާން ޣާޒީގެ ޝަރަފު)ހ(

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް )ށ(

ހުރަވީ ރަން މެޑެލް )ނ(
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ހުރަވީ ރިހި މެޑެލް)ރ(

3 ނޮވެމްބަރުގެ މެޑެލް)ބ(

ޖިހާދުގެ ރަތް މެޑެލް )ޅ(

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް)ކ(

4. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

މުއައްސަސާގެ ފެންވަރުގައި 

ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ 

ނިޝާންތައް

މުއައްސަސާ ފެންވަރުގައި ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާންތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި 7.

އެވަނީއެވެ. މިއިންކޮންމެ ނިޝާނެއްވެސް އެކަކަށް ދެވޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ.

މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް)ހ(

ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރަން މެޑެލް )ށ(

ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރިހި މެޑެލް )ނ(

ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މެޑެލް)ރ(

އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް)ބ(

އަޚުލާޤީ މެޑެލް )ޅ(

ފުލުހުންގެ މެޑެލް )ކ(

ސުނާމީ ކާރިސާގެ މެޑެލް)އ(

5. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 11 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ 

ކުލަތައް ދެވޭނެ އަދަދާއި 

ޝަރުޠުތައް

ޝަރަފުގެ )ހ(11. ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   9 މާއްދާއާއި  ވަނަ   8 މިގަވާއިދުގެ 

އެނޫން  ފިޔަވައި  އަޚުލާޤީކުލަ  ގައިވާ  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   9 ތެރެއިން  ކުލަތަކުގެ 

ކޮންމެ ކުލައެއްވެސް އެކަކަށް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރަކު ނުދެވޭނެއެވެ. އަޚުލާޤީކުލަ 

އެއްފަހަރު ލިބިފައިވާ ފުލުހަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު އަޚުލާޤީ ކުލަ ލިބުނު ތާރީޚުގެ ފަހުން 

ދެވަނަ  އަޚުލާޤީކުލަ  ފުލުހަކަށް  އެފަދަ  ވެއްޖެނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުޠު  އަޚުލާޤީކުލައިގެ 

ދެފަހަރުއެވެ. ދެވޭނީ  ގިނަވެގެން  އެންމެ  އަޚުލާޤީކުލަ  މިގޮތުން  ދެވިދާނެއެވެ.  ފަހަރަށް 
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ޝަރަފުގެ )ށ( ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   9 މާއްދާއާއި  ވަނަ   8 މިގަވާއިދުގެ 

އެވަނީއެވެ. ގައި   3 ޖަދުވަލު  ޝަރުޠުތައް  ކުލަތަކުގެ 

6. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، ޝަރަފުގެ 

ނިޝާނާއި ކުލަ ދިނުމަށްއެދި 

ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން

މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައިހިނދަކު، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، )ހ(13.

ޝަރަފުގެ ނިޝާނާއި ކުލައިގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، 

ޝަރަފުގެ ނިޝާނާއި ކުލަ ދިނުމަށް އެދި، މިގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ

މަޝްވަރާގެމަތިން ފަރާތުގެ  ރިޕޯޓުކުރާ  ސީދާ  އެމުވައްޒަފަކު  ހުށަހަޅާނީ،  ބޯޑަށް 

އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

މުވައްޒަފަކަށް، މިގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )5(، )6(، )7( އަދި )8( ގައި)ށ(
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމަކަށް، މަޤާމުގެކުރިއެރުން ދިނުމަށާއި، އަދި 
އެއިން މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކަށް ޝަރަފުގެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ދިނުމަށްއެދި 
ހުށަހަޅާނީ އެ މުވައްޒަފަކު ރިޕޯޓުކުރާ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ޕޮލިސް އެވެ.

މުވައްޒަފަކަށް، މިގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )3( އަދި )4( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(
މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމަކަށް، މަޤާމުގެކުރިއެރުން ދިނުމަށާ، އަދި މިގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ 
މާއްދާގެ  )ހ( ގެ )2(، )3( އަދި )4( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން 
މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކަށް ޝަރަފުގެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ދިނުމަށް އެދި 

ހުށަހަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެވެ. 

ދިނުމަށްއެދި )ރ( ކުލައެއް  ނުވަތަ  ނިޝާނެއް  ޝަރަފުގެ  ޕޮލިސްއަށް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

ހުށަހަޅާނީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ.

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.)ބ(

ގައިވާ )ޅ(  5 ޖަދުވަލު  މިގަވާއިދުގެ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ދިނުމަށް  ކުލަ  ނިޝާނާއި  ޝަރަފުގެ 

ފޯމުންނެވެ.

7. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި 

ބޯޑުން ބަލަންވާނެ ކަންތައްތައް

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 14. ތިރީގައި  ނޑައަޅަންވާނީ  ކަ ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފަކަށް 

ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ. ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމަކާ  އެ  ޝަރުޠުތައް 

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުން؛)ހ(

ފެންވަރު )ށ( ޚިދުމަތުގެ  އެންމެފަހުން  ނިޒާމުގެދަށުން  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
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މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  ބަދަލުކުރެވޭ  ނުވަތަ  ފާސްވެފައިވުން  ވަޒަންކުރިފަހަރު 
އަދާކުރެވޭވަރުގެ ސްކޯރއެއްކަމަށް މިގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ބޯޑަށް 

ހޯދާފައިވުން؛ މުއްދަތުގައި  ބެލިފައިވާ  ސްކޯރއެއް  ގަބޫލުކުރެވޭވަރުގެ 

ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅިފައިވާ މަޤާމުގައި ހުސްޖާގަ އޮތުން؛)ނ(

ބަދަލުކުރެވޭ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޤާބިލުކަން މުވައްޒަފުގެކިބައިގައި )ރ(
ހުރިކަމަށް މިގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވުން؛

ބެލިފައިވާ މުއްދަތުގައި ބޭއްވުނު ބޭސިކް ފިޓްނަސް ޓެސްޓްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވުމާއި، )ބ(
އެ މުއްދަތުގައި ބޭއްވުނު، އެންމެ މަދުވެގެން، އެއް ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން؛

ނެތުމާ، )ޅ( ދުވަހެއް  ހާޒިރުނުވާ  މަސައްކަތައް  ތެރޭގައި  އަހަރުދުވަހުގެ   1 ފާއިތުވި 
މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރި މުވައްޒަފެއްކަމުގައި މިގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ 

ގަބޫލުކުރެވުން؛ ބޯޑަށް 

ފާއިތުވީ 1 އަހަރުދުވަސްތެރޭގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ އަދަބެއް ދެވިފައިނުވުމާ، )ކ(
ވަކިމުއްދަތަކަށް  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ  އަދަބެއްގެގޮތުގައި  އިދާރީ  ނުވަތަ  ޑިސިޕްލިނަރީ 

މަޤާމުގެ  ދުވަހެއް،  އެމުއްދަތުގެތެރެއިން  މުވައްޒަފެއްނަމަ،  ނިންމާފައިވާ  ހިފެހެއްޓުމަށް 

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބެލިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުހިމެނުން.

8. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާ އަށް އަންނަނިވި އަކުރުތައް އެމާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( ގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކުރުން.

ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި، )ރ(16.މަޤާމު ދަށްކުރުން

ނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް އެމަސައްކަތުގައި ނުވަތަ އެމަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުންމަތީ  ކަ

މަޤާމުގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   18 މިގަވާއިދުގެ  ޝަރުޠުކުރެވިގެން،  ދެމިހުރުމަށް 

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  ޝަރުޠާ  ތެރޭގައި،  އެމުއްދަތުގެ  މުވައްޒަފަކު،  ދީފައިވާ  ކުރިއެރުމެއް 

ވަޒީފާގެ  ނުވަތަ  މަސައްކަތް  ހަވާލުވި  އޭނާ  ނުހިމެނޭގޮތުން،  ކުށަކަށް  އިދާރީ  ނުވަތަ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުން ނުވަތަ 

އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

އެންމެފަހުން  އޭނާއަށް  ހިނދެއްގައި،  ނިންމައިފި  ކޮމެޓީއަކުން  އެނޫންވެސް  ނޑައަޅާ  ކަ

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިންއިރު ހުރި މަޤާމަށް އޭނާގެ މަޤާމު ދަށްކުރުމަށް، ކޮމިޝަނަރ 

އޮފް ޕޮލިސް، މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅައިގެން މިނިސްޓަރުގެ ނިންމެވުމުގެ މަތިން މަޤާމު 

ދަށްކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ދަށްކޮށްފިނަމަ، މަޤާމު ދަށްކުރިކަން )ބ(

އެމުވައްޒަފަކަށް  ސަބަބު  ނިންމި  މަޤާމުދަށްކުރުމަށް  އަންގާއިރު،  އެމުވައްޒަފަށް 

އަންގަންވާނެއެވެ.
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9. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ޝަރަފުގެ ނިޝާނާއި ކުލަ 

ނެގުން

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވައި، ފުލުހަކަށް ދީފައިވާ ޝަރަފުގެ )ހ(17.

ނުވަތަ  ނިޝާނެއް  އެ  ނެގޭނީ  އަނބުރާ  އަތުން  އޭނާގެ  ކުލައެއް  ނުވަތަ  ނިޝާނެއް 

ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ބިނާކޮށްގެންކަން  މަޢުލޫމާތަކަށް  ތެދުނޫން  ވަނީ  ދީފައި  ކުލައެއް 

ސަރވިސްއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކުން ސާބިތުވާނަމައެވެ. މިގޮތުން ނިޝާނެއް ނުވަތަ ކުލައެއް 

ނެގޭނީ އެނިޝާނެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ދީފައިވަނީ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތަކަށް ބިނާކޮށްގެންކަން 

ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވި މައްސަލަ، އެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ދެވުނުތާ 30 ދުވަސް 

ހުށަހެޅިފައިވާނަމައެވެ. ހަމަވުމުގެކުރިން 

10. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 18 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ޚާއްޞަގޮތަކަށް މަޤާމުގެ 

ކުރިއެރުން ދިނުން

އެފުލުހެއްގެ )ހ(18. ޒިންމާއަށާއި،  އަދާކުރަމުންދާ  ހުނަރަށާއި،  ޚާއްޞަ  ލިބިފައިވާ  ފުލުހަކަށް 

ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މަޤާމުގެ  ގޮތުގައި  ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ  ޚާއްޞަ  ފުލުހަކަށް،  ނުވާ  ފުރިހަމަ  ޝަރުޠުތައް 

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް، މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވިދާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހެޅޭ މުވައްޒަފުގެ ގައިގައި )ށ(

ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި މިގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން ފެށިގެން )ކ( އާ 

ހަމަޔަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ކުރުމުގައި )ނ( ކުށެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ކުރިކަމަށް  ކުށެއް  އިދާރީ  ނުވަތަ  ޑިސިޕްލިނަރީ 

ޕްރޮފެޝަނަލް  މައްޗަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  ތުހުމަތުކުރެވިގެން  ކަމަށް  ބައިވެރިވެފައިވާ 

ރޑްސް ކޮމާންޑުން ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަމުން ދަނިކޮށް، އެމުވައްޒަފަކަށް މި މާއްދާގެ ސްޓޭންޑަ

)ހ( ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ގޮސްފައިވާ  ފާއިތުވެ  ގިނަދުވަސް  މަހަށްވުރެ   6 ނުނިމި  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައެއްގެ 

ލަސްވާ  ނުނިމި  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައިގެ  ތަފުސީލާއި،  އެމައްސަލައިގެ  ހާލަތެއްގައި، 

ސަބަބު އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެމުވައްޒަފަކަށް، މަޤާމުގެ 

ކުރިއެރުންދިނުން އެދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް، މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

11. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 އިޞްލާޙުކުރުން.

12. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގެ )ގ( އިޞްލާޙުކުރުން.

13. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް ޖަދުވަލު 5 އިތުރުކުރުން.

14. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާނީ މިޤަވާާޢިދު، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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 ޖަދުވަލު 1

ފުލުހުންގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް

ޝަރުޠުމަޤާމު

ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުން، ނުވަތަ)1()ހ(ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.)2(

ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން ]ސީ[ ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު، )1()ށ(ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް

ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ]ދިވެހި އަދި އިސްލާމުން[ މި 2 މާއްދާ އިން

މަޤާމުގައި ކޮންސްޓަބަލްގެ  ޕޮލިސް  ފާސްލިބިފައިވުމާއި،  ]ސީ[  ދަށްވެގެން 

2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލްގެ މަޤާމުގައި 4 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ)2(

ޕޮލިސް އެކަޑެމީ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ، ފުލުހުންނާގުޅޭ )3(

ވަކިވަކި  ނުވަތަ  ކޯހެއް  މުއްދަތެއްގެ  ނޫން  ކުރު  މަސްދުވަހަށްވުރެ   3 ދާއިރާއަކުން 

ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 3 މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް މަޤާމުގައި

2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ފެންވަރުގެ )4( އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް  ދާއިރާއަކުން  ހުރި  ގުޅުން  މަސައްކަތާ  ފުލުހުންގެ 

ކޯހެއް ހަދާފައިވުމާއެކު ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް މަޤާމުގައި 1 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ 

ނުވަތަ ލިބިފައިވުން؛ 

ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި 2 މާއްދާ އިން ދަށްވެގެން ]ޑީ[ ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު، )5(

އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ]ދިވެހި[ އަދި ]އިސްލާމް[ މި 2 މާއްދާ އިން ދަށްވެގެން 

އުޅެ  އަހަރުދުވަހު  ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް މަޤާމުގައި 1  ލިބިފައިވުމާއެކު  ]ސީ[ ފާސް 

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛  ނުވަތަ

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ހަދާފައިވުން.)6(

ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލްގެ މަޤާމުގައި 4 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ)1()ނ(ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް

ޕޮލިސް އެކަޑެމީއިން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާާ، ފުލުހުންގެ )2(

މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 6 މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތުގެ ކޯހެއް 

ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 6 މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު ޕޮލިސް ލާންސް 
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ކޯޕްރަލްގެ މަޤާމުގައި 2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި 2 މާއްދާ އިން ދަށްވެގެން ]ޑީ[ ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު، )3(

ސީނިއަރ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ]ދިވެހި އަދި އިސްލާމް[ މި 2 މާއްދާއިން 

މަޤާމުގައި ކޯޕްރަލްގެ  ލާންސް  ޕޮލިސް  ލިބިފައިވުމާއެކު  ފާސް  ]ސީ[  ދަށްވެގެން 

2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ހަދާފައިވުމާއެކު )4(

ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލްގެ މަޤާމުގައި 2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ހަޔަރ )5(

ފާސްވެފައިވުން. ފުރިހަމަކޮށް  ކޯހެއް  ފެންވަރުގެ  ޑިޕްލޮމާ 

ޕޮލިސް ކޯޕްރަލްގެ މަޤާމުގައި 4 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ)1()ރ(ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް

ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން 10 މަސްދުވަހުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން )2(

އުޅެ  އަހަރުދުވަހު   2 މަޤާމުގައި  ކޯޕްރަލްގެ  ޕޮލިސް  ހަމަވުމާއެކު  މަސްދުވަސް   10

ނުވަތަ ލިބިފައިވުން؛  ތަޖުރިބާ 

ހަޔަރ )3( ނުވަތަ  ޑިޕްލޮމާ  އެޑްވާންސް  ދާއިރާއަކުން  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ  ފުލުހުންގެ 

ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ހަދާފައިވުމާއެކު ޕޮލިސް ކޯޕްރަލްގެ މަޤާމުގައި 1 އަހަރުދުވަހު 

އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ފެންވަރުގެ )4( ގަބޫލުކުރާ  ބޯޑުން  އެކްރެޑިޓޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ނުވަތަ  އެކަޑެމީ  ޕޮލިސް 

ފަސްޓް ޑިގްރީ ނުވަތަ ޕޯސްޓް ގްރޭޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ 1 އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު 

ފުރިހަމަކުރުން. ތަމްރީނެއް  ފެންވަރުގެ  އޮފިސަރ  މުއްދަތުގެ 

ޕޮލިސް ސްޓާފް 

ސަރޖަންޓް

ޕޮލިސް ސަރޖަންޓުގެ މަޤާމުގައި 4 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ)1()ބ(

ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން 1 އަހަރުދުވަހުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކި ވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން )2(

1 އަހަރުދުވަސް ހަމަވުމާއެކު ޕޮލިސް ސަރޖަންޓުގެ މަޤާމުގައި 2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ 

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ފަސްޓް ޑިގްރީ ނުވަތަ ޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އާއިއެކު 1 އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު )3(

ޕޮލިސް ސަރޖަންޓުގެ  ފުރިހަމަކުރުމާއެކު  ތަމްރީނެއް  ފެންވަރުގެ  އޮފިސަރ  މުއްދަތުގެ 

މަޤާމުގައި 1 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
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ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 

އިިންސްޕެކްޓަރ

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓުގެ މަޤާމުގައި 4 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ )1()ޅ(

ނުވަތަ

ފުލުހުންނާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރުދުވަހުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކި ވަކި ކޯސްތަކެއް )2(

މަޤާމުގައި ސަރޖަންޓުގެ  ސްޓާފް  ޕޮލިސް  ހަމަވުމާއެކު  އަހަރުދުވަސް   1 ހަދައިގެން 

2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ދުވަހަށްވުރެ )3( އަހަރު   1 ޑިޕްލޮމާއާއެކު  ޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓް  ނުވަތަ  ޑިގްރީ  ފަސްޓް 

ސްޓާފް  ޕޮލިސް  ފުރިހަމަކުރުމާއެކު  ތަމްރީނެއް  ފެންވަރުގެ  އޮފިސަރ  ދިގުމުއްދަތުގެ 

ނުވަތަ ލިބިފައިވުން؛  ތަޖުރިބާ  އުޅެ  އަހަރުދުވަހު   1 މަޤާމުގައި  ސަރޖަންޓުގެ 

ކޯހެއް )4( މުއްދަތުގެ  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  މަސް   6 ފެންވަރުގެ  އޮފިސަރސް  ސީނިއަރ 

ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 6 މަސްދުވަސް ހަމަވާ ސީނިއަރ އޮފިސަރސް 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ކޯސްތަކެއް  ފެންވަރުގެ 

ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން 

އިިންސްޕެކްޓަރ

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މަޤާމުގައި 4 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ )1()ކ(

ނުވަތަ

ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން 1 އަހަރުދުވަހުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން)2(

މަޤާމުގައި އިންސްޕެކްޓަރ  ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް  ހަމަވުމާއެކު  އަހަރުދުވަސް   1

2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޕޮލިސް އެކަޑެމީ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ ފަސްޓް ޑިގްރީ )3(

މުއްދަތުގެ  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  އަހަރު   1 ޑިޕްލޮމާއާއެކު  ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  ނުވަތަ 

އޮފިސަރ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ 

މަޤާމުގައި 1 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ކޯހެއް )4( މުއްދަތުގެ  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  މަސް   6 ފެންވަރުގެ  އޮފިސަރސް  ސީނިއަރ 

ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 6 މަސްދުވަސް ހަމަވާ ސީނިއަރ އޮފިސަރސް 

މަޤާމުގައި އިންސްޕެކްޓަރުގެ  ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް  ފުރިހަމަކުރުމާއެކު  ކޯސްތަކެއް 

1 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

މާސްޓަރ ޑިގްރީ ނުވަތަ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)5(

ސަބް އިިންސްޕެކްޓަރ އޮފް 

ޕޮލިސް

ތަޖުރިބާ )1()އ( އުޅެ  އަހަރުދުވަހު   4 މަޤާމުގައި  އިންސްޕެކްޓަރ  ސްޓޭޝަން  ޗީފް  ޕޮލިސް 

ނުވަތަ ލިބިފައިވުން؛ 

ޕޮލިސް އެކަޑެމީ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ ފަސްޓް ޑިގްރީ )2(



12

ނުވަތަ ޕޯސްޓް ގްރެޖްއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ 1 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ އޮފިސަރ 

އިންސްޕެކްޓަރުގެ  ސްޓޭޝަން  ޗީފް  ޕޮލިސް  ފުރިހަމަކުރުމާއެކު  ތަމްރީނެއް  ފެންވަރުގެ 

މަޤާމުގައި 2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ފެންވަރުގެ 6 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ )3(

ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 6 މަސްދުވަސް ހަމަވާ ސީނިއަރ އޮފިސަރ ކޯސްތަކެއް 

ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި 1 އަހަރުދުވަހު 

އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޗީފް )4( ޕޮލިސް  ފުރިހަމަކުރުމާއެކު  ޑިގްރީ  އެމް.ބީ.ބީ.އެސް  ނުވަތަ  ޑިގްރީ  މާސްޓަރ 

ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި 1 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް 

ޕޮލިސް

ތަޖުރިބާ )1()ވ( އުޅެ  އަހަރުދުވަހު   4 މަޤާމުގައި  ޕޮލިސްގެ  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ސަބް 

ނުވަތަ ލިބިފައިވުން؛ 

ދިގު )2( ވުރެ  އަހަރަށް   1 ނުވަތަ  ޑިޕްލޮމާ  ގްރެޖްއޭޓް  ޕޯސްޓް  ނުވަތަ  ޑިގްރީ  ފަސްޓް 

މުއްދަތުގެ އޮފިސަރ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް 

ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި 2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ފެންވަރުގެ 6 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯހެއް ނުވަތަ )3(

ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 6 މަސްދުވަސް ހަމަވާ ސީނިއަރ އޮފިސަރސް ކޯސްތަކެއް 

ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި 2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ 

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

މާސްޓަރ ޑިގްރީ ނުވަތަ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ސަބްް އިންސްޕެކްޓަރ )4(

އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި 1 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.)5(

ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް 

ޕޮލިސް

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި 4 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ )1()މ(

ނުވަތަ

ޕޮލިސް އެކަޑެމީ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ ފަސްޓް ޑިގްރީ )2(

ނުވަތަ ޕޯސްޓް ގްރެޖްއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ 1 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ އޮފިސަރ 

މަޤާމުގައި ޕޮލިސްގެ  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ފުރިހަމަކުރުމާއެކު  ތަމްރީނެއް  ފެންވަރުގެ 

2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

މާސްޓަރ ޑިގްރީ ނުވަތަ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް )3(
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ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި 2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

މާސްޓަރ ޑިގްރީ ނުވަތަ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީ ފުރިހަމަ ކުރުމާއެކު ސީނިއަރ އޮފިސަރ )4(

ކޯސްތަކެއް  ވަކިވަކި  ނުވަތަ  ކޯހެއް  މުއްދަތުގެ  ދިގު  މަސްދުވަހަށްވުރެ   6 ފެންވަރުގެ 

ހަދައިގެން 6 މަސްދުވަސް ހަމަވާ ސީނިއަރ އޮފިސަރސް ކޯސްތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު 

އިންސްޕެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި 1 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހާސިލު ކުރުމާއެކު އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި)5(

1 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް 

ޕޮލިސް

ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި 4 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ )1()ފ(

ނުވަތަ

ޕޮލިސް އެކަޑެމީ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ ފަސްޓް ޑިގްރީ )2(

ނުވަތަ ޕޯސްޓް ގްރެޖްއޭޓް ޑިޕްލޮމާ  ނުވަތަ 1 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ އޮފިސަރ 

ފެންވަރުގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި 

3 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ،

ޕޮލިސް އެކަޑެމީ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ މާސްޓަރ ޑިގްރީ )3(

ނުވަތަ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ 

މަޤާމުގައި 2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޕޮލިސް އެކަޑެމީ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ މާސްޓަރ ޑިގްރީ )4(

ފެންވަރުގެ  އޮފިސަރ  ސީނިއަރ  ކުރުމާއެކު  ފުރިހަމަ  ޑިގްރީ  އެމް.ބީ.ބީ.އެސް  ނުވަތަ 

ހަދައިގެން  ކޯސްތަކެއް  ވަކިވަކި  ނުވަތަ  ކޯހެއް  ދިގުމުއްދަތުގެ  މަސްދުވަހަށްވުރެ   6

ޗީފް  ފުރިހަމަކުރުމާއެކު  ކޯސްތަކެއް  އޮފިސަރސް  ސީނިއަރ  ހަމަވާ  މަސްދުވަސް   6

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި 1 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ 

ނުވަތަ

ޕޮލިސްގެ )5( އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ޗީފް  ކުރުމާއެކު  ހާސިލު  ފިލޯސަފީ  އޮފް  ޑޮކްޓަރ 

ނުވަތަ ލިބިފައިވުން؛  ތަޖުރިބާ  އުޅެ  އަހަރުދުވަހު   1 މަޤާމުގައި 

ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް 

އޮފް ޕޮލިސް

ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ އޮފް ޕޮލިސް  މަޤާމުގައި 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.)ދ(

އެސިސްޓެންޓްް   

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި 3 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.)ތ(
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ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ޕޮލިސް

ފުލުހަކު )ލ( ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ހުރެ  މަޤާމުގައި  ޕޮލިސްގެ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  އެސިސްޓެންޓް 

ކަމުގައިވުން.

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ވުރެ ދަށް ނޫން، މަގާމެއްގައި ހުރެ ތަޖުރިބާ )ގ(ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

ކަމުގައިވުން. ފުލުހަކު  ލިބިފައިވާ 

ޖަދުވަލު 2

ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކުގެ ޝަރުޠުތައް

މިމެޑެއްޔަކީ 2004 ސެޕްޓެމްބަރު 1 ގައި ފުލުހުން، ސިފައިންނާއި ވަކިވެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް )ގ(ފުލުހުންގެ މެޑެލް

ފުލުހުންގެ  އެދުވަހު  ހަމަޖެހުމުން،  ގޮތަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ފުލުހުން  ދަށުން  އެފެއާޒުގެ  ހޯމް 

ވަޒީފާގައި ހުރި ކޮންމެ ފުލުހަކަށް އެދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެވޭ މެޑެއްޔެކެވެ.
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ޖަދުވަލު 5

ޝަރަފުގެ ނިޝާން އަދި ކުލަ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

`

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު:          

ޝަރަފުގެ ނިޝާނާއި ކުލައަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

1. ހުށަހަޅާ ޝަރަފުގެ ނިޝާން/ކުލައިގެ މަޢުލޫމާތު:

2. ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

)ހ( މަޤާމާއި ނަން:

)ށ( އެޑްރެސް:

)ނ( ސަރވިސް ނަންބަރު:

ނޑި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު:            އަހަރު          މަސް          ދުވަސް )ރ( މެދުނުކެ

)ބ( ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ބެލެވިފައިވާ މުއްދަތު:

)ޅ( މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް:

)ކ( ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޖޮބް ޓައިޓަލް:

)އ( ހާސިލު ކޮށްފައިވާ ޝަރަފުގެ ނިޝާން/ކުލަ:

)6(  )1(  

)7(  )2(  

)8(  )3(  

)9(  )4(  

)10(  )5(  
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3. ބެލެވިފައިވާ ގޮތް:

4. ސައިޓޭޝަން:

މިފޯމުގެ ނަންބަރު 2 ގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ މީހާއަށް، ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާން/ކުލަ ދިނުމަށް މިހުށަހަޅަނީ އެމީހާގެ 

ނޑަށް އެގިހުރި މިންވަރަކުން ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށެވެ. ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ހުށަހެޅި އޮފިސަރފޯމު ފުރި ފަރާތް

ސޮއި:ސޮއި:

ނަން )ރޭންކާއެކު(:ނަން )ރޭންކާއެކު(:

ޖޮބް ޓައިޓަލް:ޖޮބް ޓައިޓަލް:

ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް:ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް:

ތާރީޚު:ތާރީޚު:


