a

–
ޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރުMPS-15/2009-2 :
ޤަވާޢިދު ފާސްކުރި ތާރީޚް 10 :ޖޫން 2009

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ޤަވާޢިދު
ތަޢާރަފް

.1

ނ
މިޤަވާޢިދުގެ ނަ ް

.2

މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

މިޤަވާޢިދު ހިންގާފަރާތް

.3

މި ޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.

ނ
މިޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައު ް

.4

ގ
މިޤަވާޢިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އުނި އިތުރެއް ގެނެވޭނީ އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުގެ ލަފާ ެ

ނ
އަމުރު ނެރު ް

.5

ބލަރީގެ ވަޒީފާއަށް
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެ ް

.6

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 05/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން
ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ޢާންމު އުޞޫލުތަކާއި ،އެމުވައްޒަފުންނާބެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.

މަތިން މިނިސްޓަރަށެވެ.
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ޕޮލިސްއެވެ.

ނ
މީހުން ހޯދު ް

)ހ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން؛
 .2އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން؛
ކމުގައިވުން؛
 .3ޞިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މީހެއް ަ
 .4ޖިނާއީ އެއްވެސް ކުށެއް ޘާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛
ސ
ލ ް
ނވަރު ހުރުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
 .5ގްރޭޑް  10އެއްގެ ފެ ް
ސަރވިސް އިން އެވަގުތަކު ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމް
ޞަފްޙާ 1

–
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ޖހޭ
ވަޒީފާއަށް އެދޭއިރު ހުށަހަޅަން ެ

.7

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ވަޒީފާ

.8

އ
ލިޔުންތަ ް

ނ
ނސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާއަށް އެދެންވާނީ ލިޔުމުން ،ތިރީގައި އެވާ ލިޔު ް
ސްޕެޝަލް ކޮ ް
ނުވަތަ ތަކެއްޗާއި އެކުގައެވެ.
)ހ(

އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދު ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ
ކޮޕީ؛

)ށ(

އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ؛

)ނ( އެމީހެއްގެ އިސްކޮޅު ފެންނަ ފޮޓޯއަކާއި ,ނެގިފަހުން  3މަސް ވެފައިނުވާ ޕާސްޕޯޓް
ސައިޒްގެ ފޮޓޯ؛
)ރ( އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މީހެއް ނަމަ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ؛
)ބ(

ލސް ސަރވިސް އިން ޤަބޫލުކުރާ މެޑިކަލް ޗެކް-އަޕްގެ ނަތީޖާ؛
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި

)ޅ(

ޑ
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރިކޯ ު
ބަލާ ފޯމް؛

)އ (

އެހެން

ވަޒީފާއެއްގައި

ދެމިހުރި

މީހެއްނަމަ،

ލ
ސްޕެޝަ ް

ކޮންސްޓެބްލަރީގެ

ވ
މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ޖެހުމުން ،އެމަސައްކަތަށް ނުކުތުމުގައި ،ވަޒީފާ ދީފައި ާ
އޮފީހުން އިޢުތިރާޒު ނުކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން؛
)ވ(

މީގެ އިތުރުންވެސް ،އެއިރަކު ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި
ޅން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ކަމެއް ކަނޑައަޅާ ،އެކަމާގުޅޭ ލިޔުން ހުށަހަ ަ
އިން ނިންމައިފި ނަމަ އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އެލިޔުމެއް.

ރވޭ ކަންތައްތައް
ދިނުމުގެ ކުރިން ކު ެ

)ހ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ،އެކަމާގުޅޭ
ސ ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ.
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ މޯލްޑިވް ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ި
ލޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމަށްފަހު އެމީހަކާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އިން އިންޓަވިއު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ވނަމަ
މއެކު ޞައްޙަ ނޫން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ާ
ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ ާ
އެމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އަޅަން ޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

)ނ( ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ
ބެކްގްރައުންޑް ބަލާ ،އިންޓަވިއު ކުރުމާއި ،ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން
ނ
ބަލަން ޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބަލަ ް
ވާނެއެވެ.
ޞަފްޙާ 2

–
)ރ( ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާދިނުމުގެ ކުރިން ،އެމީހެއްގެ
ކުޑަކަމުދާތަކެތި ،މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ތަޙުލީލު ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ބ(

ގ
ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން ،ފާއިތުވެދިޔަ މުއްދަތެއްގައި ހިނގާފައިވާ ކުށު ެ
އެއްވެސް ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ.

ނ
ވަޒީފާ ދިނު ް

.9

ރތްތަކަށް
ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަ ާ

.10

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން

.11

)ހ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާ ދޭންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި
ސ
ވ ް
ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތަކުން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއިރަކު މޯލްޑި ް
ވސްއަށް މީހުން ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް ،އެންމެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު
ޕޮލިސް ސަރ ި
ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.

)ށ(

ކންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމުން ،ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ
ސްޕެޝަލް ޮ
ފަރާތްތަކަށް ،ވަޒީފާ ދެވިފައިވާކަން އަންގަން ވަނީ ލިޔުމުންނެވެ .މިލިޔުން
މުވައްޒަފާއި

"ވަޒީފާގެ

ހަވާލުކުރަންވާނީ

އެއްބަސްވުން"

ގައި

އޭނާ

ސޮއިކުރުމުންނެވެ.
މ
ކންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާ ދެވޭ މީހުންނަށް ،އެމީހުންގެ ތަޢުލީ ީ
ޮ
)ނ( ސްޕެޝަލް
ފެންވަރަށާއި ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމަށް ބަލާ ،ފުލުހުންނަށް ރޭންކު ހަމަޖައްސާ
އުޞޫލުން ރޭންކު ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
ވ
)ރ( ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް ،އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި ާ
ފ
މީހުން ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ހިނދު އޭނާއަކީ ޗީ ް
ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަށް ވުރެ ދަށް ރޭންކެއްގައި ކުރިން ހުރި މީހަކު
ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާގެ އެންމެފަހުގެ ރޭންކާއި އެއްފަންތީގެ ރޭންކެއް އޭނާއަށް
ދޭންވާނެއެވެ.
)ބ(

ސްޕެޝަލް

ކޮންސްޓެބްލަރީގެ

މުވައްޒަފެއްގެ

ގޮތުގައި

އައްޔަނުކުރެވޭ

ކޮންމެ

މީހަކުވެސް ،އޭނާގެ އުޖޫރައާއި އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހުޅުވާފައިވާ

ބޭންކެއްގައި،

އެމީހެއްގެ

ނަމުގައިވާ

ފައިސާގެ

ވސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
އެކައުންޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑި ް

ނ
އެންގު ް

ސްޕެޝަލް

ކންސްޓެބްލަރީގެ
ޮ

ވަޒީފާއަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރެއިން،

އެވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ،އެފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ނުދިން ސަބަބު ،ލިޔުމުން،
ލސް ސަރވިސް އިން އަންގަންވާނެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް "ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން" ގައި
ޞަފްޙާ 3

–
ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.
މތު ރިކޯޑުކޮށް
ޢލޫ ާ
މުވައްޒަފުންގެ މަ ު

.12

މލުކުރަންވާ އުޞޫލީ
މުވައްޒަފުން ޢަ ަ

.13

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

)ހ(

ސްޕެޝަލް

ކޮންމެ

ކންސްޓެބްލަރީގެ
ޮ

މުވައްޒަފެއްގެ

މަޢުލޫމާތު

ށ
ރިކޯޑުކޮ ް

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ވަކި ޑިޕާރޓްމަންޓަކާ ނުވަތަ ވަކި ޔުނިޓަކާ ،ކޮމިޝަނަރ
ހވާލުކުރަން ވާނެވެ.
އޮފް ޕޮލިސް ަ
)ށ(

ސްޕެޝަލް

ކންސްޓެބްލަރީގެ
ޮ

މުވައްޒަފުންގެ

މަޢުލޫމާތުގެ

ރިކޯޑުގައި

މ
އެން ެ

މަދުވެގެން ،ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
) (1ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ލިޔުމާއި ،އެލިޔުމާއެކު ހުށަހެޅި އެހެނިހެން
ލިޔުން؛
) (2ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން؛
) (3ވަޒީފާ ދިނުމުން ،ބަދަލުކުރުމުން ،ވަކިކުރުމުން އެކަން މުވައްޒަފަށް
އެންގި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛
) (4މުސާރައަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުން؛
) (5މުވައްޒަފުގެ ކުށުގެ ނުވަތަ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކުގެ ރިކޯޑު؛
ވޅުތަކުގެ ރިކޯޑު؛
) (6އިޞްލާޙީ ފިޔަ ަ
) (7ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަންދެއްވެ ،ޝަރީޢަތުން އަދަބެއް
ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ރިކޯޑު؛
ގ
) (8އެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިން ާ
ކަމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި
ޕލިސް
ޮ

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސް

ތަމްސީލުކުރުމަށް

ފޮނުވިފައިވާނަމަ

އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު؛
) (9ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛
) (10ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ؛
) (11ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛
) (12އެލަވަންސެއް ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުން.

މިންގަނޑުތައް

)ހ(

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވުމުގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނަރސް
އޯޑަރގެ

ގޮތުގައި

ކަނޑައަޅާ

ސިޔާސަތުތަކަށާއި،
ޕްރޮސީޖަރތަކަށް

ވސް
މޯލްޑި ް

އުޞޫލުތަކަށާއި،
ލ
ސްޕެޝަ ް

ޞަފްޙާ 4

މޯލްޑިވްސް

ކޮންސްޓެބްލަރީގެ

ސ
ޕޮލި ް
ޕލިސް
ޮ
އެންމެހާ

ސަރވިސް

ގެ

ގ
ސަރވިސް ެ
މުވައްޒަފުން◌ް

–
ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވާން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންވެސް އެމުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތަށް
ފ
ބޭނުންވެގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފުލުހަކު އަންގައި ި
ހިނދެއްގައި  12ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ ތަނަކަށް ،ޙާޟިރުވުމަށް
ކަނޑައަޅާ ހެދުމެއްގައި ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.

ގ
)ނ( ޑިއުޓީ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭ ،ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ފުލުހުން ެ
މުއައްސަސާ ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރާ އަމުރުތަކަށް
ކިޔަމަންވެ ،އެއަމުރާއި އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
ލސް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ،ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ،ނުވަތަ
)ރ( މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
އ
ކުރެހުމެއް ،ނުވަތަ ޕްލޭނެއް އަދި މިނޫންވެސް އެފަދަ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެ ް
ނ
ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ނަކަލެއް ހާމަކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަކަށް ފިޔަވައި އެހެ ް
ސ
ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި ް
އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހިންގާ
އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ،ނުވަތަ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް ،އެކަމެއް އަންގަން
ޖެހޭ ނުވަތަ އެނގެން ޖެހޭ މީހަކަށް މެނުވީ އެހެން މީހަކަށް އަންގައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
ނ
ތަމްރީ ު

.14

)ހ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާގެ ދެވޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ،ސްޕެޝަލް
ސ ޕޮލިސް ސަރވިސް
ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވް ް
އިން ހިންގާ ޚާއްސަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ
ލ ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާއަށް އަންނަ މީހުންނަށް
 5އަހަރުނުވަނީސް ސްޕެޝަ ް
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.
އަދި ،މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް

އިން

ކަނޑައަޅާ

އެހެނިހެން

ތަމްރީނުތަކުގައި

ސ
ބައިވެރިވުންވެ ް

މިމާއްދާއިން އިސްތިސްނާއެއް ނުކުރެއެވެ.
)ނ( ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކރާނީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް،
ފުލުހުންގެ ހުވާ ު
ފާސްވުމުން ،ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ.
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–
ދ
)ރ( މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކާމެ ު
އ
ޢަމަލުކުރާނީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާ ި
އެއްގޮތަށެވެ.
)ބ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ދ
ލސް ސަރވިސް އިން ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ހިންގުމަށް މިމާއް ާ
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ނ
ދނު ް
މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ި

.15

ނ
މަގާމު ދަށް ކުރު ް

.16

ބލަރީގެ
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެ ް

.17

ނސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭންކާއި ،ވަކި
ސްޕެޝަލް ކޮ ް
ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ސަބަބުން ދެވޭ މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ފިޔަވައި ،މުވައްޒަފަކަށް
މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ އެއް ރޭންކެއްގައި މަދުވެގެން  04އަހަރު ވެއަތުކުރުމުންނެވެ.
މި މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލަންވާނީ ޢަމަލީ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި
ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތެވެ.
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ރޭންކުން ދަށް ރޭންކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ
ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ "ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ
ކުށްތަކާއި ،އެކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ ދަށުން ،އިދާރީ ގޮތުން އަދަބެއް
ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

ނ ޝަކުވާ
މުވައްޒަފަކާބެހޭ ގޮތު ް

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ
ސ
ޝަކުވާތައް ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ "މޯލްޑިވް ް

ނ
ހުށަހެޅު ް

ވސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް އެކަންކަމާމެދު
ޕޮލިސް ސަރ ި
ސ ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް
މބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައިވާ ފަދައިން މޯލްޑިވް ް
ފިޔަވަޅު އެޅު ާ
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅޭނީ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކާއި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން
ލފްވި މައްސަލައެކެވެ.
ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދަކާއި ޚި ާ

ނތައް ހިންގާ
ހ ކަ ް
ވަޒީފާގެ އެންމެ ާ
ފަރާތް

.18

)ހ(

ސްޕެޝަލް

ކންސްޓެބްލަރީގެ
ޮ

ވަޒީފާ

ދިނުމާ،

ވަޒީފާ

ބަދަލުކުރުމާ،

މަގާމު

ކުރިއެރުން ދިނުމާ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ،މިނޫނަސް ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ
ލސް
މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ސަރވިސް އިންނެވެ.
)ށ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި
ހމެނިގެން ނުވާ އިދާރީ ކަންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ
މިޤަވާޢިދުގައި ި
ޞަފްޙާ 6

–
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެވެ.
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

.19

ވކިވުން
އެދިގެން ވަޒީފާއިން ަ

.20

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ
ތެރެއިން

ޙާލަތެއް

މެދުވެރިވެގެން،

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ޕޮލިސްގެ

ފގެ
ލަ ާ

މަތިން

މިނިސްޓަރަށެވެ.
)ހ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ "ޑިސިޕްލިނަރީ
އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ ދަށުން
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުން؛

)ށ(

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހައްޔަރުކުރުމުން؛

)ނ( ޖިނާއީ ކުށަކަށް ޙުކުމެއް ކުރުމުން؛
)ރ( ޢުމުރުން  60އަހަރުވުމުން؛
)ބ(

އެމީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުމުން؛

)ޅ(

ނ
ލސް ސަރވިސް އިން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކުން ނުވަތަ ތަޙްލީލަކު ް
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ޚލާފް ޢަ ަ
މުވައްޒަފަކު ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ޤަވާޢިދާއި ި
ގ
މލެއް ކޮށްފިކަން ފުލުހުން ެ
ލސް
ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތެއްގައި ،އެކުޅަ ޢަމަލެއްގެ ބާވަތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ސަރވިސް ފަދަ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާއެއްގައި ،އެފަދަ މީހަކު އިތުރަށް
ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން އެ މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް ޢާންމު
އ
ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވެދާނެ ނުވަތަ އެއިތުބާރަށް ބުރޫ އަރާފާނެ ކަމެ ް
ތ
ލނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާ ބޯޑުން ނުވަ ަ
ކަމަށް ޑިސިޕް ި
ކޮމިޓީއިން ނިންމުމުން؛

)ކ (

ސ
ލ ް
ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން؛

)އ (

އެމުވައްޒަފަކު މަރުވުމުން؛

)ވ(

ނސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީއެއްގައި ،އޭނާގެ ފުށުން
ސްޕެޝަލް ކޮ ް
ހިނގާފައިވާ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން ރަށެއްގެ ނުވަތަ އަވަށެއްގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް
ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި
ކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާ ބޯޑުން ނުވަތަ
ކޮމިޓީ އިން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް ލަފާދިނުމުން.

)ހ(

ނ
ކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދެން ވާ ީ
ސްޕެޝަލް ޮ
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–
ލިޔުމަކުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް އެކަން ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
)ށ(

ރ
ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހުށަހެޅުމުން ،ރަސްމީ މަސައްކަތު  14ދުވަސް ތެ ޭ
އެމީހަކަށް ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ( ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯހެއް ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ ސެމިނާރ ނުވަތަ ވާރކްޝޮޕެއްގެ
ސަބަބުން

ޚިދުމަތް

ކުރުމަށް

ބޮންޑެއް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މީހަކު،

ބޮންޑްގެ

ތ
މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކޯހަކަށް ނުވަތަ ސެމިނަރ އަށް ނުވަ ަ
ވާރކްޝޮޕެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ހިނގި ޚަރަދު

ސ ޕޮލިސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވް ް

އަށް ދެއްކުމަށް ފަހުއެވެ.
)ރ( ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ،
ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުން
ދަނިކޮށް ،އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ ،އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ
އެމައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުންނެވެ .އަދި ،އެމައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން އޭނާ
ޓ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ލާފައިވާ ސި ީ
ބާޠިލުކޮށް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
ނ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު އެންގު ް

.21

ބލަރީގެ
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެ ް

.22

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި
ސަބަބު ،އެމުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

ނ
މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓު ް

)ހ(

ލސް
ޕ ި
ނސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް މޯލްޑިވްސް ޮ
ސްޕެޝަލް ކޮ ް
ސަރވިސް އިން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

މުވައްޒަފެއްގެ ނަމަށް ނުވަތަ އެޑުރެހަށް ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ގ
ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ބަދަލެއް ،މުވައްޒަފުން ެ
އެންމެހާ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.
މިގޮތުން ބަދަލުކުރަން އެދޭއިރު ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ބލަރީގެ
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެ ް
ރޭންކުތައް

.23

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ރޭންކުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ،މަގާމުގެ ދަރަޖައިގެ
ތަރުތީބުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
)ހ(

އެސް .ސީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

)ށ(

އެސް .ސީ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ

)ނ( އެސް .ސީ އިންސްޕެކްޓަރ
)ރ( އެސް .ސީ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ
ޞަފްޙާ 8

–
)ބ(

އެސް .ސީ ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ

)ޅ(

އެސް .ސީ ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ

)ކ (

އެސް .ސީ ސްޓާފް ސާރޖަންޓް

)އ (

އެސް .ސީ ސާރޖަންޓް

)ވ(

އެސް .ސީ ކޯޕްރަލް

)މ( އެސް .ސީ ލާންސް ކޯޕްރަލް

ތތައް
މުސާރަ އާއި ޢިޔާޔަ ް

.24

)ފ(

އެސް .ސީ ކޮންސްޓަބަލް

)ހ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް
ކަނޑައަޅާނީ އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

)ށ(

ރ
ކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަކީ އެމުވައްޒަފަކު ހު ި
ޮ
ސްޕެޝަލް
ރޭންކާއި އެއް ދަރަޖައިގެ ޕޮލިސް ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ 85%
ލ
އަށް ވާ ޢަދަދެވެ .މިއީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ،އެންމެ ގިނަވެގެން ސްޕެޝަ ް
ރ
ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭނެ ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ .މިޢަދަދަށް އުޖޫ ަ
ދެވޭނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް  192ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުނުވާ ވަގުތަށް މަސައްކަތް
ކުރުމުންނެވެ.

)ނ( ސްޕެޝަލް

ކ
ކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދެވޭނީ އެމުވައްޒަފަ ު
ޮ

މަސައްކަތް

ވަޒަންކޮށް،

ކުރި

ވަގުތު

ބައިގަޑިން

ނުވަތަ

އެއްގަޑިން

އެނިސްބަތުންނެވެ .ގަޑިއިރަކަށްވާ ފައިސާ ހިސާބުކުރާނީ މުސާރަ އިން 192
ގެއްލީމާ ޖެހޭ ޢަދަދަކީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ އުޖޫރަ ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
)ރ( ސްޕެޝަލް

ކންސްޓެބްލަރީގެ
ޮ

މުވައްޒަފުންނަށް

ދެވޭ

ޢިނާޔަތްތައް

އ
ތިރީގަ ި

ވސް
އެވަނީއެވެ .މިޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނީ މިކަމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ ި
އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ.
) (1މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރެވި ،އަދާކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން
ނވަތަ ބަޔަކު ގަސްތުގައި
އެމުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އެނާގެ މުދަލަށް މީހަކު ު
ދޭ ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލު؛
) (2ފުލުހުންގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ،

ވަޒީފާގައި

ދެމިނުހުރެވޭ ވަރުގެ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް؛
) (3ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ނިޔައުވުމުން ޖަނާޒާގެ ޚަރަދު.

ޞަފްޙާ 9

–
މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވުން

.25

ނސަބަތުގައި ދޭ
މ ާ
ގ ު
ރަމަޟާން މަހު ެ

.26

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގެ

.27

މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ

.28

)ހ(

ސްޕެޝަލް

މުވައްޒަފުން،

ކންސްޓެބްލަރީގެ
ޮ

ހާޟިރުވާން

ޖެހޭ

ގަޑިތަކުގައި

ޑިއުޓީއަށް ހާޟިރުވެ ރިޕޯޓްކުރަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ގތެއްގެ މަތިން ޑިއުޓީއަށް ނުކުތްކަން
ޑިއުޓީއަށް ހާޟިރުވެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ޮ
ރިކޯޑުކުރަން ވާނެއެވެ.

ތ
އިނާޔަ ް

ނސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަށް ،އޭނާގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާގެ ގޮތުގައި އަދާކުރާ
ސްޕެޝަލް ކޮ ް
ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ
ނުލިބޭނަމަ ،ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޢިނާޔަތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ޚަރަދު

ރަސްމީ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވޭ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ
ސ ސަރވިސް
ނޔަތް ދެވޭނީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލި ް
މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސާއި އި ާ
އިން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ގުޅިގެން ގަސްތުގައި ދޭ ގެއްލުމަކާއި

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތަކާއި ނުވަތަ
އޭނާ ކުރަމުންދާ ރަސްމީ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ،އެމުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ

ނ
ދލު ދިނު ް
ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަ ަ

މެމްބަރަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މުދަލާއި ގޯތިގެދޮރަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ދޭ އަނިޔާ ނުވަތަ
ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލު އެމީހަކަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،ދޭ ބަދަލުގެ
ފ
މިންވަރާއި ބާވަތް ކަނޑައަޅާނީ އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮ ް
ޕޮލިސް އެވެ .މިމާއްދާގައިވާ ،ގޯތިގެދޮރުގެ މާނައިގާ އެފުލުހަކު އޭނާގެ ޢާއިލާއާ އެކު
ދިރިއުޅޭ ތަން ހިމެނެއެވެ.

ޖަނަޒާގެ ޚަރަދު

.29

މލެއް ނުވަތަ
ނސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ،އޭނާގެ ޑިއުޓީގައި ،މީހަކު ކުޅަ ޢަ ަ
ސްޕެޝަލް ކޮ ް
ދިން ޙަމަލާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ އަނިޔާއަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުންދަނިކޮށް
މަރުވެއްޖެނަމަ

އޭނާގެ

ޖަނާޒާގެ

ކަންތައް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސް

އިން

ހަމަޖައްސައި ދޭން ވާނެއެވެ .ކުރިން ބުނެވިދިޔަ ފަދައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމެއްގައި
ޙަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ
ސ
ސ ސަރވި ް
ޖަނާޒާގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލި ް
އިން ދޭންވާނެއެވެ.
ޑިއުޓީގައި

ޙަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް

.30

ފުލުހުންގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް ކުރިމަތިވާ ނުވަތަ ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު
ޞަފްޙާ 10

–
ޔކު ކުރިމަތިކުރުވާ
ކުރިމަތިވާ ނުވަތަ ބަ ަ
ކަމެއްގެ

ސަބަބުން

ކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން،
ކުރިމަތިކުރުވާ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން މަރުވާ ސްޕެޝަލް ޮ

ވ
މަރު ާ

އެވި ގުރުބާނީގެ އަގު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ވަޒަން ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި،

ތ
އށް ދެވޭ ޢިނާޔަ ް
މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާ ަ

މިފަދައިން މަރުވެއްޖެ މުވައްޒަފެއްގެ ޢާއިލާއަށް މިމާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޢިނާޔަތްތައް
ލިބިދޭން ވާނެއެވެ.
)ހ(

މަރުވި

މުވައްޒަފުގެ

ރޭންކަށް

މުސާރައިގެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

60%

އާއި

އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި ވެއަތުކުރި އަހަރު ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ ޢަދަދު ،ގަނޑުކޮށް
އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.
)ށ(

މަރުވި މުވައްޒަފުގެ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ ޢަދަދަކަށްވާ
ފައިސާ ،ކޮންމެ މަހަކު ޚާއްޞަ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް
ލިބިދޭން

ވާނެއެވެ.

މިގޮތުން،

ހުވަފަތް

އަނބިން

ނުވަތަ

ފިރިމީހާ

މީހަކާ

ކައިވެނިކުރަންދެން ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިންނަށް  18އަހަރު ފުރެންދެން ނުވަތަ
އޭނާގެ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބިހާ ދުވަހަކު މިއެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.
)ނ( މަރުވި މުވައްޒަފުގެ  18އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލު
ށ
ކުރަމުންދާނަމަ ،ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ އާއި އިމްތިޙާނުތަކަ ް
ސ
ދައްކަންޖެހޭ ފީ ،ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެ ޙާލެއްގައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި ް
އިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ،ދައްކަން ވާނެއެވެ.
)ރ( މަރުވި މުވައްޒަފު ވަޅުލާންވާނީ ޢިއްޒަތުގައެވެ.
މަސައްކަތު ވަގުތު

.31

މ
ޔުނިފޯ ް

.32

ނސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭނީ ކޮމިޝަނަރ
ސްޕެޝަލް ކޮ ް
އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ޑިއުޓީ ނިމުނު ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ސ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން އެންގުމާއި
ޕޮލިސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލި ް
ހަމައަށެވެ.
)ހ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ
މަސައްކަތު ޔުނިފޯމް )ވާރކިންގ ޔުނިފޯމް( ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޔުނިފޯމް
އެކަންޏެވެ.

)ށ(

ސްޕެޝަލް

ކންސްޓެބްލަރީގެ
ޮ

މުވައްޒަފުންގެ

ޔުނިފޯމްގައި،

ރޭންކް

ތިރީ

އަރިމަތީގައި "SC" ،މިހެން ލިޔެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
ލ
ޝ ް
)ނ( ރަސްމީ ޑިއުޓީގެ ވަގުތު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ސްޕެ ަ
ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ޔުނިފޯމްގައި އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ޞަފްޙާ 11

–
)ރ( ޔުނިފޯމު އަޅައިގެން އުޅެންވާނީ "ޔުނިފޯމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އާއި އެއްގޮތް ވާގޮތަށެވެ.
)ބ(

ނ
ޔުނިފޯމް ބަހައްޓަން ވާނީ ރީތިކޮށް ސާފުކޮށެވެ .މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމު އަޅައިގެ ް
ތިބޭ ގޮތް ،ރަސްމީ ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ،އެމުވައްޒަފުންނާއި
ޙަވާލުވެގެން އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފު ބަލައި ،ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް
ހުރެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުވަން ވާނެއެވެ.

ނޅާ މުވައްޒަފުން
ޑިއުޓީގައި ޔުނިފޯމް ާ

.33

އވެރިވާއިރު
ރަސްމިއްޔާތުގައި ބަ ި

.34

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި

.35

ގތް
ވ ޮ
ހެދުން ބަހައްޓަން ީ

ގތް
ވ ޮ
ހެދުން ބަހައްޓަން ީ

ދ"
ޑިއުޓީގަޑިތަކުގައި ،ޔުނިފޯމް ނާޅާ މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވާނީ "ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢި ު
ގައިވާ ފަދައިންނެވެ.
ލ
ޝ ް
ޕ ަ
ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ބާއްވާ މުޙިންމު ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ސް ެ
ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން ބަހައްޓަންވާނީ "ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައިވާ
ފަދައިންނެވެ.

ހ ޞިއްޙީ މިންގަނޑާއި
ހިފަހައްޓަންޖެ ޭ

މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތެރި
ލސް ސަރވިސް
ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި

ހ ރައްކައުތެރިކަމުގެ
އަޅަން ޖެ ޭ

އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެހާ

ފިޔަވަޅުތައް

މުވައްޒަފުން އަޅަން ވާނެއެވެ.
މަސައްކަތު ވެށީގެ ސާފުތާހިރުކަން

.36

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑު

.37

ވާޖިބު އަދާކު◌ުރުން

.38

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

މަސައްކަތުގެ ވެށި ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަން ނުވަތަ މާހައުލު ސާފުތާހިރުކޮށް
ބެލެހެއްޓުމަކީ އެތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
)ހ(

ސްޕެޝަލް

ކންސްޓެބްލަރީގެ
ޮ

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކަށް

އައިޑެންޓިޓީ

ކާޑެއް،

ލސް ސަރވިސް އިން ދޫކުރަން ވާނެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
)ށ(

ސްޕެޝަލް

ކންސްޓެބްލަރީގެ
ޮ

މުވައްޒަފުންނަށް

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

ކާޑު

ދޫކުރުމާއި ،އެކާޑުގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ "ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ
ކާޑު ގެންގެޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އާއި "ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ
އެންމެހާ

ޤާނޫނީ

ވ
ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންހިފުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައި ާ

ގޮތަށެވެ.
އ
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން ،އެމީހުންގެ ޑިއުޓީގައި ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގަ ި
ފުލުހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޞަފްޙާ 12

–
އިޚްތިޔާރާއި ބާރާއި އިމްތިޔާޒުތަކާއި

.39

ޅމާއި މަސައްކަތް
މަސައްކަތް ކަނޑައެ ު

.40

ބލަރީގެ
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެ ް

.41

ތއް
ޙިމާޔަތްތަކާއި ޙައްޤު ަ

)ހ(

ށ
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހަކު ޑިއުޓީ އަދާކުރުމަ ް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޑިއުޓީ ނިމުނުކަން
އަންގަންދެން ،އެމީހަކަށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރާއި،
ބާރާއި ،އިމްތިޔާޒުތަކާއި ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

ލ
ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  68ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙިމާޔަތް ،ސްޕެޝަ ް
ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރުން

)ހ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން ކުރަންވާ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅުމުގެ
ކަންތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

)ށ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ފުލުހުންނަށް ،ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެ،
ލކަން ތަންދޭ މިންވަރަކުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް
އެމަސައްކަތް އެމީހެއްގެ ޤާބި ް
އެމަސައްކަތެއް އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

)ނ(

ސ
ކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެވަގުތަކު މޯލްޑިވް ް
ސްޕެޝަލް ޮ
ދ
ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ގޮވާލެވޭ ހިނ ު
އެމީހުން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

)ރ(

ގ
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި ،އެއްވެސް ބާވަތެއް ެ
ފޔަރއާމްސް(
) ަ

ހަތިޔާރެއް

ބޭނުންކޮށްގެން

ކުރާ

ޒާތުގެ

މަސައްކަތެއް

ޙަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ބގެންވާ ޙައްޤުތައް
މުވައްޒަފުންނަށް ލި ި

ނސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ތިރީގައި
ސްޕެޝަލް ކޮ ް
ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.
)ހ(

އެމުވައްޒަފަކު

ކުރަން

ޖެހޭ

ރަސްމީ

މަސައްކަތެއް

ކުރުމުގެ

ތެރޭގައި،

ލސް ސަރވިސްގެ
ޕ ި
އެމުވައްފަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއާއި ހާނީއްކައަށް މޯލްޑިވްސް ޮ
ޚަރަދުގައި ބޭސް ފަރުވާކުރުން؛
)ށ(

އެމުވައްޒަފަކާ މެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާ އަޑުއަހާ ،އެއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު
އ
ޅ ް
އެމީހަކަށް ލިބިދިނުމަށްފަހު މެނުވީ ،އެމީހާކާ ،މެދު އެއްވެސް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަ ެ
ނޭޅުން؛

)ނ(

އެމުވައްޒަފަކާ މެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާއަކަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ،އެމީހަކާމެދު
ޝަކުވާކުރި ފަރާތުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ،އެނިންމުމުގެ މައްޗަށް ނުހިންގުން؛
ޞަފްޙާ 13

–
)ރ(

އެމުވައްޒަފަކު ކުރި ކުށަކަށް ،އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ނުދިނުން؛

)ބ(

ޓ
ޔވަޅެއް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރި ީ
އެމީހަކާމެދު އަޅާ އިސްލާޙީ ފި ަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވުން؛

)ޅ(

ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ކިޔަމަން ނުވުމުގެ ސަބަ◌ަބުން ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާއި
ޚިލާފަށް ކުރާ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ،ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގެ
ސަބަބުން ،އެމުވައްޒަފާމެދު އެއްވެސް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުން؛

)ކ (

އެމީހަކާއި މެދު ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއް ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތު ނުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ
ލބިދިނުން.
ސަބަބުން އެމީހަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ި

ގން
ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ އެންމެ ގިނަވެ ެ

.42

ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނުން

.43

ނ
ސަލާމުގައި ހުރު ް

.44

ކރުން
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ު

.45

މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ވަގުތު

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ އެންމެ ގިނަ ވެގެން
މަސައްކަތް ކުރުވޭނީ  48ގަޑިއިރު އެވެ.
)ހ(

ނސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް
ސްޕެޝަލް ކޮ ް
އަނިޔާއެއް ވެއްޖެނަމަ އެކަމުން ފަސޭހަވަންދެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ވސް
ޚަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަނިޔާއެއް ކަމަށް ބަލާނީ ،މޯލްޑި ް
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ހާނިއްކައަށެވެ.

)ށ(

އ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ އަނިޔާއެއް ވެގެން ،ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުމުގަ ި
މެޑިކަލް ޑަކްޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ފަރުވާ ކުރެވެން އޮތަސް ،މުވައްޒަފަށް ލިބުނު
އަނިޔާގެ ބާވަތުން ބޮޑަށް ބަލިމީހާގެ މަޞްލަޙަތު ނިޔާކުރާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް
ސ ސަރވިސް އަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،ދިވެހިބޭސް ކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލި ް
ފ
ނިންމިދާނެއެވެ .އަދި ،ރާއްޖެއިން ފަރުވާކުރެވެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަ ު
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ސިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

ލސް ސަރވިސް އިން ބޭސްފަރުވާކޮށްދޭ މީހަކު ،ފަސޭހަނުވަނީސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ށ
އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ބޭސްފަރުވާކުރުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ ،އަލުން އެކަމަކަ ް
ލސް ސަރވިސް އިން ބޭސްފަރުވާކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި

ސަލާމް ބުނެ ،ސަލާމް ހައްދަންވާނީ "ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމާބެހޭ ޤަ◌ަވާޢިދު"
ގައިވާ ފަދައިންނެވެ.
ކންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢުމުރުން  60އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން
ސްޕެޝަލް ޮ
މުސްކުޅިކޮށް ،ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.
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–
ނ
ހަދިޔާ ގަބޫލުކުރު ް

.46

މުއައްސަސާތަކަށާއި ކޮމިޝަންތަކަށް

.47

އދާރީ
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި ި

.48

ނ
ލމާތު ދިނު ް
ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ މަޢު ޫ

.49

މ
ބނުން ނަހަ ަ
އިޚްތިޔާރާއި ބާރުގެ ޭ

.50

)ހ(

ލސް ސަރވިސް އިން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން،
ޕ ި
މޯލްޑިވްސް ޮ
ކަމެއް އަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވަކި
ގޮތަކަށް ،ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ދޭ ހަދިޔާއެއް ޤަބޫލުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ށ(

މުވައްޒަފަކަށް ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހަދިޔާއެއް ދީފިނަމަ އެކަން ލަސްނުކޮށް
ލސް ސަރވިސް އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި

ޙާޟިރުވުން

އ
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކަށް ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެ ް
ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަކަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަރުކާރުގެ
މުއައްސަސާއަކަށް،

ސްޕެޝަލް

ކޮންސްޓެބްލަރީގެ

މުވައްޒަފަކު،

މޯލްޑިވްސް

ސ
ޕޮލި ް

ސ
ސަރވިސްއާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި ،މުޢާމަލާތެއް ކުރުމަށް ޙާޟިރުވާންވާނީ އެކަން މޯލްޑިވް ް
ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް އެންގުމަށް ފަހުއެވެ.

މައްސަލަތައް

)ހ(

ލނަރީ
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ޑިސިޕް ި
މައްސަލަތަކާއި އިދާރީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ "ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ
ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައިވާ ގޮތަށެވެ.

)ށ(

"ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައި ނެތް
ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ އިދާރީ އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތަކަށް
އަދަބު ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީ ނުވަތަ ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ،މިނިސްޓަރެވެ.

)ހ(

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭ އެޑުރެސް ނުވަތަ އާންމުކޮށް
އުޅޭ އެޑުރެސް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް އަންގާ ،ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުވަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ރަށުން 48 ،ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފުރައިގެން
ފރާތަށް
ޕލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ަ
ދާނަމަ އެކަން ،މޯލްޑިވްސް ޮ
އަންގަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

ސްޕެޝަލް

ކންސްޓެބްލަރީގެ
ޮ

މުވައްޒަފު

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

ސ
އެޑްރެ ް

ލސް ސަރވިސް އަށް
ބަދަލުވެއްޖެނަމަ  48ގަޑިއިރު ތެރޭ އެކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
އަންގަންވާނެއެވެ.

ގޮތުގައި ކުރުން

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުގެ
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–
ބޭނުން އޭނާ ނަހަމަގޮތުގައި ކޮށްފިނަމަ ،އެފަދަ ކުށެއް ކުރާ ފުލުހުންނާއި މެދު ޢަމަލުކުރަން
ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ނ
މ ަ
ބަހުގެ ާ

.51

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.52

)ހ(

"އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑު" ކަމުގައި މިޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ޕޮލިސް އަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ،ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުން ހިމަނައިގެން
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ބޯޑަށެވެ.

)ށ(

މިޤަވާޢިދުގައި އާއިލާ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވާ މާނައިގައި އަނބިން ނުވަތަ ފިރި،
 18އަހަރުނުފުރޭ ދަރިންނާއި މައިންބަފައިން ހިމެނޭނެއެވެ.

ސކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
މިޤަވާޢިދު ފާ ް
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