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ރގެ ނަ ްމބަރ10/3102 .:
އޯޑަ ު
ރޚް00/10/3102 -:
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާ ީ
ރޚް00/10/3102 - :
ފާސްކުރި ތާ ީ

ޕޮލިސް ޖިމް ހިންގުމުގެ އޯރޑަރ
ތަޢާރަފާއި ނަން

.0

(ހ)

މިއީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ "ޕޮލިސް ޖިމް" ހިންގާނެ ގޮތާއި ،ޖިމްއާއި ބެހޭ
އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބަޔާންވެގެންވާ އޯޑަރެވެ

(ށ)
މަޤްޞަދު

.3

ޖިމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

.2

ޖިމް ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ

.0

މި އޯޑަރުގެ ނަމަކީ "ޕޮލިސް ޖިމް ހިންގުމުގެ އޯޑަރ" އެވެ.
ޕޮލިސް ޖިމްގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

(ހ)

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒިފާގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އެކިއެކި
ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކުގައި ބޭނުންކުރުން؛

(ށ)

ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންކުރުން؛

(ނ)

ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެންބަރުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުން؛
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޖިމްނާޒިއަމްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ
އިމާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙާވާލުކުރެވިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓްއެވެ .އެ ޑިޕާރޓުމަންޓުން ކަނޑައަޅާ
ވަކި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ނުވަތަ ޔުނިޓަކަށް ނުވަތަ ވަކިފަރާތަކަށް ވަކި ޖިމްތައް ހިންގުމާ،
ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ޖިމް ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

މަސްޢޫލިއްޔަތު

(ހ)

ޖިމްގެ އެންމެހާ އާލާތްތައް ބެލެހެއްޓުން؛
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މެމްބަރޝިޕް

.5

(ށ)

ޖިމްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢާއްމު އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛

(ނ)

ޖިމް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައެޅުން؛

(ރ)

ޖިމްގައި ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް މެމްބަރުން ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުން؛

(ބ)

ޖިމްގެ ސަރަހައްދު ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛

(ޅ)

ޖިމް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛

(ކ)

ޖިމް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.

(ހ)

ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ދެވޭނެ ފަރާތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
( )0މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން؛
( )3މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުން؛
( )2ފުލުހުން ރިޓަޔަރ ކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޓަޔަރ ކުރެވިފައިވާ
ފުލުހުން އަދި  05އަހަރު ވުމުން މުސްކުޅިކުރާ އާންމު މުވައްޒަފުން؛
( ) 0މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އޮނަރަރީ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އެޖިމެއް ހިންގާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް؛

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  0ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،ޖިމްއެއްގެ މެމްބަރޝިޕް ދޭއިރު،
އެޖިމް ހުރިތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ،އެޖިމް ބޭނުންކުރާ އެނޫން ކެޓަގަރީ ތަކުގެ މެންބަރުންގެ
ޢަދަދަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ އެވެ.

(ނ)

އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ދެވޭނީ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ
 0ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި މިނިސްޓާރުންގެ
ނައިބުންނާއި ،ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އަދި ފުލުހުންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރު
ކޮށްދީފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް އެކަންޏެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާ (ހ) ގެ  0ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަކި ޝަރުތުތަކާއެކު އެކު
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މެންބަރޝިޕު ދިނުން މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ
މެމްބަރޝިޕް އެދުން

.0

ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް

.7

ޕޮލިސް ޖިމްތަކުގެ މެމްބަރޝިޕްއަށް އެދި ފޯމް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް މެމްބަރޝިޕް ދޭނީ މި
އޯޑަރގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެޖިމްއެއް ހިންގާފަރާތުންނެވެ.
(ހ)

ހޯދުމަށް އެދޭއިރު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ،މެމްބަރޝިޕަށް އެދޭ ފޯމު
އެޖިމްއެއް

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ހިންގާ

ފަރާތަކަށް

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ޕޮލިސް

ޖިމްގެ

މެމްބަރޝިޕް ފޯމުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލް  0ގައި އެވަނީއެވެ.
(ށ)

ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމު ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  2ދުވަސް ތެރޭގައި
އެފަރާތަކަށް މެންބަރޝިޕް ލިބޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެޖިމްއެއްހިންގާ ފަރާތަކުން ލިޔުމަކުން
އަންގަންވާނެ އެވެ.

(ނ)

ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ހޯދުމަށް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖިމްއިން މެމްބަރޝިޕް
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން  01ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެމްބަރޝިޕް
ކާޑް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މެމްބަރޝިޕް ބާތިލް ކުރުން

.8

(ހ)

ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ބާތިލް ކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
( )0މެންބަރޝިޕް ފީ ނުދެއްކުން
( )3ފުލުހުން

ރިޓަޔަރ

ކުރުމާއިބެހޭ

ޤަވާޢިދުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ނޫން

ގޮތަކަށް

މ
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން އަދި އާންމު މުވައްޒަފެއްނަ ަ
ވަޒީފާއިން ވަކިވުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން؛
( )2މި އޯޑަރުން ކުރަމަށް އަންގާ ކަމެއް ނުކުރުން؛
( )0ޖިމްގެ ބޭނުން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުވުން؛
(ށ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެންބަރޝިޕް
ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
 -0ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރުން ނުވަތަ
އެގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައެޅުން؛
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 -3އެމެންބަރަކު މެންބަރޝިޕް ނަގާފައިވާ ޙައިސިއްޔަތު ބަދަލުވުން
މެމްބަރޝިޕް ނުދިނުން

ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕްއަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް މެމްބަރޝިޕް ނުދިނުމުގެ

.9

އިޚްތިޔާރު ޖިމް ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
މެމްބަރޝިޕް

ކާޑް

ދޫކުރުމާއި

( .01ހ)

ގެންގުޅުން

ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މެމްބަރޝިޕް ކާޑު
ދޫކުރާނީ މި އޯޑަރުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2 ،3އަދި  0ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެންބަރޝިޕް ކާޑަކީ ހަމައެކަނި ޕޮލިސް ޖިމްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި
ދޫކުރެވޭ ކާޑެކެވެ .ޖިމްގެ ޚިދުމަތްހޯދުމަށް ޖިމްހުންނަ ތަނަކަށް ވަންނަވަނުން ފިޔަވާ ،އެކާޑު
ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުންގެ އެއްވެސް މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ނ)

މި އޯޑަރުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  2 ،3އަދި 0

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

ދޫކުރެވިފައިވާ މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ނެތި ޖިމްއަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.
(ރ)

މި އޯޑަރުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  2 ،3އަދި 0
ޕޮލިސްޖިމް

ހުންނަ

ފުލުހުންގެ

މަރުކަޒަށް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް،

ވަންނައިރު،

ސެކިއުރިޓީ

ބަލަހައްޓަންތިބޭ

ފުލުހުންނަށް މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ބ)

މި އޯޑަރުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  0ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ،ޖިމްގެ ޚިދުމަތް
ހޯދަން އަންނަ އިރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ ބެލުމަށް ޖިމްބަލަހައްޓާ ފަރާތުން
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފުގެ ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ދައްކަންވާނެއެވެ.

މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

.00

(ޅ)

ޖިމްގެ ކާޑު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީ ،ވިއްކައި ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(ކ)

ޕޮލިސް ޖިމް ކާޑުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލް  3ގައި އެވަނީއެވެ.
ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ދެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އިހުމާލުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ގޮތަކުން ކާޑު ހަލާކުވެ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
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(ހ)

މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން ޖިމް ހިންގާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ

(ށ)

މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ އަލުން ކާޑު ހަދައިދެވޭނީ 011/-ރ (ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ
ޖޫރިމަނާއަކާއި އެކުގައެވެ.

(ނ)

މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ގެއްލިގެން މެމްބަރަކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ގެއްލުނު ސަބަބު ބަލާ ،އެކަން
ރެކޯޑް ކުރުމަށްފަހު ރަސްމީ ބަންދުނޫން  01ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ކާޑެއް ހައްދައި
ދޭންވާނެއެވެ.

ފީ ނެގުން

.03

ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ

.02

ޕޮލިސް ޖިމް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޖިމްގެ ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ އަތުން ފީއެއް
ނެގުމަށް ޖިމް ހިންގާ ފަރާތުން ނިންމައިފިނަމަ ،ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ޖިމްގެ ޚިދުމަތް
ހޯދަންވާނީ ފީދައްކައިގެންނެވެ.
ޕޮލިސް ޖިމް ތަކުގެ

މެންބަރުންގެ އަތުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަހުފީއެއް ނެގުމުގެ

އިޚްތިޔާރު ޖިމް ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

މި އޯޑަރުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  0ވަނަ ނަމްބަރާއި  2ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން
މެންބަރޝިޕް ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ކޮންމެ މަހަކު 51/-ރ (ފަންސާސް ރުފިޔާ)
ނެގޭނެއެވެ.

(ށ)

މި އޯޑަރުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަމްބަރާއި 0 ،ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން
މެންބަރޝިޕް ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ކޮންމެ މަހަކު ( 051/-ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)
ނެގޭނެއެވެ.

(ނ)

ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  01ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ މަހެއްގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ ޖިމްއަށް
ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ 01 .ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ ( 51ފަންސާސް)
ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާއި އެކުގައެވެ.

(ރ)

ޖިމްގެ މެމްބަރަކު ވިދިވިދިގެން  2މަސްދުވަހު މެމްބަރޝިޕް ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ އެ
މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރޝިޕް ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖިމްހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި
އަލުން މެމްބަރޝިޕް ދެވޭނީ ކުރިން މެމްބަރޝިޕް ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި

ޞަފުޙާ 5

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.
(ބ)

މެމްބަރޝިޕް

ފީގެ

ލިބޭ

ގޮތުގައި

ފައިސާ

ޚަރަދުކުރާނި

ތަރައްޤީކުރުމަށާ،

ޖިމް

މެއިންޓެއިންކުރުމަށެވެ.
މެމްބަރޝިޕް ފީ ނުދައްކާ ޖިމް

( .00ހ)

ބޭނުންކުރުން

މެމްބަރޝިޕް ފީ ނުދައްކާ ޖިމް ބޭނުންކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ
ޙާއްޞަ ތަމްރީން ތަކެއްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ .ނަމަވެސް ޕްރޮބޭޝަނަލް މުއްދަތުގައި
ތިބޭ

މުވައްޒަފުން

ޚާއްޞަ

ތަމްރީނުގެ

ތެރޭގައި

ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ޚާއްޞަ

ތަމްރީން

ކޯސްކަމުގައި ބެލެވޭނީ  12މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު ކޯސްތަކަށެވެ.
(ށ)

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސް

ޕޮލިސް

އިން

ކަނޑައަޅާ

ޚާއްޞަ

ތަމްރީނުތަކެއްގައި

އުޅޭ

މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މަހުފީ ނުދައްކާ ޖިމްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ހުއްދަ
ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖިމް ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޖިމް

ބޭނުންކުރުމުގައި

.05

(ހ)

އވެ.
ނވާނެ ެ
މއް ދޭ ް
ސމާލުކަ ެ
ޚއްޞަ ަ
ކމަށް ާ
ކވެސް ސާފުތާހިރު ަ
މބަރަ ު
ނމެ މެ ް
ނންކުރާ ކޮ ް
ޖިމް ބޭ ު

ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

(ށ)

ށ
އއުމަ ް
ޖމް އަށް ަ
އދި ި
ގއެވެަ .
އ ަ
ދމެ ް
ގންވާ ހެ ު
ކރުމަށް އެކަށީ ެ
ކސްރަތު ު
ނވާނީ ަ
އންނަ ް
ޖިމް އަށް ަ
ނއެވެ.
ނވާ ެ
އވާ ބޫޓަކަށް ވާ ް
ފ ި
ކރެވި ަ
މށް ޚާއްޞަ ު
ކރު ަ
މގައި ބޭނުން ު
ކރާ ބޫޓަކީ ޖި ް
ބޭނުން ު

(ނ)

ނންކުރާ ކޮންމެ
ޖިމް ބޭ ު

މހައި
ނނަ އެން ެ
މގައި ހު ް
ވސް ޖި ް
ކ ެ
ބރަ ު
މމް ަ
ެ

ތރި
ކއު ެ
ތަކެއްޗަށް ރައް ަ

އވެ.
ވނެ ެ
ގން ނު ާ
މއް ދީ ެ
ގއްލު ެ
އއްޗަކަށް ެ
އއިން ެ
އދި ެ
އވެަ .
ނވާނެ ެ
ވާ ް
(ރ)

އވެ.
ވނެ ެ
ނ ބަހައްޓަން ާ
ތބު ް
ގއި ތަރު ީ
ނ ަ
ނންވާ ތަ ު
ޗއް ހުން ަ
އއެއް ެ
ގމަށްފަހު ެ
ނނަ ތަކެތި ނެ ު
މގައި ހު ް
ޖި ް

(ބ)

މ
ޖނަ ަ
ބއް ެ
ނ ގެއްލުމެއް ލި ި
ތގެ އިހުމާލު ް
ބގަންނަ ފަރާ ު
ޚދުމަތް ލި ި
މގެ ި
އއްޗަކަށް ޖި ް
މގައި ހުންނަ ެ
ޖި ް
ށ
ތ ް
ނގާފަރާ ަ
ޖމް ހި ް
ި
ޔރު
މގެ އިޚްތި ާ
ހދު ު
ޯ
އގެ އަތުން
ބރެ ް
މމް ަ
ެ
އ
ެ
ބދަލު
މގެ ަ
ގއްލު ު
ެ
އެލިބުނު
ވއެވެ.
ނ ެ
ލިބިގެ ް

(ޅ)

އ
އސުމަށް ެ
މޖެ ް
އއް ހަ ަ
ކގަޑި ެ
ބރުންނަށް ވަ ި
ނ އަންހެން މެން ަ
ރއި ް
ނގެ ތެ ެ
ބރު ް
މން ަ
މގެ ެ
ޕޮލިސް ޖި ް
ރންނަށް
ނބަ ު
ވރަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަންހެން މެ ް
ނ ަ
ތމި ް
ވގުތު އޮ ް
އދޭނަމަ ަ
ބރުން ެ
މެން ަ
އވެ.
ނ ެ
ސންވާ ެ
ޖއް ަ
ހަމަ ަ
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އ
ޑއެ ް
ޚާއްސަ ގަ ި

ރ
އިޤުރާ ު

.00

ނ
މާނަކުރު ް

.07

މި އޯޑަރަށް ޢަމަލުކުރުން

( .08ހ)

ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ދޭއިރު ކޮންމެ މެމްބަރެއްވެސް ޖަދުވަލު  2ގައިވާ އިގުރާރުގައި
ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ.
މި އޯޑަރގައި "ޖިމް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވީސްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައި ރަށްރަށާ މަރުކަޒުތަކުގެތެރޭގައި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ކަސްރަތު ކުރެވޭ ގޮތަށް
ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ހުންނަ ތަންތަނަށާ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާނުލާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
މުވައްޒަފުންނަށް
މޯލްޑިވްސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ އެފަދަ ތަންތަނަށެވެ

ޕޮލިސް

ސަރވީސްގެ

މަޤުޞަދުތައް

ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

ޢާންމުކޮށް

ހުޅުވާލައިގެން ހިންގާ މިފަދަތަންތަން މިމާނައިގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.
މި އޯޑަރަށް ޢަމަލު ކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  01ޖެނުއަރީ  3100ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ
"ޕޮލިސް ޖިމް ހިންގުމުގެ އޯޑަރ" އުވުނީ އެވެ.
(ށ)

މި އޯޑަރަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އޯޑަރު ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 00ޖޫން 3102

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
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ޖަދުވަލު 1

c
Maldives Police Service
Shaheed Hussain Adam Building,
Male’, Republic of Maldives
ރ.ނަމްބަރ:

ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމު
މެމްބަރޝިޕްއަށް އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ދ.ރ.އ ކާޑު ނަމްބަރ:

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އުފަން ތާރީޚް (ޢުމުރު)

ގުޅޭނެ ނަމްބަރު

އަދާކުރާ ވަޒީފާ  /މަސައްކަތްކުރާ ތަން

މެމްބަރޝިޕް ބޭނުންވާ ޖިމް

މެމްބަރޝިޕް ބޭނުންވާގޮތް

މެމްބަރޝިފް ފީ

މެމްބަރުކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން

ރޭންކް

ސ.ނަމްބަރ

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ދ.ރ.އ ކާޑު ނަމްބަރ

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ގުޅޭނެ ނަމްބަރު

ސޮއި

ތާރީޚް

ޖިމް ބޭނުންކުރާނެ ވަގުތު
ހަފްތާގެ ދުވަސް

ދެވަނަ ގޮތް

ފުރަތަމަ ގޮތް

ހޮނިހިރު ދުވަސް
އެހެނިހެން ދުވަސްތައް
މެމްބަރުގެ އިޤްރާރު
އަޅުގަނޑު  ......................................................މެމްބަރޝިޕް ނަމްބަރ ..................... :ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްދެއްވައި ޖިމްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި އަޅު ގަނޑު މި ޖިމްގެ މެމްބަރަކަށް މިވަނީ މިކަމަށް ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތައް ކިޔައި އެއަށް ޢަމަލުކުރަން
އެއްބަސްވެ ހުރެއެވެ .ޢާންމު މީހުނަށް ޝަރުތު ކުރާ ބައި ހިމެނުމަށް
މެމްބަރުގެ ނަން ......................................................:ސޮއި .............................................:ތާރީޚް................................................ :

އިނގިލީގެ ނިޝާން
އިދާރީ ބޭނުމަށް
ފޯމް ބަލާގަތް

ސ.ނަމްބަރ

ތާރިޚް

ސޮއި

ކާޑް ދޫކުރި ފަރާތް

ސ.ނަމްބަރ

ތާރިޚް

ސޮއި

ފަރާތް

މެމްބަރު ކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރިކޯޑް:

އޮތް

ނެތް

މަޤާމާއި ނަމް

ސޮއި

ބިއުރޯ އޮފް ކްރިމިނަލް ރިކޯޑްސް
ސ.ނަމްބަރ

ހުއްދަ ދިން
ފަރާތް:

ތާރީޚް

ސޮއި
ނޯޓް:
މި ފޯރމް ފުރަންވާނީ ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުން ސާފުކޮށް އިނގޭނެ ގޮތަކަށެވެ.
މި ފޯމާއި އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
.0

މެމްބަރުކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާއިއެކު)

.3

ނެގިފަހުން ތިންމަސް ހަމަ ނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް( .ފޮޓޯ ނެގިފައި ހުންނަންވާނީ ހުދުކުލައިގެ ބެކް ގްރައިންޑެއްގައެވެ).

.2
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އިތުރު ބަޔާން

ޖަދުވަލު 1

c
Maldives Police Service
Shaheed Hussain Adam Building,
Male’, Republic of Maldives
ރ.ނަމްބަރ:

މުވައްޒަފުންގެ ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމު
މެމްބަރުކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު
ރޭންކް

ނަން
ސ.ނަމްބަރ

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ދ.ރ.އ ކާޑު ނަމްބަރ

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ގުޅޭނެ ނަމްބަރު

ސޮއި

ތާރީޚް

މެމްބަރުގެ އިޤްރާރު
އަޅުގަނޑު  ......................................................މެމްބަރޝިޕް ނަމްބަރ ..................... :ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްދެއްވައި ޖިމްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑު މި ޖިމްގެ މެމްބަރަކަށް މިވަނީ މިކަމަށް ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތައް ކިޔައި އެއަށް ޢަމަލުކުރަން
އެއްބަސްވެ ހުރެއެވެ .ޢާންމު މީހުނަށް ޝަރުތު ކުރާ ބައި ހިމެނުމަށް
މެމްބަރުގެ ނަން ......................................................:ސޮއި .............................................:ތާރީޚް................................................ :

އިނގިލީގެ ނިޝާން
އިދާރީ ބޭނުމަށް
ފޯމް ބަލާގަތް ފަރާތް

ސ.ނަމްބަރ

ތާރިޚް

ސޮއި

ކާޑް ދޫކުރި ފަރާތް

ސ.ނަމްބަރ

ތާރިޚް

ސޮއި

މެމްބަރު ކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރިކޯޑް:

އޮތް

ނެތް

މަޤާމާއި ނަމް

ސޮއި

ބިއުރޯ އޮފް ކްރިމިނަލް ރިކޯޑްސް
ސ.ނަމްބަރ

ހުއްދަ ދިން ފަރާތް:

ތާރީޚް

ސޮއި
ނޯޓް:
މި ފޯރމް ފުރަންވާނީ ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުން ސާފުކޮށް އިނގޭނެ ގޮތަކަށެވެ.
މި ފޯމާއި އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
.0

މެމްބަރުކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާއިއެކު)

.3

ނެގިފަހުން ތިންމަސް ހަމަ ނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް( .ފޮޓޯ ނެގިފައި ހުންނަންވާނީ ހުދުކުލައިގެ ބެކް ގްރައިންޑެއްގައެވެ).
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އިތުރު ބަޔާން
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ޖަދުވަލު 2
މެމްބަރުގެ އިޤްރާރު

އަޅުގަނޑު  ............................................................މެމްބަރޝިޕް

ނަމްބަރ ..................... :ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ

މަތިން ޕޮލިސް ޖިމްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެއްވައި ޖިމްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި
އަޅުގަނޑު މި ޖިމްގެ މެމްބަރަކަށް މިވަނީ މިކަމަށް ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތައް ކިޔައި އެއަށް ޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްވެ ހުރެއެވެ .އަދި ޤައުމީ
މަސްލަޙަތަށް އުނިކަން ލިބިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ،ޖިމަށް ވަނުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން ނުކުރުމަށާއި ،ފުލުހުންގެ ހައިބަތަށް
އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް އިޤްރާރުވެ ސޮއި ކުރަމެވެ.
މެމްބަރުގެ ނަން:

.......................................................................................

ސޮއި:

...................................................

ތާރީޚް:

....................................

އިނގިލީގެ ނިޝާން
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