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 ފޮތް ހުޅުވާލުން
  
  

ގުމުގައި މަސައްކަތް ހިންއަދި އުސޫލުތަކާއި މިފޮތަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ 

. މަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެކަޑަައެޅު )ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ(ގޮތްތައް  މުޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުހިއް

ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އިރުޝާދުތައް  ންސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ އަކީ މުވައްޒަފު

މި ސަރވިސްގެ ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ސްޓޭންޑަރޑް އެހެންކަމުން .  ތަފްސީލްކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ

  :އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ
  

 ްދަނެގަނެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެގޮތް ތަފްސީލްކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތައ

 .ގައިޑްލައިނެއްހެން ފެންނާނެގޮތަށް އޮތުން

 
  ިމުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި އަދި ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތްތައް ތެދުވެރިކަމާއ

 .ކައި ވަރަށްބޮޑަށް އެހީތެރިވެދިނުންފަރުވާތެރިކަމާއި އަދި ހަލުވިކަމާއެކު ފަސޭހައިން ނިންމުމަށްޓަ

 
  ޭމަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްކޮށް މަސައްކަތް ވަޒަންކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދިއުމާއި ޙާސިލްކުރަންޖެހ

 .ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރަން މަގުފަހިވުން
 

ހޯދާ އަދި އެކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާމެދު އާންމުންގެ އިތުބާރާއި ރުހުން ، ވީމާ
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ރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރެވޭނީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްތަކަށް ޒިންމާދާރު ކުރުވާ ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ބަޔާންކު
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މިފޮތުގެ އަލީގައި މިސަރވިސް . ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކެއްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭގޮތް ތަފްސީލްކޮށް ލިޔެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ
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 .އެނގިގެންދާނެއެވެ
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  ތަޢާރަފް
 

ރައްޔިތުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކުގައި     

މީގެ އިތުރުންވެސް . މިސަރވިސްގެ އެތެރޭގެ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި އަބަދުވެސް މުޢާމަލާތް ކުރުމަކީ ލާޒިމް ކަމެކެވެ

މިދާއިރާ އާއި ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދެވެމުންދަނީ ރައްޔިތުންނާއި

ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑަކަށްތޯ ބެލުމާއި، އެމިންގަނޑުތަކުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ހިފެހެއްޓޭތޯ ބެލުމާއި  މުއައްސަސާތައް

  . އަދި އެމިންގަނޑުތަކަށް މިސަރވިސް ގެނައުމަކީ މިކޮމާންޑްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކެވެ

ޢުލަތުގެ މާލީއްޔަތާއި މިގޮތުން މިކޮމާންޑްގެ ދަށުން ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް އާއި، ދަ    

ތަޢާރުޒުނުވާހެން މިސަރވިސްގެ މާލިއްޔަތު އޯޑިޓު ކުރުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި މިފަދަ ހުރިހާ 

މިހުރިހާ ކަމެއް ، ކޮމާންޑްގެ ޢާއްމު އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ،ކަމެއްގެ ތަޙްޤީޤް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއި

މިކޮމާންޑްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މިހުރިހާ . ޔުނިޓުތަކަކަށް މިކޮމާންޑް ވާނީ ބެހިފައެވެ ށްޓަކައިކުރުމަ

  . ޔުނިޓުތަކެއް އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ
 

  ތަޞައްވުރު 
 

އެންމެ  ދުނިޔޭގެއިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި، މިކޮމާންޑުގެ ތަޞައްވުރަކީ     

ކުރިއެރުވުމަށް  ށް މިސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްއާއި އެއްފެންވަރަ ރިވެތި އާދަކާދަ ގެންގުޅޭކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި 

   .މަގުދެއްކުމެވެ
  

  މަޤްޞަދު 
 

މިދާއިރާ އާއި ގުޅޭގޮތުން  މިކޮމާންޑުގެ މަޤްޞަދަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި    

އެހެނިހެން މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު މިންގަނޑުތަކާއި އެންމެ ފަހުގެ ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ކަންތައްތައް ބަދަލު ކުރުމަށް  ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭމިސަރވިސްގައި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުންހޯދުމާއި، 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއި، ރާވާ ނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ބޭ

ލާފުވާ އެމިންގަނޑުތަކާއި ޚިދެމެހެއްޓުމާއި މާއި، ފުރިހަމައަށް ސާފުކޮށްދިނުމުވައްޒަފުންނަށް  އެމިންގަނޑުތަކުގެ މުހިއްމުކަން

  .ޤަވާއިދުން ތަޙްޤީޤްކުރުމެވެ ތައްމުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ
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  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް  .1
 

މޯލްޑިވްސް ' މިސަރވިސްގައި މިހާރުވެސް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް ހިނގާނީ ޑްއެ    

ތައް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބްރާންޗް/ސެކްޝަން/ޓްޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ހުރިހާ އިދާރީ ޔުނި

އެޕްރޮސީޖަރގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާ . ގައިވާ ގޮތަށެވެ) AD/MPS/02/2009: ނަމްބަރ(ބަލަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރ 

  . ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެވަގުތު ކޮމާންޑްގެ ހެޑް އަންގަވާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ
 

 

  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ޔުނިޓް  .2
 

 

ޤަވާޢިދަށް ޤާނޫނާއި  ނަކީމުވައްޒަފުންމިޔުނިޓަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

ގެތެރޭގައި ހެދިފައިވާ އެންމެހާ ފުލުހުން އަދިިފުލުހުންގެ ކޯޑްއޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ، 

ޒަފުން މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި މުވައް، ކަށް ހެދުމަށާއިބަޔަ އަހުލުވެރިވެފައިވާ ސްތަކަށްޤަވާޢިދުތަކަށާއި، އޯޑަރ

ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙް  ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ އެގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުމަށް އަދި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވާ

  .ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ
       

  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
  ޓަރ ކުރުންމޮނީ  2.1

  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުރިހައި ކޮމާންޑްތަކާއި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި ޔުނިޓްތަކުން މަސައްކަތް      

އެތަންތަން ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޕްރޮސީޖަރއާއި އެއްގޮތަށްތޯ ކުރަމުންދަނީ 

ފް ކޮންޑަކްޓާއި، ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮބެލުމާއި، 

އަދި . އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މިޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން އެމާހައުލުތަކަށް ގޮސް މޮނިޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ

ސުވާލުކޮށް، އެމީހުން ޤަވާޢިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިހުރި މިންވަރު  މުވައްޒަފުންނާ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ

ފަރާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  މިކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފްވާ. ލަންވާނެއެވެބަ
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އިޞްލާޙްގެންނަ އަދި އެއާ ގުޅިގެން . ލިޔުމުން ފޮނުވައި އެކަންކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށް ފުރުޞަތުދޭންވާނެއެވެ

  .ވެމިންވަރާއި އަންނަ ބަދަލު މޮނިޓަރކޮށް ބަލަންވާނެއެ

 މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  2.2
  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް 

ގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި 

ޤަވާޢިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ޤާނޫނާއި 

  .ހިންގަންވާނެއެވެ

ވެރި ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ޔުނިޓްގެ ޕްރޮސީޖާގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާ ޙާލަތެއް މެދު:  ނޯޓް

އެވަގުތަކު ހިންގެވުމާއި  ސްޓޭންޑަރޑް ކޮމާންޑް ނިންމާނީ އެތިކަލް ވެއްޖެނަމަ އެކަމަކަށް ގޮތެއް

 .ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތެވެ
 

  ޕޮލިސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޔުނިޓް  .3
 

ފަރާތަކީ މިޔުނިޓުގެ ހެޑަކަށް އެވަގުތަކު ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ އިސް މިޔުނިޓުގެ ޒިންމާ އުފުލާ 

މިޔުނިޓުގެ . ޒިންމާ އުފުލާނީ އެމުވައްޒަފެކެވެ ނަމަވެސް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ . މީހެކެވެ

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެވަގުތެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން ހޯދާ،  ، މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައިތް ދުމަޚިދެނެގަތުމާއި، ފުލުހުންގެ 

ތަށް ފުލުހުން ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް މަސައްކަތް ކުރާނޭ ގޮ ދެކިގެންކަމެއްގެ ގޮތުގައި  އެންމެ މުހިއްމު ރައްކާތެރިވުމަކީ

މިކަން ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދިނުމާއިތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮހިއްވަރު ދިނުމާއި،  ބައްޓަންކޮށް އެކަމަށް

 މަލު ކުރާގޮތްތައް ހޯދައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެވަގުތަކުކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ފުލުހުން ޢަ

   .ކުރުމެވެރިހާ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ހުފުލުހުން އެންމެ އެކަށޭނަ މިންގަނޑަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި 
 

  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  3.1
 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް  3.1.1

 .ކުރުމާއި އެކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

މިސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި،  3.1.2

އެއްގޮތަށް  ގޮތުންހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭހިއުމަން ރައިޓްސް ޤާނޫނާއި 

ހެދިފައިވާ ނާއި ހިއުމަންރައިޓްސްގެ ޤާނޫ، މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއެޅުމާއި

 .ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންޤަވާޢިދުތަކާ 

 .މިސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުން 3.1.3



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  11 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާ ދެމެދު  3.1.4

 .ޖެހޭ ހުރިހައި މުޢާމަލާތެއް ކުރުންކުރަން

 ،އާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއިހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 3.1.5

 ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެންޖަމް  ންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާއި

ގުޅިގެން  އެފަރާތްތަކާ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި

 .މަސައްކަތް ކުރުން

ނަވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ސާފުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަން 3.1.6

އި، މިސަރވިސްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފޮނުވުމާބަރާބަރަށް އެމަޢުލޫމާތުތައް  މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށް،

ފަރާތްތަކާއި، މި ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ގެ ތެރެއިން އެކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރު ކޮށްދިނުމަށް 

 .އެދޭފަރާތްތައް ހާޟިރުކޮށް ދިނުން

 

  ގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކުރާގޮތްމައި  3.2
 

 

ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭގޮތުން  3.2.1

 .ކުރުމާއި އެކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 

ޤައުމީ އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން  ޞިލް ކުރުމަށްޓަކައިޙާމިކަން 

ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އަދި އެމަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވެމުންދާ 

އްޞަކޮށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ވަކިން ޚާ. ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ

ހުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤައުމުތަކުގެ ފުލު

ށް އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި އެފަދަ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުލުހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަ ،ސާކޮށްދިރާ

  . ހިންގަންވާނެއެވެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމާއިއެކު ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުުރިއަށް ގެންދިޔުމުން 

ކިހާ އަގުހުރި މަސައްކަތެއްކަން  ލިބޭނެ ޙަޤީޤީ ފަސޭހަތަކާއި ފައިދާތަކާއި މިކުރެވެނީ

ތައްޔާރުކޮށް ބެހުމާއި،  ފަދަ ތަކެތިވިސްނައިދިނުމަށްޓަކައި، ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ދަށުން ލީފްލެޓްސް

   .ބާއްވަންވާނެއެވެއެންގުންތައް އެންގުމާއި، ބައްދަލުވުންތައްވެސް 
  

ކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި، މިސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަ 3.2.2

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭގޮތުންހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ހިއުމަންރައިޓްސްގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް   ،މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއެޅުމާއި

  .ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  12 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ކުރުމާއިއެކުގައިތޯ ރައްކާތެރިމިސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްްޤުތައް 

ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުތަކަށް ގޮސް ބަލާ އެކަމުގެ ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން ބެލުމުގެ ގޮތުން 

  .ރުކޮށްދޭންވާނެއެވެފޯޔުނިޓުގެ ހެޑަށް މަޢުލޫމާތު ބަރާބަރަށް 

ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އަރައިގެންފިކަމަށް މަސައްކަތް  ންގެފުލުހު

އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު މިޔުނިޓަށް  ހިނދެއްގައިބޭނުން ވެއްޖެ އެކަން ރިޕޯޓްކުރަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން 

ރުކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯފޯރުކޮށްދޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް 

ތުގެ ގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ބަލަންޖެހޭ މިންވަރާއި ފުލުހުންގެ މަސައްކަ އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ

ކުރަންޖެހޭ  ވެރިކަމާއިއެކު ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިއިންސާފު

މަސައްކަތުގެ ފުލުހުންގެ އަދި . އްޔިތުންނަށްވެސް އަންގަންވާނެއެވެކަން ސާފުކޮށް ރަކަންތައްތައް ހުންނާނެ

ން ހިގައިދިޔަގޮތް އެކަމީހާއަށް އެމީހަކަށް އޮޅިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ  ކަމެއް ހިގައިދިޔަގޮތްގޮތުން 

  .ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ގެ މަސައްކަތް ކުރެވެނީ މިދާއިރާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ވިހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯދާ، ފުލުހުން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ޤާނޫނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ 

ގެ ގެނައުމު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައްބެލުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާކޮށް، 

   .އެވެމަސައްކަތް ކުރަންވާނެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ ފާހަގަ ވުމުން 

އެކަމެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބެލުމަށްފަހު، 

   .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ
 

 .އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުން މިސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 3.2.3
 

ފުލުހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަކީވެސް އިންސާނުންކަމާއި 

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން ޢާންމުންނަށް 

ޢާއްމުންގެ ތެރޭގައި . ކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެއޮޅުންފިލުވައިދީ ހޭލުންތެރި

  . ނާއިމެދު އުފެދިފައިވާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ކުޑަކޮށް ނެތިކުރުމަށް މިއީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެފުލުހުން

ގެން ކުރިމަތިވާ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ފުލުހެއްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅި

ފުލުހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ރައްޔިތުންގެ ޙާދިޘާއެއްގައި 

ތަޙްޤީޤުކޮށް  އެއްބީދައިންންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ތުހުުމަތުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ އި

އެފަރާތަކާއިމެދު ޚިލާފުވެފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކާ ފުލުހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަ އަދި. ބަލަންވާނެއެވެ

  . ޤަވާއިދުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނެއެވެ

މިއްޔަތުކަން ޙައްޤުތަކަށް އަހަ ންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އިންސާނީފުލުހުންނަށް އި

ންގެވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައްވާ ކަން ދޭންޖެހޭ މިންވަރު ވިސްނައިދޭން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި، ފުލުހު



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  13 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ހަނދުމަކޮށްދީ، ފުލުހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައި އެފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރާއި 

   .ންވާނެއެވެއެކަން ކުރާނެ ގޮތް ފުލުހުންނަށް ސާފުކޮށް އަންގައިދޭ
 

ބެލެހެއްޓުމާއި،  މޮނީޓަރކޮށްންތައް ފުލުހުން ޑިއުޓީގައި އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ގެއްލު 3.2.4

 .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އެފަރާތްތަކަށް 

 

ފުލުހުން ޑިއުޓީގައި އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ނަފްސާނީ، ޖިސްމާނީ އަދި ޖިންސީ 

ބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކައް ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކަށް ލިއަނިޔާތަކާއި، މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބެންޖެހޭ 

ޔުނިޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ހޯދައިދިނުމާއި، މިފަދަ ކަމަކުން /ޑިޕާރޓްމަންޓް/ޙައްޤުތައް، ކަމާގުޅޭ ކޮމާންޑް

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި، އެމީހެއްގެ ޙާލަތާ (ކުރިމަތިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ ކުރިމަގަށް 

އެއްވެސް ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވޭތޯ ) ޅޭ ސެކްޝަނަކަށް މީހާ ބަދަލުކުރުން ފަދަނުގު

ބޭސްފަރުވާ އަދި މިފަދަ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ދިގުމުއްދަތަކަށް . ބަލައި މޮނީޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ

ގުތަނަވަސް ކޮށްދިނުމާއި، އެފަދަ ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފެއްނަމަ އެމުވައްޒަފެއްގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމަށް މަ

 .ފަރުވާއެއް ޤަވާޢިދުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާ ދެމެދު  3.2.5

 .ކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި މުޢާމަލާތެއް ކުރުން
 

ސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއާ ދެމެދު ހިއުމަން ރައިޓް

ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ކުރަންވާނީ އެކަމަށް ވަކި މުވައްޒަފެއް ކަޑައަޅައި، މިޔުނިޓުގެ ދަށުން 

މެއްގައިވެސް މިގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކޮންމެ ކަ. ހުރިހާކަމެއް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ

 .ން މިޔުނިޓުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެއެމުވައްޒަފަކަށް އެގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަ
 
 

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި  3.2.6

މްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އިންސާނީ ޙައްގުތައް ޙިމާޔަތް ކުރާ އެކިއެކި ޖަ، އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި، އިންސާނީ ގުޅިގެން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ 

ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި 

 . ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

  

ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެފަރާތްތަކުން ފުލުހުންނަށް މިދާއިރާއާ 

ހޯދައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމުގެ   ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް

އްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ބާއްވަންޖެހޭ ބަ، ހޯދުމުގައި އަދި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު. މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  14 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އަދި ، ންގެ އަދަދާއި ތަން ކަނޑައެޅުމުގައިމީހުގަޑިތައް ކަޑައެޅުމާއި އެބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ 

ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތައް  މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭމުވައްޒަފުންނަށާއި 

  . ރަކާތް ތެރިވާނީ މިޔުނިޓުންނެވެއިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަ

ދިމާވާން ޖެހެނީ ކީއްވެގެން ކަމާއި،  ކަންއެފަދަ ކަން ކަމުގައިފުލުހުންގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ކަން

އެކަށީގެންވާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަދު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ކަންއެކަން

  .އެވެފޯރުކޮށްދޭންވާނެމިންވަރަށް 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ސާފުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ  3.2.7

މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށްދީ، އެމަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުވުމާއި، މިސަރވިސްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ 

 ފަރާތްތަކާއި، މި ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރު ކޮށްދިނުމަށް

 .އެދޭފަރާތްތައް ހާޟިރުކޮށް ދިނުން

  

. ހޯދައި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެމަޢުލޫމާތެއް އެއެދުނު ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 

އި ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ތެރޭގައި ހުރިހާ ފުލުހުންގެ ޢިއްޒަތާ ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ

މާނަ ކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ، އެކަމަކީ ވަކި ފުލުހަކަށް ނިސްބަތްވާކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް، ހުރިހާ 

  .  ފުލުހުންނަށް ބަދުނާމު ލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ބޭނުން ނުކުރެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަންވާނެއެވެ

ސްގެ ފަރާތުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންއިން މީހަކު މިސަރވި

އެދިފައިވާ އެދުމަކީ ޞައްޙަ އެދުމެއްކަން ޔަގީން ކުރުމަށްފަހު، ޞައްޙަ ، ޙާޟިރު ކުރަން އެދިއްޖެނަމަ

ޙާޟިރުކޮށް  ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަން އެދޭ ތާކަށް

ކޮމިޝަނުން އެމީހަކާއިމެދު ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެވޭނީ ގެންދެވޭ މީހާ އާއިއެކު ދާ ފުލުހުންގެ . ދެވޭނެއެވެ

  .ކުރިމަތީގައި ހުރިހާ ކެމެއްވެސް ފެންނަ ގޮތަށެވެ

ދުނު އެދުން ޞައްޙަތޯ އެއެ، އެދިއްޖެނަމަމިސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް ޙާޟިރުކުރަން ކޮމިޝަނުން 

އެމުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނަށް . އަންގަންވާނެއެވެޞައްޙަނަމަ، އެމުވައްޒަފަކަށް ޙާޟިރުވާން  ،ބެލައި

ބެލުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ފުލުހެއް ނުވަތަ  ދާގޮތްކަންތައްތައް ޙާޟިރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ނެގޭއިރު 

   .ބަލަންވާނެއެވެ ޙާޟިރުވެއެތަނަކަށް އެފުލުހަކާއެކު ފުލުހުންތަކެއް 
  

  

  

  
  ރެފަރެންސް

ކާއި މިޕްރޮސީޖަރގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ބަލައިގެން، އެޤާނޫނުތަ

  . ތަޢާރުޒުނުވާ ގޮތަށެވެ
1. The UN Code Of Conduct For Law Enforcement Officials 

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  15 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  އިންޓާރނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް  .4
 

މިޔުނިޓަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އުފުލޭ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތަކާއި 

މުވައްޒަފުން ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤްކޮށް އެކުށެއްގެ ބާވަތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 .އެޅުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ

 

  އިންޓާރނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
 

   ހުށަހެޅުން މައްސަލަ 4.1
  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ "މިޔުނިޓަށް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ 

 ގެ" ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް އެކަންކަމާމެދު  މުވައްޒަފުންނާމެދު ކުރެވޭ 

 މިޔުނިޓަށް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް. ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ 5

އެތިކަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑްގެ  ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއް ނުވަތަ އެޝަކުވާއެއް

  .ޑާޓާބޭސްއަށް އެންޓްރީކުރަންވާނެއެވެ

 މައްސަލަ ޙަވާލުކުރުން 4.2

 
 ނުވަތަ އެމައްސަލައެއް، ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ޔުނިޓަށްމި

 ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ވެރިއަކަށް ޙަވާލުވެހުރި ހިންގުމާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް ލަސްނުކޮށް އެޝަކުވާއެއް

މަސައްކަތް ކުރާނީ މި މިއެއީ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްނަމަ . ވާނެއެވެ ދަންނަވަން ފަރާތަކަށް

ނޫންނަމަ އެޝަކުވާއެއްގެ  .ޔުނިޓުންނެވެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ 

  .މައުލޫމާތު ލިބުނު މުވައްޒަފަކު ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ވެރިޔަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 ޝަކުވާތައް ނުވަތަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ އިންޓާރނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓަށް

، ދެންނެވުމުން ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ވެރިއަކަށް ޙަވާލުވެހުރި ހިންގުމާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް

ތަޙްޤީޤު   .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ އޭނާ ފަރާތެއް ކުރާނެ ތަޙްޤީޤު ބަލައި އެޝަކުވާތައް ނުވަތަ އެމައްސަލަތައް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓުން އެމައްސަލަތައް ނުވަތަ އެޝަކުވާތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުން، 

  . ބެލުމަށް ކަނޑައެޅުއްވިފަރާތާއި ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

  

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  16 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ކުރުން ތަޙްޤީޤް 4.3
    

 ތަޙްޤީޤުކޮށް އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ ޝަކުވާތައް ނުވަތަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭމިޔުނިޓަށް 

 އެކަން ކައިވާޞިލްވުމަށްޓަ ޙަޤީޤަތަށް ޝަކުވާގެ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ހުށަހެޅިފައި އަދި. ނިންމަންވާނެއެވެ

 މަސައްކަތް ކަށްމަތީދަރަޖައަ އެންމެ ތަންދޭ ޤާބިލިއްޔަތު ލަޔާޤަތާއި ފަރާތެއްގެ ވާލުކުރެވޭޙަ ބެލުމަށް

  .ކުރަންވާނެއެވެ

 އަދި ޤަރީނާ، ކާއިއްހެ ހޯދަންޖެހޭ، ބެލުމުގައި ޝަކުވާތައް ނުވަތަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މި ޔުނިޓަށް

 ވާލުކުރެވޭޙަ ބެލުމަށް އެމައްސަލައެއް ކުރާނީ ދިރާސާތައް ކާއިތަހޯދުން އެންމެހާ  މައްސަލާއާ ގުޅޭ

 ތަޙްޤީޤަށް އެކު ލަފާޔާއި ވެރިންގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ކުރުމުގައި ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެވުނު އަދި. ފަރާތުންނެވެ

 މައްސަލަ. ޒިންމާއެކެވެ ކުރާފަރާތުގެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމަކީ މަސައްކަތް ހަމަޖަސަން ކަމެއް ހުރިހައި ބޭނުންވާ

 ނިންމުމަށްޓަކައި ގޮތެއް މައްސަލައާއިމެދު، ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް ތަޙުޤީޤު، ންމުމުނި ތަޙުޤީޤުކޮށް

 މަތިން ގޮތެއްގެ ނިންމަވާ ވެރިއަކު. ވާނެއެވެ ދަންނަވަން ވެރިއަކަށް ހުންނެވި އެވަގުތަކު ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި

، ނިންމަވައިފިނަމަ ފޮނުވަން މައްސަލައެއް ބޯޑަށް ޑިސިޕްލިނަރީ. ވާނެއެވެ ޢަމަލުކުރަން މެދު މައްސަލައާއި

 ބޯޑަށް ޑިސިޕްލިނަރީ، ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ ވެރިއަކު ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނުވަތަ ފަރާތް ތަޙުޤީޤުކުރި އެމައްސަލަ

 ޖަވާބުދާރީ ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ބޯޑުން ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައާއިމެދު ހުށަހަޅައި މައްސަލަ ، ޙާޟިރުވެ

   .ވާންވާނެއެވެ

މިޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް 

ތަޙްޤީޤްކުރާނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސުން މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް 

  .ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓަކުންނެވެ

ގެ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ، އެކު ލަފަޔާއި ގެބޯޑު ޑިސިޕްލިނަރީ ނިމުމުން އިގެ ތަޙްޤީޤްމައްސަލަ

 އެވަގުތަކު ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ދަންނަވާނީ ކޮމިޝަނރއަށް އްއެންޑޯޒްމަންޓް ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލަތަ

 މަތިން ގޮތުގެ ނިންމަވާ ކޮމިޝަނަރ އަދި .ތެކެވެފަރާ ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ވެރިއަކު ހުންނެވި

  .ވާނެއެވެ ޢަމަލްކުރަން މެދު އެމައްސަލައަކާއި

  ނިންމުން ގޮތް  4.4
  

    .ދާނެއެވެމަލުކުރެވިގޮތްނިންމުމުގައި، ދެގޮތަކަށް ޢަ މި ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް            

 މައްޗަށް ހަޤީޤަތެއްގެ އެއްވެސް އެމައްސަލައަކީ ކުރުމަށްފަހު ތަޙްޤީޤް މައްސަލަ 4.4.1

 މައްސަލަ ނުވަތަ ސާބިތުވާނަމަ ތަޙްޤީޤަށް ނޫންކަމަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ

 ބޯޑަށް ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަ  ނުވާނަމަ ލިބިފައި ޤަރީނާ ހެއްކާއި ކުރެވޭވަރަށް ސާބިތު



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  17 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އެތިކަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް  ލައެމައްސަ ކުރާފަރާތުން ތަޙްޤީޤް، ބަދަލުގައި ފޮނުވުމުގެ

 މައްސަލަތައް މިފަދަ. ދަންނަވާނީއެވެ ވެރިއަކަށް ހަވާލުވެހުރި ހިންގުމާއި ކޮމާންޑް

 ނާޅައި ވަޅުޔައިތުރުފި، ދެންނެވުމުން ވެރިއަކަށް ހަވާލުވެހުރި ހިންގުމާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް

ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް  ނުވަތަ އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބުމުން ކުރުމަށް ފައިލް މައްސަލަ

 ފޮނުވުމަށްވެސް ބޯޑަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ. ނިންމިދާނެއެވެ ބޭއްވުމަށް

 .ނިންމިދާނެއެވެ

 ހުރިހާ އެމައްސަލައެއްގެ ރިޕޯޓަކާއެކު ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު ތަޙްޤީޤް މައްސަލަ 4.4.2

 .ފޮނުވާ ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ ބޯޑަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ލިޔެކިއުންތައް

ނިންމުމަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ އެންޑޯޒްމަންޓް ހޯދަންޖެހޭ  ބޯޑުގެ އަދި

 ދަންނަވައި އަށް ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ ލަފާއާއިއެކުބޯޑުގެ ނިންމުމެއްނަމަ 

 .ނީއެވެޢަމަލުކުރާ ނިންމަވާގޮތުގެމަތިން ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ

  

   އެޅުން ފިޔަވަޅު 4.5
  

 މިޑިޕާރޓްމަންޓުން ނިންމައިފިނަމަ އަޅަން ފިޔަވަޅު މައްސަލައަކަށް އެއްވެސް

 ރިސޯސް ހިޔުމަން ތަފްޞީލް އެމައްސަލައެއްގެ، ކުރުމަށްފަހުފުރިހަމަ  ޖެހޭ ކަންތައްތައްފުރިހަމަކުރަން

 ފޮނުވަން ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ވަކިކޮށް ވަޒީފާއިންއަދި .  ފޮނުވަންވާނެއެވެ އަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް

 ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭ އެމައްސަލައިގައި، ފޮނުވައި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ނިންމައިފިނަމަ

އަދި ވަޒީފާއިން . ވާނެއެވެއަންގަން  ށްޑިޕާރޓްމަންޓަ ރިސޯސް ހިޔުމަން ޓަކައި ވަކިކޮށްދިނުމަށް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   7ކުރި ސަބަބު ލިޔުމުން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކި 

ޑިސިޕްލިނަރީ  .މި އެންގުން އަންގާނީ  ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ  .އަންގަންވާނެއެވެ

ބޯޑުގެ ނިންމުމަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ މަގާމު ދައްކުރުން ކަމުގައިވާނަމަ  އެކަން 

  .އެންޑޯޒްމަންޓް ހޯދަންވާނެއެވެ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރގެ

  ކުރުން ފައިލް މައްސަލަ 4.6
  

 ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން އެހެން މައްސަލައެއް ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅޭ 4.6.1

 އެމައްސަލައެއް ފަރާތަކަށް ވެފައިވާވާލުޙަ ހިންގުމާއި ޕާރޓްމަންޓްމިޑި ބަަލަމުންދާނަމަ

 ފައިކްކުރަން އެމައްސަލައެއް އަންގައިފިނަމަ ފައިލްކުރުމަށް އެފަރާތުންންނަވައި، ދަ

 .ވާނެއެވެެ

ގޮތާއި އެއާ ގުޅިގެން އެޅޭ ނިންމަވާ  ބޯޑުން ޑިސިޕްލިނަރީ ނިންމެވުމަށް އްސަލަމަ 4.6.2

  .ފިޔަވަޅަކާއި ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަރާބަރަށް ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  18 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ފައިލްކުރަންވާނީ މައްސަލަތަށް ކުރެވޭ ސްކޭ ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅޭ 4.6.3

 އެމައްސަލައެއްގެ އަދި. ތަނެއްގައެވެ ފައިވާޅިކަޑައެ އެކަމަކަށް ނުވަތަ އާރ.ސީ.ބީ

   .ންވާނެއެވެފައިލްކުރަ އެފެއާޒްގައި އިންޓާރނަލް ފޯމުު ރަޖިސްޓަރ ސްކޭ

ޙާލަތެއް  އިންޓާރނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓްގެ ޕްރޮސީޖާގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާ: ނޯޓް 

 މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެކަމަކަށް ގޮތް ނިންމާނީ އެތިކަލް ސްޓޭންޑަރޑް ކޮމާންޑު

 .ވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތެކެވެޙަ އެވަގުތަކުހިންގެވުމާއި 

 އިންޓާރނަލް އޯޑިޓް ޔުނިޓް  .5
 

 

އިންޓާރނަލް އޯޑިޓް ޔުނިޓަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެތިކަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް 

މިޔުނިޓަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކާއި ޔުނިޓްތައް . ކޮމާންޑްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ

އަދި ސްޓޭޝަންތަކުން ކުރާ ފައިސާގެ އެކި މުޢާމަލާތްތަކާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ހަރުމުދަލާއި، ތަކެއްޗާއި، 

އޮޑިޓްކޮށް އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙް ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  ޢާލަތްތަކާއި ވަސިލަތްކާއި ސާމާނު

  .އެޅުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ
  

  އިންޓާރނަލް އޯޑިޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
 

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މާލިއްޔަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  5.1

 ޤާނޫނާއި އެއްގޮތައް ކުރޭތޯ ބެލުން 
  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  އެއްފަހަރުމިޔުނިޓުން ކޮންމެ އަހަރަކު      

ކޮމާންޑްތަކާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި އަދި ޔުނިޓްތަކުން މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަނީ 

އަދި ރިޕޯޓް . ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތައްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

މިގޮތުން މި ޤާނޫނާއި . ރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނަރ އަށާއި ފައިނޭންސް ޑިޕާ

ޚިލާފުކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޓާރނަލް 

  .އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

   ނީލަމަށް ފޮނުވޭ ތަކެތި ބެލުން  5.2
  

ން ނީލަމަށް ފޮނުވޭތަކެތި އަހަރުގެ އެކި ފަހަރު މަތިން ބަލާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއި

އަދި ނީލަމަށް ފޮނުވާ ތަކެއްޗަކީ، ނީލަމަށް ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް . ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ

ނީލަމަށް އަދި . ތަކެތިތޯބަލައި، ނީލަމަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އެތަކެތީގެ ފޮޓޯ ނަގަންވާނެއެވެ ފޮނުވޭ

އާއި އެމުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު، އިންވެންޓްރީގައިވާގޮތަށް، އެކުލެވޭ ރިޕޯރޓެއް ފޮނުވޭ މުދަލުގެ ފޮޓޯ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  19 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

. މިރިޕޯޓް ކޮމިޝަނަރ އަށާއި ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

  .ންނަގޮތް ހިމަނަން ވާނެއެވެއަދި މިރިޕޯރޓްގައި ނީލަމަށް ފޮނުވޭ މުދަލާއި ބެހޭގޮތުން މި ޔުނިޓަށް ފެ

 ޑް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި، ޔުނިޓް އަދި ސްޓޭޝަންތަކަށް ތަކެތި ހޯދުން ކޮމާން  5.3
 

ތަކާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި، ޔުނިޓްތަކުން އެތަންތަނަށް ބޭނުވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ޑްކޮމާން

ނޭސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން، ޚާއްޞަކުރެވައިވާ ފޯމް ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ފައި

ޞީލް މި ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ތަފްއަދި އެތަންތަނުން . އެފޯމްގެ ކޮޕީ މިޔުނިޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

އަދި އެއެއްޗަކީ އެއެދުނު . މިތަކެއްޗަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާތަކެތި ތޯ ބަލަންވާނެއެވެ ޔުނިޓުން ބަލައި

އެތަނަކަށް ދިނުމަށް  އެތަކެއްޗަކީ ބަލައި،ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ދިނުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއްތޯ 

ފަހު، ތަކެތި ރުމަށްނުފެންނަނަމަ، ދޭން ނުފެންނަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަމާގުޅޭ ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކު

  .ފަރާތަށާއި ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ 

އިންޓާރނަލް އޯޑިޓް ޔުނިޓުން މިސާރވިސްގެ  :ވޭ ދަތުރުގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުންކުރެ

ކަޑައެޅޭ  ދުވަހުގެތެރޭ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު 05އެކިމަރުކަޒުތަކަށް ކުރާ އޯޑިޓް ދަތުރުތަކުގެ ރިޕޯޓް 

 .ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

އިންޓާރނަލް އޯޑިޓް ޔުނިޓްގެ ޕްރޮސީޖާގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރި :  ނޯޓް

ވެއްޖެނަމަ އެކަމަކަށް ގޮތް ނިންމާނީ އެތިކަލް ސްޓޭންޑަރޑް ކޮމާންޑާ އެވަގުތަކު 

 .ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތެކެވެ

  ތައްތަކުގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތްކޮށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންޚާއްޞަ   5.4

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރގައި ފާހަަގަ ކުރެވިފައިނެތް އެއްވެސް 

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ކުރިއަށްގެންދާނީ އެތިކަލް ސްޓޭޑަރޑްސް ކޮމާންޑްގެ ހެޑް 

 .ންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެއަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، ހެޑް އަ
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  ސްޕެޝަލިސްޓް ކްރައިމް ކޮމާންޑް
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  ސްޕެޝަލިސްޓް ކްރައިމް ކޮމާންޑް
  

  

ސްޕެޝަލިސްޓް ކްރައިމް ކޮމާންޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޖިނާޢީ ކުށުގެ 

ދެނެގަނެ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، ފޮނުވަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ އަދިވެސް މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، 

 .އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމާންޑެކެވެ

 :މިކޮމާންޑްގައި ހިމެނެނީ

  ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް؛ .1

  ޑްރަގް އެންފޯރސްމެންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް؛ .2

  އިންޓާނަލް އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް؛ .3

  ؛ފޮރެންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓް .4
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  ތަޢާރަފް 

ގަޑިއިރުން ބަދަލުވާ ގޮތަށް ޑިޔުޓީ  08މިޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޑިޔުޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ 

 .އޯ އެއް ހުންނާނެއެވެ.ހަމަޖެހިފައިވާތީ ކޮންމެ ޑިޔުޓީއެއްގައިވެސް ޑިޔުޓީ އައި

  
 

  މަޤްޞަދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޖިނާޢީ ކުށުގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަޤުސަދަކީ 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ، މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، ތަޙުޤީޤްކޮށް

  . ް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް ފޮނުވުމެވެފޮނުވުމާއި، އެހެނިހެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައ
  

 

  ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑު

ޓް .1  .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނި

 .އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް ޖެނެރަމް .2

 .ޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓްފެމިލީ އެން .3

 .ންޑް އޯގަނައިޒް ކްރައިމް ޔުނިޓްސީރިއަސް އެ .4

 .ކޮމޭޝިއަލް ކްރައިމް ޔުނިޓް .5
 

 

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް .1
 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ' މިސަރވިސްގައި މިހާރުވެސް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ   

ބްރާންޗް ތައް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރ /ސެކްޝަން/ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ހުރިހާ އިދާރީ ޔުނިޓް

ވިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެޕްރޮސީޖަރގައި ފާހަގަ ކުރެ. ގައިވާ ގޮތަށެވެ' )AD/MPS/02/2009: ނަމްބަރ(

  .އެވަގުތު ކޮމާންޑްގެ ހެޑް އަންގަވާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ

  

  
 

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  24  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް .2
 

ޝަން ޔުނިޓު އޮތުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ފޭރުމުގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭ        

  .ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޚްޤީޤުކުރުމެވެމައްސަލަތަކާއި 

  އްޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަ
  

 ތަޚްޤީޤްކުރުން ބަލާ މައްސަލަތައް ރުމުގެފޭ 2.1
 

) ފޯނުންނާއި، ޓޯކީން(ހުށަހަޅާ ފޭރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ކޮމާންޑް ސެންޓަރުން ގުޅާ 

އެވައްކަމެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ތަނަކަށް ދިޔުމަށް އެދުމުން އެވަގުތަކު ޑިޔުޓީގައި ހުންނަ ޑިޔުޓީ 

ޕަބްލިކް  .އޯ އެސީންއަކަށް އެޓެންޑްވާނީ ޝިފްޓް ކޮމަންޑަރަށް އެމައުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހުއެވެ.އައި

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓަށް ހާޟިރުވެ، ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ، 

އޯ .ކުރުމުން ޑިޔުޓީ އައިޙަވާލުއެމައްސަލެއްގެ ބަޔާންނެގުމަށްފަހު، އެމައްސަލަ މިޔުނިޓަށް ޔުނިޓުން 

ކު ޑިޔުޓީ ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީއަކާއި އެމައްސަލައެއް ޑިޔުޓީ ރިޕޯރޓްގައި ހިމެނުމަށްފަހު، ކޭސްގަނޑާއި އެ

  . އެކު ޔުނިޓް އިންޗާރޖުގެ އިންޓްރޭއަށް މައްސަލަ ލާންވާނެއެވެ

  

 ސީން އަށް އެޓެންޑްވުން 2.1.1

 

އާއްމު . އޯ ސީންއަށް އެޓެންޑްވާނީ ނޯޓް ފޮތަކާއި، ގަލަމެއް ހިފައިގެންނެވެ.ޑިޔުޓީ އައި

އޮންނަނީ އައުޓް ޑޯ ސީން އާއި އިންޑޯ ސީން  އުފެދިފައިގޮތެއްގައި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސީން 

އޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން .އެހެންކަމުން އައުޓް ޑޯ ސީންތަކާއި، އިންޑޯ ސީންތަކުގައި އައި. އެވެ

އެއީ ފޭރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންޑޯ ސީންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި . ދޭންޖެހޭނެއެވެ

 .ތަފާތުވާކަމެވެ ސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގޮތްއައުޓް ޑޯ ސީންތަކުގައި މަ
 
 

  ންފޭރުމުގެ އިންޑޯ ސީ 2.1.2
 

ފޭރުމުގެ އިންޑޯ ސީންތަކަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންންސް ހޯދުމަށް ފަސޭހަވާނެ 

އެހެނީ މިފަދަ ސީންތަކަކީ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގެ ތެރެއަށްވަދެ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއްދީގެން . ސީންތަކެކެވެ

ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެންވަދެ ހިންގާފައިވާ ފޭރުމުގެ އަމަލަކަށްވާތީ އެފަދަ ސީނަކަށް ވީވަރަކަށް ނުވަތަ 

އިތުރު ބަޔަކު ވަނަނުދީ ސީން ކޯޑްންކޮށް ސީން ސާރޗްކުރުމާއި އެކު ސީނުން އެވިޑެންސް ހޯދުމުގައި 

  - :އޯ ސަމާލުވާންޖެހޭކަންތައްތަކަކީ.ސީން އައި
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އެކު ފިންގަރޕްރިންޓް އަދި ފުޓްޕްރިންޓް ލިބޭތޯ ބެލުން އަދި  ސޯކޯގެ އެހީތެރިކަމާއި 2.1.2.1

  .ސީން ފޮޓޯނެގުން

 ވީ އެއް ހުރިތޯ ބަލާ ވީޑިޔޯ ފުޓޭޖެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން.ޓީ.ސީ.އެއްވެސް ސީ 2.1.2.2

ފޭރެންވަން މީހާ ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ސީނަށް  2.1.2.3

އައި އެފަދަ އެވިޑެންސެއް ލިބިފައިވާނަމަ،  ދޫކޮށްފަ ދިޔަތޯ ބަލާ ހޯދުން

 .ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އެވިޑެންސް ކަލެކްޓްކޮށް މައްސަލައާއި އެޓޭޗްކުރުން

ފޭރެންވަދެފައިވަނީ ތަނެއް ހަލާކުކޮށްގެންކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ ތަނެއް ހަލާކުކުރުމަށް  2.1.2.4

އެވިޑެންސެއް ފެނޭތޯ އެސީން ބަލާ އެއްވެސް އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ އެފަދަ 

 .ސާރޗްކުރުން

ތަނުގެ ތެރޭގައި ހުރި އެއްވެސް އެއްޗަކާއި ފޭރެންވަން މީހާ ކުޅެ ގެއްލުންދީފައިވޭތޯ  2.1.2.5

 .އާއި ތަނުން މަދުވަނީ ކޮންތަކެއްޗެއްތޯ ބެލުން

މަންޒަރުދުން ބަޔަކުވޭތޯ ބަލާ އޮޅުން ފިލުވުމާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްވޭތޯ ބަލާ  2.1.2.6

  .އޮޅުން ފިލުވުން

  

 ފޭރުމުގެ އައުޓް ޑޯ ސީން 2.1.3
 

ފޭރުމުގެ އައުޓް ޑޯ ސީންތަކަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް ހޯދުމަށް 

އެހެނީ މިފަދަ ސީންތަކަކީ މަގުމަތިން ނުވަތަ އާއްމުކޮށް ގިނަ . އެހާފަސޭހަވާނެ ސީންތަކެއް ނޫނެވެ

ހުންނަ ތަކެތިން ނުވަތަ މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހެއްގެ ބަޔަކު ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި 

އެގޮތުން ބަލާއިރު މަގުމަތީގައި ޕާރކްކޮށްފައިހުންނަ ވެހިކަލް ހުއްޓުވާ . އަތުން ފޭރިފައިވާތީއެވެ

އެހެންކަމުން މިފަދަ ސީންތަކުން . ފޭރުމާއި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންގެ އަތުން ފޭރުން ހިމެނެއެވެ

ށް ދަނގޫވުމާއި އެކު ސީން ކޯޑްންކޮށް ސީން ސާރޗްކުރަން ތަންކޮޅެއެވިޑެންސް ހޯދަން އު

އެހެނީ މަގުމައްޗަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި މީހުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ ތަނަކަށްވާތީ . އުދަނގޫވެދާނެއެވެ

މަގުމަތީގައި ފޭރިގެން އުޅޭއިރު ގިނަ ފަހަރަށް އަނިޔާވާ މީހާ ނުވަތަ މުދާ ގެއްލުނު މީހާ ބަލާނީ 

ލިބޭ އަނިޔާ ވީވަރަކުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭރޭމީހުން ޑިމާންޑްކުރާ އެއްޗެއް ނުވަތަ  އޭނާއަށް

އެއީ އެމުދަލެއް ނުދޭން ގަދަހަދާފިނަމަ، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ގިނަ ފަހަރަށް . މުދަލެއް ދިނުމަށެވެ

ށް ބެލެވެނީ ފައިސާ އާއި މިފަދަ ސީންތަކުގައި އާންމުކޮށް ފޭރިފައިވާކަމަ. އަނިޔާވެދާނެކަމަށް ބަލާފައެވެ

އެއީ އެފަދަ ތަކެއްޗަކީ އާއްމުކޮށް މަގުމަތީގައި އުޅޭއިރު . މޮބައިލް ފޯނު އަދި ވޮލެޓްފަދަ ތަކެއްޗެވެ

އޯ އަށް މިފަދަ ސީން އެއް ކޯޑްންކޮށް އެވިޑެންސް .އައި. މީހުން ގެންގުޅޭނެ ތަކެއްޗަށްވާތީއެވެ

ހައްދުގައި ތިބި އާއްމުންގެ ބަޔެއްގެ ފުށުން ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެސީން ސާރޗްކުރުމަށް އެސަރަ
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އުދަނގުލެއް ކުރިމަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި ބެކަޕެއްގެ ގޮތުގައި ސަޕޯރޓިން ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ 

  . އެހީތެރިކަން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

  

  -:އޯ ސަމާލުވާންޖެހޭކަންތައްތަކަކީ.މިފަދަ ސީންތަކުގައި އައި

  

ންގަރޕްރިންޓް އަދި ފުޓްޕްރިންޓް ލިބޭތޯ ބެލުން އަދި ސޯކޯގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ފި 2.1.3.1

 .ސީން ފޮޓޯނެގުން

ވީ އެއް ހުރިތޯ ބަލާ ވީޑިޔޯ .ޓީ.ސީ.އެސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ސީ 2.1.3.2

ފުޓޭޗެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން އަދި ފުލުހުންގެ ކެމެރާ ނެތް ސަރަހައްދެއްނަމަ 

ވީ އެއްހުރިތޯ ބަލާ އެފަދަ .ޓީ.ސީ.ބޭރަށް ސީއެސަރަހައްދުގެ އެއްވެސް ގެއެއްގެ 

 .ޑީޔޯ ފުޓޭޗު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ކެމަރާއެއްހުރިނަމަ ވީ

ފޭރުނުމީހާ ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ސީނަށް ދޫކޮށްފަ  2.1.3.3

ދިޔަތޯ ބަލާ ހޯދުން އައި އެފަދަ އެވިޑެންސެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ހަމަޖެހިފައިވާ 

 .އުސޫލުގެ ދަށުން އެވިޑެންސް ކަލެކްޓްކޮށް މައްސަލައާއި އެޓޭޗްކުރުން

ފޭރިފައިވަނީ ތަނެއް ހަލާކުކޮށްގެންކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ ތަނެއް ހަލާކުކުރުމަށް  2.1.3.4

އެއްވެސް އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ އެފަދަ އެވިޑެންސެއް ފެނޭތޯ އެސީން ބަލާ 

 .ސާރޗްކުރުން

ވޭތޯ ބަލާ އޮޅުން ފިލުވުމާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްވޭތޯ ބަލާ މަންޒަރުދުން ބަޔަކު 2.1.3.5

 .ން ފިލުވުންއޮޅު

  

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ، އަމަލުކުރާނެ ގޮތް 2.1.4
 

އޯ ސީންއަށް އެޓެންޑްވާއިރު، ފޭރުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ .ޑިޔުޓީ އައި

އަދި . ހަކަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަންވާނެއެވެހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ، އެމީހަކު ވީއެންމެ އަވަ

އެފަދަ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް 

އަދި . ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާ، ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ

  .ޤަށް ހައްޔަރުކުރާނީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަންތައް ނިންމުމަށްފަހުއެވެޙްޤީތައެފަދަ މީހަކު 
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 ލޫމާތު އެއްކުރުން މަޢު 2.1.5

 
އޯ ސީންއަށް އެޓެންޑްވުމަށްފަހު، އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުޚަލާގައި އޭނާގެ .ޑިޔުޓީ އައި

. މައުލޫމާތު ނޯޓުކުރުމެވެމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހިނގައިގެން އުޅޭ ފޭރުމުގެ މައްސަލައާއި ބެހޭ ފުރިހަމަ 

  :މައުލޫމާތު ތަކަކީ ނެއެގޮތުން ނޯޓުކުރާ

  
 

  ފޭރުން ހިނގައިގެން އުޅޭ ތަނުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނޯޓުކުރުން   2.1.5.1
  

ފޭރުން ހިގައިގެން އުޅެނީ ގެއެއްނަމަ، އެގޭގެ އެޑްރެސް އާއި މަގުގެ 

އަދި ފޭރުން ހިގައިގެން އުޅެނީ ފިހާރައެއް ނުވަތަ އޮފީހެއް ނުވަތަ  .ކުރަންވާނެއެވެނަންނޯޓ

އެނޫންވެސް އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާ ތަނެއްނަމަ، އެފަދަ ތަނުގެ ނަމާއި، އެތަނެއް ހުރި 

އަދި އި، އެތަނާއި ބެހޭ ކުރު ތަފްސީލެއް ވެ ހުރި މީހެއްގެ ނަމާޙަވާލުއެތަނަކާއި ، މަގަކާއި

ހަލާކުކޮށްލައިގެންތޯ އާއި، ތަނެއް ހަލާކު ކޮށްފައިވާނަމަ، ފޭރިފައިވަނީ ތަނެއް 

   . ޗްކުރަންވާނެއެވެސްކީން ސްކެއަދި  . ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެގޮތް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ 

  

  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ނޯޓުކުރުން  2.1.5.2
 

މާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އާއި، މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މީހެއްނަމަ، އެމީހާގެ ނަ

ގުޅޭނެ ފޯން ކާރޑް ނަމްބަރާއި، އުފަންތާރީޚް އާއި .ޑީ.މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް އާއި، އައި

އަދި މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ތަނަކުންނަމަ، އެތަނުން މައްސަލަ . ނަމްބަރެއް ނޯޓްކުރާނީއެވެ

މީހެއްތޯއާއި، އެމީހާގެ ދާއިމީ ހުށަހަޅާ މީހާގެ ނަމާއި، އެމީހާއަކީ އެއޮފީހުގެ ކޮންމަޤާމެއްގެ 

ކާރޑް ނަމްބަރާއި، އުފަންތާރީޚް އާއި .ޑީ.އެޑްރެސް އާއި، މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް އާއި، އައި

  . ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެގުޅޭނެ ފޯން ނަމްބަރެއް 

   
 

  ފޭރުމުގައި ގެއްލިފައިވާ ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނޯޓުކުރުން   2.1.5.3
  

ފޭރުމުގައި ގެއްލިފައިވަނީ ކޮންކޮން އެއްޗިއްސެއްތޯ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގައި 

މިގޮތުން ގެއްލުނު ތަކެތިކަމަށް ބުނާ ތަކެތީގެ ބްރޭންޑާއި، . ރާނީއެވެނޯޓްކުއަހައިގެން 

  .  ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ ކުލައާއި، އެއެއްޗެއްގެ އަގާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު، ވައްތަރާއި
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އޮޅުން ވޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްވޭތޯ އަހާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ތުހުމަތުކުރެމައްސަލަ  2.1.5.4

  ފިލުވުން

  

ފޭރުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް 

ނުވަތަ . ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ ވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެފަދަ މިހުންނާއި ބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލުމާތު

އްގެ ފޮޓޯ ދެއްކުމުން އެން އެކަނި އެނގޭ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެފަދަ ބައެމީހުންގެ ވަނަ

އެނގޭނެތޯ އަހައި އޮޅުން ފިލުވުމަށްފަހު، ފޮޓޯ ދެއްކުމުން އެނގޭނެކަމަށް ބުނާނަމަ، މައްސަލަ 

ޤަށް ހާޟިރުވުމުން އެމީހާއަށް ޔުނިޓުގައި އޮންނަ ފޮޓޯ އަލްބަމް ތަޙްޤީހުށަހަޅާ ފަރާތް 

  .ބަލަންވާނެއެވެމަތުކުރެވޭ މީހާ އެނގޭތޯ ދެއްކުމަށްފަހު، ތުހު
  

  މަންޒަރު ދުއްބަޔަކު ވޭތޯ ބަލާ އޮޅުންފިލުވުން  2.1.5.5

  

ކު ހުރިނަމަ، އެމީހުންނާއި ބެހޭ ހިނގި މަންޒަރު ދުށްބަޔަަސާ ފޭރުމުގެ ހާދި

އަދި . ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެފުރިހަމަ މައުލޫމާތާއި، އެމީހުންނަށް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރެއް ނަގާ 

 .ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެއެމީހުންނަށް މަންޒަރު ފެނުނު ގޮތުގެ ކުޑަ ތަފްސީލެއް ހޯދާ 
   

 ލޫމާތު ލިބޭތޯ ބެލުންން ނިންމާލުމަށް ފަހު އިތުރު މަޢުސީ 2.1.6
 

 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނޯޓުކުރުމަށްފަހު، އަދި ސޯކޯއިންގެ 

ފޭރެން (މަސައްކަތުން އެއްވެސް ފިންގަރޕްރިންޓް އެއް ނުވަތަ މައްސަލާގައި އެއްވެސް ޤަރިނާއެއް 

) ބޭނުންކުރި އާލާތެއް ނުވަތަ ފޭރެން ވަންބަޔަކު ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މާއްދީ ޤަރީނާއެއް

ޤަށް އެއްޗެއް ތަޙްޤީފައިވާނަމަ، އެފަދަ އެއްޗެއް ސީންއިން ނެގުމަށްފަހު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ލިބި

މިހުރިހާ މައުލޫމާތަކާއި، ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި އެކު ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހޯދާ  .ނަގަންވާނެއެވެ

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކުރެވެން އޮތް  ޤު ކޮށްދޭނެކަމަށާއި، ގެއްލިފައިވާ ތަކެތި ހޯދާ ދިނުމަށް ފުލުސްތަޙްޤީ

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގައި ބުނެދިނުމަށްފަހު، ސީން 

ޑަރަށް މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ނިންމާލުމަށްފަހު، ޑިޔުޓީ އޮފިސަރ ޔުނިޓް އިންޗާރޖަށާއި، ޝިފްޓް ކޮމާން

ނަމްބަރު ހޯދުމާއި އެފަދަ .އައި.އީ.އެމް.މަ އެފޯނެއްގެ އައިއަދި ފޯނެއް ގެއްލިފައިވާނަ .ދޭންވާނެއެވެ

މައުލޫމާތެއް ލިބެން ނެތްނަމަ ފޯނު ފޭރުނުއިރު އެފޯނުގައި އިން ސިމް ނަމްބަރު ނޯޓްކޮށް 

 . ތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެމިމައުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެފޯނު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފަރާ

 
 
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  29  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 )ޔުނިޓު އިންޗާރޖުގެ އަރިހުގައި(މައްސަލަ ދެންނެވުން ކޮމެޓީގައި  2.1.7
 

ސީން އިން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ޔުނިޓަށް އެނބުރި އައުމަށްފަހު، މައްސަލަ 

އެމައްސަލަކާއި ގުޅިގެން ސީން އިން ލިބިފައިވާ ) މައްސަލައަށް ވަކި ކޭސް ނަމްބަރެއް ދެވޭ(ކޭސްކޮށް 

އެއަށްފަހު މައްސަލައިގެ . އޯ ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކުރެއެވެ.ޔުޓީ އައިމައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ޑި

ޓު އިންޗާރޖަށް މައްސަލަ ކޭސްގަނޑާއި އެކު މިދެންނެވި ރިޕޯރޓް އެޓޭޗްކުރުމަށްފަހު، ޔުނި

  . ދަންނަވަންވާނެއެވެ
 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ މަރުޚަލާ 2.1.8
 

މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެމީހަކު އުޅޭ އެޑްރެސް ނޭނގޭނަމަ، 

ނުވަތަ އެމީހަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ނޭނގޭނަމަ، އިންޓަރނަލް އިންޓަލިޖެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި 

އެޑްރެސް  އެފަދަ މީހަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި އުޅޭ .އެދެވިދާނެއެވެއެދިގެން އެމީހަކު ހޯދުމަށް 

އެނގުމުން ޔުނިޓް އިންޗާރޖަށާއި، ޝިޕްޓް ކޮމާންޑަރަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އޭނާ 

އަދި އެގެއެއް ބަލާ . އުޅޭއެޑްރެސްއަށް ގޮސް ބަލާފާސްކުރުމުގެ ކޯޓުއަމުރެއް ހޯދަންޖެހެއެވެ

ސޯކޯ އާއި އެކު  ޤު ޓީމެއް އެމީހަކު އެޅޭ ގެ ބަލާފާސްކުރުމަށްތަޙްޤީފާސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން 

އެގޮތުން އެގެއަށް ގޮސް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އުޅޭތޯ އަހައި އޮޅުން ފިލުވާ  .ދާންވާނެއެވެ އެގެއަކަށ

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހުރިނަމަ، އެމައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގެ ބަލާފާސްކުރަން ބޭނުންކަމަށް ބުނެ، ގޭ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ  .ފާސްކުރާނީއެވެޟިރުގައި ގޭ ބަލާމީހުންގެ ހުއްދައާއި އެކު ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ހާ

މީހާ އެވަގުތު ގޭގައި ނޫޅޭނަމަ، އެގޭގައި އެވަގުތު ހުރި އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއި އެކު އެގޭ 

  . ށާނީއެވެބަލާފާސްކުރަން ފަ
  

 މީހާ އާއި، އުޅޭ ތަން ބަލާފާސްކުރުން 2.1.9
 

ޅިފައިވާ މައްސަލާގައި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އުޅޭ އެޑްރެސް އިން ހުށަހެ

އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ، އެތަނެއް ވީޑިޔޯ ކުރުމާއިއެކު ފޮޓޯނެގުމަށްފަހު، އެމީހުންގެ 

 .ރާނީއެވެހާޟިރުގައި އެއެއްޗެއް އެތަނަކުން ނެގުމަށްފަހު، އެވިޑެންސް ކަލެކްޓިންގ ބޭގަށްލާ ސީލްކު

އި، ދުވަހާއި، ގަޑި ތަކެއްޗާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި، ނެގުނު ތަނާމިގޮތުން ސީލްކުރާއިރު، އެ

އަދި  .މީހުންނާއި ސުވާލުކުރަންވާނެއެވެ އަދި އެތައްޗާއި ބެހޭ ގޮތުން އެގޭ .ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ

އެލިޔުމުގައި  .ކެތި ނެގިކަމަށް ލިޔުމެއް ދޭންވާނެއެވެފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގުނު ތަ

ހޭ މައުލޫމާތާއި، ތަކެތި ނެގި ތާރީޚާއި ކީއްކުރަންކަމާއި، ތަކެތި ނެގި ފުލުސް ނެގިތަކެއްޗާއި ބެ

އަދި އެވިޑެންސް ބޭގުގައި އެގެއާއި އެވަގުތަކު  .ގެ ނަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާންވާނެއެވެއޮފިސަރެއް

 . އްގެ ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެވެ ހުރި މީހެޙަވާލު



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  30  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ކުރުމުގެ މަރުޚަލާމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި ރައްކާ 2.1.10
 

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި ޔުނިޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ޔުނިޓުގައި 

ޗެއް އެހެންކަމުން އެމީހަކާއި އެތަކެއް. ވުމަށް ވަކި ޚާއްސަ މީހަކު ހުންނާނެއެވެޙަވާލުއެތަކެއްޗާއި 

ކުރުމުން ޙަވާލުމިގޮތަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފަށް  .ކުރާނީއެވެޙަވާލު

މިގޮތަށް  .ފައިވާ ތަނުގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެވެޔުނިޓުގައި އެފަދަ ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ހަމަޖެހި

ފޮތުގައި  ޚާއްސަ ރައްކާކުރާއިރު، އެފަދަ ތަކެތި ނޯޓުކުރުމަށް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި

  .ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ

  

 ޤަށް ބަންދުކުރުމާއި ހައްޔަރުކުރުންތަޙްޤީތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް މައްސަލައިގެ  2.1.11
 

ޤަށް ހައްޔަރުކުރުމަށް ތަޙްޤީމައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހޯދުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ 

ގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭނީ ޖިނާއީ ކުށެއް . ގެ ދަށަށް އެމީހަކު ގެންދެވޭނެއެވެފުލުހުންގެ ބެލުމު

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު . ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ 66އިޖުރާޢަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

  .ހައްޔަރުކުރާނަމަ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެމީހަކާއި މެދު އަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  

މެސެޖު ނަމްބަރު ޖެހުމާއި  ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކުރާ މައްސަލައިގެ 2.1.11.1

ޑީ ކާރޑް ލިންކްގައިވާ .އެކު އެމައްސަލައަކުން އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް އައި

 .މީހާ ސާރޗްކޮށް އެމީހާ ވަގުތީ ހައްޔަރަށްލުން

މިލިޔުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާޢާތާއި . ހައްޔަރުކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ދިނުން 2.1.11.2

. ބުނެފައިވާ ކަންކަން ހިމެނޭ ލިޔުމެކެވެވަނަ މާއްދާގައި  70ބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 

 -:މިލިޔުމުގައި އަންގަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ
 

 އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭކަން، 2.1.11.2.1

 އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭ ސަބަބު، 2.1.11.2.2

 އެމީހަކު ގެންދެވޭ ތަން، 2.1.11.2.3

 ހަނުހުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާކަން، 2.1.11.2.4

ހައްޤު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ  2.1.11.2.5

 .ލިބިގެންވާކަން

ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމުގެ ކުރިން ކުށާއި  2.1.11.3

ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހާއާއި ހުރި ގުޅުން ހިމެނޭ އެންމެހާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ޟިރުކޮށް ގައި ފަޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާގަޑިއިރުގެ ތެރޭ 24ހޯދުމަށްފަހު 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  31  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

މިއަމުރު ހޯދުމުގައި . ކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ހޯދަންވާނެއެވެއެމީހަކު ހައްޔަރު

ކުށުގައި ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހާ ފަޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް 

 . ހާޟިރުކުރަންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ފަޑިޔާރު ނެރުމުން  2.1.11.4

 .އެއަމުރު ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ

. މަތުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރަންވާނީ ފަޑިޔާރު ކަނޑައަޅާތަނެއްގައެވެތުހު 2.1.11.5

ގޭބަންދުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަޑިޔާރު ނިންމާފައިވާނަމަ އެފަދައިން 

ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަޑިޔާރު . އަމަލުކުރަންވަނެއެވެ

 . ނިންމާފައިވާނަމަ، އެފަދައިން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

އާރު އަށް .ސީ.ގަޑިއިރުތެރޭގައި ބީ 03ޓު އަމުރު ލިބުމުން ލަސްވެގެން ކޯ 2.1.11.6

 .އެއަމުރުފެކްސްކޮށް މައްސަލާގައި މީހާ ދާއިމީކުރަންވާނެއެވެ
 

 އްޤުތައްހުންނާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙަހައްޔަރުކުރެވޭ މީ 2.1.12
 

ހިނދު ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައްޔަރުކުރެވޭ  48ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

  .)ލިބެންޖެހޭނެއެވެ. (ބަންދުކުރެވޭ ހިނދު ތިރީގައިވާ ހައްޤުތައް އެމީހަކަށް ލިބިދޭންޖެހެއެވެ
 

އަދި . އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ވަގުތުން އެމީހަކަށް އަންގަންވަނެއެވެ 2.1.12.1

ބަބު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަ 24ގިނަވެގެން 

  .އެވެއެމީހަކަށް ދޭންވާނެލިޔުމުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ : ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުު 2.1.12.2

އަދި . އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ހައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާކަން އަންގަންވާނެއެވެ

ލަސްކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި އެމީހަކު 

ވުނު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވުނު މައްސަލައެއް ނިމޭންދެން އެހައްޔަރުކުރެ

ޤާނޫނީވަކީލުގެ އެހީތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް 

 .ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގާދިނުން ފިޔަވާ އިތުރު އެހެން : ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤު 2.1.12.3

ށް ލިބިގެންވާ ހައްޤެއްކަން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއްނުދީ ހަނުހުރުމަކީ އެމީހަކަ

 . އެމީހަކަށް އަންގާ އެހައްޤު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވޭ ތަނެއް އެމީހަކަށް އަބަދުވެސް : ގެންދެވޭތަން ބަޔާންކުރުން 2.1.12.4

އަދި ހައްޔަރުކުރެވޭ ތަން ބަދަލުވާނަމަވެސް އެކަން . އަންގަމުންދާންޖެހޭނެއެވެ

  . ށް އަންގަންވާނެއެވެއެމީހަކަ
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  32  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ވުމުން ހައްޔަރާއިމެދު ގޮތް ނިންމުންޤު ފުރިހަމަތަޙްޤީ 2.1.13
 

ޤު ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮސެކިޔުޓާރ ޖެނަރަލް ތަޙްޤީއާއި ބެހޭ ސަލާގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާމައް

އޮފީހަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އޭނާގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފަޑިޔާރަށް 

ޤު ނިމުމުން ތަޙްޤީ. ފަޑިޔާރު ނިންނާ ގޮތެއްްގެ މަތިން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ށަށް ބަދަލުކުރާނަމަ އެކަމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ އެސްގެ ބެލުމުގެ ދަ.އާރު.ޕީ.ޑީ

  . މިއިދާރާގެ ފަރާތުން ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ
 

 ކުރާ ގޮތްފައިވާ ތަކެއްޗާއި މެދު ކަންތައްމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ގެނެސް 2.1.14
 

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޔުނިޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި އޭގެ ވެރިފަރާތަށް 

ނުވަތަ . ޤަށް ޔަޤީންވުމުންނެވެތަޙްޤީކުރަނީ އެއީ އޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އެއްޗަކަށް ޙަވާލު

ކުރަނީ ޙަވާލުކުރާނަމަ، އެއެއްޗެއް ޙަވާލުމިފަދައިން އެއެއްޗެއް . ޔަޤީންކޮށްދިނުމުންނެވެ

. އަދި މިފަދަ ތަކެތި ނޯޓުކުރުމަށް ޔުނިޓުގައި ވަކި ޚާއްސަ ފޮތެއް އޮވެއެވެ. ޔުމުންނެވެޔެކިލި

ވެރިފަރާތް ޔަޤީން ނުވާތަކެތި ޝަރުޢީ  .ށް އެމީހަކު ލައްވާ ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެއެފޮތުގައި ނޯޓު ކޮ

އި ބަަލަހައްޓާ އުސޫލަށް މަރުޚަލާއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިމެންދެން ޔުނިޓުުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ

  .އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
 

މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ޔުނިޓު އިންޗާރޖުގެ އަރިހުގައި މައްސަލާގައި  2.1.15

  ގޮތް ނިންމުމަށް ދެންނެވުން
 

ޤު ފުރިހަމަ ވުމުން އެމައްސަލައަކާއި މެދު ގޮތް ތަޙްޤީހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ 

އެމައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް  .ޗާރޖުގެ އަރިހުގައި ދަންނަވަންވާނެއެވެނިންމުމަށް، ޔުނިޓު އިން

ހުށަހަޅައިގެން ކުށެއް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައެއް 

އަދި އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ކުށެއް  .ޅުމަށް ނިންމޭނެއެވެޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް ހުށަހެ

ބިތުވާ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައަކާއި ގުޅޭ އިތުރު ހެއްކާއި ސާ

  .ޤަރީނާ ލިބުމުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް މައްސަލަ ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ
  

  މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބަޔާންތައް ފުރިހަމަކުރުން 2.1.16
 

  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަޔާން  2.1.16.1

 .ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަޔޮޑޭޓާރ ފުރިހަމަ ކުރުންމައްސަލަ  2.1.16.1.1

ކޮންއިރަކު، ކިހިނެއް، ، ކާކު، ކޮންތާކު. (ފަސްކާފު ފުރިހަމަކުރުން 2.1.16.1.2

 ).ކީއްވެ
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 .ޕޮއިންޓް އޮފް އެންޓްރީ، ޕޮއިންޓް އޮގް އެގްސިޓް 2.1.16.1.3

 .ފޭރުނު ގޮތާއި، އެވަގުތުން ފެށިގެން އަމަލުކުރި ގޮތް 2.1.16.1.4

ހަލާކުކޮށްލައިގެންނަމަ، ހަލާކު ކޮށްލާފައިވާ ފޭރިފައިވަނީ ތަނެއް  2.1.16.1.5

 .ކަމަށް ފެންނަ ގޮތާއި، އެގެއްލުމުގެ ތަފްސީލް

 .)އެތަކެތީގެ ފުރިމަ އަގާއި އެކު(ފޭރުނު ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު  2.1.16.1.6

 .ގެއްލުނު އިރު އެތަކެތީގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތް 2.1.16.1.7

 .އެންމެ ފަހުންއެތަން ބޭނުންކުރި ވަގުތާއި ހާލަތު 2.1.16.1.8

 .އްވަނަމަ، އެބަޔެއްގެ މައުލޫމާތުރާތެތުހުމަތުކުރެވޭ ފަ 2.1.16.1.9

ފޭރުނު މީހުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ސީންއަށް ދޫކޮށްފައި ދިޔަކަން  2.1.16.1.10

 .އެނގޭތޯ

 .މަންޒަރު ދުއްބަޔަކު އެނގޭނަމަ، އެބަޔެއްގެ މައުލޫމާތު 2.1.16.1.11

ޤުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ތަޙްޤީމައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ  2.1.16.1.12

 .ފެނިފައިވާނަމަ، އެތަންތައް ބަޔާންކުރުން

މައްސަލާގައި ގެއްލިފައިވާ ތަކެތީގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް  2.1.16.1.13

 .ދައުވާކުރާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކުރުން

  

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން  2.1.16.2

  )އިއުތިރާފުވާނަމަ(
  

ޑީ ކާރޑް ގައިވާ ގޮތަށް .ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ބަޔޮޑޭޓާރ އައި 2.1.16.2.1

ނުވަތަ ޑީ ކާރޑް ގެކޮޕީއެއް ހޯދުން .އައި(ފުރިހަމަ ކުރުން 

 .)އުމުރު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހޯދުން

އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތަނެއް (ފޭރިފައިވާ ގޮތް  2.1.16.2.2

ހަލާކުކޮށްލައިގެންތޯ، އެއްޗެއް ބޭނުންކުރިނަމަ، އެތަކެތީގެ 

ތަފްސީލާއި، އެތަކެތި ހޯދި ގޮތާއި، ފޭރުނު ވަގުތާއި، ތަނާއި، 

  .)ފޭރން ވަންއިރު އެތަން ހުރި ގޮތް

 .ފޭރުމުގައި އިތުރު މީހަކު ބައިވެރިވޭތޯ 2.1.16.2.3

 .ޕޮއިންޓް އޮފް އެންޓްރީ، ޕޮއިންޓް އޮގް އެގްސިޓް 2.1.16.2.4

 .)އެތަކެތީގެ ފުރިމަ އަގާއި އެކު(ފޭރުނު ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު  2.1.16.2.5

 .ފޭރުނު ތަކެތި ހުރިތަން އަދި އެތަކެތީގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތް 2.1.16.2.6
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 އެތަކެތި. (ފޭރުނު ތަކެއްޗާއި މެދު ކަންތައްކުރި ގޮތް 2.1.16.2.7

ޤަށް ދެއްކި ގޮތް، އަދި ވިއްކާފައިވާނަމަ، ތަޙްޤީފޮރުވާފައިވާނަމަ، 

އެތަކެތި ވިއްކި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭނަމަ، އެކަން 

 .)ބަޔާންކުރުން

ޤުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ތަޙްޤީމައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ  2.1.16.2.8

 .ފެނިފައިވާނަމަ، އެތަންތައް ބަޔާންކުރުން

 .އެކަން ބަޔާންކުރުން، ބަދަލުދިނުމަށް އެދޭނަމަ 2.1.16.2.9

 .ފޭރުމުގެ ބޭނުން ނުވަތަ މަޤްޞަދު 2.1.16.2.10

 .ކުށުގެ ރިކޯޑްސް ބެލުން 2.1.16.2.11

  

  )އިންކާރުކުރާނަމަ(

  

ޤަށް އެއްވެސް ބަޔާނެއް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ ނުވަތަ ހަނުހުރުމުގެ ތަޙްޤީ

. ހައްޤު ލިބިގަންފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް އޭނާގެ ބަޔޮޑޭޓާ ޖަހާފައިވާ ބަޔާނެއް ނަގަންޖެހޭނެއެވެ

އަދި އެބަޔާނުގައި އޭނާ ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިގަންކަމުގެ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ 

ނަމަވެސް އެފަދަ ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހުމަށްވެސް . ވާނެއެވެނިޝާންޖަހަން

ޤަށް ދީފައިވާ ތަޙްޤީއިންކާރުކުރާނަމަ އެބަޔާނަކީ އޭނާ ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިގަންކަމަށް ބުނެ 

ޤުކުރި ތަޙްޤީ ބަޔާނެއްކަމާއި އެބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް ލިޔެ

  .މީހާ އާއި އަޑުއެހި ދެމީހުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

  

 މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން  2.1.16.3

ޑީ ކާރޑް ގައިވާ ގޮތަށް .މަންޒަރު ދުށް ފަރާތުގެ ބަޔޮޑޭޓާރ އައި 2.1.16.3.1

ޑީ ކާރޑް ގެކޮޕީއެއް ހޯދުން ނުވަތަ އުމުރު .އައި(ފުރިހަމަ ކުރުން 

 .ންހޯދު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ރަސްމީ ލިޔުމެއް

ފޭރެނިކޮށް ފެނުނުގޮތް ނުވަތަ ފޭރެިގެން ދިޔަމަންޒަރު ފެނުނު   2.1.16.3.2

 .ގުތުން ފެށިގެން އަމަލުކުރި ގޮތްގޮތް ބަޔާންކުރުން، އެވަ

ނގޭނަމަ، އެބަޔެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފޭރުނު މީހާ އެ 2.1.16.3.3

 .މައުލޫމާތު

މައްސަލާގައި ގެއްލުނު އެއްޗެއް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިހާ  2.1.16.3.4

 .ގެންގުޅެނިކޮށް ފެނިފައިވޭތޯ
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 މައްސަލާގައި ގެއްލިފައިވާ ތަކެތި ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން  2.1.16.4

ޑީ ކާރޑް .މައްސަލާގައި ތަކެތި ގަތް ފަރާތުގެ ބަޔޮޑޭޓާރ އައި 2.1.16.4.1

ޑީ ކާރޑް ގެކޮޕީއެއް ހޯދުން .އައި(ގައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުން 

 .)އް ހޯދުންނުވަތަ އުމުރު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ރަސްމީ ލިޔުމެ

ގަތް އެތި ވިއްކި މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނަމަ، އެމީހަކު  2.1.16.4.2

ފޮޓޯ ދެއްކުމުން ، ނުވަތަ އެބަޔަކު ނޭނގޭނަމަ. ބަޔާންކުރުން

 .އެމީހަކު އެނގިއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކުރުން

 .ގަތް އަގާއި، ގަތް ތަކެތީގެ މައުލޫމަތު ފުރިހަމަކުރުން   2.1.16.4.3

ނޭނގޭނަމަ، އެކަން ، އެނގޭތޯގަތް އެއްޗަކީ ވަގުއެއްޗެއްކަން  2.1.16.4.4

 .ބަޔާންކުރުން

 .ގަތީ ކޮންތަނެއްގައިތޯ، އެވަގުތު އިތުރު ބަޔަކު ތިބިތޯ 2.1.16.4.5

އެފަދަ ތަކެއްޗެއް މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް  2.1.16.4.6

ގެންދިޔުމުން ވިއްކާ މީހާގެ ކިބައިން އެތަކެއްޗެއް ގަތުމަށް ޚަރަދުވި 

 .އުވާކުރަން ބޭނުންވޭތޯ ހިމެނުންފައިސާގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަ

ގަތް މަޤްޞަދު ނުވަތަ ގަތްއިރު އެތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ  2.1.16.4.7

 .މިންވަރު

  

  ސީންއަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ބަޔާން 2.1.16.5

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ސިން އަށް ގޮސް ކަންވީގޮތް ތަފްސީލުކޮށް  2.1.16.5.1

 . ބަޔާންކުރުން

 .ޔާންކުރުންމައްސަލާގައި ހެއްކާއި ޤަރިނާ ހޯދި ގޮތް ބަ 2.1.16.5.2

 މައްސަލާގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކުރުން 2.1.16.5.3

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިފައިވާނަމަ، އެތަކެތި  2.1.16.5.4

  .ހޯދި ގޮތް ބަޔާންކުރުން
  

 ބަލާފާސްކުރި ފުލުހުންގެ ބަޔާން  2.1.16.6

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ބަލާފާސްކުރި ތަނާއި އެތަން ބަލާފާސްކުރި  2.1.16.6.1

 . ގޮތުގެ ތަފްސީލް ބަޔާންކުރުން

މައްސަލައާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޤަރީނާ އެއް ލިބިފައިވާނަމަ،  2.1.16.6.2

 .އެތަކެތި ފެނުނު ގޮތް ބަޔާންކުރުން

  .މައްސަލާގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކުރުން 2.1.16.6.3
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 ޤުކުރި ފަރާތުގެ ބަޔާން ތަޙްޤީ 2.1.16.7

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުޚަލާ އިން ފެށިގެން  2.1.16.7.1

 .ކަންތައް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ކުރު ތަފްސީލެއް ހިމެނުން

ހިނގާފައިވާ ކުށާއި ގުޅިގެން ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދި ގޮތުގެ ކުރު  2.1.16.7.2

 .ތަފްސީލު ބަޔާންކުރުން

ޤުގައި ތަޙްޤީއްޗެއް ފެނިފައިވާނަމަ، މައްސަލައާއި ގުޅޭ އެއްވެސް އެ 2.1.16.7.3

 .އެތަކެއްޗެއް ފެނުނު ގޮތް ބަޔާންކުރުން

 .ޤުގައި ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗާއި މެދު ނިންމި ގޮތް ބަޔާންކުރުންތަޙްޤީ 2.1.16.7.4

ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރިނާއާއި އަލީގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މިހާ ހޯދި  2.1.16.7.5

ގޮތުގެ ކުރު  ޤުގެ ކަންތައް ހިނގާ ދިޔަތަޙްޤީގޮތާއި އެއަށް ފަހު 

 .ތަފްސީލެއް ހިމެނުން

 .ޤަށް ފެންނަ ގޮތް ބަޔާންކުރުންތަޙްޤީމައްސަލާގައި  2.1.16.7.6
 

ރ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް މައްސަލަ ރުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިޔުޓަމައްސަލަ ދައުވާކު 2.1.17

  ހުށަހެޅުން
 

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު 

  .ރިޕޯރޓްގައި ހިމެނެންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

 .މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާން 2.1.17.1

 .ދައުވާކުރަނީ އޮފީހަކުން ނަމަ، އޮފީހެއްގެ ބަޔާން 2.1.17.2

 .ހެކިންގެ ބަޔާން 2.1.17.3

 .ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން 2.1.17.4

 .ސީންއަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ބަޔާން 2.1.17.5

 .ފުލުހުންގެ ބަޔާންލާފާސްކުރި ބަ 2.1.17.6

 .ޤުކުރި ފަރާތުގެ ބަޔާންތަޙްޤީ 2.1.17.7

މުދަލަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ވެފައިވާނަމަ، އެފަދަ ތަނެއް ނުވަތަ  2.1.17.8

 .ތަނެއްގެ އެސްޓިމޭޓް 03އެއްޗެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ތަފްސީލުގެ 

 .ފިންގަރޕްރިންޓް ރިޕޯރޓް 2.1.17.9

 .އުމުރުއަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުންބަޔާންނަގާފައިވާ މީހުންގެ  2.1.17.10

 .ވިޑިޔޯ ފުޓޭޖުހުރިނަމަ، އެމައުލޫމާތުވެސް ފޮނުވުން 2.1.17.11

 .މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވާނަމަ، އެފޮޓޯ ހުށަހެޅުން 2.1.17.12
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  މައްސަލަ ފައިލްކުރުން 2.1.18
  

ރުމަށް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ހުރިހާ މަރުޚަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ ފައިލްކު

ޔުނިޓުގެ އިންޗާރޖުގެ އަރިހުގައި ދެންނެވުމުން އެމައްސަލައެއް ފައިލްކުރުމަށް ޔުނިޓު އިންޗާރޖު 

  .އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެނަލް ރިކޯރޑްސްސޮއިކުރުމުން އެމައްސަލައެއް ސޮއިކުރުމަށް ބިޔުރޯ އޮފް ކްރިމި

  

  މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް އެނގުން 2.1.19
  

ވުމުން އެމައްސަލައެއް ދައުވާކުރުމަށް އެޓާރނީ ޖެނަރަލް  ޤު ފުރުހަމަތަޙްޤީމައްސަލައިގެ 

އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނަމަ، އެރިޕޯރޓްގެ ރިފަރެންސް ނަމްބަރު މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ 

ނުވަތަ މައްސަލަގައި  .ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެލިޔުމުގައި ހިމެނުމަށްފަހު މައް

ކާއި ޤަރީނާ ނެތްނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ފައިލުކޮށްފައިވާ ކަން މައްސަލަ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެއް

 .ހަޅާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެހުށަ

 

  ކުރުންޙަވާލުމައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް އިދާރީ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންނަށް  2.1.20
  

  އި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ދައުރުޤުގަތަޙްޤީ

 .އާރަށް ފޮނުވުން.ސީ.ހައްޔަރު ޗިޓާއި، ބަދަލު ޗިޓާއި، ދޫ ޗިޓް ގެ ކޮޕީ ބީ 2.1.20.1

 .އެޓާނީ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވުން 2.1.20.2

މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށް ޔުނިޓް އިންޗާރޖު ނިންމުމުން އެމައްސަލައެއް  2.1.20.3

 .އާރަށް ފޮނުވާފައި އެމައްސަލައެއް ކެނޑުން.ސީ.ބީ

  

 ޤީޤްކުރުންވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޚް 2.2
 

) ފޯނުންނާއި، ޓޯކީން(މާލޭގައި ހުށަހަޅާ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ކޮމާންޑް ސެންޓަރުން ގުޅާ 

އޯ .އެވައްކަމެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ތަނަކަށް ދިޔުމަށް އެދުމުން އެވަގުތަކު ޑިޔުޓީގައި ހުންނަ ޑިޔުޓީ އައި

  . ވާނީ ޝިފްޓް ކޮމާންޑަރަށް އެމައުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހުއެވެއެސީންއަކަށް އެޓެންޑް

  

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓަށް ހާޟިރުވެ، ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެމައްސަލެއްގެ 

ކުރުމުން ޑިޔުޓީ އޮފިސަރ އެމައްސަލައެއް ޑިޔުޓީ ރިޕޯރޓްގައި ޙަވާލުބަޔާންނެގުމަށްފަހު، އެމައްސަލަ މިޔުނިޓަށް 

ހިމެނުމަށްފަހު، ކޭސްގަނޑާއި އެކު ޑިޔުޓީ ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީއަކާއި އެކު ޔުނިޓް އިންޗާރޖުގެ އިންޓްރޭއަށް 

   .ލާންވާނެއެވެމައްސަލަ 
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  ސީން އަށް އެޓެންޑްވުން 2.2.1
  

އާއްމު . އޯ ސީންއަށް އެޓެންޑްވާނީ ނޯޓް ފޮތަކާއި، ގަލަމެއް ހިފައިގެންނެވެ.ޑިޔުޓީ އައި

އޮންނަނީ އައުޓް ޑޯ ސީން އާއި އިންޑޯ  އުފެދިފައިގޮތެއްގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސީން 

ބޮޑަށް އޯ ވަރަށް .އެހެންކަމުން އައުޓް ޑޯ ސީންތަކާއި، އިންޑޯ ސީންތަކުގައި އައި. ސީން އެވެ

އެއީ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންޑޯ ސީންތަކުގައި . ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ

  .މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި އައުޓް ޑޯ ސީންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަފާތުވާކަމެވެ

  

  ވައްކަމުގެ އިންޑޯ ސީން 2.2.2
 

ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންންސް ހޯދުމަށް ފަސޭހަވާނެ ވައްކަމުގެ އިންޑޯ ސީންތަކަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި 

އެހެނީ މިފަދަ ސީންތަކަކީ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގެ ތެރެއަށްވަދެ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއްދީގެން . ސީންތަކެކެވެ

ނުވަތަ ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެންވަދެ ކޮށްފައިވާ ވައްކަންތަކަކަށްވާތީ އެފަދަ ސީނަކަށް ވީވަރަކަށް 

ދީ ސީން ކޯޑްންކޮށް ސީން ސާރޗްކުރުމާއި އެކު ސީނުން އެވިޑެންސް ހޯދުމުގައި އިތުރު ބަޔަކު ވަނަނު

  - :އޯ ސަމާލުވާންޖެހޭކަންތައްތަކަކީ.ސީން އައި

ސޯކޯގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ފިންގަރޕްރިންޓް އަދި ފުޓްޕްރިންޓް ލިބޭތޯ ބެލުން އަދި ސީން  2.2.2.1

 .ފޮޓޯނެގުން

 .ވީޑިޔޯ ފުޓޭޗެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރުންވީ އެއް ހުރިތޯ ބަލާ .ޓީ.ސީ.އެއްވެސް ސީ 2.2.2.2

ވައްކަންކުރަންވަން މީހާ ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ސީނަށް  2.2.2.3

ދޫކޮށްފަ ދިޔަތޯ ބަލާ ހޯދުން އައި އެފަދަ އެވިޑެންސެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ހަމަޖެހިފައިވާ 

 .އި އެޓޭޗްކުރުންއުސޫލުގެ ދަށުން އެވިޑެންސް ކަލެކްޓްކޮށް މައްސަލައާ

ވައްކަންކުރުމަށް ވަދެފައިވަނީ ތަނެއް ހަލާކުކޮށްގެންކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ ތަނެއް  2.2.2.4

ހަލާކުކުރުމަށް އެއްވެސް އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ އެފަދަ އެވިޑެންސެއް ފެނޭތޯ 

 .އެސީން ބަލާ ސާރޗްކުރުން

ރަންވަން މީހާ ކުޅެ ތަނުގެ ތެރޭގައި ހުރި އެއްވެސް އެއްޗަކާއި ވައްކަންކު 2.2.2.5

 .ގެއްލުންދީފައިވޭތޯ އާއި ތަނުން މަދުވަނީ ކޮންތަކެއްޗެއްތޯ ބެލުން

މަންޒަރުދުން ބަޔަކުވޭތޯ ބަލާ އޮޅުން ފިލުވުމާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްވޭތޯ ބަލާ އޮޅުން  2.2.2.6

  .ފިލުވުން
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  ވައްކަމުގެ އައުޓް ޑޯ ސީން 2.2.3
 

ވައްކަމުގެ އައުޓް ޑޯ ސީންތަކަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް ހޯދުމަށް 

އެހެނީ މިފަދަ ސީންތަކަކީ މަގުމަތިން ނުވަތަ އާއްމުކޮށް ގިނަ . އެހާފަސޭހަވާނެ ސީންތަކެއް ނޫނެވެ

. އެވެބަޔަކު ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ތަކެތިން ކުރާ ވައްކަންތަކަކަށްވާތީ

އެގޮތުން ބަލާއިރު މަގުމަތީގައި ޕާރކްކޮށްފައިހުންނަ ވެހިކަލް ވަގަށް ނެގުމާއި އެފަދަ ވެހިކަލުން ނުވަތަ 

އެހެންކަމުން މިފަދަ ސީންތަކުން އެވިޑެންސް ހޯދަން . އުޅަނދަކުން ކުރާ ވައްކަންތައް ހިމެނެއެވެ

އެހެނީ . ޅަށް އުދަނގޫވެދާނެއެވެއުދަނގޫވުމާއި އެކު ސީން ކޯޑްންކޮށް ސީން ސާރޗްކުރަން ތަންކޮ

މަގުމައްޗަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި މީހުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ ތަނަކަށްވާތީ މަގުމަތީގައި ހުންނަ 

އެއްޗަކުން ވައްކަމެއްކޮށްގެން އެވިޑެންސް ހޯދުމަށް ބަލާއިރު ވައްކަންކޮށްގެން އުޅޭ އެއްޗެއްގައި 

ތުން އެވިޑެންސް ގެއްލިފައިވާކަން މަގުމަތިން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންގެ ފަރާ

އޯ އަށް މިފަދަ ސީން އެއް ކޯޑްންކޮށް އެވިޑެންސް ހޯދުމަށް .ސީން އައި. ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއެވެ

ނުވަތަ އެސީން ސާރޗްކުރުމަށް އެސަރަހައްދުގައި ތިބި އާއްމުންގެ ބަޔެއްގެ ފުށުން އުދަނގުލެއް 

ގައި ސަޕޯރޓިން ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ކުރިމަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި ބެކަޕެއްގެ ގޮތު

  . ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

  -:އޯ ސަމާލުވާންޖެހޭކަންތައްތަކަކީ.މިފަދަ ސީންތަކުގައި އައި

ސޯކޯގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ފިންގަރޕްރިންޓް އަދި ފުޓްޕްރިންޓް ލިބޭތޯ ބެލުން އަދި ސީން  2.2.3.1

 .ފޮޓޯނެގުން

ވީ އެއް ހުރިތޯ ބަލާ ވީޑިޔޯ ފުޓޭޗެއް .ޓީ.ސީ.އެއްވެސް ސީއެސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންގެ  2.2.3.2

ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން އަދި ފުލުހުންގެ ކެމެރާ ނެތް ސަރަހައްދެއްނަމަ އެސަރަހައްދުގެ 

ވީ އެއްހުރިތޯ ބަލާ އެފަދަ ކެމަރާއެއްހުރިނަމަ .ޓީ.ސީ.އެއްވެސް ގެއެއްގެ ބޭރަށް ސީ

 .ޑީޔޯ ފުޓޭޗު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ވީ

ވައްކަންކުރި މީހާ ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ސީނަށް ދޫކޮށްފަ  2.2.3.3

ދިޔަތޯ ބަލާ ހޯދުން އައި  އެފަދަ އެވިޑެންސެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ 

 .ދަށުން އެވިޑެންސް ކަލެކްޓްކޮށް މައްސަލައާއި އެޓޭޗްކުރުން

އް ހަލާކުކޮށްގެންކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ ތަނެއް ހަލާކުކުރުމަށް ވައްކަންކޮށްފައިވަނީ ތަނެ 2.2.3.4

އެއްވެސް އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ އެފަދަ އެވިޑެންސެއް ފެނޭތޯ އެސީން ބަލާ 

 .ސާރޗްކުރުން

މަންޒަރުދުން ބަޔަކުވޭތޯ ބަލާ އޮޅުން ފިލުވުމާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްވޭތޯ ބަލާ އޮޅުން  2.2.3.5

 .ފިލުވުން
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  ތްތުކުރެވޭ މީހާ ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ، އަމަލުކުރާނެ ގޮތުހުމަ 2.2.4
 

އޯ ސީންއަށް އެޓެންޑްވާއިރު، ވައްކަންކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ .ޑިޔުޓީ އައި

އަދި . ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ، އެމީހަކު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަންވާނެއެވެ

މާނީ ގޮތުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެފަދަ މީހަކަށް ޖިސް

އަދި . ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާ، ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ

  .ޤަށް ހައްޔަރުކުރާނީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަންތައް ނިންމުމަށްފަހުއެވެތަޙްޤީއެފަދަ މީހަކު 

  

  ންމަޢުލޫމާތު އެއްކުރު 2.2.5
 

އޯ ސީންއަށް އެޓެންޑްވުމަށްފަހު، އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުޚަލާގައި އޭނާގެ .ޑިޔުޓީ އައި

. މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހިނގައިގެން އުޅޭ ވައްކަމުގެ މައްސަލައާއި ބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނޯޓުކުރުމެވެ

  :މައުލޫމާތު ތަކަކީ ނެއެގޮތުން ނޯޓުކުރާ

  

  .ހިނގައިގެން އުޅޭ ތަނުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނޯޓުކުރުންވައްކަން   2.2.5.1
 

ނަމަ، އެގޭގެ އެޑްރެސް އާއި މަގުގެ ގައިގައިގެން އުޅެނީ ގެއެއްނވައްކަން ހި

އަދި ވައްކަން ހިގައިގެން އުޅެނީ ފިހާރައެއް ނުވަތަ އޮފީހެއް ނުވަތަ  .ކުރަންވާނެއެވެނަންނޯޓު

ނަމަ، އެފަދަ ތަނުގެ ނަމާއި، އެތަނެއް ހުރި ގައިނެއްއެނޫންވެސް އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާ ތަ

ވެ ހުރި މީހެއްގެ ނަމާއި، އެތަނާއި ބެހޭ ކުޑަ ތަފްސީލް ޙަވާލުމަގަކާއި، އެތަނަކާއި 

އަދި ވައްކަން ކޮށްފައިވަނީ ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެންތޯ އާއި، ތަނެއް ހަލާކު  .ނޯޓްކުރަންވާނެއެވެ

  . ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ގޮތް ނޯޓުކޮށް ސީން ސްކެޗްކުރަންވާނެއެވެ، ކޮށްފައިވާނަމަ

  

  .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ނޯޓުކުރުން 2.2.5.2
 

މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މީހެއްނަމަ، އެމީހާގެ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އާއި، މިހާރު 

އުފަންތާރީޚް އާއި ގުޅޭނެ ފޯން ނަމްބަރެއް ، އިކާރޑް ނަމްބަރާ.ޑީ.އުޅޭ އެޑްރެސް އާއި، އައި

އަދި މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ތަނަކުންނަމަ، އެތަނުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާގެ . ނޯޓްކުރަންވާނެއެވެ

ނަމާއި، އެމީހާއަކީ އެއޮފީހުގެ ކޮންމަޤާމެއްގެ މީހެއްތޯއާއި، އެމީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް އާއި، 

ކާރޑް ނަމްބަރާއި، އުފަންތާރީޚް އާއި ގުޅޭނެ ފޯން .ޑީ.އިމިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް އާއި، އަ

 .ނޯޓްކުރަންވާނެއެވެނަމްބަރެއް 
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  . ވައްކަމުގައި ގެއްލިފައިވާ ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނޯޓުކުރުން 2.2.5.3
 

ތުގައި ވައްކަމުގައި ގެއްލިފައިވަނީ ކޮންކޮން އެއްޗިއްސެއްތޯ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާ

މިގޮތުން ގެއްލުނު ތަކެތިކަމަށް ބުނާ ތަކެތީގެ ބްރޭންޑާއި،  .ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެއަހައިގެން 

  . އި ބެހޭ މައުލޫމާތު ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެވައްތަރާއި، ކުލައާއި، އެއެއްޗެއްގެ އަގާ
  

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްވޭތޯ އަހައި އޮޅުން  2.2.5.4

  .ފިލުވުން
 

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ވާކަމަށް  ވައްކަމުގެ

ނުވަތަ އެމީހުންގެ  .ކުރަންވާނެއެވެބުނާނަމަ، އެފަދަ މިހުންނާއި ބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލުމާތު ނޯޓު

ވަނަން އެކަނި އެނގޭ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެފަދަ ބަޔެއްގެ ފޮޓޯ ދެއްކުމުން އެނގޭނެތޯ އަހައި 

ން ފިލުވުމަށްފަހު، ފޮޓޯ ދެއްކުމުން އެނގޭނެކަމަށް ބުނާނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އޮޅު

ޤަށް ހާޟިރުވުމުން އެމީހާއަށް ޔުނިޓުގައި އޮންނަ ފޮޓޯ އަލްބަމް ދެއްކުމަށްފަހު، ތަޙްޤީ

  .ލަންވާނެއެވެތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އެނގޭތޯ ބަ
  

  .ބަޔަކު ވޭތޯ ބަލާ އޮޅުންފިލުވުންށްމަންޒަރު ދު 2.2.5.5
 

ކު ހުރިނަމަ، އެމީހުންނާއި ބެހޭ ފުރިހަމަ ޘާ ހިނގި މަންޒަރު ދުށްބަޔަަވައްކަމުގެ ހާދި

އަދި އެމީހުންނަށް  .ކުރަންވާނެއެވެނޯޓުމައުލޫމާތާއި، އެމީހުންނަށް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރެއް ނަގާ 

 .ކުރަންވާނެއެވެނޯޓުމަންޒަރު ފެނުނު ގޮތުގެ ކުޑަ ތަފްސީލެއް ހޯދާ 

  

  ލޫމާތު ލިބޭތޯ ބެލުންނިންމާލުމަށް ފަހު އިތުރު މަޢުން ސީ 2.2.6
 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނޯޓުކުރުމަށްފަހު، އަދި ސޯކޯއިންގެ 

ވައްކަން (އި އެއްވެސް ޤަރިނާއެއް ކަތުން އެއްވެސް ފިންގަރޕްރިންޓްއެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގަމަސައް

ވައްކަން ކުރަން ވަންބަޔަކު ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މާއްދީ  ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އާލާތެއް ނުވަތަ

ޤަށް ތަޙްޤީލިބިފައިވާނަމަ، އެފަދަ އެއްޗެއް ސީންއިން ނެގުމަށްފަހު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ) ޤަރީނާއެއް

އެކު ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހޯދާ ލޫމާތަކާއި، ލިބިފައިވާ ހެއްކާއިމިހުރިހާ މައު .ނަގާނީއެވެއެއްޗެއް 

ޤު ކޮށްދޭނެކަމަށާއި، ގެއްލިފައިވާ ތަކެތި ހޯދާ ދިނުމަށް ފުލުސް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކުރެވެން އޮތް ތަޙްޤީ

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގައި ބުނެދިނުމަށްފަހު، ސީން 

ޔުނިޓް އިންޗާރޖަށާއި، ޝިފްޓް ކޮމާންޑަރަށް މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ނިންމާލުމަށްފަހު، ޑިޔުޓީ އޮފިސަރ 

ނަމްބަރު ހޯދުމާއި އެފަދަ .އައި.އީ.އެމް.އަދި ފޯނެއް ގެއްލިފައިވާނަމަ އެފޯނެއްގެ އައި .ދޭނީއެވެ
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ލޫމާތެއް ލިބެން ނެތްނަމަ ފޯނު ފޭރުނުއިރު އެފޯނުގައި އިން ސިމް ނަމްބަރު ނޯޓްކޮށް މަޢު

  .މަސައްކަތްކުރާނިއެވެލީގައި އެފޯނު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިމައުލޫމާތުގެ އަ

  

  ވާލުކުރުންސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަށް މައްސަލަ ޙަތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އިންވެ 2.2.7
 

އޯ އަކަށް މައްސަލަ .ޤުކުރުމަށްޓަކައި އައިތަޙްޤީމައްސަލަ ކޮމެޓީގައި ދެންނެވުމުން 

ވިކަމަށް ޙަވާލުކުރުމުން އެމައްސަލައަކާއި ޙަވާލުއަށް މައްސަލަ  އޯ.މިގޮތުން އައި .ކުރެވޭނެއެވެޙަވާލު

ފޮތުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލާގައި އެއްކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށްބަލާ 

އޭގެ ފަހުގައި ސޯކޯ އަށް . ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލާގައި ކޭސް ޑައިރީ އެއް ތައްޔާރުކުރެއެވެ

މީހަކާއި މެޗުވެފައިވޭތޯ  ގުޅައިގެން މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނަގާފައިވާ ފިންގަޕްރިންޓް އެއްވެސް

އެގޮތުން އެއްވެސް މީހަކެއްގެ ފިންގަރިންޓް މެޗުވެފައިވާނަމަ، އެފަދަ މީހަކާއި ބެހޭ  .ބަލާނީއެވެ

މަ، ނަމާއި މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް އާއި އެމީހެއްގެ ކުށުގެ ރިކޯޑްސް ހުރިނަ(މައުލޫމާތު 

ފުޓޭޗުން  އޯލިބިފައިވާނަމަ އެވީޑފުޓޭޗެއް  އޯއަދި ވީޑި. އެއްކުރާނީއެވެ) އެމައުލޫމާތުތައް

އެމީހާ ހޯދުމަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ފެނޭތޯ އާއި އެމީހާ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް

  . މަސައްކަތްކުރާނީއެެވެ

  

  ލާތައް ހޯދުމުގެ މަރުޙަތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް 2.2.8
 

ޑްރެސް ނޭނގޭނަމަ، މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެމީހަކު އުޅޭ އެ

ނުވަތަ އެމީހަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ނޭނގޭނަމަ، އިންޓަރނަލް އިންޓަލިޖެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި 

އެފަދަ މީހަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި އުޅޭ އެޑްރެސް އެނގުމުން  .ނީއެެވެއެދިގެން އެމީހަކު ހޯދުމަށް އެދޭ

ތު ދިނުމަށްފަހު އޭނާ އުޅޭއެޑްރެސްއަށް ގޮސް ޔުނިޓް އިންޗާރޖަށާއި، ޝިޕްޓް ކޮމާންޑަރަށް މައުލޫމާ

އަދި އެގެއެއް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން . ބަލާފާސްކުރުމުގެ ކޯޓުއަމުރެއް ހޯދަންޖެހެއެވެ

އެގޮތުން . ނީއެެވެޤު ޓީމެއް އެމީހަކު އެޅޭ ގެ ބަލާފާސްކުރުމަށް ސޯކޯ އާއި އެކު އެގެއަކަށް ދާތަޙްޤީ

ރެވޭ މީހާ އުޅޭތޯ އަހައި އޮޅުން ފިލުވާ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހުރިނަމަ، އެގެއަށް ގޮސް ތުހުމަތުކު

އެމައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގެ ބަލާފާސްކުރަން ބޭނުންކަމަށް ބުނެ، ގޭ މީހުންގެ ހުއްދައާއި އެކު 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އެވަގުތު ގޭގައި . ވެގޭ ބަލާފާސްކުރާނީއެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ހާޟިރުގައި

އެގޭ ބަލާފާސްކުރަން  ނަމަ، އެގޭގައި އެވަގުތު ހުރި އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއި އެކުނޫޅޭ

 .ފަށާނީއެވެ
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  މީހާ އާއި، އުޅޭ ތަން ބަލާފާސްކުރުން 2.2.9
 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އުޅޭ އެޑްރެސް އިން ހުށަހެޅިފައިވާ ވައްކަމުގައި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ 

ފެނިއްޖެނަމަ، އެތަނެއް ވީޑިޔޯ ކުރުމާއިއެކު ފޮޓޯނެގުމަށްފަހު، އެމީހުންގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް 

ލެކްޓިންގ ބޭގަށްލާ އެވިޑެންސް ކަ، ހާޟިރުގައި އެއެއްޗެއް އެތަނަކުން ނެގުމަށްފަހު

އެތަކެއްޗާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި، ނެގުނު ތަނާއި، ، ލްކުރާއިރުމިގޮތުން ސީ .ސީލްކުރަންވާނެއެވެ

 .މީހުންނާއި ސުވާލުކުރަންވާނެއެވެ އަދި އެތައްޗާއި ބެހޭ ގޮތުން އެގޭ. ނޯޓުކުރެއެވެދުވަހާއި، ގަޑި 

އެލިޔުމުގައި  .ކެތި ނެގިކަމަށް ލިޔުމެއް ދޭންވާނެއެވެއަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގުނު ތަ

ފުލުސް  ނެގިތަކެއްޗާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި، ތަކެތި ނެގި ތާރީޚާއި ކީއްކުރަންކަމާއި، ތަކެތި ނެގި

އަދި އެވިޑެންސް ބޭގުގައި އެގެއާއި އެވަގުތަކު  .އްގެ ނަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާންވާނެއެވެއޮފިސަރެ

  .ހުރި މީހެއްގެ ސޮއިކުރުވަންޖެހޭނެއެވެ ވެޙަވާލު

  

  ލާނެވޭ ތަކެތި ރައްކާކުރުމުގެ މަރުޙަމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ގެ 2.2.10
 

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި ޔުނިޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ޔުނިޓުގައި 

އި އެތަކެއްޗެއް އެހެންކަމުން އެމީހަކާ. ވުމަށް ވަކި ޚާއްސަ މީހަކު ހުންނާނެއެވެޙަވާލުއެތަކެއްޗާއި 

ކުރުމުން ޙަވާލުށް މިގޮތަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފަ .ކުރާނީއެވެޙަވާލު

މިގޮތަށް  .ފައިވާ ތަނުގައި ރައްކާކުރާނީއެވެޔުނިޓުގައި އެފަދަ ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ހަމަޖެހި

ޚާއްސަ ފޮތުގައި  ރައްކާކުރާއިރު، އެފަދަ ތަކެތި ނޯޓުކުރުމަށް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި

  . ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ

  

  ޤަށް ބަންދުކުރުމާއި ހައްޔަރުކުރުންތަޙްޤީތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް މައްސަލައިގެ  2.2.11
 

ޤަށް ހައްޔަރުކުރުމަށް ތަޙްޤީމައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހޯދުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭނީ ޖިނާއީ  .ވޭނެއެވެފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެމީހަކު ގެންދެ

  .ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ 66އިޖުރާޢަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރާނަމަ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެމީހަކާއި މެދު 

  .އަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ލައިގެ މެސެޖު ނަމްބަރު ޖެހުމާއި ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކުރާ މައްސަ 2.2.11.1

ޑީ ކާރޑް ލިންކްގައިވާ .އެކު އެމައްސަލައަކުން އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް އައި

 .މީހާ ސާރޗްކޮށް އެމީހާ ވަގުތީ ހައްޔަރަށްލުން
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މިލިޔުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާޢާތާއި . ހައްޔަރުކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ދިނުން 2.2.11.2

. ގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ހިމެނޭ ލިޔުމެކެވެވަނަ މާއްދާ 70ބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 

  -:މިލިޔުމުގައި އަންގަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ

 އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭކަން، 2.2.11.2.1

 އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭ ސަބަބު، 2.2.11.2.2

 އެމީހަކު ގެންދެވޭ ތަން، 2.2.11.2.3

 ހަނުހުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާކަން، 2.2.11.2.4

އްޤު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހަ 2.2.11.2.5

  .ލިބިގެންވާކަން

  

ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމުގެ ކުރިން ކުށާއި  2.2.11.3

ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހާއާއި ހުރި ގުޅުން ހިމެނޭ އެންމެހާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް  24ހޯދުމަށްފަހު 

މިއަމުރު ހޯދުމުގައި . ދަންވާނެއެވެއެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ހޯ

ކުށުގައި ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހާ ފަޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް 

 . ހާޟިރުކުރަންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ފަޑިޔާރު ނެރުމުން  2.2.11.4

 .އެއަމުރު ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ

. ކުރަންވާނީ ފަޑިޔާރު ކަނޑައަޅާތަނެއްގައެވެތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރު 2.2.11.5

ގޭބަންދުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަޑިޔާރު ނިންމާފައިވާނަމަ އެފަދައިން 

ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަޑިޔާރު . އަމަލުކުރަންވަނެއެވެ

 . އަމަލުކުރަންވާނެއެވެއެފަދައިން ، ނިންމާފައިވާނަމަ

އާރު އަށް .ސީ.ގަޑިއިރުތެރޭގައި ބީ 03ވެގެން ކޯޓު އަމުރު ލިބުމުން ލަސް 2.2.11.6

  .އެއަމުރުފެކްސްކޮށް މައްސަލާގައި މީހާ ދާއިމީކުރަންވާނެއެވެ

  

  އްޤުތައްހުންނާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙަހައްޔަރުކުރެވޭ މީ 2.2.12
 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައްޔަރުކުރެވޭ ހިނދު ނުވަތަ  48ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

  .)ލިބެންޖެހޭނެއެވެ. (ހިންދު ތިރީގައިވާ ހައްޤުތައް އެމީހަކަށް ލިބިދޭންޖެހެއެވެބަންދުކުރެވޭ 
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އަދި . ނެއެވެއެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ވަގުތުން އެމީހަކަށް އަންގަންވާ 2.2.12.1

ބަބު ލިޔުމުން ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަ 24ގިނަވެގެން 

 .އެވެއެމީހަކަށް ދޭންވާނެ

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ : ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުު 2.2.12.2

އަދި . އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ހައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާކަން އަންގަންވާނެއެވެ

ލަސްކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި އެމީހަކު އެހައްޔަރުކުރެވުނު 

ނު މައްސަލައެއް ނިމޭންދެން ޤާނޫނީވަކީލުގެ އެހީތެރިކަން ނުވަތަ ބަންދުކުރެވު

 .ދެމެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގާދިނުން ފިޔަވާ އިތުރު އެހެން އެއްވެސް : ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤު 2.2.12.3

ން އެމީހަކަށް އަންގާ މައުލޫމާތެއްނުދީ ހަނުހުރުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤެއްކަ

 .އެހައްޤު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވޭ ތަނެއް އެމީހަކަށް އަބަދުވެސް : ގެންދެވޭތަން ބަޔާންކުރުން 2.2.12.4

އަދި ހައްޔަރުކުރެވޭ ތަން ބަދަލުވާނަމަވެސް އެކަން އެމީހަކަށް . އަންގަމުންދާންޖެހޭނެއެވެ

  . އަންގަންވާނެއެވެ
 

  ވުމުން ހައްޔަރާއިމެދު ގޮތް ނިންމުންޤު ފުރިހަމަތަޙްޤީ 2.2.13
 

ޤު ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮސެކިޔުޓާރ ޖެނަރަލް ތަޙްޤީއާއި ބެހޭ ސަލާގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާމައް

އޮފީހަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އޭނާގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފަޑިޔާރަށް 

ޤު ނިމުމުން ތަޙްޤީ. ގޮތެއްްގެ މަތިން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ މާފަޑިޔާރު ނިން. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އެސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރާނަމަ އެކަމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ .އާރު.ޕީ.ޑީ

  . މިއިދާރާގެ ފަރާތުން ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ
 
 
 

  ކުރާ ގޮތްފައިވާ ތަކެއްޗާއިމެދު ކަންތައްމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ގެނެސް 2.2.14
 

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޔުނިޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި އޭގެ ވެރިފަރާތަށް 

ނުވަތަ . ޤަށް ޔަޤީންވުމުންނެވެތަޙްޤީކުރަނީ އެއީ އޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އެއްޗަކަށް ޙަވާލު

ކުރަނީ ޙަވާލުކުރާނަމަ، އެއެއްޗެއް ވާލުޙަމިފަދައިން އެއެއްޗެއް . ޔަޤީންކޮށްދިނުމުންނެވެ

. އަދި މިފަދަ ތަކެތި ނޯޓުކުރުމަށް ޔުނިޓުގައި ވަކި ޚާއްސަ ފޮތެއް އޮވެއެވެ. ލިޔެކުޔުމުންނެވެ

ތަކެތި ޝަރުޢީ  ރިފަރާތް ޔަޤީން ނުވާވެ. ޓު ކޮށް އެމީހަކު ލައްވާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެއެފޮތުގައި ނޯ

އް ނިމެންދެން ޔުނިޓުުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަަލަހައްޓާ އުސޫލަށް މަރުޚަލާއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ގޮތެ

  .އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
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މައްސަލާގައި ގޮތް ޔުނިޓު އިންޗާރޖަށް  މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު 2.2.15

  ނިންމުމަށް ދެންނެވުން
 

 ޤު ފުރިހަމަ ވުމުން އެމައްސަލައަކާއި މެދު ގޮތްތަޙްޤީހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ 

އެމައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން  .ދަންނަވަންވާނެއެވެޗާރޖަށް ނިންމުމަށް، ޔުނިޓު އިން

ކުށެއް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ޕްރޮސެކިޔުޓަރ 

އަދި އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ކުށެއް ސާބިތުވާ ވަރަށް  .މޭނެއެވެޖެނަރަލް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިން

ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައަކާއި ގުޅޭ އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބުމުން 

  .ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް މައްސަލަ ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ

  މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބަޔާންތައް ފުރިހަމަކުރުން 2.2.16

  
  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަޔާން  2.2.16.1

 .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަޔޮޑޭޓާރ ފުރިހަމަ ކުރުން 2.2.16.1.1

ކާކު، ކޮންތާކު، ކޮންއިރަކު، ކިހިނެއް، . (ފަސްކާފު ފުރިހަމަކުރުން 2.2.16.1.2

 .)ކީއްވެ

 .ޕޮއިންޓް އޮފް އެންޓްރީ، ޕޮއިންޓް އޮގް އެގްސިޓް 2.2.16.1.3

ތުން ފެށިގެން ވައްކަން ކޮށްފައިވާކަން އެނގުނު ގޮތާއި، އެވަގު 2.2.16.1.4

 .އަމަލުކުރި ގޮތް

ވައްކަން ކޮށްފައިވަނީ ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެންނަމަ، ހަލާކު  2.2.16.1.5

 .ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފެންނަ ގޮތާއި، އެގެއްލުމުގެ ތަފްސީލް

 .)އެތަކެތީގެ ފުރިމަ އަގާއި އެކު(ވަގަށް ނެގި ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު  2.2.16.1.6

 .ގެއްލުނު އިރު އެތަކެތީގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތް 2.2.16.1.7

 .އެންމެ ފަހުންއެތަން ބޭނުންކުރި ވަގުތާއި ހާލަތު 2.2.16.1.8

  .ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްވަނަމަ، އެބަޔެއްގެ މައުލޫމާތު 2.2.16.1.9

ވައްކަންކޮށްފައިވާ މީހުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ސީންއަށް ދޫކޮށްފައި  2.2.16.1.10

 .ދިޔަކަން އެނގޭތޯ

 .މަންޒަރު ދުއްބަޔަކު އެނގޭނަމަ، އެބަޔެއްގެ މައުލޫމާތު 2.2.16.1.11

ޤުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ތަޙްޤީމައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ  2.2.16.1.12

 .ފެނިފައިވާނަމަ، އެތަންތައް ބަޔާންކުރުން
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މައްސަލާގައި ގެއްލިފައިވާ ތަކެތީގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދައުވާކުރާނަމަ،  2.2.16.1.13

  .އެކަން ބަޔާންކުރުން

  ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން  2.2.16.2

  )ތިރާފުވާނަމައިޢު(
 

ޑީ ކާރޑް ގައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަ .މީހާގެ ބަޔޮޑޭޓާރ އައިތުހުމަތުކުރެވޭ  2.2.16.2.1

ޑީ ކާރޑް ގެކޮޕީއެއް ހޯދުން ނުވަތަ އުމުރު އަންގައިދޭ .އައި(ކުރުން 

 .)ލިޔުމެއް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހޯދުން

އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތަނެއް (ވައްކަންކޮށްފައިވާ ގޮތް  2.2.16.2.2

އެތަކެތީގެ ތަފްސީލާއި، ހަލާކުކޮށްލައިގެންތޯ، އެއްޗެއް ބޭނުންކުރިނަމަ، 

އެތަކެތި ހޯދި ގޮތާއި، ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި، ތަނާއި، ވަގަށް 

 .)ވަންއިރު އެތަން ހުރި ގޮތް

 .ގައި އިތުރު މީހަކު ބައިވެރިވޭތޯވައްކަމު 2.2.16.2.3

 .ޕޮއިންޓް އޮފް އެންޓްރީ، ޕޮއިންޓް އޮގް އެގްސިޓް 2.2.16.2.4

 .)އަގާއި އެކު އެތަކެތީގެ ފުރިމަ(ވަގަށް ނެގި ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު  2.2.16.2.5

ތް 2.2.16.2.6  .ވަގަށްނެގި ތަކެތި ހުރިތަން އަދި އެތަކެތީގެ ހާލަތު ހުރި ގޮ

އެތަކެތި . (ވަގަށްނެގި ތަކެއްޗާއި މެދު ކަންތައްކުރި ގޮތް 2.2.16.2.7

ޤަށް ދެއްކި ގޮތް، އަދި ވިއްކާފައިވާނަމަ، ތަޙްޤީ، ފޮރުވާފައިވާނަމަ

އެތަކެތި ވިއްކި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭނަމަ، އެކަން 

 .)ބަޔާންކުރުން

ޤުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިފައިވާނަމަ، ތަޙްޤީމައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ  2.2.16.2.8

 .އެތަންތައް ބަޔާންކުރުން

 .ބަދަލުދިނުމަށް އެދޭނަމަ، އެކަން ބަޔާންކުރުން 2.2.16.2.9

 .ވައްކަންކުރި ބޭނުން ނުވަތަ މަޤްޞަދު 2.2.16.2.10

  .ކުށުގެ ރިކޯޑްސް ބެލުން 2.2.16.2.11

  

  )އިންކާރުކުރާނަމަ(
  

ޤަށް އެއްވެސް ބަޔާނެއް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ ނުވަތަ ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤު ތަޙްޤީ

އަދި . ލިބިގަންފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް އޭނާގެ ބަޔޮޑޭޓާ ޖަހާފައިވާ ބަޔާނެއް ނަގަންޖެހޭނެއެވެ

. ވާނެއެވެއެބަޔާނުގައި އޭނާ ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިގަންކަމުގެ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާންޖަހަން

ނަމަވެސް އެފަދަ ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހުމަށްވެސް އިންކާރުކުރާނަމަ އެބަޔާނަކީ 
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ޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަމާއި އެބަޔާނުގައި ތަޙްޤީއޭނާ ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިގަންކަމަށް ބުނެ 

ޤުކުރި މީހާ އާއި އަޑުއެހި ތަޙްޤީ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް ލިޔެ

  .ދެމީހުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

  

  މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން  2.2.16.3

ޑީ ކާރޑް ގައިވާ ގޮތަށް .މަންޒަރު ދުށް ފަރާތުގެ ބަޔޮޑޭޓާރ އައި 2.2.16.3.1

ޑީ ކާރޑް ގެކޮޕީއެއް ހޯދުން ނުވަތަ އުމުރު .އައި(ފުރިހަމަ ކުރުން 

ވައްކަން ކުރަނިކޮށް ) ލިޔުމެއް ހޯދުންއަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ރަސްމީ 

ފެނުނުގޮތް ނުވަތަ ވައްކަން ކޮށްގެން ދިޔަމަންޒަރު ފެނުނު ގޮތް 

 .ބަޔާންކުރުން، އެވަގުތުން ފެށިގެން އަމަލުކުރި ގޮތް

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ނުވަތަ ވައްކަންކުރި ފަރާތް އެނގޭނަމަ،  2.2.16.3.2

  .އެބަޔެއްގެ މައުލޫމާތު

އްޗެއް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިހާ ގެންގުޅެނިކޮށް މައްސަލާގައި ގެއްލުނު އެ 2.2.16.3.3

  .ފެނިފައިވޭތޯ

  

  މައްސަލާގައި ގެއްލިފައިވާ ތަކެތި ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން  2.2.16.4

ޑީ ކާރޑް ގައިވާ .މައްސަލާގައި ތަކެތި ގަތް ފަރާތުގެ ބަޔޮޑޭޓާރ އައި 2.2.16.4.1

ޑީ ކާރޑް ގެކޮޕީއެއް ހޯދުން ނުވަތަ .އައި(ގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުން 

 .)ގައިދޭ ލިޔުމެއް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހޯދުންއުމުރު އަން

. ގަތް އެތި ވިއްކި މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނަމަ، އެމީހަކު ބަޔާންކުރުން 2.2.16.4.2

ނުވަތަ އެބަޔަކު ނޭނގޭނަމަ، ފޮޓޯ ދެއްކުމުން  އެމީހަކު 

 .އެކަން ބަޔާންކުރުން، އެނގިއްޖެނަމަ

 .ގަތް އަގާއި، ގަތް ތަކެތީގެ މައުލޫމަތު ފުރިހަމަކުރުން 2.2.16.4.3

އެއްޗަކީ ވަގުއެއްޗެއްކަން އެނގޭތޯ، ނޭނގޭނަމަ، އެކަން ގަތް  2.2.16.4.4

 .ބަޔާންކުރުން

 .ގަތީ ކޮންތަނެއްގައިތޯ، އެވަގުތު އިތުރު ބަޔަކު ތިބިތޯ 2.2.16.4.5

އެފަދަ ތަކެއްޗެއް މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް  2.2.16.4.6

ގެންދިޔުމުން ވިއްކާ މީހާގެ ކިބައިން އެތަކެއްޗެއް  ގަތުމަށް ޚަރަދުވި 

 .ފައިސާގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދައުވާކުރަން ބޭނުންވޭތޯ ހިމެނުން

ގަތް މަޤްޞަދު ނުވަތަ ގަތްއިރު އެތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ  2.2.16.4.7

 .މިންވަރު
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  ސީންއަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ބަޔާން   2.2.16.5

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ސިން އަށް ގޮސް ކަންވީގޮތް ތަފްސީލުކޮށް  2.2.16.5.1

 . ބަޔާންކުރުން

 .ހެއްކާއި ޤަރިނާ ހޯދި ގޮތް ބަޔާންކުރުންމައްސަލާގައި  2.2.16.5.2

 .މައްސަލާގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކުރުން 2.2.16.5.3

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިފައިވާނަމަ، އެތަކެތި  2.2.16.5.4

  .ހޯދި ގޮތް ބަޔާންކުރުން

  

  ް ބަލާފާސްކުރި ފުލުހުންގެ ބަޔާނ 2.2.16.6

ރި ތަނާއި އެތަން ބަލާފާސްކުރި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ބަލާފާސްކު 2.2.16.6.1

 . ގޮތުގެ ތަފްސީލް ބަޔާންކުރުން

މައްސަލައާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޤަރީނާ އެއް ލިބިފައިވާނަމަ،  2.2.16.6.2

 .އެތަކެތި ފެނުނު ގޮތް ބަޔާންކުރުން

  .މައްސަލާގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކުރުން 2.2.16.6.3

  

  ޤުކުރި ފަރާތުގެ ބަޔާން ތަޙްޤީ 2.2.16.7

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުޚަލާ އިން ފެށިގެން  2.2.16.7.1

 .ކަންތައް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ކުރު ތަފްސީލެއް ހިމެނުން

ހިނގާފައިވާ ކުށާއި ގުޅިގެން ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދި ގޮތުގެ ކުރު  2.2.16.7.2

 .ތަފްސީލު ބަޔާންކުރުން

ޤުގައި ތަޙްޤީމައްސަލައާއި ގުޅޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިފައިވާނަމަ،  2.2.16.7.3

 .އެތަކެއްޗެއް ފެނުނު ގޮތް ބަޔާންކުރުން

 .ޤުގައި ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗާއި މެދު ނިންމި ގޮތް ބަޔާންކުރުންތަޙްޤީ 2.2.16.7.4

ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރިނާއާއި އަލީގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މިހާ ހޯދި  2.2.16.7.5

ޤުގެ ކަންތައް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ކުރު ތަޙްޤީގޮތާއި އެއަށް ފަހު 

 .ންތަފްސީލެއް ހިމެނު

  .ޤަށް ފެންނަ ގޮތް ބަޔާންކުރުންތަޙްޤީމައްސަލާގައި  2.2.16.7.6
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މައްސަލަ ދައުވާކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް މައްސަލަ  2.2.17

  ހުށަހެޅުން
 

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު 

  .ލިޔެކިޔުންތައްރިޕޯރޓްގައި ހިމެނެންޖެހޭ 
 

 .މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާން 2.2.17.1

 .ދައުވާކުރަނީ އޮފީހަކުން ނަމަ، އޮފީހެއްގެ ބަޔާން 2.2.17.2

 .ހެކިންގެ ބަޔާން 2.2.17.3

 .ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން 2.2.17.4

 .ސީންއަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ބަޔާން 2.2.17.5

 .ބަލާފާސްކުރި ފުލުހުންގެ ބަޔާން 2.2.17.6

 .ޤުކުރި ފަރާތުގެ ބަޔާންތަޙްޤީ 2.2.17.7

މުދަލަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ވެފައިވާނަމަ، އެފަދަ ތަނެއް ނުވަތަ  2.2.17.8

 .ތަނެއްގެ އެސްޓިމޭޓް 03އެއްޗެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ތަފްސީލުގެ 

 .ފިންގަރޕްރިންޓް ރިޕޯރޓް 2.2.17.9

 .ބަޔާންނަގާފައިވާ މީހުންގެ އުމުރުއަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން 2.2.17.10

 .އުލޫމާތުވެސް ފޮނުވުންވިޑިޔޯ ފުޓޭޖުހުރިނަމަ، އެމަ 2.2.17.11

 .މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވާނަމަ، އެފޮޓޯ ހުށަހެޅުން 2.2.17.12
  

  މައްސަލަ ފައިލްކުރުން 2.2.18
 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ހުރިހާ މަރުޚަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށް 

ލައެއް ފައިލްކުރުމަށް ޔުނިޓު އިންޗާރޖު ޔުނިޓުގެ އިންޗާރޖުގެ އަރިހުގައި ދެންނެވުމުން އެމައްސަ

  . ސޮއިކުރުމުން އެމައްސަލައެއް ސޮއިކުރުމަށް ބިޔުރޯ އޮފް ކްރިމިނަލް ރިކޯރޑްސް އަށް ފޮނުވައެވެ

  

  މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް އެނގުން 2.2.19
  

ޤު ފުރުހަމަ ވުމުން އެމައްސަލައެއް ދައުވާކުރުމަށް އެޓާރނީ ޖެނަރަލް ތަޙްޤީމައްސަލައިގެ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާނަމަ، އެރިޕޯރޓްގެ ރިފަރެންސް ނަމްބަރު މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ  އޮފީހަށް

ނުވަތަ މައްސަލަގައި އެކަށީގެންވާ . ލިޔުމުގައި ހިމެނުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވުން

ލަ ހުށަހަޅާ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތްނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ފައިލުކޮށްފައިވާ ކަން މައްސަ

  .ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުން
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  ވާލުކުރުންރީ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންނަށް ޙަމައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް އިދާ 2.2.20
 

  އި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ދައުރުޤުގަތަޙްޤީ 2.2.20.1

އާރަށް .ސީ.ހައްޔަރު ޗިޓާއި، ބަދަލު ޗިޓާއި، ދޫ ޗިޓް ގެ ކޮޕީ ބީ 2.2.20.1.1

 .ފޮނުވުން

 .އޮފީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވުންއެޓާނީ ޖެނަރަލް  2.2.20.1.2

މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށް ޔުނިޓް އިންޗާރޖު ނިންމުމުން އެމައްސަލައެއް  2.2.20.1.3

  .އާރަށް ފޮނުވާފައި އެމައްސަލައެއް ކެނޑުން.ސީ.ބީ
 

 

  ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު .3
 

  ް ތަޢާރަފ
 

އަންހެނުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ގެންގުޅޭނެ  ގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަނީ ކުޑަކުދިންނާއި.އދ

ބައިނަލަޤްވާމީ ގޮތުން ހަދާފައިމިވާ މިންގަނޑުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެތަން . ބައިނަލަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލައްވާލާފައެވެ

ޔާތަކާއި ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ މިލިއަން ކުޑަކުދިންގެ ދިރުއުޅުމުގެ މައްޗަށް ބަލައި އެކުދިންނަށް ލިބެމުންދާ ގޯނާތަކާއި އަނި

ދަތިތަކާއި އުދަގޫތައް ދިރާސާކޮށް، މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިން ޚާއްޞަކޮށް ކުޑައަންހެންކުދިންނަކީ ވަރަށް ވެސް ނާޒުކު 

ކި ބައެއްކަމުގައި ދެނެގަނެ މިކުދިންގެ އުމުރާއި ގުޅޭގޮތުން އެކުދިންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަންވާކަމަށް ދެ

ވަނަ އަހަރު  1991. އެޕްރޯޗްއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހެދިފައިވާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ" ޗައިލްޑް ސެންސިޓިވް"

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ "އިން މިގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ . ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް ވަނީ އދ

ޝަންއިން ކުޑަކުދިން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައިން ރައްކާތެރިކުރުމާއި އެކުދިންގެ މިކޮންވެން. ގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ" ޗައިލްޑް

މެދުގައި ލިބިދޭންޖެހޭ ހަމަހަމަކަންލިއްބައިދިނުމާއި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ އަދި ނަފްސާނީ ގެއްލުންތަކުން އެކުދިން 

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް . "ބިދެއެވެއްޤު ލިލީހުގައި ކުދިން ބައިވެރިވުމުގެ ޙަރައްކާތެރިކުރުމާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖު

ގައި ބުނެފައިވާ މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓައި ރާއްޖޭގައި އަމަލީ ގޮތުން މިކޮންވެންޝަންގެ ރޫޙާއި " އޮފް ދަ ޗައިލްޑް

ކުދިންގެ ކުޑަ" 91/9އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުންވަނީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

ވަނަ މާއްދާއިން  9އަދި މިޤާނޫނުގެ . އެކުލަވާލައި ފާސްކޮށްފައިއެވެ" ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުވެރިކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި "ބާރުލިގެން ހަދާފައިވާ 

. ގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ" ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާނީ އެކަމަށް " ގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  9މިޤަވާއިދުގެ 

ނާއިބެހޭބައިގެ މުވައްޒަފެއް، ނުވަތަ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކުޑަކުދިންނަން

  . ކަމުގައި ބަޔާންކުރަންވާފައިވެއެވެ" ރަށުއޮފީހުގެ ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފީހުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން 

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  52  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ގެ ކޮންވެންޝަނާއި އަދި މިއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ .މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އދ

އި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައްކުރުމަކީ ޤާނޫނުތަކާ

ކުޑަކުދިންނާމެދު ބޮޑެތި މީހުން ހިންގާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ . މިސަރވިސްއިން ވަރަށް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ކަމެކެވެ

ޑް ވަޔަލަންސް އަދި ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އަނިޔާތަކާއި ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލަންސް އަދި ޖެންޑަރ ބޭސް

ތަޙްޤީޤްކުރުމަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ދަށުން 

. ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ) ޔޫ.ޕީ.ސީ.އެފް(ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް 

ނިހެން ގިނަ ސަޕޯރޓް ޙިދުމަތްތަކެއް ބޭނުންވާ ކީ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެހެޔޫއިން ބަލާ މައްސަލަތަކަ.ޕީ.ސީ.އެފް

މަސައްކަތަކަށްވުމާއިއެކު މިފަދަ ސަޕޯރޓް ޙިދުމަތްދެއްވާ ފަރާތްތަށްކަމަށްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ، 

ޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ހޮސްޕިޓަލްތައް އަދި އެހެނިހެން ކު

 .ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި މިދެމުދުގައި ގާތް އެކުވެރި ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެވެ

  

  ޔުނިޓުގެ މަޤްޞަދު 
 

  :ރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މަޤްޞަދަކީފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕް

 .ކުޑަކުދިންނާމެދު ބޮޑެތި މީހުން ހިންގާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރުން .1

 .ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރުން .2

 .ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލަންސްގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރުން/ ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލަންސް  .3
  

މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މުޖުތަމަޢުގައި ހޭލުންތެރިކަން އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް މިފަދަ 

އިތުރުކުރުވުން، ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އަދި ޗައިލްޑް ރައިޓްސްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

ޓުގެ އެހެން ޔުނިޓުތަކުގެ، ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން އަދި ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަން

ނޫންނަމަ އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ ނުވަތަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހިމެނޭނަމަ 

  .މިފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ
  

  ކޮމާންޑް ސްޓްރަކްޗަރ /  ކޮމިއުނިކޭޝަން
 

ޔޫގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަންވާނީ އިންސްޕެކްޓަރ ނުވަތަ ސަބް .ޕީ.ސީ.އެފް

އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުގެ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ރޮގުން ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ރޮގުން ތަޖުރިބާ 

އަދި ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި ޗީފް . ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުސޫލުންނެވެ ޔޫގައި މަސައްކަތްކުރާނީ.ޕީ.ސީ.އެފް. ހުރި އޮފިސަރެކެވެ

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް . ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުގެ ފުލުހެން ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ

 .  ޔޫގައި ކޮންމެވެސް އެއް ޝިފްޓެއް ޑިއުޓީގައި އުޅެންވާނެއެވެ.ޕީ.ސީ.އެފް
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  ންގ ރިކްއަރމެންޓްޔުނިޓް ރިޕޯރޓި
 

ޔޫގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ .ޕީ.ސީ.އެފް

  .މަތިން އެއޮފިސަރަކު ގެންގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓަންވާނެެވެ

  

އެއް ) އެލް.ސީ.އޯ.އައި( ްއޮފިސަރސް ކޭސް ލޮގއިންވެސްޓިގޭޓިން ކޮންމެ އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރަކުވެސް  .1

މިލޮގްގައި އެއިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރަކު ގެންގުޅޭ ކޭސްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު . މެއިންޓެއިން ކުރަންވާނެއެވެ

 –ޖުލައި (އަދި ދެވަނަ ޕީރިއަޑް ) ޖޫން –ޖެނުއަރީ (ދެޕީރިއަޑްއަކަށް ބަހާލައިގެން، އެއީ ފުރަތަމަ ޕީރިއަޑް 

ވިކްޓިމްގެ ނަށް، / އެލް ގައި ކޭސް ނަމްބަރު، އޮފެންޑަރ .ސީ.އޯ.މިގޮތުން އައި. ހިމަނަންވާނެއެވެ) މްބަރޑިސެ

ހުށަހެޅިފައިވާ ކުށާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ކޭސް މިހާރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު، އަދި ވިކްޓިމްއަށް ނުވަތަ 

ތަ ރިފަރ ކޮށްފައި ވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު އޮފެންޑަރއަށް ސަޕޯރޓް ސަރވިސްއެއް ދެވިފައިވާނަމަ ނުވަ

އަދި މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ސަޕޯރޓް . ހިމަނަންވާނެއެވެ

ދުވަހަކުން މިފަރާތްތަކަށް ގުޅައި  60ސަރވިސްއަށް އެދިފައިވާނަމަ އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ އޮފިސަރުން ކޮންމެ 

 . ފިލުވަންވާނެއެވެންފައިވާ ހިސާބު އޮޅުމައްސަލަކުރިއަށް ގޮސް

 
 

ޔޫގެ ހުރިހާ އިންވެސްޓިގޭންޓިންގ .ޕީ.ސީ.އެފް) އެއީ ޖުލައި އަދި ޖެނުއަރީ މަހު(ކޮންމެ އަހަރަކު ދެ ފަހަރު  .2

އެނުއަލް އެކްޓިވިޓީ އެންޑް ރިކަމެންޑޭޝަން  –ސެމީ އެލް އެއްކޮށް ޓޭބަލްއަކަށް އަޅައި .ސީ.އޯ.އޮފިސަރުންގެ އައި

މިރިޕޯރޓުގައި ތަޙުޤީޤްކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު، ޕްރޮސެކިއުޓަރ . އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ ރިޕޯރޓެއް

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ އަދަދު، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަބުރާ ފޮނުވި 

އަދަދު އަދި ކޯޓްތަކަށް ފޯވަޑްކުރެވުނު މައްސަލައިގެ އަދަދު، ސާބިތުވި މައްސަލައިގެ އަދަދު، އަދި މައްސަލައިގެ 

. ސަޕޯރޓް ސަރވިސަސްއަށް ރިފަރކޮށްފައިވާ އޮފެންޑަރސް އަދި ވިކްޓިމްސްގެ އަދަދު އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ

ރެވޭ އެހެނިހެން ކަންކަމާއި ޓްރެންޑްސްތައް މީގެއިތުރުންވެސް މިރިޕޯރޓްގައި މިޓައިމް ޕީރިއަޑްގައި ފާހަގަކު

ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނިންމަންޖެހޭ  މީގެއިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް. ހިމަނަންވާނެއެވެ

މިރިޕޯޓް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުޑަކުދިންގެ . ކަންކަމުގައި ބޭނުންވާނޭ ލަފައާއި އިރުޝާދު ހިމަނަންވާނެއެވެ

އްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހުށަހަޅައި، މަޝްވަރާކޮށް މިފަދައިން ހަ

 . ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ

 
 

ޔޫގެ ފަރާތުން އޮޕަރޭޝަނަލް އިމްޕްރޫވްމެންޓްސް އަށް .ޕީ.ސީ.ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިރިޕޯރޓުގެ އަލީގައި އެފް .3

 . އޭރިއާއެއް ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ ބޭނުންވާ ދެ ފޯކަސް
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  ފޯރުކޮށްދިނުން މުންނަށްއާއް މަޢުލޫމާތު މައްސަލަތަކުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހުށަހަޅާ ޔުނިޓަށް ޕްރޮޓެކްޝަން ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ
  

ޔޫ އަށް ހުށަހެޅޭ އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭއިރު .ޕީ.ސީ.އެފް

މިގޮތުން . މިމަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީ ކުއްޖާގެ އައިޑެންޓިޓީ ހާމަނުވާގޮތަށް އަދި ކުއްޖާ އިތުރަށް ވިކްޓިމައިޒް ނުވާ ގޮތަށެވެ

ހޭލުންތެރިިކުރުވުގެ ޕޮރޮގްރާމްތަކުގައި ނުވަތަ މިނޫންގޮތަކަށްވެސް މިސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ އެކިއެކި 

ވިކްޓިމައިޒްވެފައި ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި ކުށްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ ހާމަވާގޮތަށް މަޢުލޫމާތު 

 . ދީގެންނުވާނެއެވެ

  

  މަސައްކަތްތައްން ޔުނިޓްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަ
  

  އެއްވަނަ ބައި
 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ  3.1

  މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް
 

  މަޝްވަރާކުރުމަށް  3.1.1
 

ގެ " ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު" 91/9ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

ކުއްޖާގެ ކަރާމާތައް ގެއްލުންވާނޭ ކަމެއް، އެއްވެސް މީހަކު "ވަނަ ބާބުގައި  16ޗެޕްޓަރގެ ދެވަނަ 

ކުރިޔަ ނުދިނުމަށާއި، ކުއްޖާއާމެދު ބަދުއަޙުލާޤީ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި އެއްވެސް ޢަމަލެއް މީހަކު 

މި ބާބުގައި . ވެމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ" ހިންގިޔަނުދިނުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ

ބުނާ ގޮތުންނަމަ މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވުން އަދި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން 

ލިބޭ އަނިޔާ، ޖިސްމާނި އަނިޔާ، ނަފްސާނީ ގެއްލުން ނުވަތަ ޖިންސީ ހާނިއްކަ، އަދި ކުއްޖާގެ 

ން އަދި އަސާސީ ބޭނުންތައް ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ރަގަނޅު ފައިދާ ހުރި ކާނާ ނުދިނު

ކުއްޖާއަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ކުއްޖާއަށް ރައްކާތެރިކަން . ފުއްދައިނުދިނުން ހިމެނެއެވެ

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ އަނިޔާތައް އެކުއްޖާ . ފޯރުކޮށްނުދެވުން ހިމެނޭނީ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވީކަމުގައެވެ

ންވެސް އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުުން ނުވަތަ އުޅޭ މުޖުތަމަޢުއިން ދިރިއުޅޭ އާއިލާގެތެރެއިން، ނުވަތަ އެހެ

  .ނުވަތަ ނުދަންނަ މީހުންގެ ފަރާތުންވެސް ލިބެއެވެ

  

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ؛ 91/9މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

ކަމެއް ހިންގައިފިކަން  އެއްވެސް މީހަކު މިފަދަ"ވަނަ ބާބުގައި  16ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ޗެޕްޓަރގެ 

އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކާމެދު ތުހުމަތު ވެއްޖެނަމަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް 
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ގެ .މީގެ އިތުރުން އދ .މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ" ލަސްނުކޮށް އެކަމެއް އުފުލަންވާނެއެވެ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް  ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އިންވެސް

ވާހަކަ  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްތަކާއި މިކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ޒިންމާތަކުގެ

  .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
 

  މާނަކުރުން  3.1.2
 

 އާރޖަންޓް މެޑިކަލް ނީޑްސް  –އާރޖަންޓް އަދި ނޮން  3.1.2.1
 

ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާކަމަށް  އަވަސް ނުވަތަ ނީޑްސް މެޑިކަލް އާރޖަންޓް 3.1.2.1.1

 72މާނަކުރެވެނީ ކުއްޖާގެ ޖިންސީގުނަވަނަށް އަނިޔާ ލިބުނުތާ 

 . ގަޑިއިރުނުވާ މައްސަލަތަކެވެ

އާރޖަންޓް މެޑިކަލް ނީޑްސް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ކުއްޖާގެ  – ނޮން 3.1.2.1.2

ގަޑިއިރަށް ވުރެ  72ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވާތާ 

ގިނައިރުވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ޖިއްސީ ގުނަވަނަކަށް ސީދާ ގެއްލުމެއް 

 . ލިބިފައިނުވާ މައްސަލަތަކެވެ
 

  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ 3.1.2.2
 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ . އިލްޑް އެބިއުސްގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހިމެނެއެވެޗަ

ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނުކަމުގައިވިނަމަވެސް މިސަރވިސްގެ ކޮންމެ 

  .ފުލުހަކުވެސް އަމަލުކުރަންވާނީ މިޕްރޮސީޗަރގައި ލިޔެފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލްސްތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ
 

ހާނީއްކައަކީ ކުއްޖާއަށްވުރެ އުމުރުން ދޮށީ ކުއްޖަކު ނުވަތަ ބޮޑު  ޖިންސީ 3.1.2.2.1

މީހަކު އޭނާގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް 

ކުއްޖާކުރާ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމްގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިގެން ޖިންސީ 

ވެރިކަމާއި މިގޮތުން ޖިންސީ އެދުން. ކަންކަމުގައި ކުއްޖާ ބޭނުންކުރުމެވެ

އެކު ކުއްޖާގެ ގައިގެ ތަނެއް އަތްލުން ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގައި 

އަތްލުން، ކުއްޖާއާއިމުދެ ޒިނޭގެ އަމަލެއް ހިންގުން ނުވަތަ ކުއްޖާއަށް 

އޮރިޔާން މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ، މޫވީ ދެއްކުން، ކުއްޖާގެ 

މިފަދަ ކުރިމަތީގައި ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން، ކުއްޖާއާއި 

ބަހުރުވައަކުން ވާހަކަދެއްކުން، ފޯނުން މެސެޖްކުރުން، އިންޓަރނެޓްގެ 

އެހީގައި ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ބެލެވޭނީ 

 . ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ހާނީއްކަ ކުރީ ކަމުގައެވެ
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 ފުރާނައަށް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތަކުން އެއްވެސް އަނިޔާކުރުމަކީ ޖިސްމާނީ 3.1.2.2.2

 ގެއްލުމެއް ސިއްޙަތަށް ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޢަމަލެއް ލިބޭފަދަ ގެއްލުމެއް

ވަރަށް  ތެރޭގައި އަނިޔާގެ ޖިސްމާނީ. ހިންގުމެވެ ޢަމަލެއް ލިބިދާނެފަދަ

މީގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާގެ ގައިގާ ތެޅުން، . ގިނަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

ހަރު ނުވަތަ ޒަ، ޖެހުން، ވިކުން، ދަތްއެޅުން، ކުއްޖާ ތެޅުވުން، އެއްލުން

ބާރުގަދަ ބޭސްދިނުން، ކުއްޖާގެ ގައިގާ ހޫނު އެއްޗެއް ޖެއްސުން، 

ފެންގަނޑަކަށް ނުވަތަ މޫދަށް ގަންބައިލުން، ނޭވާ ހާސްކޮށްލުން ފަދަ 

ކުއްޖާއަށް ބަލިތައްޖެހޭނެ ފަދަ ގޮތްގޮަތަށް ކުއްޖާ . ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

 . އެވެގެންގުޅުންވެސް ޖިސްމާނީ އަނިޔާތެރޭގައި ހިމެނޭނެ

 ބޭނުންތައް އަސާސީ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވުމަކީ ކުއްޖާއަށް 3.1.2.2.3

 ކަންތައްތައް އެފަދަ ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރުން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމުގައި

 އަޅާލަންޖެހޭ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވުމުގައި. ފުރިހަމަނުކޮށްހުރުމެވެ

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ  ކުއްޖާގެ ސަބަބުން އަޅާނުލުމުގެ މިންވަރަށް

 . ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުމެއްވާފަދަ ކަންކަން ހިމެނެެވެ

 ކުއްޖެއްގެ ޢަމަލަކުން ކުރާ ނުވަތަ ބަހަކުން ބުނާ ގެއްލުމަކީ ނަފްސާނީ 3.1.2.2.4

. އަސަރުތަކެވެ ނޭދެވޭ ކުރާ ވިސްނުމަށް ނުވަތަ އިހްސާސްތަކަށް

ނަފްސާނީ  ގައިޤާނޫނު ބެހޭ ރައްކާތެރިކުރުމާ ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިންގެ

ކުއްޖާގެ ހިތައް ނުވަތަ ސިކުޑިއަށް ކުރާ " ގެއްލުން މާނަކޮށްފައިވަނީ 

ފުން އަސަރެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އުޅުމަށް ނުވަތަ ކަންކަމާއިމެދު އޭނާ 

 ”.ވިސްނާގޮތަށް ނޭދެވޭ ބަދަލެއް އައުމެވެ

 ނުފެރޭ އަހަރު 18 އުމުރުން މިލާދީގޮތުން ބެލެވޭނީ ކަމުގައި ކުޑަކުދިން 3.1.2.2.5

 ކުޑަކުއްޖަކުނަމަވެސް ކޮންމެ އަހަރުނުފުރޭ 18 އަދި. ކުދިންނެވެ

ބެލެވޭނީ  ލިބިފައިވާނަމަ އަނިޔާއެއް އެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި

 . ޗައިލްޑް އެބިއުސް ވިކްޓިމްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 ސަރވިސްގައި ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އޮފިސަރުންނަކީ ޑިއުޓީ ޖެނެރަލް 3.1.2.2.6

 މިސަރވިސްގައި ވެސް ގޮތަކުން މިނޫން އަދި ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާ

 . މުވައްޒަފުންނެވެ އަދާކުރާ ވަޒީފާ
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  ޕްރޮސީޖަރސް  3.1.3
 

 ޗައިލްޑް އެބިއުސް 3.1.3.1
 

 ހުރިހާ ހުށަހެޅޭ އަނިޔާއެއްކޮށްގެން ނުވަތަ ގޯނާއެއް ކުއްޖަކާމެދު 3.1.3.1.1

 ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި މިގޮތަަށް. ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭނެއެވެ މައްސަލައެއްވެސް

ޝައްކުކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް ސުވާލެއް  ކުއްޖާގެ އިންޓަރގްރިޓީއާއިމެދު

މިފަދަ މައްސަލައެއް . ކުއްޖާގެ ކައިރީގައި އަހައިގެންނުވާނެއެވެ

ހުށަހެޅުމުން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލިހަށް ފޮނުވުމަށް 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާ ވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ 

ގެ ވިކްޓިމްއަށާއި ވިކްޓިމްގެ ނެތްކަމުގައިވާނަމަ މައްސަލައި

ބެލެނިވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއަށް މައްސަލަ ފައިލްކުރާކަމުގައި 

 . އަންގަންވާނެއެވެ

 މައްސަލައެއްވެސް ހުރިހާ ހުށަހެޅޭ ކޮށްގެން އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނާމެދު 3.1.3.1.2

ސަރވިސްގައި ކުޑަކުދިންގެ  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ޤުކުރަންވާނީތަޙްޤީ

އް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޙާއްޞަކޮށް އުފައްދާފައިވާ މައްސަލަތަ

ޔުނިޓްކަމަށްވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން 

މިގޮތުން ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް ނުވަތަ އެހެން . ނެވެ) ޔޫ.ޕީ.ސީ.އެފް(

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ވިޔަސް މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ 

އޯއަށް .ޔޫގައި އެވަގުތު ހުރި ޑިއުޓީ އައި.ޕީ.ސީ.އެފް ވަގުތުން މިކަން

މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މިމައްސަލައިގެ . އަންގަންވާނެއެވެ

ޔޫގައި ހުރި ހެޑް .ޕީ.ސީ.ބާވަތަށް ބަލައި އެވަގުތަކު އެފް

އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ އޮފިސަރަކާއި މިމައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައި 

 . ކުރަންވާނެއެވެވާލުޙަޤުކުރުމަށް ތަޙްޤީ

 ޕޮލިސް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި އެހެން ފިޔަވައި މާލެ 3.1.3.1.3

 އަނިޔާކުރުމުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ހުށަހެޅޭ ސްޓޭޝަންތަކަށް

 ސްޓޭޝަނެއްގެ ޕޮލިސް އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެއަތޮޅެއްގެ މައްސަލަތަކުގައި

ޔޫގެ ހެޑްއަށް މިފަދަ މައްސަލަތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު .ޕީ.ސީ.އެފް އިންޗާޖް

އަދި . އަންގައި ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ލަފާއަށް އެދެންވާނެއެވެ

ޔޫގެ ހެޑްއަށް .ޕީ.ސީ.ހަމައެހެންމެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތް އެފް

މައްސަލައިގެ ބާވަތައް އަދި ކުޑަބޮޑިމިނަށް . އަޕްޑޭޓްކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ޔޫގެ ހެޑް އައްޔަންކުރާ .ޕީ.ސީ.އި މުހިންމުކަމަށް ފެންނަމަ، އެފްބަލަ
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ޔޫގެ ވަކި ޙާއްޞަ ޓީމެއް އެރަށަކަށް މައްސަލަ .ޕީ.ސީ.އެފް

  .ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ

 ޔޫގެ.ޕީ.ސީ.އެފް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ އަނިޔާކޮށްގެން ކުޑަކުއްޖަކަށް 3.1.3.1.4

ކަށް މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލާ އަވަހަ އެންމެ ވީ ބެއްލެވުމަށްފަހު ހެޑް

. ކުރަންވާނެއެވެޙަވާލުތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ އޮފިސަރަކާއި 

މައްސަލަކުރިއަށްދާ ގޮތާއި މިންވަރު އަދި ދިމާވާ ދަތިތައް 

ޔޫގެ ހެޑްއަށް އަދި ކޭސް ސުޕަވައިޒަރުންނަށް އެންގުމަކީ .ޕީ.ސީ.އެފް

ވިފައިވާ އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ ކުރެޙަވާލުމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް 

 . އޮފިސަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ

 ކުޑަކުއްޖަކަށް އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ޑިއުޓީ އޮފިސަރެއް ޑިއުޓީ ޖެނެރަލް 3.1.3.1.5

 ޙާލަތެއް ޝައްކުކުރެވޭފަދަ ލިބިދާނެކަމަށް ނުވަތަ ލިބޭކަމަށް އަނިޔާއެއް

 މިކަން ސްޓޭޝަނަކަށް ޕޮލިސް ކައިރީ އެންމެ ދިމާވެއްޖެނަމަ

އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފުލުހުން ފޮނުވެންދެން . އަންގަންވާނެއެވެ

. އަނިޔާ ލިބޭ ކުއްޖާ ރައްކާތެރިކޮށް ސީން ސެކުއަރ ކުރަންވާނެއެވެ

ޔޫގެ .ޕީ.ސީ.ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މިފަދަ ރިޕޯރޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެފް

 އޯ އަށް.ޔޫގެ އެވަގުތަކު ހުރި ޑިއުޓީ އައި.ޕީ.ސީ.ހެޑްއަށް ނުވަތަ އެފް

 .މިކަން އަންގަންވާނެއެވެ

 ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތައް އަނިޔާގެ ގޯނާއާއި ކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް 3.1.3.1.6

 ތިބެންވާނީ ފުލުހުން މަަސައްކަތްކުރާ ޔޫގައި.ޕީ.ސީ.އެފް ވަގުތުތަކުގައި

 . ކުލަހެނދުމުގައެވެ

 އަނިޔާއެއްކޮށްގެން ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ ކުޑަކުއްޖަކަށް 3.1.3.1.7

ޔޫގައި އެވަގުތަކު ހުރި ޑިއުޓީ .ޕީ.ސީ.ޅިއްޖެނަމަ އެފްހުށަހެ މައްސަލައެއް

އޯއެއް އެކުއްޖާއަށް އަނިޔާލިބިފައިވާ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯނެގުމުގެ .އައި

އަދި ފޮޓޯގްރަފަރާއިއެކު . އިންތިޒާމްހަމަޖައްސައި ފޮޓޯނަގަންވާނެއެވެ

އޯ ފޮޓޯނަގާތާގައި ހުރެ އަނިޔާލިބިފައިވާ އަދި ފޮޓޯނަގާތަންތަން .އައި

މަރުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން . ކުރަންވާނެއެވެނޯޓް

މައްސަލަތަކުގައި އެއްވެސް ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ލިބިފައިވާ 

އަދި ފޮޓޯ ނަގާ ހުރިހާ . އަނިޔާއެއްގެ ފޮޓޯނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ

ގަޑިއެއްގައިވެސް އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުއްޖާއާއި އެއް ޖިންސެއްގެ ފުލުހެއް 

 .އި ޙާޟިރުވެހުންނަންވާނެވެތަނުގަ ފޮޓޯނަގާ
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 ބޭނުންވާ ފަރުވާ ސިއްހީ އަވަސް ނުވަތަ ނީޑްސް މެޑިކަލް އާރޖަންޓް 3.1.3.1.8

 ވީ ގުޅައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް އޯ.އައި ހުންނަ ޑިއުޓީގައި މައްސަލަތަކުގައި

ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްހަމަޖައްސައި  އަވަހަކަށް އެންމެ

އެޗް .އެމް.ޖީ.މާލޭގައިނަމަ އައި. ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންވާނެއެވެ

ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރސިންގ ކޯޑިނޭޓަރއަށް ގުޅައިގެން ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް 

އަދި މާލެ ފިޔަވައި . ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ

ރަށުގައި އެރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް، ސިއްޙީ މަރުކަޒު ނުވަތަ އެހެން ރަށް

ހެލްތް ޕޯސްޓަށް ގުޅައި ވެވުނު އެންމެ އަވަހަށް ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް 

އަދި ފޮރެންސިކްގެ އެއްވެސް ތަޙުލީލެއް . ދައްކަންވާނެެއެވެ

 . ކުރަންޖެހޭނަމަ މިކަންވެސް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކުރަންވާނެއެވެ

އާރޖަންޓް މެޑިކަލް ނީޑްސް ނުވަތަ އަވަސް ސިއްހީ ފަރުވާ  – ނޮން 3.1.3.1.9

ހޯދަން ނުޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ނަމަވަސް ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން 

ކުރެވިފައިވާ ޙަވާލުމުހިއްމު ކަމުގައިވާނަމަ އެމައްސަލަ 

އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ އޮފިސަރަކު ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް 

 . އި ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންވާނެއެވެހަމަޖައްސަ

މައްސަލައެއްގައި ކުއްޖަކު ޑޮކްޓަރަށް  އޮފިސަރަކު ކުރާ އިންވެސްޓިގޭޓް 3.1.3.1.10

ލީގަލް  –ދައްކާނަމަ އެކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި ގަޑި އަދި މެޑިކޯ 

 .ރިޕޯރޓާއިއެކު ހިމަނަންވާނެއެވެރިޕޯރޓް ޕޮލިސް 

 މެޑިކަލް ހުރިހާ ހަދަންޖެހޭ ޖެނަމަގެނެވިއް އަނިޔާކޮށްގެން ކުޑަކުއްޖަކަށް 3.1.3.1.11

ވާހަކަދެއްކޭނަމަ ކުއްޖާގެ ބަޔާނެއް  ކުއްޖާއަށް ހެދުމަށްފަހު ޗެކްއަޕްތައް

މިގޮތުން ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ކުއްޖާ ހަނދާންހުރި . ނަގަންވާނެއެވެ

 .މިންވަރަކުން ބަޔާނުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ކުރަންވާނީ އިންޓަރވިއު ކުރާނަމަ އިންޓަރވިއު ކުޑަކުއްޖަކާއި 3.1.3.1.12

ކުޑަކުދިންނަށް  ފެތޭ މިންގަނޑުތަކަށް ހަދާފައިވާ ގޮތުން ބައިނަލަޤްވާމީ

މިގޮތުން . ޙާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އިންޓަރވިއު ރޫމެއްގައެވެ

ކުޑަކުދިންނާ އިންޓަރވިއުކުރާ ކޮޓަރި ވާންވާނީ ސާފުތާހިރު، ކުދިންނާއި 

ހެން ކުށްވެރިން ތިބޭ ތަނާއި ގުޅުންނެތް އެހެންމީހުންނާ ނުވަތަ އެ

ކުޑަކުދިިން ކުޅޭނެތަކެތި ހުންނަ، ކުދިންނަށް އަރާމު ، އެކަހެރިކޮށްހުންނަ

އަދި ކުޑަކުދިންނާ އިންޓަރވިއުކުރާ ކޮޓަރި . ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ ތަނަކަށެވެ

' ވޭ މިރަރ –ވަން 'ހުންނަންވާނީ ވީޑިއޯ ރެކޯރޑްކުރެވޭގޮތަށް އަދި 

 .ކުރެވޭ ގޮތަކަށެވެއަކުން ކުއްޖާ އޮބްސާރވް



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  60  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އިންޓަރވިއުކުރާ ޤުކޮށްތަޙްޤީ ބަލާ މައްސަލަތައް ކުޑަކުދިންގެ 3.1.3.1.13

ޔޫގައި މަސައްކަތްކުރާ .ޕީ.ސީ.އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ އޮފިސަރުން އަދި އެފް

ފުލުހުންނާއި އާންމު މުވައްޒަފުން ވާންވާނީ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް 

ންލިބިފައިވާ ސެންޓަރޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އިން ޙާއްޞަ ތަމްރީ

އަދި އެހެނިހެން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވެސް . ބަޔަކަށެވެ

އޯއިން ވެސް ފެމިލީ އެންޑް .ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ އައި

ޗައިލްޑް ސެންޓަރޑް އިންވެސްޓިގޭޝަންސް އިން ޙާއްޞަަ ތަމްރީނު 

އަނިޔާއެއް ވެގެން ގެނެވޭ . ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

ޑަކުއްޖަކާއި އިންޓަރވިއުކުރާއިރު އާންމު ގޮތެއްގައި ތިބެންވާނީ ކު

ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި . ދެފުލުހުންނެވެ

ޔުނިޓް ހެޑްއަށް މުހިއްމުކަމަށް ފެންނަނަމަ ދެ ފުލުހުންނަށްވުރެ ގިނަ 

ކުރާ ނަމަވެސް ދެ އިންވެސްޓިގް. ފުލުހުންވެސް ބޭއްތިއްބިދާނެއެވެ

 . އޮފިސަރުންނަށްވުރެ ގިނަ ވެގެން ނުވާނެއެވެ

އިންޓަރވިއުކުރާއިރު އޭނާގެ ބެލެނިވެރިއެއް ހުރުމަކީ  ކުޑަކުއްޖަކާއި 3.1.3.1.14

ނަމަވެސް . ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤަވާޢިދުން ލާޒިމްކުރާކަމެކެވެ

ބެލެނިވެރިޔާގެ ސަބަބުން އިންޓަރވިއުއަށް ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް 

އަކުން ނުވަތަ " ވަންވޭ މިރަރ"ނަނަމަ، ބެލެނިވެރިޔާ އެޅޭކަމަށް ފެން

ޓީވީ އެއް ބޭނުންކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ދާގޮތް ބެލުމަށް 

 . އެންގިދާނެއެވެ

 ނަގާއިރު ބަޔާން ކުއްޖަކުގެ ގެނެވޭ ވެގެން އަނިޔާއެއް 3.1.3.1.15

 އެކުއްޖާ ބޮޑަކަށް ވީހާވެސް އިބާރާތުން އެކުއްޖާގެ އެބަޔާންނަގަންވާނީ

 ސުވާލުކުރާއިރު ކުދިންނާ މިފަދަ އަދި. ކިޔާދޭގޮތަށެވެ

ހީވާހީވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެވަގުތު  އޮފިސަރަށް އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ

. އެހުށަހެޅުނު މައްސަލައާއި ނުބެހޭ ކަންކަމާއި ސުވާލުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

 މީގެތެރޭގައި ކުއްޖާ ކުރީގައި ހިންގާފައިވާ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާއި

 . ގުޅުންނެތް ޖިންސީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

އަނިޔާއެއް ކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް  ކުޑަކުދިންނަށް 3.1.3.1.16

އަދި މިފަދަ ތަޙުޤީޤެއްގައި . ވަރަށް ރަގަޅަށް ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނެއެވެ

ސަލައާއި ގުޅޭ ހެކިންގެ ބަޔާން، އާއިލާ މެމްބަރުންގެ ބަޔާން، މައް

މަޢުލޫމާތު އިނގޭނެކަމަށް ހީވާ ރައްޓެހި އެކީގައި އުޅޭ ކުދިންގެ ބަޔާން 

އަދި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ބަޔާން 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  61  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އަދި މިފަދަ އިންޓަރވިއުތައް ކުރަންވާނީ ފެމިލީ . ހިމަންނަން ވާނެއެވެ

ންސްގެ ހަމަތަކާއި އެންޑް ޗައިލްޑް ސެންޓަރޑް އިންވެސްޓިގޭޝަ

 . އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ

ހާއްޞަކޮށް ޖިންސީ ގޯނާއެއް  ކޮށްގެން އަނިޔާއެއް ކުޑަކުއްޖަކަށް 3.1.3.1.17

ކޮށްގެން ގެނެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އެއްކުރެވޭ ހެކި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 .ސަރވިސް އާއިބެހޭ ގޮތުގެ މަތިން ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ

 މައްސަލަ ސާބިތުވުމަށް ލައެއްމައްސަ މަޖުލިހުގައި ޝަރީޢަތުގެ 3.1.3.1.18

މިއީ މުހިއްމު ރޯލެއް  ހެކި ހޯދާފައިވާ ފެންވަރާއި ތަޙުޤީޤުކުރެވިފައިވާ

މިގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް . ކުޅޭ އެއްޗެކެވެ

މިފަދަ . ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ޕޮލިސް ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

ނގަޅަށްތޯ ބަލައި ހުރިހާ މުހިއްމު ޕޮލިސް ރިޕޯރޓްތައް ލިޔެފައިވަނީ ރަ

ނުކުތާތަކަކާއި އަދި ހުރިހާ ބަޔާންތައް ނެގި ހެކި އެއްކުރެވިފައިވޭތޯ 

 . ޔޫގެ ހެޑް އެވެ.ޕީ.ސީ.ބަލައި މިރިޕޯރޓް އޮތޮރައިޒް ކުރާނީ އެފް

 ކުޑަކުދިންނާމެދު ޙާއްޞަކޮށް، މައްސަލަތައް އަނިޔާގެ ކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް 3.1.3.1.19

 އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ މައްސަލަތައް ގޯނާގެ ޖިންސީ ކުރާ

ފޮނުވުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ  ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމުން

މަސައްކަތްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ އަބުރާ 

ޕީޔޫއަށް ފޮނުވައިފިނަމަ އެމައްސަލައެއްގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ .ސީ.އެފް

ހުން އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޖެނެރަލްގެ އޮފީ

ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 ކައުންސެލިން މީހުންނަށް އަދި ކުދިންނަށް ގެނެވޭ މައްސަލަތަކުގައި 3.1.3.1.20

 މައްސަލައެ ބޭނުންވާނަމަ ސަރވިސްއެއް ސަޕޯރޓް މިނޫންވެސް ނުވަތަ

 ސަޕޯރޓް މިފަދަ ހުންނަ ލިބެން އޮފިސަރަކު އިންވެސްޓިގޭޓިންގ ބަލާ

. ސަރވިސްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

އަދި މީގެއިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ގެނެވިއްޖެނަމަ 

އޮފް ހެލްތް  މިމަޢުލޫމާތު ފޯމެއްގައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ

ޔޫގެ ފަރާތުން ފޮނުވަންޖެހޭނެ ވާހަކަ .ޕީ.ސީ.އެންޑް ފެމިލީއަށް އެފް

މައްސަލައިގެ ވިކްޓިމްއަށް އަދި ވިކްޓިމްގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ 

  . ބަލަދުވެރިޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ
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  ދެވަނަބައި 
 

 ގެންގުޅޭނެ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ބަލައި މައްސަލަތައް ކުށުގެ ކުރާ ކުޑަކުދިން 3.2

  އުސޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި
 

 މަޝްވަރާކުރުން 3.2.1

 

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން ކުށްކުރާކަމީ ހަމައެކަނި އެކުދިންގެ މައްސަލައެއްނޫންކަމާއި  3.2.1.1

މިއީ މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ އެކިއެކި ހިސާބުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން 

ދިމާވާ ކަމެއްކަމަށާއި މިހެންވެ ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނާއި ކުށްކުރާ ބޮޑެތި 

ޤުކޮށް، އަދަބުދިނުމުގައި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީ

. ތަފާތުކުރަންވާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވެއެވެ

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނާއި މެދު ކަންކުރާނެ ގޮތް 

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، "ލިޔެފައި 

 . ވަނީ ހެދިފައެވެ" ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުއިންސާފުކޮށް އަދަބު

 ކުށްކުރާ ޑެކްލަރޭޝަންސްތަކުންވެސް ގެ.އދ އިތުރުންވެސް މިޤަވާއިދުގެ 3.2.1.2

ޙާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ވަނީ  މައްޗަށް ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރަންވީ ކުޑަކުދިންނާމެދު

އޮފް ދަ  ގެ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް. މިގޮތުން އދ. ދެއްވާފައެވެ

ޗައިލް އިންވެސް ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި އެކުދިން 

 . ކުށުން ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވެއެވެ

ގެ . ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އދ މޯލްޑިވްސް އިތުރުންވެސް މީގެ 3.2.1.3

ރިޔާދް ގައިޑްލައިންސް ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަށްވެސް ތާއީދުކޮށް 

ކުޑަކުދިން ކުށްތަކުން ސަލާމަތްކުރެވޭނީ މުޅި މުޖުތަމަޢުވެސް މިކަމަށް ހޭލައި 

  . މުޅި މުޖުތަމަޢުއިންވެސް ކުށް މަދުކުރެވިގެންކަމުގައި ދެކެއެވެ

  

 މާނަކުރުން 3.2.2
 

 10އެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން " ޗައިލްޑް" –" ޗައިލްޑް" 3.2.2.1

  .އަހަރު ފުރުމާއި ހަމައަށެވެ) ދިހައެއް(

 18އެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން " މައިނަރ" –" މައިނަރ" 3.2.2.2

 . އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށެވެ) އަށާރަ(

 " ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ކްރިމިނަލް އޮފް އޭޖް" 3.2.2.3
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 ކުޑަކުދިން ހަމައަށް ފުރިހަމަވުމާއި އަހަރު) ދިހައެއް( 10 ޢުމުރުން ކުއްޖާގެ 3.2.2.4

 . ނުޖެހޭނެއެވެ އުފުލާކަށް މަސްޢޫލިއްޔަތު ޖިނާއީ ކުށްކުށުގެ ކުރާ

 އަހަރު) ފަނަރަ( 15 ފުރުނީއްސުރެ އަހަރު) ދިހައެއް( 10 އުމުރުން ކުއްޖާގެ 3.2.2.5

 ތިރީގައި އުފުލަންޖެހޭނީ މަސްޢޫލިއްޔަތު ޖިނާއީ ކުށުގެ، ފުރިހަމަވުމާހަމައަށް

 . ކުށެއްކޮށްފިނަމައެވެ ތެރެއިން ކުށްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން  3.2.2.5.1

 މުރުތައްދުވުމުގެ ކުށް 3.2.2.5.1.1

 ކުށް ބަޣާވާތްކުރުމުގެ 3.2.2.5.1.2

 ކުށް ޒިނޭކުރުމުގެ 3.2.2.5.1.3

 ކުށް ޤަޛުފުގެ 3.2.2.5.1.4

  ކުށް ރާބުއިމުގެ 3.2.2.5.1.5

ޤަޞްދުގައި މީހުން މެރުމާއި، މަރާބެހޭ އެހެނިހެން  3.2.2.5.2

 މައްސަލަތަކާއި، މިފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް

  މައްސަލަތައް ބާވަތެއްގެ ހުރިހާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭ 3.2.2.5.3

އަހަރު ) އަށާރަ( 18އަހަރު ފުރުނީއްސުރެ ) ފަނަރަ( 15ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން  3.2.2.6

އެކުއްޖާ ކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުށުގެ ޖިނާއީ ފުރިހަމަވުމާއި ހަމައަށް 

 .މަސްޢޫލިއްޔަތު އެކުއްޖާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ

 –) އެލް.ޑަބްލިއު.ސީ.އައި.ޖޭ(ޖުވެނައިލްސް އިން ކޮންފްލިކްޓް ވިތް ދަ ލޯ  3.2.2.7

އެލް އެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކުދިންނަކީ މަތީގައި .ޑަބްލިއު.ސީ.އައި.ޖޭ

ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ކުށުގެ ޒިންމާ  2.3.3ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް 

 . އުފުލޭ އުމުރު ފުރައިގެ ކުދިންނެވެ

  –ޓްއެރެސް 3.2.2.8

  –ޑިޓެންޝަން  3.2.2.9

 ސަރވިސްގައި ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އޮފިސަރުންނަކީ ޑިއުޓީ ޖެނެރަލް 3.2.2.10

 ވަޒީފާ މިސަރވިސްގައި ވެސް ގޮތަކުން މިނޫން އަދި ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާ

 . މުވައްޒަފުންނެވެ އަދާކުރާ
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  ޕްރޮސީޖަރސް 3.2.3

 

ކުޑަކުއްޖަކު ކުށެއްކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއްވެސް ބަލާ،  3.2.3.1

ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ކުޑަކުދިންގެ 

މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޙާއްޞަކޮށް އުފައްދާފައިވާ ޔުނިޓުކަމަށްވާ 

. ނެވެ) ޔޫ.ޕީ.ސީ.އެފް(ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން 

މިގޮތުން ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް ނުވަތަ އެހެން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ވިޔަސް 

ޔޫގައި .ޕީ.ސީ.މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ވަގުތުން މިކަން އެފް

މިފަދަ މައްސަލައެއް . އޯއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.އެވަގުތު ހުރި ޑިއުޓީ އައި

ޔޫގައި .ޕީ.ސީ.ގެ ބާވަތަށް ބަލައި އެވަގުތަކު އެފްހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މިމައްސަލައި

ހުރި ހެޑް އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ އޮފިސަރަކާއި މިމައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައި 

ޔޫގައި .ޕީ.ސީ.މިގޮތުން އެފް. ކުރަންވާނެއެވެޙަވާލުތަޙުޤީީޤުކުރުމަށް 

ކުށްކުރާކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އިންވެސްޓިގޭޓް ކުރާ އޮފިސަރުން 

ވާންވާނީ ފެލިމީ އެންޑް ޗައިލްޑް ސެންޓަރޑް އިންވެސްޓިގޭޝަންސް އިން 

 . ޙާއްޞަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށެވެ

 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި އެހެން އިފިޔަވަ މާލެ ކުށެއްކޮށްގެން ކުޑަކުއްޖަކު 3.2.3.2

 ޕޮލިސް އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެއަތޮޅެއްގެ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ސްޓޭޝަނަކަށް ޕޮލިސް

މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ  މިފަދަ ހެޑްއަށް ޔޫގެ.ޕީ.ސީ.އެފް އިންޗާޖް ސްޓޭޝަނެއްގެ

. ވާނެއެވެމަޢުލޫމާތު އަންގައި ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ލަފާއަށް އެދެން

ޔޫގެ ހެޑްއަށް .ޕީ.ސީ.އަދި ހަމައެހެންމެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތް އެފް

މައްސަލައިގެ ބާވަތައް އަދި ކުޑަބޮޑިމިނަށް ބަލައި . އަޕްޑޭޓްކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ޔޫގެ .ޕީ.ސީ.ޔޫގެ ހެޑް އައްޔަންކުރާ އެފް.ޕީ.ސީ.މުހިންމުކަމަށް ފެންނަމަ، އެފް

 .މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ ވަކި ޙާއްޞަ ޓީމެއް އެރަށަކަށް

 ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ޔޫއަށް.ޕީ.ސީ.އެފް ކުށެއްކޮށްގެން ކުޑަކުއްޖަކު 3.2.3.3

ޔޫގެ އެވަގަތަކު .ޕީ.ސީ.އެފް އޮފިސަރަކާއި ކުރާ އިންވެސްޓިގޭޓް އެމައްސަލައެއް

މައްސަލަކުރިއަށްދާ . ހެޑްއަަކަށް ހުރި އޮފިސަރެއް އެސައިން ކުރަންވާނެއެވެ

ޔޫގެ ހެޑްއަށް އަދި ކޭސް .ޕީ.ސީ.ގޮތާއި މިންވަރު އަދި ދިމާވާ ދަތިތައް އެފް

ކުރެވިފައިވާ ޙަވާލުސްޕަވައިޒަރުންނަށް އެންގުމަކީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް 

 .ފިސަރުގެ ޒިންމާއެކެވެއިންވެސްޓިގޭޓް ކުރާ އޮ

 ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މައްސަލަ، މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑެތިމީހުންގެ ހިމެނޭ ކުޑަކުދިން 3.2.3.4

 ޔުނިޓަކުން އެހެން ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އަދާކުރަނީ ރޯލް ލީޑް
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 ބޭނުންވާނަމަ އެހީތެރިކަމަށް ޔޫގެ.ޕީ.ސީ.އެފް އެޔުނިޓަކުން، ކަމުގައިވާނަމަ

ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނާއި ވާހަކަދައްކައި އިންޓަރވިއު ކުރުމުގައާއި  މައްސަލައިގައި

 . އަދި ބަޔާން ނެގުމުގައި ފުރިހަމައަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ

 އިންސާފުވެރިކޮށް، ތަޙުޤީޤުކޮށް، ބަލާ މައްސަލަތައް ކުށުގެ ކުޑަކުދިންކުރާ" 3.2.3.5

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން " ޤަވާއިދު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ އަދަބުދިނުމުގައި

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ވަގުތުތަކުގައި 

 . ޔޫގައި މަަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ތިބެންވާނީ އާދައިގެ ހެދުމުގައެވެ.ޕީ.ސީ.އެފް

 ކުޑަކުއްޖަކު އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ޑިއުޓީ އޮފިސަރެއް ޑިއުޓީ ޖެނެރަލް 3.2.3.6

ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ އެންމެ  ކުށެއްކުރާކަމަށް

އަދި ޕޮލިސް . ކައިރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް މިކަން އަންގަންވާނެއެވެ

ސްޓޭޝަނުން އިތުރު ފުލުހުން ފޮނުވެންދެން މިކުއްޖާގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބޭ 

ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބިދާނެ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ސީން ސެކުއަރ 

އަދި ކުށްކުރާ ކުއްޖާ އެއޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް . ރަންވާނެއެވެކު

އަދި ޖެނެރަލް ޑިއުޓީ އޮފިސަރެއްގެ ފަރާތުން ޕޮލިސް . ގެންނަންވާނެއެވެ

ޔޫގެ ހެޑްއަށް .ޕީ.ސީ.ސްޓޭޝަނަކަށް މިފަދަ ރިޕޯރޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެފް

އަށް މިމައްސަލައާއި އޯ.ޔޫގެ އެވަގުތަކު ހުރި ޑިއުޓީ އައި.ޕީ.ސީ.ނުވަތަ އެފް

 .ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަންގަންވާނެއެވެ

 އެންޑް ފެމިލީ މައްސަލައެއްވެސް ހުރިހާ މިފަދަ ހުށަހެޅޭ ޔޫއަށް.ޕީ.ސީ.އެފް 3.2.3.7

 ވީ ބޭނުންކޮށް ޓެކްނީކްސްތައް އިންވެސްޓިގޭޝަންސްގެ ސެންޓަރޑް ޗައިލްޑް

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި  މިގޮތަށް އަދި. ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނެއެވެ ފުރިހަމައަކަށް އެންމެ

 . ކުއްޖާގެ އުމުރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ

 ކުރެވޭޙަވާލު އެމައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި މައްސަލަ މިފަދަ 3.2.3.8

ޓް  ފަރާތްތަކަކާއި ހުރިހާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައާއި އޮފިސަރަކު އިންވެސްޓިގޭ

ސަލައާއި މިމައް ތެރޭގައި މީގެ. ބަޔާންނަގަންވާނެއެވެ ދައްކައި ވާހަކަ

ސީދާގޮތުން އަދި ނުސީދާގޮތުން ގުޅުންހުރި ހެކިން، އަދި މީގެ އިތުރުން 

މިކުއްޖާއާއި ގުޅުންހުރި އަދި މިމައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު އިނގޭ 

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކާއި ވާހަކަ ދައްކައި ކުއްޖާގެ ކުށެއް ނެތްކަން ނުވަތަ ކުއްޖާ 

 . ވާނެއެވެކުށްކުރިނަމަ އެކަން ޔަޤީންކުރަން

 ކުއްޖާގެ ތަޙުޤީޤުގައި މައްސަލައިގެ ކުއްޖެއްގެ ގެނެވޭ ކުށެއްކޮށްގެން 3.2.3.9

 ކުށެއްނުކުރާ އަމަލުކުރަންވާނީ މެދު އެކުއްޖަކާއި ފެންނަނަމަ ކުށެއްނެތްކަމަށް

 .ގޮތުގައެވެ ކުއްޖެއްގެ
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 ކުރުމުގެ ބޭނުން ވަކީލެއް ޤާނޫނީ ކުދިންނަށް ގެނެވޭ ކޮށްގެން ކުށެއް 3.2.3.10

އަދި މިފަދަ މުއާމަލާތްތަކުގެ ސިއްރު . ދޭންވާނެއެނެއިޙްތިޔާރު 

 .ހިފަހައްޓަށްވާނެއެވެ

 އެކުދިންނަށް ކުރިން އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ ކުދިންނާ ގެނެވޭ ކުށްކޮށްގެން 3.2.3.11

 އެނގެން ލިޔުމުން ކިޔައިދީ އިނގޭނެހެން އެކުދިންނަށް ހައްޤުތައް ލިބިފައިވާ

ލެނިވެރިއެއް ހާޞިރުކުރުމުގެ އަދި ބެ ވަކީލެއް މިގޮތުން. އޮންނަންވާނެއެވެ

 .ހައްޤު އެކުދިންނަށް ލިބިގެންވާކަން އެކުދިންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 ބައިނަލަޤްވާމީ ކުރަންވާނީ އިންޓަރވިއު ކުރާނަމަ އިންޓަރވިއު ކުޑަކުއްޖަކާއި 3.2.3.12

ކޮށް ހަދާފައި ސަޙާއް ކުޑަކުދިންނަށް ފެތޭ މިންގަނޑުތަކަށް ހަދާފައިވާ ގޮތުން

މިގޮތުން ކުށެއްކޮށްގެންގެނެވޭ ކުއްޖެއް . އިންޓަރވިއު ރޫމެއްގައެވެހުންނަ 

. ނަމަވެސް އެކުއްޖަކާއި އިންޓަރވިއުކުރަންވާނީ މިފަދަ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ

ކުޑަކުދިންނާ އިންޓަރވިއުކުރާ ކޮޓަރި ވާންވާނީ ސާފުތާހިރު، ކުދިންނާއި 

ތަނާއި  ގުޅުންނެތް އެހެންމީހުންނާ ނުވަތަ އެހެން ކުށްވެރިން ތިބޭ

 އަދި ކުޑަކުދިިން ކުޅޭނެތަކެތި ހުންނަ، ކުދިންނަށް އަރާމު، އެކަހެރިކޮށްހުންނަ

އަދި ކުޑަކުދިންނާ އިންޓަރވިއުކުރާ ކޮޓަރި . ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ ތަނަކަށެވެ

އަކުން ' ވޭ މިރަރ –ވަން 'ހުންނަންވާނީ ވީޑިއޯ ރެކޯރޑްކުރެވޭގޮތަށް އަދި 

  .ވެކުއްޖާ އޮބްސާރވްކުރެވޭ ގޮތަކަށެ

ރަންވާނީ ބެލެނިވެރިއެއް އަދި ކު އިންޓަރވިއު ކުދިންނާއި ގެނެވޭ ކުށްކޮށްގެން 3.2.3.13

އަދި ކުށްކޮށްގެން ގެންނަ ކުއްޖާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް . ފުލުހުންގެ ހާޒިރުގައެވެދެ

ހާޒިރުގައި އިންޓަރވިއު ދޭން އެދޭނަމަ އޭނާއަށް މިފަދައިން އިންތިޒާމް 

 .ރާވައިދޭންވާނެއެވެ

އިންޓަރވިއުކުރާއިރު އޭނާގެ ބެލެނިވެރިއެއް ހުރުމަކީ ޖިނާޢީ  ކުޑަކުއްޖަކާއި 3.2.3.14

ނަމަވެސް ބެލެނިވެރިޔާގެ ސަބަބުން . އިޖުރާޢަތުގެ ޤަވާޢިދުން ލާޒިމްކުރާކަމެކެވެ

އިންޓަރވިއުއަށް ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް އެޅޭކަމަށް ފެންނަނަމަ، 

ންކޮށް އަކުން ނުވަތަ ޓީވީ އެއް ބޭނު" ވަންވޭ މިރަރ"ބެލެނިވެރިޔާ 

 . އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ދާގޮތް ބެލުމަށް އެންގިދާނެއެވެ

 އިންޓަރވިއުކުރާ ޙުޤީޤުކޮށްތަ ބަލާ މައްސަލަތައް ކުޑަކުދިންގެ 3.2.3.15

 މަސައްކަތްކުރާ ޔޫގައި.ޕީ.ސީ.އެފް އަދި އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރުން

ފުލުހުންނާއި އާންމު މުވައްޒަފުން ވާންވާނީ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް 

. ޓަރޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އިން ޙާއްޟަ ތަމްރީންލިބިފައިވާ ބަޔަކަށެވެސެން

  ވެސް ކުޑަކުދިންގެ ނިހެން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި އަދި އެހެ
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އޯއިން ވެސް ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ސެންޓަރޑް .މައްސަލަތައް ބަލާ އައި

އިންވެސްޓިގޭޝަންސް އިން ޙާއްޟަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފުލުހުންނަށް 

އަނިޔާއެއް ވެގެން ގެނެވޭ ކުޑަކުއްޖަކާއި އިންޓަރވިއުކުރާއިރު . ވާންޖެހޭނެއެވެ

ވެސް މައްސަލައިގެ ނަމަ. އާންމު ގޮތެއްގައި ތިބެންވާނީ ދެފުލުހުންނެވެ

ބާވަތަށާއި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ޔުނިޓު ހެޑްއަށް މުހިއްމުކަމަށް ފެންނަނަމަ ދެ 

ނަމަވެސް ދެ . ފުލުހުންނަށްވުރެ ގިނަ ފުލުހުންވެސް ބޭއްތިއްބިދާނެއެވެ

 . އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރުންނަށްވުރެ ގިނަ ވެގެން ނުވާނެއެވެ

 އިންޓަރވިއުއެއް ބެހޭ މައްސަލައަކާއި މަވެސްވިނަ ކުރިކަމުގައި ކުށް ކުއްޖަކު 3.2.3.16

 .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ ސްކޫލެއްގައި ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ކިޔަވަންދާ ކުއްޖާ

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް " 3.2.3.17

ވަނަ މާއްދާގައި  11" އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު

ށްފައިވާ ފަދައިން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަޔާންކޮ

ބަންދުކުރަން ކޮންމެހެން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް 

އަދި ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް . ބަންދުކޮންގެންނުވާނެއެވެ

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ) ސައުވީސް( 24ން ބަންދުކޮށްފިނަމަ، އެކަން ގިނަވެގެ

ހައްޔަރުކުރި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއަށާއި ކުޑަކުދިންގެ 

 . ޚައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 އިންސާފުކޮށް، ތަޙުޤީޤުކޮށް، ބަލާ މައްސަލަތައް ކުށުގެ ކުޑަކުދިންކުރާ" 3.2.3.18

 ބާބުގައި ފަސްވަނަ ގެ" ޤަވާއިދު ތުގެގޮ ޢަމަލުކުރާނެ އަދަބުދިނުމުގައި

 މައްސަލަތައް މިފަދަ، ކޮށްފިނަމަ ކުޑަކުއްޖަކު ކުށެއް ކުށަކުންކުރެ ބުނެފައިވާ

އަވަހަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ޝަރީއަތަަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި  ވީއެންމެ

 . ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 އިންސާފުކޮށް، ތަޙުޤީޤުކޮށް، ބަލާ މައްސަލަތައް ކުށުގެ ކުޑަކުދިންކުރާ" 3.2.3.19

ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި" ޤަވާއިދު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ އަދަބުދިނުމުގައި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ނޫންނަމަ،  5ކުށަކީ މިޤަވާއިދުގެ 

ކުރާ ކުއްޖެއްކަމުގައި އަދި ކުށުގައި ތުޙުމަތުވާ ކުއްޖާއަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށް

ނުވާނަމަ، އަދި ކުށަކީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭފަދަ ބޮޑުކުށެއްކަމުގައި 

ނުވާނަމަ، އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުކުރެވުނު ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

ބެލުމަށްފަހު، ތިރީގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް 

 . ލިބިގެންވެއެވެ
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، ފަހަރު ފުރަތަމަ ޙާޟިރުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤަށް ގުޅިގެން ކުށަކާ ކުރި އެކުއްޖާ 3.2.3.20

އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ  ފެންނަނަމަ ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ކުށުގައި އެކުއްޖާ

ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާގެ ޙާޟިރުގައި، އެކުއްޖާއަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން 

މިފަދަ އިންޒާރުދިނުމުގައި . ވާނެއެވެނުރަސްމީ އިންޒާރެއް އަނގަބަހުން ދޭން

އެއްކުއްޖާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ، ކުށެއް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ، ދެން ކަންތައް 

ހިނގާދާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުދީ، މިއީ އެކުއްޖާއަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެއްކަން 

ނުރަސްމީ އިންޒާރުދެވެނީ އަނގަބަހުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް . ބުނެދޭންވާނެއެވެ

ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުއްޖާއަށް އަނގަބަހުން މިދެވޭ އިދާރި 

އަދި ކުއްޖާއަށް . ނުރަސްމީ އިންޒާރު ޑޮކިއުމަންޓްކޮށް ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސެލިންފަދަ އެއްވެސް ސަޕޯރޓް ސަރވިސްއެއް ބޭނުންވާކަމަށް 

މާތު ކުއްޖާއަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ މިފަދަ ސަރވިސް ދޭ ތަންތަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫ

 . ދޭންވާނެއެވެ

 ފަރާތަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ގުޅިގެން ކުށަކާ ކުއްޖަކު އިންޒާރެއްދީފައިވާ ނުރަސްމީ  3.2.3.21

 ބެލެނިވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ޙާޟިރުކުރެވިއްޖެނަމަ ފަހަރަށް ދެވަނަ

 އިންޒާރެއް ރަސްމީ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރާ އެކުއްޖާއަށް، ޙާޟިރުގައި

އިންޒާރުދިނުމުގައި އެކުއްޖާއަށް ނަަސޭހަތްތެރިވެ، ކުށެއް  ރަސްމީ. ދޭންވާނެއެވެ

ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ، ދެން ކަންތައް ހިނގާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުދީ، މިއީ 

ރަސްމީ އިންޒާރުދޭނީ . އެކުއްޖާއަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެއްކަން ބުނެދޭންވާނެއެވެ

އި، އެކުއްޖާގެ ރަސްމީ އިންޒާރުގައި ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތާ. ލިޔުމުންނެވެ

އަދި . ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ އަދި އެކުއްޖާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ކުއްޖާއަށް ކައުންސެލިން، ނުވަތަ ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަދަ އެއްވެސް 

ސަޕޯރޓް ސަރވިސްއެއް ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ މިފަދަ ސަރވިސް ދޭ 

އަދި ކުއްޖާއަށް . އަށް ދޭންވާނެއެވެތަންތަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުއްޖާ

 .ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން މިދެވުނު އިންޒާރު ޑޮކިއުމަންޓްކޮށް ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ

 އިންޒާރެއް ރަސްމީ ލިޔުމުން އަދި އިންޒާރެއް ނުރަސްމީ އަނގަބަހުން 3.2.3.22

 ފަރާތަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ގުޅިގެން ކުށަކާއި ފަހަރަށް ތިންވަނަ ކުއްޖަކު ދެވިފައިވާ

ޟިރުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކުއްޖެއްގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ޙާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ  މައްސަލަތައް ކުދިންގެ ކުށްކުރާ 3.2.3.23

އޮފިސަރުން އެކުދިންނަށާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ލިބެންހުރި ސަޕޯރޓް 

 .ދޭންވާނެއެވެސަރވިސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
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 ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯރޓެއް އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތު ކުދިންގެ ގެނެވޭ ކުުށްކޮށްގެން 3.2.3.24

. މި މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންވާނެއެވެ ފެމިލީއަށް އެންޑް ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ

އަދި މިގޮތަށް މިމަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށް 

ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ފޮނުވޭނެ ވާހަކަ ކުއްޖާ އަދި 

 . ކައިރީގައި ބުނަންވާނެއެވެ

ނަމަވެސް އެކުދިން  ގެނެވުނު ކުއްޖަކު މައްސަލައެއްގައި ކުށެއްކޮށްގެން 3.2.3.25

ހައްޔަރުގައި ނުބަހައްޓާ އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއްގެ 

ކުޑަކުއްޖަކު . ކަން ދޭންވާނެއެވެބެލުމުގެ ދަށުގައި ބޭތިއްބުމަށް އަހައްމިއްޔަތު

ހައްޔަރުކުރަންވާނީ އެކުއްޖާ ހައްޔަރު ނުކޮށްފިނަމަ ކުއްޖާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ 

. ފަރާތުން އެހެންމީހުންނަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުންވާފަދަ ހާލަތްތަކުގައެވެ

ހައްޔަރުކުރެވޭ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ކުއްޖަކު، ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު 

މުންދާ އެހެން ކުއްޖަކާ، ނުވަތަ ބަންދުގައި ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަ

ކުރަމުންދާ ބޮޑުމީހަކާ އެއްތަނެއްގައި، އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަ ދެއްކޭނެގޮތަށް 

ހައްޔަރުކުރެވޭ . ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެންނުވާނެއެވެ

ރަށް ކަމުގައިވާނަމަ އެފަދަ ކުއްޖަކު ކުއްޖާ ބަންދުކުރެވެނީ ފުރަތަމަ ފަހަ

. ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުއްޖަކާއެކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ

ކުއްޖަކު ހައްޔަރުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރީ އެކުއްޖާ ނުވަތަ އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން 

ގެ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމަށްޓަކައި ކަމުގައި ވާނަމަ އެކުއްޖާ

ފަރާތުން މިފަދަ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ދެން ނުލިބޭނެފަދަ ކަމަށް ފެންނަނަމަ 

ކުޑަކުދިން ހައްޔަރުކުރާނަމަ އެކުދިން . އެކުއްޖާ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލަންވާނެެއެވެ

ހައްޔަރުކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ 

އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، މައްސަލަތައް ބަލާ

 . ގޮތުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ

އަދި . ބެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެވެ ކުދިންނާ ގެނެވޭ ކުށްކޮށްގެން 3.2.3.26

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގެނެވޭ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް 

 .ވެހާމަކޮށްގެންނުވާނެ
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  ތިންވަނަ ބައި 

 ބަލައި މައްސަލަތައް ވަޔަލަނންސްގެ ޑޮމެސްޓިކް އަދި ވަޔަލަންސް ބޭސްޑް ޖެންޑަރ 3.3
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 ްމަޝްވަރާކުރުނ 3.3.1

 

އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި : ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބު 3.3.1.1

ގައި  ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ބާބުގެ ތަފާތުނުކުރުން ގެ މިނިވަންކަން، މި 

މިބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން، "ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 

މިބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 

ކާއި މިނިވަންކަން ލިބުމުގައި މިޚައްޤުތަ. ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ

އެމީހެއްގެ ނަސްލަށް، ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް، ނުވަތަ ކުލަޔަށް، ނުވަތަ 

ޖިންސަން، ނުވަތަ ޢުމުރަށް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ 

ނުކުޅަދުންތެރިކަމަށް، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އޭނޫންވެސް 

ތެރިކަމަށް، ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ވިސްނުމަކަށް، ނުވަތަ މާލީ ފުދުން

ނުވަތަ އުފަންރަށަށް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަލައި 

 ."ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

ވަނަ އަހަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭރުގެ  2002އިތުރުންވެސް  މީގެ 3.3.1.2

ރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްޢުސްތާޛު މަޢުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަންހެނުން ކު

ތަފާތުކުރުންތަކުން، އަދި ޙާއްސަކޮން އަންހެނުންނަށް ގޭތެރެއިން ލިބޭ އަނިޔާ 

ތަކާއި އަދި އަންހެނަކު އަންހެނަކަށްވީތީ ލިބޭ އަނިޔާތަކަކީ ދެޖިންސުގެ 

ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދިނުމަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުރަސްކަމަށް 

އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

އަނިޔާތަކަށް ސަމާލުވެ މިފަދަ އާދަކާދަތައް ފިލުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 .ގޮވާލެއްވިއެވެ

ކޮންވެންޝަންތަކުންވެސް ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލަންސްއަކީ ހިއުމަން . އދ 3.3.1.3

ގެ . އދ. ރައިޓްސްގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ

ނިވާރސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ހިއުމަން ޔު

ޑިގްނިޓީއަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަށާއި އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެމީހަކު ނަގަން 

ބޭނުންވާ ޑިސިޝަނެއް ނެގުމުގެ އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވާކަމާއި އެއަށް އެހެން 

ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް . އިވެއެވެމީހުން އިޙްތިރާމްކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފަ
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މިގޮތުން . ގެ މިމުޢާހަދާތަކަށް އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށްފައެވެ. ވަނީ އދ

އަނިޔާވެރިކަން، އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައާއި އަދި ޕަބްލިކް ލައިފްގައިވެސް 

. އދ. ނަައްތާލުމަށް މަަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް ބާރުއަޅައެވެ

ގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޑެކްލަރޭޝަން އޮން ދި  1993ލީ އިން ޖެނެރަލް އެސެމްބް

ގައި  1995އެލިމިނޭޝަން އޮފް ވަޔަލަންސް އަގައިންސްޓް ވިމެން އާއި 

އެކުލަވާލާފައިވާ ބެއިޖީންގ ޕްލެޓްފޯރމް ފޮރ އެކްޝަންއިން ވެސް އަންހެނުންގެ 

 . ޚައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބާރުއަޅައިދެއެވެ

 އަދި ވިތީ އަންހެނަކަށް އަންހެނަކު ނުވަތަ ވަޔަލަންސް ބޭސްޑް ޖެންޑަރ 3.3.1.4

 ހިމާޔަތްކޮށް މީހުން މިބައި އަނިޔާތަކުން ލިބޭ ފިރިހެނަކަށްވީތީ ފިރިހެނަކު

ރައްކާތެރިކަން ފޯރޮކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ރޯލް އަދާކުރަނީ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ކަމުގައި ވީ ހިނދު މިފަދަ ހުރިހާ 

މިގޮތުން މި . މައްސަލައެއްބެލުމުގެ ޒިންމާ ވަނީ މިސަރވިސްގެ އަތްމަތީގައެވެ

ވީ އުސޫލުތައް ޕްރޮސީޖަރގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ކަންކުރަން

އަންހެނަކު އަންހެނަކަށްވީތި އަދި ފިރިހެނަކު ފިރިހެނަކަށްވީތީ . ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

ލިބޭ މިފަދަ އަނިޔާތަކަކީ މުޖުތަމަޢުއިން ދަސްވެގެން އަންނަ އަދި ވިކްޓިމް 

އަދި ކޮންމެ އާ . ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެކެވެ

. ދަ ވިކްޓިމްއިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާ ބޮޑުވެގެންދެއެވެއެޕިސޯޑްއަކާއިއެކު މިފަ

މިގޮތުން އާއިލާގެ ބޭރުން މިފަދަ އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކުން އެހީއަށް އެދޭ އެންމެ 

މިހެންކަމުން ފުލުހުން މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް . ފުރަތަމަ ބަޔަކީ ފުލުހުންނެވެ

ދަ މައްސަލަތައް އެޓެންޑްކުރުމުގައި ވަކި އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅުމާއި މިފަ

އައިޑެންޓިފައިކޮށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި 

މިފަދަ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އެ  . އަވަސްވެގެންނަށް ޖެހެއެވެ

އިން ނިކުތުމަކީ ފަސޭހަކަމަށް ނުވުމާއި އެކު މިފަދަ " ވަޔަލަންސް ސަރކަލް"

ވީންކޮށް ވިކްޓިމްސްއަށް ރައްކާތެރިކަން މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން އިންޓަރ

 . ދިނުން މުހިއްމުއެވެ
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 މާނަކުރުން 3.3.2
 

 ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލަންސް 3.3.2.1
 

ގެ ޑެކްލަރޭޝަން އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް ވަޔަލަންސް . އދ 3.3.2.1.1

ވަޔަލަންސް އަގައިންސްޓް "ގައި ) 1993(އަގައިންސްޓް ވިމެން 

މި ޓާރމް މާނަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނަކަށް ޖިސްމާނީ، " ވިމެން

ޖިންސީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ދިނުން 

އެއްކުރާނެކަމަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ނުވަތަ މިފަދަ އެއްވެސް އަނިޔާ

އަންހެނަކަށް ވީތީ އެނާއަށް ލިބެންވާ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުން 

 . ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ

ޕީގައި .އޯ.އެސްހުންނަށް ފަަސޭހައަކަށްޓަކައި މިޕީ ކިޔާމީ.އޯ.އެސް މި 3.3.2.1.2

ނުވަތަ  ޖެހުން، ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލަންސް މާނަކުރަނީ ތެޅުން

ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތާޅާޖެހުން، ތަޅާނެކަމަށް ނުވަތަ 

ޖަހާނެކަމަށް ބިރުދެއްކުން، ފަހަތުން ދާހާތަނަކަށް ދިއުން، 

ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުން، ނޫންނަމަ މިނޫންވެސް ޖިސްމާނީ 

ނުވަތަ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ގޭގެތެރެއިން 

 .ކަކަށް ކުރުމަށެވެއެކަކު އަނެ

 ނުވަތަ ފުލުހަކަށް އެއްވެސް ނުވަތަ އޮފިސަރ ޑިއުޓީ ޖެނެރަލް 3.3.2.1.3

 މުވައްފަޒަފަކަށް އެއްވެސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

ޑިއުޓީއަދާކުރާ ވަގުތުގައި މިފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާކަމަށް 

  . ފާހަގަކުރެވުން
 

 ޕްރޮސީޖަރސް 3.3.3

  

ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލަންސްގެ ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއްވެސް  3.3.3.1

ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް 

ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށް އުފައްދާފައިވާ ޔުނިޓްކަމަށްވާ ފެމިލީ 

މިގޮތުން . ނެވެ) ޔޫ.ޕީ.ސީ.އެފް(އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން 

ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް ނުވަތަ އެހެން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ވިޔަސް މިފަދަ 

ޔޫގައި އެވަގުތު .ޕީ.ސީ.މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ވަގުތުން މިކަން އެފް

މިފަދަ މައްސަލައެއް . އޯއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ހުރި ޑިއުޓީ އައި
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ޔޫގައި .ޕީ.ސީ.ށް ބަލައި އެވަގުތަކު އެފްހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މިމައްސަލައިގެ ބާވަތަ

ހުރި ހެޑް އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރަކާއި މިމައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައި 

މިފަަދަ  ޔޫގައި.ޕީ.ސީ.އެފް މިގޮތުން. ކުރަންވާނެއެވެޙަވާލުތަޙުޤީީޤުކުރުމަށް 

ޖެންޑަރ ބޭސްޑް  ސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރުން ވާންވާނީމައްސަލަތައް ބަލާ އިންވެ

ލަންސްގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ  ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ވަޔަ

 .ފުލުހުންނަށެވެ

 ސްޓޭޝަންތަކަށް ޕޮލިސް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި އެހެން ފިޔަވައި މާލެ 3.3.3.2

ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލަންސްގެ މައްސަލަތަކުގައި އެއަތޮޅެއްގެ ނުވަތަ  ހުށަހެޅޭ

ޔޫގެ ހެޑްއަށް މިފަދަ .ޕީ.ސީ.ސްޓޭޝަނެއްގެ އިންޗާޖް އެފްއެރަށެއްގެ ޕޮލިސް 

މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަންގައި ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ 

އަދި ހަމައެހެންމެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތް . ލަފާއަށް އެދެންވާނެއެވެ

ބާވަތައް  މައްސަލައިގެ. ޔޫގެ ހެޑްއަށް އަޕްޑޭޓްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ޕީ.ސީ.އެފް

ޔޫގެ ހެޑް .ޕީ.ސީ.އަދި ކުޑަބޮޑިމިނަށް ބަލައި މުހިއްމުކަމަށް ފެންނަމަ، އެފް

ޔޫގެ ވަކި ޚާއްޞަ ޓީމެއް އެރަށަކަށް މައްސަލަ .ޕީ.ސީ.އައްޔަންކުރާ އެފް

 .ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ

 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މައްސަލައެއް ވަޔަލަންސްގެ ބޭސްޑް ޖެންޑަރ 3.3.3.3

 ބަލައި މައްސަލައެއްވެސް ކޮންމެ މިފަދަ ށަހެޅިއްޖެނަމަހު ސަރވިސްއަށް

 ގިނަ ވުރެ އެއްފަހަރަށް މައްސަލަތަކަކީ މިފަދަ. ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނެއެވެ

މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑު ގެއްލުމެއް  މިފަދަ އަނިޔާއެއްކަމަށްވެފައި ހިނގާ ފަހަރަށް

ވަރަށްވެސް  ލިބުމުގެ ކުރިން އިފެކްޓިވް ގޮތެއްގައި އިންޓަރވީންކުރުން

 . މުހިއްމުއެވެ

 ހުށަހެޅުމުން މައްސަލައެއް މިފަދަ ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ ހެޑް ޔުނިޓް 3.3.3.4

 އެމައްސަލަ އޮފިސަރެއް އިންވެސްޓިގޭޓިންގ ކުރާޙަވާލު ބެލުމަށް އެމައްސަލަ

ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަކީ އެއިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރެއްގެ  ރަނގަޅަށް

ހަމަ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގެންނަ ވިކްޓިމްއަށް އަދި . މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ

އަދި ހަމަ . ލިބެންހުރި ސަޕޯރޓް ސަރވިސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ

އެހެންމެ މިފަދަ އަނިޔާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އަދަބުތަކާއި އަނިޔާކުރާ 

ފަރާތާއި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތާއި މެދު ސުލްހަކުރެވޭތޯ 

 .ނެއެވެމަސައްކަތްކުރަންވާ

 މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ފުލުހުންވެސް ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ ޔޫގައި.ޕީ.ސީ.އެފް 3.3.3.5

 . ހެނދުމުގައެވެ ކުލަ
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 ބޭސްޑް ޖެންޑަރ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ޑިއުޓީ އޮފިސަރެއް ޑިއުޓީ ޖެނެރަލް 3.3.3.6

ވަޔަލަންސްގެ މައްސަލައެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަމަށް  ނުވަތަ ހިނގާފާނެކަމަށް 

ވޭނަމަ އެންމެ ކައިރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް މިކަން ޝައްކުކުރެ

  އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފުލުހުން ފޮނުވެންދެން . އަންގަންވާނެއެވެ

އަނިޔާ ލިބޭ ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބިދާނެ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ސީން 

. އަދި މައްސަލައާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ނަގަންވާނެއެވެ. ސެކުއަރ ކުރަންވާނެއެވެ

ޔޫގެ .ޕީ.ސީ.ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މިފަދަ ރިޕޯރޓެއް ލިބުމުން  އެފް އަދި

އޯ އަށް .ޔޫގެ އެވަގުތަކު ހުރި ޑިއުޓީ އައި.ޕީ.ސީ.ހެޑްއަށް ނުވަތަ އެފް

 .މިމައްސަލައާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަންގަންވާނެއެވެ

 ވަޔަލަންސްގެ ބޭސްޑް ޖެންޑަރ ހިނގާފާނެ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ 3.3.3.7

 އައިއްސިނަމަ ކޯލެއް ފޯނު ރިޕޯޓްކުރުމަށް މައްސަލަ ގުޅިގެން މައްސަލައަކާއި

 ކޯލް އެފޯނު ކުރިން ހާޒިރުވުމުގެ އޮފިސަރެއް ޑިއުޓީ ޖެނެރަލް އެސީންއަށް

 . ކަޑާލައިގެންނުވާނެއެވެ

މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާ ސީންއަކަށް ދާ  ވަޔަލަންސް ބޭސްޑް ޖެންޑަރ 3.3.3.8

އި ބައިވެރިވާ ދެފަރާތް އެކަކު އަނެކަކާ ފުލުހުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މިކަމުގަ

އާންމުކޮށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ  އެކަކު . ދުރުކުރަންވާނެއެވެ

އަނެކަކުގެ މައްޗަށް އޮންނަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށްވާތީ އަނިޔާކުރާ 

ފަރާތާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތާއި ސީންއަށް ދާ އޮފިސަރުން ވާހަކަ ދައްކައި 

 . ށް ހައްލެއް ގެނެވެންދެން ދުރުކޮށްފައި ބޭތިއްބުން މުހިއްމުއެވެމައްސަލައަ

 މަންޒަރުދުއް، ވިކްޓިމް އޮފިސަރ އިންވެސްޓިގޭޓިން މައްސަލަތަކުގައި މިފަދަ 3.3.3.9

އަދި ސަސްޕެކްޓް ) އެކުދިންގެ ބަޔާން ފެނިފައިވާނަމަ ދަރިންނަށް( ފަރާތްތައް

ބެލުމަށްފަހު މިފަރާތްތައް  އަދި މިބަޔާން ރަނގަޅުތޯ. ގެ ބަޔާންނަގަންވާނެއެވެ

 . ލައްވައި ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ

، ބޭނުންވާނަމަ ދައުވާކުރަން މައްސަލައިގައި ފަރާތް ލިބޭ އަނިޔާ 3.3.3.10

 ހުރިހާ ބެހޭ މައްސަލައާއި އޮފިސަރަކު އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ

އަދި ވިކްޓިމް ދޭ އިންޓަރވިއު ވީޑިއޯ ރިކޯރޑްކޮށް . ތަޙުޤީޤެއްކުރަންވާނެއެވެ

 . އަދި ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ

 ލިބިފައިވާ( މައްސަލައެއްގައިވެސް ކޮންމެ ވަޔަލަންސްގެ ބޭސްޑް ޖެންޑަރ 3.3.3.11

، ވިކްޓިމް) ވިޔަސް ބޮޑުކަމުގައި އަދި ވިޔަސް ކުޑަކަމުގައި ގެއްލުން

 . ކުށްކުރިފަރާތް އަދި ސީން ހިނގިތަނުގެ ޑިޖިޓަލް ފޮޓޯ ނަގަންވާނެއެވެ
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 ވިކްޓިމް ވަގުތުން އަނިޔާއެއްވެފައިވާނަމަ ޖިސްމާނީ އެއްވެސް ވިކްޓިމްއަށް 3.3.3.12

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ޕޯސްޓަކަށް ހެލްތް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް

އޮފިސަރ ވިކްޓިމްއަށް  އިންވެސްޓިގޭޓިންގް ކުރިއަށްދާއިރު މައްސަލަތައް މިފަދަ 3.3.3.13

ލިބެންހުރި ސޯޝަލް އަދި ލީގަލް ސަޕޯރޓް ސަރިވިސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 .ދޭންވާނެއެވެ

 އޮފިސަރ އިންވެސްޓިގޭޓިންގ ހެކިނެތްނަމަ ސާބިތުވާވަރަށް ޝަރީއަތުގައި 3.3.3.14

 ދައްކައި ވާހަކަ މައްސަލަހައްކޮށްދިނުމަށް އަދި ދީ ކައުންސެލިން ވިކްޓިމްއަށް

 .ންޖެހޭނެއެވެމަސައްކަތްކޮށްދޭ

 ވީނަމަވެސް ކަމުގައި ޕާރޓީއަކުން ތިންވަނަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ 3.3.3.15

 އެހުށަހެޅުނު ފަދައިން ބަލާ ހުށަހަޅައިގެން އެމައްސަލަ ޕާރޓީ ފުރަތަމަ

 . ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނެއެވެ މައްސަލައެއް

ފަރާތެއް  އެއްވެސް އެމައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލައެއް މިފަދަ 3.3.3.16

ހައްޔަރުނުކުރެވުނު ނަމަވެސް މިފަދަ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ބަލައި 

 . އެމައްސަލައަކާއި ބެހޭ ޕޮލިސް ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

 ކުޑަކުއްޖަކުހުރެ ހިނގިތަނެއްގައި ވަޔަލަންސެއް ބޭސްޑް ޖެންޑަރ ސީރިއަސް 3.3.3.17

އިންވެސްޓިގޭޓިންގ  ބަލާ އެމައްސަލަ، ފެނިފައިވާނަމަ މިމަންޒަރު އޭނާއަށް

އޮފިސަރަކު އެކުއްޖަކާއި ވާހަކަ ދައްކައި އެކުއްޖާއަށް މިފެނުނު ކަންތައްތަކުގެ 

އަދި . ސަބަބުން އެއްވެސް ނަފްސާނީ އަސަރެއްކޮށްފައިހުރިތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

އެކުއްޖަކަށް ކައުންސެލިން ފަދަ ޚިދުމަތެއް ބޭނުންވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 . ލީއަށް އެކުއްޖަކު ރިފަރ ކުރަންވާނެއެވެހެލްތް އެންޑް ފެމި
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  ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ޔުނިޓު  .4
  

   :ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ޔުނިޓު އޮތުމުގެ މަޤްޞަދަކީ
  

 

 .ބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރުންމައްސަލަތައް ) އާރސަން(ޅުޖެހުން ހު .1

 .މާރާމާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރުން .2

 .މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރުން މަރުގެ .3

 

  މައްސަލަތައް  )އާރސަން( ހުޅުޖެހުން  4.1

ރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ ތި) އާރސަން(މިޔުނިޓަށް ހުޅުޖެހުން 

  .ގޮތަށެވެ

  .ސީނަށް އެޓެންޑްވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން 4.1.1

އަލިފާން . މީހެއްވާނަމަ އެމީހާ އަވަހަށް ޞިއްޙީފަރުވާދޭތަނަކަށް ގެންދިއުން އަނިޔާލިބިފައިވާ 4.1.2

   .ރޯވެފައިވާ ތަނުން މީހުންތައް ހުސްކުރުން

އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ފަޔަރ ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ގުޅިގެން .ޑީ.އެން.އެމް 4.1.3

  .އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށް ނިއްވާލަން މަސައްކަތްކުރުން

 ކޯ އާއި ގުޅިގެން ސީނުން އެވިޑެންސް ކަލެޓްކޮށް ސީލްކުރުން .އަލިފާންގަނޑު ނިވުމުން ސޯ 4.1.4

  .މައްސަލައާއި ގުޅޭ ފޮޓޯރިޕޯރޓް ހޯދުން 4.1.5

  .ލެބޯރަޓަރީ ތަޙްލީލްރިޕޯރޓް ހޯދުން 4.1.6

  .އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހާގެ ޑޮކްޓަރ ރިޕޯރޓް ހޯދުން 4.1.7

  .ޢުމުރުއަންގައިދޭ ލިޔުން ހޯދަންމަންޒަރުދުށް މީހުންގެ ބަޔާންނަގާ  4.1.8

  .މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވެ ފަރާތްތައް ހޯދަން 4.1.9

  .ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުން ޙާދިސާ 4.1.10

  .މައްސަލަ ކޮމިޓީގައި ދެންނެވުން 4.1.11

 .ގުތީހައްޔަރަށް ރިކުއެސްޓްކުރުންފަރާތްތައް ވަ/ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވެ ފަރާތް  4.1.12

 މިގޮތުން. އެންގުން ލިޔުމުން ސަބަބު ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް / ފަރާތް ތުހުމަތުކުރެވޭ 4.1.13

އަދި . ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރމް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއި ޙަވާލުކުރުން

  .މިފޯރމް އެރެސްޓޭޝަނަށް ފޮނުވުން
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. ހައްޔަރުކުރުން ކޯޓުއަމުރުހޯދާ ޙާޟިރުކޮށް ކޯޓަށް ފަރާތްތައް/  ފަރާތް ތުހުމަތުކުރެވެ 4.1.14

 ކޮޕީ ކޯޓުއަމުރުގެ ހަމައެހެންމެ އަދި. ޙަވާލުކުރަން ފަރާތާއި ހައްޔަރުކުރެވުނު ކޮޕީ ކޯޓުއަމުރުގެ

 .ދާއިމީކުރުން ހައްޔަރު ފޮނުވާ އެރެސްޓޭޝަނަށް

   .ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ފޮޓޯނަގާ ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުން 4.1.15

ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއަށް / ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރެވުނުކަން އެފަރާތް  /ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތް  4.1.16

  .އެންގުން

ހައްޔަރުގައިވާ މީހާ ދޫކުރާނަމަ ކަސްޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމުން މީހާ ދޫކުރުމަށް   4.1.17

 .ރިކުއެސްޓްކުރުމަށްފަހު ހުއްދަލިބުމުން މީހާ ދޫކުރުން

ކަން ޢާއިލާއަށް އެންގުން، ދޫޗިޓް  ހައްޔަރުގައިވާ މީހާ ދޫކުރާނަމަ ދޫޗިޓް ހަދާ ދޫކުރެވުނު 4.1.18

  .ސީއާރ އަށް ފޮނުވުން.ބީ

 މައްސަލައިގައި މަންޒަރުދުށް ފަރާތްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުހޯދާ އެމީހުންގެ ބަޔާންނަގާ 4.1.19

 .ޢުމުރުއަންގައިދޭ ލިޔުން ހޯދަން

މެދުވެރިކޮށް މައްސަލައިގައި ) ޑީ.އީ.އައި(އިންޓަރނަލް އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް  4.1.20

 .އިތުރަށް މަޢުލޫމާތުހޯދުން

  .ވީ ފުޓޭޖްހޯދުން.ޓީ.ސީ.ވީ ފުޓޭޖް ލިބެންއޮތްނަމަ ސީ.ޓީ.ސީ.ސީ 4.1.21

  .މައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ފޯން ޑީޓެއިލްސް ހޯދުން 4.1.22

  .ތަޙްޤީޤަށް ފެންނަގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން 4.1.23

މީހާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ހައްޔަރުގައިވާ  4.1.24

  .އާރ އަށް ފޮނުވުން.ސީ.އަދި މުއްދަތު ފޯރމް ބީ، ގެންގޮސް ހައްޔަރު މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ  4.1.25

  .ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވުން

 ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާއި ފޮނުވުމަށްފަހު އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ސަލަމައް 4.1.26

  .ހައްޔަރުގައި މީހަކު އިންނަމަ އެމީހާގެ ހައްޔަރު މުއްދަތު ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

 

   މާރާމާރީ މައްސަލަތައް  4.2

  .ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ މިޔުނިޓަށް މާރާމާރީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ ތިރީގައި

  .ސާފުކުރުން މަޢުލޫމާތު. އެޓެންޑްވުން ސީނަށް 4.2.1

އަނިޔާ . އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހެއްވާނަމަ އެމީހާ އަވަހަށް ޞިއްޙީފަރުވާދޭތަނަކަށް ގެންދިއުން 4.2.2

 . ލިބިފައިވާނަމަ އެއަނިޔާގެ ފޮޓޯނެގުން

  .ފޮޓޯނެގުން ޓްޕްރިން ނަގާ ޕްރިންޓް ބޭނުންވާ ތަޙްޤީޤަށް ބަލާފާސްކޮށް ސީން 4.2.3
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  .ސީނުން މާއްދީހެކި ހޯދާ ކަލެޓްކޮށް، ޕެކްކޮށް، ސީލްކުރުން 4.2.4

  .މައްސަލައާއިގުޅޭ ފޮޓޯރިޕޯރޓް ހޯދުން 4.2.5

  .ލެބޯރަޓަރީ ތަޙްލީލްރިޕޯރޓް ހޯދުން 4.2.6

  .މާރާމާރީގައި ގެނެވޭ ހަތިޔާރުތައް ޕެކްކޮށް، ސީލްކޮށް ލޭބަލްކުރުމަށްފަހު ލެބާއި ޙަވާލުކުރުން 4.2.7

 .އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހާގެ ޑޮކްޓަރ ރިޕޯރޓްހޯދުން 4.2.8

 .މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވެ ފަރާތްތައް ހޯދުން 4.2.9

  .ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުން ޙާދިޘާ 4.2.10

  .މައްސަލަ ކޮމިޓީގައި ދެންނެވުން 4.2.11

  .ފަރާތްތައް ވަގުތީހައްޔަރަށް ރިކުއެސްޓްކުރުން/ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވެ ފަރާތް  4.2.12

މިގޮތުން . ފަރާތްތަކަށް ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެންގުން/ ރެވޭ ފަރާތް ތުހުމަތުކު 4.2.13

އަދި . ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރމް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއި ޙަވާލުކުރުން

  .މިފޯރމް އެރެސްޓޭޝަނަށް ފޮނުވުން

. ށް ކޯޓުއަމުރުހޯދާ ހައްޔަރުކުރުންފަރާތްތައް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮ/ ތުހުމަތުކުރެވެ ފަރާތް  4.2.14

އަދި ހަމައެހެންމެ ކޯޓުއަމުރުގެ ކޮޕީ . ކޯޓުއަމުރުގެ ކޮޕީ ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރަން

  .އެރެސްޓޭޝަނަށް ފޮނުވާ ހައްޔަރު ދާއިމީކުރުން

   .ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ފޮޓޯނަގާ ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުން 4.2.15

ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއަށް / ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރެވުނުކަން އެފަރާތް / ތް ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާ 4.2.16

  .އެންގުން

ހައްޔަރުގައިވާ މީހާ ދޫކުރާނަމަ ކަސްޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމުން މީހާ ދޫކުރުމަށް  4.2.17

 .ރިކުއެސްޓްކުރުމަށްފަހު ހުއްދަލިބުމުން މީހާ ދޫކުރުން

ވުނުކަން ޢާއިލާއަށް އެންގުން، ދޫޗިޓް ހައްޔަރުގައިވާ މީހާ ދޫކުރާނަމަ ދޫޗިޓް ހަދާ ދޫކުރެ 4.2.18

  .ސީއާރ އަށް ފޮނުވުން.ބީ

މައްސަލައިގައި މަންޒަރުދުށް ފަރާތްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުހޯދާ އެމީހުންގެ ބަޔާންނަގާ  4.2.19

  .ޢުމުރުއަންގައިދޭ ލިޔުން ހޯދަން

އި މެދުވެރިކޮށް މައްސަލައިގަ) ޑީ.އީ.އައި(އިންޓަރނަލް އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް  4.2.20

 .އިތުރަށް މަޢުލޫމާތުހޯދުން

  .ވީ ފުޓޭޖްހޯދުން.ޓީ.ސީ.ވީ ފުޓޭޖް ލިބެންއޮތްނަމަ ސީ.ޓީ.ސީ.ސީ 4.2.21

 .ބޭނުންވާ ފޯން ޑީޓެއިލްސް ހޯދުންމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް  4.2.22

  .ތަޙްޤީޤަށް ފެންނަގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން 4.2.23

މީހާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ހައްޔަރުގައިވާ  4.2.24

  .އާރ އަށް ފޮނުވުން.ސީ.އަދި މުއްދަތު ފޯރމް ބީ، ގެންގޮސް ހައްޔަރު މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
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މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ  4.2.25

  .ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވުން

ސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށްފަހު މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މައް 4.2.26

   .ހައްޔަރުގައި މީހަކު އިންނަމަ އެމީހާގެ ހައްޔަރު މުއްދަތު ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން
 

   މައްސަލަތައް މަރުގެ  4.3

  .ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށެވެރީގައި މިޔުނިޓަށް މަރުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ ތި

 ނޫންނަމަ މަރެއް ބާވަތުގެ ޝައްކުކުރެވޭ 4.3.1
 

  .ސާފުކުރުން މަޢުލޫމާތު). ކޯޑަންކުރުން ސީން( އެޓެންޑްވުން ސީނަށް 4.3.1.1

 .ސީންގައި މަރުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްވާނަމަ އަވަހަށް ޞިއްޙީފަރުވާދޭތަނަކަށް 4.3.1.2

 ). މަރުސާބިތުކުރުމަށް(ގެންދިއުން 

މަރުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ޞިއްޙީފަރުވާދޭ ތަނަކަށް ގެންދިއުމުން ޑޮކްޓަރ  4.3.1.3

އެނާގެ މަރުސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ އެތަނަށްދާ ފުލުުހުންގެ މީހާ މަރުވެފައިވާ މީހާގެ 

ހަށިގަނޑު ފޮޓޯނަގާ ހަށިގަނޑު ބަލާ ފާސްކޮށް ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އެއްވެސް 

ލާޗެކްކުރުމަށްފަހު، ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ފެންނަންހުރިތޯ ބަ

 . އަނިޔާއެއް ފެންނަންނެތްނަމަ އެމީހާގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަދިނުން

މިގޮތުން މަރުފޯރމްގައި ފުލުހުންގެ މީހާ ސޮއިކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

މަރުފޯރމްގެ އަދި . ސަރވިސްގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަދިނުން

  .ކޮޕީއެއްހޯދުން
 
 
 

 ޝައްކުކުރެވޭ ބާވަތުގެ މަރެއްނަމަ 4.3.2
 

   .މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުން). ސީން ކޯޑަންކުރުން(ސީނަށް އެޓެންޑްވުން  4.3.2.1

މަރުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްވާނަމަ އަވަހަށް ޞިއްޙީފަރުވާދޭތަނަކަށް  4.3.2.2

މަރުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ މިގޮތުން ). މަރުސާބިތުކުރުމަށް(ގެންދިއުން 

ހަށިގަނޑު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމުގެކުރިން ހަށިގަނޑު އޮތް 

  .ލޮކޭޝަން ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯނެގުން

ން ޑިކޮއުމަންޓެއްގެ ކޮޕީ މަރުވެފައިވާ މީހާ އައިޑެންޓިފައިކޮށް އައިޑެންޓިފިކޭޝަ 4.3.2.3

 .ހޯދުން



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  80  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ޑޮކްޓަރ ގެންދިއުމުން ތަނަކަށް ޞިއްޙީފަރުވާދޭ މީހާ ބެލެވޭ މަރުވެފައިވާކަމަށް 4.3.2.4

 މީހާގެ މަރުވެފައިވާ މީހާ ފުލުުހުންގެ އެތަނަށްދާ މަރުސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ އެނާގެ

ހަށިގަނޑު ބަލާ ފާސްކޮށް ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އެއްވެސް  ފޮޓޯނަގާ ހަށިގަނޑު

 ބޭރުފުށުން ނޑުގެހަށިގައަނިޔާއެއް ފެންނަންހުރިތޯ ބަލާޗެކްކުރުމަށްފަހު، 

. ފޮޓޯނެގުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ނޯޓްކޮށް އެކަމެއް އަނިޔާއެެއް ހުރިނަމަ އެއްވެސް

އަދި ނެގެންހުރިނަމަ ސޯކޯއާއި ގުޅިގެން ބޮޑީ ފްލުއިޑްސް ނެގުމަށްފަހު ލެބަށް 

 . ފޮނުވުން

 އަދި ފޮޓޯނެގުން ޕްރިންޓްނަގާ ބޭނުންވާ ތަޙްޤީޤަށް ބަލާފާސްކޮށް ވެށި ކުށުގެ 4.3.2.5

 .ހޯދުން ހެކި މާއްދީ ވެށިން ކުށުގެ

 ޑިޖިޓަލް ހޯދަން ޑީޓެއިލްސް ކޯލް ބޭނުންވާ ތަޙްޤިޤަށް މައްސަލައިގައި 4.3.2.6

  .ފޮނުވުން ޔުނިޓަށް އެނަލައިސިސް

ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާތަކެތި ތަޙްލީލްކުރުމަށް ނަގާ ޕެކްކޮށް  ވެށިން ކުށުގެ 4.3.2.7

 ސީލްކުރުން

  .ހޯދުން ފޮޓޯރިޕޯރޓް ގުޅޭ މައްސަލައާއި 4.3.2.8

  .ހޯދުން ތަޙްލީލްރިޕޯރޓް ބޯރަޓަރީލެ 4.3.2.9

 މެޑިކަލް/  ރިޕޯރޓް ޑެޑް ބްރޯޓް( ރިޕޯރޓްހޯދުން ޑޮކްޓަރ މީހާގެ މަރުވެފައިވާ 4.3.2.10

 .)ރިޕޯރޓް

ފަރާތްތައް ހޯދާ ބަޔާންނަގާ ޢުމުރު އަންގައިދޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި 4.3.2.11

  .ލިޔުން ހޯދަން

  .ތައްޔާރުކުރުން ރިޕޯރޓް ޙާދިޘާ 4.3.2.12

  .ދެންނެވުން ކޮމިޓީގައި މައްސަލަ 4.3.2.13

 ވަގުތީހައްޔަރަށް ފަރާތްތައް/  ފަރާތް ތުހުމަތުކުރެވެ މައްސަލައިގައި 4.3.2.14

  .ރިކުއެސްޓްކުރުން

ސަބަބު ލިޔުމުން  ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް/  ފަރާތް ތުހުމަތުކުރެވޭ 4.3.2.15

މިގޮތުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރމް . އެންގުން

އަދި މިފޯރމް އެރެސްޓޭޝަނަށް . ރެވޭ މީހުންނާއި ޙަވާލުކުރުންހައްޔަރުކު

  .ފޮނުވުން

 ކޯޓުއަމުރުހޯދާ ޙާޟިރުކޮށް ކޯޓަށް ފަރާތްތައް/  ފަރާތް ތުހުމަތުކުރެވެ 4.3.2.16

އަދި . ކޮޕީ ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރަން ކޯޓުއަމުރުގެ. ހައްޔަރުކުރުން

  .އެރެސްޓޭޝަނަށް ފޮނުވާ ހައްޔަރު ދާއިމީކުރުންހަމައެހެންމެ ކޯޓުއަމުރުގެ ކޮޕީ 

  .ނެގުން ފިންގަރޕްރިންޓް ފޮޓޯނަގާ ފަރާތުގެ ހައްޔަރުކުރެވުނު 4.3.2.17



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  81  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

/ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރެވުނުކަން އެފަރާތް / ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތް  4.3.2.18

  .ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއަށް އެންގުން

ސްޓަމުން މީހާ ދޫކުރުމަށް ހައްޔަރުގައިވާ މީހާ ދޫކުރާނަމަ ކަސްޓޯޑިއަލް ސި 4.3.2.19

 .ރިކުއެސްޓްކުރުމަށްފަހު ހުއްދަލިބުމުން މީހާ ދޫކުރުން

ހައްޔަރުގައިވާ މީހާ ދޫކުރާނަމަ ދޫޗިޓް ހަދާ ދޫކުރެވުނުކަން ޢާއިލާއަށް އެންގުން،  4.3.2.20

  .ސީއާރ އަށް ފޮނުވުން.ދޫޗިޓް ބީ

ގެ މައްސަލައިގައި މަންޒަރުދުށް ފަރާތްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުހޯދާ އެމީހުން 4.3.2.21

  .ބަޔާންނަގާ ޢުމުރުއަންގައިދޭ ލިޔުން ހޯދަން

މެދުވެރިކޮށް ) ޑީ.އީ.އައި(އިންޓަރނަލް އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް  4.3.2.22

 .މައްސަލައިގައި އިތުރަށް މަޢުލޫމާތުހޯދުން

  .ތަޙްޤީޤަށް ފެންނަގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން 4.3.2.23

ހައްޔަރުގައިވާ މީހާގެ މުއްދަތު މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި  4.3.2.24

އަދި މުއްދަތު ، އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ގެންގޮސް ހައްޔަރު މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

  .އާރ އަށް ފޮނުވުން.ސީ.ފޯރމް ބީ

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  4.3.2.25

  .ފޮނުވުންޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ 

މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށްފަހު މައްސަލައާއި  4.3.2.26

ގުޅޭގޮތުން ހައްޔަރުގައި މީހަކު އިންނަމަ އެމީހާގެ ހައްޔަރު މުއްދަތު ކަންތައް 

  .ބެލެހެއްޓުން

 

 ބިދޭސީ މަރެއްނަމަ 4.3.3
 

  ސާފުކުރުން މަޢުލޫމާތު). ކޯޑަންކުރުން ސީން( އެޓެންޑްވުން ސީނަށް 4.3.3.1

ސީންގައި މަރުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްވާނަމަ އަވަހަށް ޞިއްޙީފަރުވާދޭތަނަކަށް  4.3.3.2

 ). މަރުސާބިތުކުރުމަށް(ގެންދިއުން 

މަރުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ޞިއްޙީފަރުވާދޭ ތަނަކަށް ގެންދިއުމުން ޑޮކްޓަރ  4.3.3.3

އިވާ މީހާގެ އެނާގެ މަރުސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ އެތަނަށްދާ ފުލުުހުންގެ މީހާ މަރުވެފަ

ހަށިގަނޑު ފޮޓޯނަގާ ހަށިގަނޑު ބަލާ ފާސްކޮށް ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އެއްވެސް 

ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އަނިޔާއެއް ފެންނަންހުރިތޯ ބަލާޗެކްކުރުމަށްފަހު، 

. އެއްވެސް އަނިޔާއެެއް ހުރިނަމަ އެކަމެއް ނޯޓްކޮށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ ފޮޓޯނެގުން

ސޯކޯއާއި ގުޅިގެން ބޮޑީ ފްލުއިޑްސް ނެގުމަށްފަހު ލެބަށް  އަދި ނެގެންހުރިނަމަ

 .ފޮނުވުން
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މަރުވެފައިވާ މީހާ އައިޑެންޓިފައިކޮށް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓެއްގެ ކޮޕީ  4.3.3.4

ބޮޑީ އައިޑެންޓިފައިނުކުރެވޭނަމަ ސޯކޯއާއި ގުޅިގެން ޑެޑްބޮޑީގެ . ހޯދުން

 . ފިންގަރޕްރިންޓްނެގާ ލެބަށް ފޮނުވުން

މިގޮތުން . ފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނޑު މޯޗަރީއަށްލުމުގެ ހުއްދަދިނުންމަރުވެ 4.3.3.5

މަރުފޯރމްގެ އެންމެތިރީގައި މޯޗަރީއަށްލުމުގެ ހުއްދަދިންކަން ލިޔެ، ފުލުސް މީހާގެ 

 .ރޭންކާއި ނަމާއި ސަރވިސް ނަމްބަރ ލިޔެ ސޮއިކުރުން

ބޭރަށް މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖޭގައި ވަޅުލަނީތޯ ނޫނީ ރާއްޖޭން 4.3.3.6

ފޮނުވާލަނީތޯ މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނޑާއި ޙަވާލުވެގެންހުރި ފަރާތަކާއި 

 . ސުވާލުކޮށް ސާފުކުރުން

ކުށުގެ ވެށި ބަލާފާސްކޮށް ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ޕްރިންޓްނަގާ ފޮޓޯނެގުން އަދި  4.3.3.7

 .ކުށުގެ ވެށިން މާއްދީ ހެކި ހޯދުން

އިލްސް ހޯދަން ޑިޖިޓަލް މައްސަލައިގައި ތަޙްޤިޤަށް ބޭނުންވާ ކޯލް ޑީޓެ 4.3.3.8

  .އެނަލައިސިސް ޔުނިޓަށް ފޮނުވުން

ކުށުގެ ވެށިން ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާތަކެތި ތަޙްލީލްކުރުމަށް ނަގާ ޕެކްކޮށް  4.3.3.9

 ސީލްކުރުން

  .މައްސަލައާއި ގުޅޭ ފޮޓޯރިޕޯރޓް ހޯދުން 4.3.3.10

  .ލެބޯރަޓަރީ ތަޙްލީލްރިޕޯރޓް ހޯދުން  4.3.3.11

މެޑިކަލް / ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯރޓް ( މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ޑޮކްޓަރ ރިޕޯރޓްހޯދުން  4.3.3.12

 .)ރިޕޯރޓް

  .ހަށިގަނޑު މީހާގެ މަރުވެފައިވާ  4.3.3.13

 

 ފޮނުވާނަމަ  ބޭރަށް ރާއްޖެއިން 4.3.4

ޑެޑް ބޮޑީއާއި ޙަވާލުވެގެންހުރި ފަރާތުން ބޮޑީ ރިޕޭޓްރިއޭޓްކުރުމަށް ވަކި  4.3.4.1

ރިޕެޓްރިއޭޓްކުރުމަސް އެޖެންސީއެއް ކަނޑައެޅުމުން އެއެޖެންސިއަކާއި ގުޅިގެން ބޮޑީ 

މިގޮތުން މަރުވި މީހާގެ ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ، މަރު (ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުން 

ފޯރމްގެ ކޮޕީ، ބޮޑީ ރިޕޭޓްރިއޭޓްކުރާ ފްލައިޓާއި ތާރީޚް އެނގޭފަދަ އަދި ބޮޑީ 

  .)ޕެކްކުރާ ގަޑިއާއި ތާރީޚް އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް ހޯދަން

  .ތައްޔާރުކުރަން ލިޔުންމި" ބޮޑީ ޑެޑް ރިމޫވް ޓު ޕަރމިޓް" 4.3.4.2

ބޮޑީ ޕެކްކުރާ ގަޑިއަށް މޯޗަރީއަށްގޮސް މޯޗަރީ ކޯލްޑް ޗެމްބާރއިން ބޮޑީ ނެގުމުގެ  4.3.4.3

  .ހުއްދަދިނުން
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ކޯޕްސް "ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން މޯޗަރީއަށް ދުރުވެ ހުންނަވާ ބޭކަލެއްގެ އަތުން  4.3.4.4

  .ހޯދުން" ރިލީސް ޕާރމިޓް

  .ޙަވާލުކުރަން ފަރާތްތަކާއި ތިރީގައިވާ" ބޮޑީ ޑެޑް ރިމޫވް ޓު ޕަރމިޓް" 4.3.4.5

  .އެޖެންސީ ރިޕޭޓްރިއޭޓިންގ ބޮޑީ 4.3.4.6

  .ކަސްޓަމްސް މާލެ 4.3.4.7

 ޑެޑްބޮޑީ ހުޅުލެއަށް ގެންދިއުން  ބެލުމުގެދަށުން ފުލުހުންގެ ސީލްކުރުމުން ޕެކްކޮށް ބޮޑީ 4.3.4.8

" ބޮޑީ ޑެޑް ރިމޫވް ޓު ޕަރމިޓް" ފަރާތްތަކައި ތިރީގައިވާ ދިއުމަށްފަހު ހުޅުލެއަށް 4.3.4.9

  .ލުކުރުންޙަވާ

 .ކަސްޓަމްސް ހުޅުލެ 4.3.4.10

  .އިމިގްރޭޝަން 4.3.4.11

 

  ވަޅުލާނަމަ އްޖޭގައިރާ 4.3.5
 

ޢާއިލާގެ  މީހާގެ މަރުވެފައިވާ އިއުތިރާޟެއްނެތްކަމަށް ވަޅުލުމާއިމެދު މީހާ މަރުވެފައިވާ 4.3.5.1

މިގޮތުން . އެއް ހޯދަން"  No objection Certificate"ފަރާތުން ލިޔުމުން 

  .ހައިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މިފަދަ ލިޔުމެއް ހޯދަން

 ފުލުހުންގެ އެނގުމުން ގަޑިއެއް ތާރީޚަކާއި ވަޅުލާނެ ހަށިގަނޑު މީހާގެ މަރުވެފައިވާ 4.3.5.2

މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނޑު  ޗެމްބަރއިން ކޯލްޑް މޯޗަރީގެ މޯޗަރީއަށްގޮސް މީހާ

އެއަށްފަހު ސޯކޯއާއިއެކު ގަބުރުސްތާނަށްގޮސް މަރުވެފައިވާ . ނެގުމުގެ ހުއްދަދިނުން

  .މީހާގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލެވޭތަން ސްކެޗްކޮށް ފޮޓޯނަގަން

ޝައްކުކުރެވޭ ބާވަތުގެ މަރެއްނަމަ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހޯދާ  4.3.5.3

 .ބަޔާންނަގާ ޢުމުރު އަންގައިދޭ ލިޔުން ހޯދަން

  .ކުރުންތައްޔާރު ރިޕޯރޓް ޙާދިޘާ 4.3.5.4

  .ދެންނެވުން ކޮމިޓީގައި މައްސަލަ 4.3.5.5

  .ފަރާތްތައް ވަގުތީހައްޔަރަށް ރިކުއެސްޓްކުރުން/މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް 4.3.5.6

. ފަރާތްތަކަށް ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެންގުން/ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް 4.3.5.7

ރމް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއި މިގޮތުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯ

  .އަދި މިފޯރމް އެރެސްޓޭޝަނަށް ފޮނުވުން. ޙަވާލުކުރުން

. ހައްޔަރުކުރުން ކޯޓުއަމުރުހޯދާ ޙާޟިރުކޮށް ކޯޓަށް ފަރާތްތައް/ފަރާތް ތުހުމަތުކުރެވެ 4.3.5.8

 ހަމައެހެންމެ އަދި. ޙަވާލުކުރަން ފަރާތާއި ހައްޔަރުކުރެވުނު ކޮޕީ ކޯޓުއަމުރުގެ

  .ދާއިމީކުރުން ހައްޔަރު ފޮނުވާ އެރެސްޓޭޝަނަށް ކޮޕީ ކޯޓުއަމުރުގެ
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   .ފަރާތުގެ ފޮޓޯނަގާ ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުން ހައްޔަރުކުރެވުނު 4.3.5.9

ފަރާތްތަކުގެ /ހައްޔަރުކުރެވުނުކަން އެފަރާތް ފަރާތްތައް/ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތް 4.3.5.10

  .ޢާއިލާއަށް އެންގުން

 ދޫކުރުމަށް މީހާ ސިސްޓަމުން ކަސްޓޯޑިއަލް ދޫކުރާނަމަ މީހާ ހައްޔަރުގައިވާ 4.3.5.11

 .ދޫކުރުން މީހާ ހުއްދަލިބުމުން  ރިކުއެސްޓްކުރުމަށްފަހު

، އެންގުން ޢާއިލާއަށް ދޫކުރެވުނުކަން ހަދާ ދޫޗިޓް ދޫކުރާނަމަ މީހާ ހައްޔަރުގައިވާ 4.3.5.12

  .ފޮނުވުން އަށް ސީއާރ.ބީ ދޫޗިޓް

 ބަޔާންނަގާ އެމީހުންގެ މަޢުލޫމާތުހޯދާ ފަރާތްތަކާއިބެހޭ މަންޒަރުދުށް މައްސަލައިގައި 4.3.5.13

  .ހޯދަން ލިޔުން ޢުމުރުއަންގައިދޭ

މެދުވެރިކޮށް ) ޑީ.އީ.އައި(އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް  އިންޓަރނަލް 4.3.5.14

 .މައްސަލައިގައި އިތުރަށް މަޢުލޫމާތުހޯދުން

  .ތައްޔާރުކުރަން ބަޔާން ފެންނަގޮތުގެ ތަޙްޤީޤަށް 4.3.5.15

 މުއްދަތު މީހާގެ ހައްޔަރުގައިވާ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް މައްސަލަ 4.3.5.16

 މުއްދަތު އަދި، އިތުރުކުރުން މުއްދަތު ހައްޔަރު ގެންގޮސް ކޯޓަށް އިތުރުކުރުމަށް

  .ފޮނުވުން އަށް އާރ.ސީ.ބީ ފޯރމް

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ތަޙްޤީޤު މައްސަލައިގެ 4.3.5.17

  .ފޮނުވުންޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ 

މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށްފަހު މައްސަލައާއި  4.3.5.18

ގުޅޭގޮތުން ހައްޔަރުގައި މީހަކު އިންނަމަ އެމީހާގެ ހައްޔަރު މުއްދަތު ކަންތައް 

  .ބެލެހެއްޓުން
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  ކޮމާޝަލް ކްރައިމް ޔުނިޓް  .5
 

 

ޔުނިޓުތަކާތަފާތުކޮށް އެކިވައްތަރުގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި ކޮމާޝިއަލް ކްރައިމް ޔުނިޓަކީ އެހެން 

  .މިގޮތުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ގުޅުންހުރި ޖިނާއީ ކުށްތައް ބަލަންޖެހޭ ޔުނިޓެކެވެ

  .މަކަރާއި ހީލަތް .1

  .ޓެކުން .2

 .ހިޔާނާތް .3

 .ސްމަގުލް .4

 .ފްރޯޑު ކްރެޑިޓްކާޑު، ޑެބިޓްކާޑު އަދި އިތުރު .5

 .)ވަގުނޫޓު ޖެހުން(ކައުންޓަރފީޓް  .6

 .ޗެކް ބައުންސް .7

 .ކޮރަޕްޝަން .8

 .ރިޝްވަތު ދިނުން އަދި ހިފުން .9

 .ފޯޖުކުރުން .10

 .)އިންޓަރ ނެޓު އަދި ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކުށް(ސައިބާ ކްރައިމް  .11

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެއް މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ކުށްތަކުން ސީދާ ބޮޑެތި 

ބޮޑެތި މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި މިދެންނެވުނު ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިބާވަތެއް ނުވަތަ . ނޭޅޭނެއެވެ

  .ގައި ބަލަން ޖެހޭނެ ކަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ ލަ އެއްބާވަތްތަކެއް އެކުލެވޭ މައްސަ

 .ހާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައާންމުންގެ ގިނަބައެއްގެ މަސްލަ .1

 .ބޮޑުވުން ވުރެތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގެ ހިމެނޭ ފައިސާގެ އަދަދާއި މުދައު އާންމު މިންވަރަށް .2

 .އޮޅުވާލުމާއި ފޯޖުކުރުން ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ،ރޭވުންތެރިކަމާއި އެކު ކޮށްފައިވާ .3

 .ކޮރަޕްޝަންއާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް .4

 .މަށް ކަނޑައަޅުއްވާ މައްސަލަތައްގޮތުގައި ބެލު ބޮޑުމައްސަލައެއްގެ .5
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  ޓްގެ މަސައްކަތްތައްކޮމާޝަލް ކްރައިމް ޔުނި 5.1
 

 ލްއްގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ ތަފްޞީބޮޑުމައްސަލައެ 5.1.1
 

 )ޟިރުވެމެއިލް އަދި ޙާ- ޓީއިން، ފޯނުން، އީސި(މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  5.1.1.1

  .އެތަނަކަށް ސީންއަށް ދިޔުންމައްސަލައިގެ ސީން އޮތްތަނެއްނަމަ 

 .ފޮރެންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓް ސީންއަށް ލިއޭޒްކުރުން 5.1.1.2

ކޮމްޕިއުޓަރ ، ހާޑްޑިސްކް ޑިސްކެޓް . އެވަގުތު އެވިޑެންސް ކަލެކްޓް ކުރުން 5.1.1.3

 .ފަދަ މައުލޫމާތު ރައްކައުކުރެވޭ އެއްޗިއްސަށް ސަމާލުކަން ދިނުން

ސަލައަކީ ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ އެވަގުތު ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހުރެ އަދި އެމައް 5.1.1.4

 .މައްސަލައެއްނަމަ އެތުހުމަތުކުރެވޭމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން

ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނައިރު ފުލުހުންގެ  5.1.1.5

 .ޤަވާއިދުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުން

 .އަލީގައި މައްސަލަ ކޭސްކުރުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތުގެ 5.1.1.6

 .އޯއަކާއި ނުވަތަ ޓީމަކާއި ހަވާކުކުރުން.މައްސަލަ ޔުނިޓުގެ އިންޗަރޖް އައި 5.1.1.7

އޯއެއް އައްޔަން .ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެމައްސަލާއިގެ ވަކި އައިޙަވާލުޓީމަކާއި  5.1.1.8

 .ކޮށްފައި ހުރުން

  .ވުމުންޙަވާލުއޯ ނުވަތަ ޓީމާއި އާއި މައްސަލަ .އައި 5.1.1.9

ތައްޔާރުކުރުން، މީގައި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް  ކޭސްޑައިރީ 5.1.1.10

 .ހިމެނުން

 .ޓީވީ ފްޓޭޖް ހޯދުން.ސީ.މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ސީ 5.1.1.11

މައްސަލާގައި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާނަމަ އެމީހެއްގެ  5.1.1.12

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެވަގުތު ލިބިފައިވާ  24ހައްޔަރާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

ހެކި އަދި ޤަރީނާއާއި އެކު މައްސަލަ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކުރުން  

 .އަދި ފަނޑިޔާރު އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ހައްޔަރުގައި އަމަލުކުރުން

އޯ ނުވަތަ ޓީމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ .ވެފައިވާ އައިޙަވާލުމައްސަލަ 5.1.1.13

މިސްކެލިޓަންގައި މައްސަލާއިގެ ( .ސްކެލިޓަންއެއް އެކުލަވާލުން ގޮތުގެ

 .)މައުލޫމާތާއި މައްސަލާގައި ހިނގާނެ މަރުހަލާތައް އަންގައިދޭން ޖެހޭނެ

ކުރިން އެފަދަ . ( މައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި ރިސަރޗްތައް ހެދުން 5.1.1.14

ޅުންހުރި މައްސަލައާއި ގު). މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ އަމަލުކުރިގޮތް

ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދު އަދި  ޤާނޫނުން އުޤޫބާތުގައި އެއީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައެޅޭ 

 .ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްތޯ ބަލައި ގުޅުންހުރި މާއްދާތައްއެއްކުރުން
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މައްސަލައެއްނަމަ  ފޯޖުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާ ގުޅުންހުރިއެމައްސަލައަކީ  5.1.1.15

ން އަދި ޕޮލިހުގެ ޑޮކިއުމެންޓް އެފޯޖުކޮށްފައިވާ އެލިޔުމެއްގެ އަސްލުހޯދު

 .ކުރުންޙަވާލުއެޒްޒެމިން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

މައްސަލައެއްނަމަ އެމައްސަލާގައި މަކަރާއި ހީލަތާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކީ  5.1.1.16

 .މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލާފައިވާ ލިޔުންތައް އަދި ތަފްސީލުތައް ހޯދުން

އޭ މެދުވެރިކޮށް .އެމް.އެމް މަބޭންކު އެކައުންޓާއި ގުޅުންހުރިނަމައްސަލާގައި  5.1.1.17

ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ހޯދުން އަދި ކުންފުނި ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ހިސާބުތަކާއި 

ގުޅުން ހުރި ކަމެއްނަމަ ހިސާބުތައް އެނގޭ އިންވެސްޓިގޭޓަރެއް ނުވަތަ 

 .ފަރާތެއްގެ އެހީހޯދުން

ގޮތުން  ދުމުގެއެހިޔާނާތް ވެފައިވާގޮތް ހޯ ހިޔާނާތެއްވެފައިވާނަމަމައްސަލާގައި  5.1.1.18

ހިސާބުތަކާއި އަދި އޭނާގެ ބޭންކް އެކައުންޓެއްވާނަމަ  އެތަނަކުން ލިބެން ހުރި

 .އޭ މެދުވެރިވެގެން ސްޓޭޓްމަންޓް ހޯދުން.އެމް.އެމް

އުޅޭނަމަ އެމައްސަލެއް ބެލުމުގެ ގޮތުން  ކައުންޓަރފީޓްމައްސަލާގައި  5.1.1.19

އެފަރާތުގެ އިރުޝާދުގެ  އަދި. އި އަށް މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭނެއެވެއޭއާ.އެމް.އެމް

މިބާވަތުގެ މައްސަލަ . މަތިން ފައިސާއަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެއެވެ

 .ބެލުމުގައި އިންޓަރޕޯލްގ އަދި އިންޓެލިޖެންސްގެ އެހީހޯދިދާނެއެވެ

މައްސަލައެއްނަމަ  ރިޝްވަތު ނުވަތަ ކަރަޕްޝަނާ ގުޅިފައިވާމައްސަލައީ  5.1.1.20

 .ޑޮކިއުމެންޓްސް ހޯދަންވާނެއެވެއެކަމަކާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާއެއްގެ 

 .މައްސަލައިގެ އެވިޑެންސް އެއްކުރުން 5.1.1.21

ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެވިޑެންސްގެ އަލީގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތާއި،  5.1.1.22

 .ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތާއި ހެކިންގެ ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން

މައްސަލާގައި ހިމެނޭ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން 5.1.1.23

ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އެއްކުރުން އަދި ޤާނޫނީގޮތުންނާއި ކުށްސާބިތުކުރެވޭ 

 .ވަރަށް މައްސަލަ ތައްޔާރުވެފައިވޭތޯ ބެލުން

މައްސަލައިގެ ދައުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  5.1.1.24

 .ފޮނުވުން

ބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ސްޓަރަކްޗަރ މައްސަލަ ބަލަމުން ދާއިރު މައްސަލަ އާއި  5.1.1.25

އާއި އެއްވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ ސްޕަވައިޒަރުން އަބަދުވެސް ބަލަމުން 

 .ދާންވާނެއެވެ

 .މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާ އާއި ކޯޑިނޭޓް ކުރުން 5.1.1.26

  .ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިންޗާޖަށް މައުލޫމާތު ދިނުން 5.1.1.27
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ކޮމަރޝިއަލް ކުރައިމް ޔުނިޓުން ބަލަން ޖެހޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން  5.1.2

  ލޫމާތުލު މަޢުޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީމައްސަލަތަކުގައި 

ކޮމަރޝިއަލް ކްރައިމް ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަކީ އެއްބާވަތް އަނެއްބާވަތާ ތަފާތުބޮޑު 

ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑެއްގައި ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތަކަށްވެފައި ފައިސާ އާއި ގުޅުންހުރި 

ށްގެން ކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ކުރެވޭ ކުށްތަކަކީ ރޭވުންތެރިކަމާއި އެކު ޒަމާނީވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮ

. ކުށްތަކަކަށްވާތީ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ކުށެއްގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އެނގެން އޮތުން މުހިއްމެވެ

  . ތިރީގައި އެވަނީ އެހުށަހެޅޭ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތެވެ

    ލިބުމުން ޢަމަލުކުރާގޮތް ސެކްޝަނަށް މައްސަލައެއް 5.1.3

އިންޗާޖަށް ސެކްޝަނެއްގެ އެޑްމިންގައި އުޅޭ މުވައްޒިފަކު އެމައްސަލަ އެވަގުތެއްގައި 

ކުރުމުން ޙަވާލުރޖް އާއި އިންޗަހުށަހެޅުމަށްފަހު އެމައްސަލަ ކޭސްކުރަން އެންގުމުން ކޭސްކުރުމަށްފަހު 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މައްސަލަ  .ކުރަނީއެވެޙަވާލުއެމައްސަލަ އެއް ލިބޭ އައިއޯ އާއި 

  .ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތާއި ގުޅޭނެ ނަމްބަރެއް ދިނުން

 މައްސަލައެއްނަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކީ މަކަރާއި ހީލަތުގެ 5.1.4
    

 .މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައިވާގޮތް 5.1.4.1
 .މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ސަބަބުން އަނެކާއަށްލިބިފައިވާ ގެއްލުން 5.1.4.2
އެ ފޯނު ސިމްނަމްބަރާއި  މައްސަލަ އަކީ މޯބައިލް ފޯނެއްގެ މައްސަލައެއްނަމަ 5.1.4.3

 .ނަމްބަރ އެގޭނަމަ އެމައުލޫމާތު ހިމެނުން އީ.އެމް.އައި
 .ބަޔާންނެގުން ވިޓްނަސް ތިބިނަމަ 5.1.4.4
 .އެކައުންޓް ތަފްސީލް ހޯދުން 5.1.4.5

 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކީ  ޓެކުމުގެ މައްސަލައެއްނަމަ 5.1.5
  

 .ފްސީލްދެމެދުގައި ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތުގެ ތަދެފަރާތުގެ  5.1.5.1
 .ޓެކުމުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލް 5.1.5.2
 .ވިޓްނަސް ހޯދުން 5.1.5.3
 .ފައިދާ ޓެކުމުގެ ސަބަބުން ޓެކުނު ފަރާތައް ލިބުނު 5.1.5.4
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   ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކީ  ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްނަމަ 5.1.6
  

 .ލިޔެކިއުމެއް ހޯދުން މައްސަލަ އާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ 5.1.6.1

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެތަންތަނަށް  5.1.6.2

 .ފޮނުވުން ސިޓީ

 .ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާގޮތް ސާފްކުރުން 5.1.6.3

 .އެމީހުންގެ ބަޔާން ނެގުންތިބިނަމަ  ވިޓްނަސް 5.1.6.4

  .ބޭންކް ސްޓޭޓްމަން ހޯދުން 5.1.6.5

  .އެކައުންޓް ހޯލްޑްކުރުން މައްސަލައެއްނަމަފައިސާގެ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތުގެ  5.1.6.6

އޮފީސް އަދި ޗެކް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަންތައް / މިހާގެ ތަކެއްޗާއި އުޅޭތަން  5.1.6.7

  .ޗެކްކުރުން

 .ސޮޔާއި އަތުލުޔުން ހޯދުން 5.1.6.8

 .އެގްޒަމިން ކުރުން ޑޮކިއުމަންޓް 5.1.6.9
 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކީ ސްމަގްލް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްނަމަ 5.1.7
   

 .ތަކެތީގެ ތަފްސީލް/ ސްމަގްލް ކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ  5.1.7.1

 .ވިޓްނަސް 5.1.7.2

 .ތަކެތީގެ އަގު/ އެމުދަލުގެ  5.1.7.3
 

 ފޯޖަރީގެ މައްސަލައެއްނަމަ / ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކީ ކައުންޓަރ ފީޓް 5.1.8
 

 .ފޯޖް ކޮށްފައިވާ ލިޔުން/ރ ފީޓް ކޮށްފައިވާކައުންޓަ 5.1.8.1

 .ވިޓްނަސް ހޯދުން 5.1.8.2

ފޯޖް ކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ އަސްލު ކަމާބެހޭ ފަރާތުން /ކޮށްފައިވާކައުންޓަރ ފީޓް  5.1.8.3

 .ހޯދުން

 .ތަކެތި އެގްޒަމިން ކުރުންމްޕިއުޓަރ،ލެޕްޓޮޕް، އެހެނިހެންކޮ/ސޮޔާއި އަތުލިޔުން 5.1.8.4

 .)އޮފީސް/މީހާ ދިރިއުޅޭ ތަން(ޗެކް ކުރުން  5.1.8.5

 .ވެރިފަރާތުގެ ލިޔުމާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުން 5.1.8.6

 .އިންޓަރ ޕޯލް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދުންބަސީ ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެމް 5.1.8.7

ރިކޮށް އިތުރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ އިންޓާރނަލް އިންޓެލިޖެންސް މެދުވެ 5.1.8.8

 .މައުލޫމާތު ހޯދުން
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 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކީ ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ހިފުމުގެ މައްސަލައެއްނަމަ 5.1.9
 

 .ރިޝްވަތު ދިންގޮތް 5.1.9.1

 .ދިންމީހާ އަނެކާއަށް އެހީވިގޮތްރިޝްވަތު  5.1.9.2

 .ރިޝްވަތު ހިފިމާހާއަށް އެކަމުން ލިބުނުމަންފާ 5.1.9.3

 .ވިޓްނަސް ހޯދުން 5.1.9.4
  

 ބެހޭޔުމާއިއަކީ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ލިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ  5.1.10

 މައްސަލައެއްނަމަ) ޗެކްބައުންސް(
 

 .ކްގެ ވެރިފަރާތުގެ ތަފްސީލްޗެ 5.1.10.1

 .ޗެކް ވައްދާފައިވޭތޯގައި ބޭންކަށް ޗެކްގައިވާ ތާރީޚް 5.1.10.2

 .ބަޔާން ހޯދުންއި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެކުންފުންޏެއްގެ ޗެކެއްނަމަ ޗެކްގަ 5.1.10.3

 .ޗެކަށް ފައިސާ ނުލިބިގެން ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 5.1.10.4

 .ޗެކްގެ ކޮޕީ 5.1.10.5

 .ސިޓީ އިވާފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި ފޮނުވާފަ 5.1.10.6

  

ޑެބިޓް ކާރޑް ފްރޯޑްގެ /ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ކްރެޑިޓް ކާރޑް 5.1.11

 މައްސަލައެއްނަމަ
 

 .ފްރޯޑް ކޮށްފައިވާ ކާރޑްތަކުގެ ތަފްސީލް 5.1.11.1

އިންޓަރ ޕޯލް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު އެންބަސީ ނުވަތަ  ބިދޭސީ އެއްނަމަ 5.1.11.2

 .އެކައުންޓް ހޯލްޑް ކުރުން/ އެކައުންޓް ބެލެންސް ހޯދުން / ހޯދުން 

ރިކޮށް އިތުރު ންސް މެދުވެދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ އިންޓާރނަލް އިންޓެލިޖެ 5.1.11.3

 .މައުލޫމާތު ހޯދުން

 .އެކައުންޓް ހޯލްޑްކުރުން/ އެކައުންޓް ބެލެންސް ހޯދުން  5.1.11.4

 .ރުންފްރޯޑް ކޮށްފައިވާ ކާރޑްތަކުގެ އެކައުންޓް ހޯލްޑްކު 5.1.11.5

 .ޑޮކިޔުމެންޓް އެގްޒަމިނޭޝަން ހެދުން 5.1.11.6

 .ވިޓްނަސް ހޯދުން 5.1.11.7

 .ޖެ އައުމުން ހިފެހެއްޓުންރާއް/ ފުރުން މަނާކުރުން  5.1.11.8
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  ކުރުމާއި ބަލާފާސްކުރުންހައްޔަރު   5.1.12

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށް ބަލާފާސްކުރުމާއި އެވިޑެންސް އެއްކުރާނީ 

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރާއި ބެހޭ 

  .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެޤަވާއިދައި އަދި ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ޤަވާއިދާ 

  .މިގޮތުން ބަލާފާސްކުރަން ފެށުމަށްފަހު އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 :ތަނެއް ބަލާފާސް ކުރުމުގައި ކޯޓުގެ އަމުރު ހޯދުންފަދަ ކަންތައް  5.1.12.1

ފަހު އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ގޭވެރިފަރާތުގެ ށްއެއަ 5.1.12.1.1

 .ޗެކްކުރާނީއެވެހާޟިރުގައި އެތަނެއް 

ޗެކްކުރާއިރު މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އެއްޗެއް  5.1.12.1.2

އެއެއްޗެއް ނެގުމުގެ ކުރިން ވެރިފަރާތުގެ ފެނިއްޖެނަމަ 

އެއެއްޗެއް  ގޮތުގައި ހުރި މީހަކަށް ދެއްކުމަށްފަހު

ވަގުތުން ނަގާ، ޗެކްކުރާއިރު އެތަނުގައި ވެރިފަރާތުގެ 

 ރވާ ފިންގައް ލައްވައި ސޮއި ކުރުގޮތުގައި ހުންނަމީހެ

ގްގައި އަދި އެތަކެތި އެވިޑެންސް ބޭ. ޕްރިންޓް ޖަހާނެއެވެ

 . ސިލްކުރެވޭނެއެވެ

އަދި އެތަނެއް ބަލާފާސް ކުރާއިރު ފޮޓޯނެގުމުގެ   5.1.12.1.3

ފޮޓޯ ނެގުމާއި . އިތުރުން ވީޑިޔޯ ކުރެވެމުން ދާނެއެވެ

ވީޑިޔޯ ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ސޯކޯގެ 

 .ފަރާތުންނެވެ
  

 ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުންޕްރޮސިކިއުޓަރ    5.1.13
 

ޤް ނިމުމުން ޖިނާޢީ ކުށެއް އެކުލެވޭ ބާވަތުގެ ތަޙްޤީފުލުހުންގެ  5.1.13.1

 މައްސަލައެއްނަމަ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ދެންފޮނުވަން ޖެހޭނީ

  .ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށެވެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކުރީގައި ބަޔާންތަކާއި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 5.1.13.2

އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ސެކްޝަންގެ އިންޗާރޖް ބައްލަވާ 

ފޮނުވާ ފޯމްގައި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށްއަދި . ޗެކްކުރައްވާނެއެވެ

 .ސޮއިކުރާނެއެވެ
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އޮފީހަށް މައްސަލައިގެ ދައުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  5.1.14

 ންފޮނުވު
 

ހުރިހާ މައްސައެއްގައިވެސް މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރިހުރިހާ ލިޔެކިއުމެއް  5.1.14.1

 .ވެފޮނުވަންޖެހޭނެއެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

އަންގާދޭލިޔުން  ވަނަވަރުމީގެއިތުރުން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އެއްމެންގެ  5.1.14.2

 .ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ

އިންޗަރޖް ނުވަތަ ފޮނުވުމަށްފަހު  އެމައްސަލަ އެއްގެ ފޯމް ޕީޖީގެ އޮފީހަށް 5.1.14.3

އަދި  .އާރް އަށް ފޮނުވުން .ސީ.ފައިލްކުރުމަށް، ސޮއިކުރުމުން ބީ ލީގަލް

 .މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

  

................................... 
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  ގެ ޕްރޮސީޖަރރޓްމަންޓްގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޑްރަ
  

  

  ް ތަޢާރަފ
 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ބާރުމިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއަކީ 

ކަމަށްވެފައި، އަދި މި މައްސަލަތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ މިހާރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް 

ދިވެހި މުޖްތަމަޢު މި ބިރުވެރި ވަބާއިން ސަލާމަތްކުރުމައްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި  ވާތީ،ކަމަކަށް

މަންޓަކީ، މިޤައުމުގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ޑިޕާރޓްޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަން

އެގޮތުން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ . މަންޓެވެޑިޕާރޓްޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި މިމަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ 

ސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑެތި މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މަ

މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމުގެ ހުރިހާ 

އަދި މީގެއިތުރުން މަސްތުވާ . ޒިންމާއެއް އެޅިފައިވާ އަދި އެބުރަ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެވެ

ހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގައި މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއިމެދު މީހުން ހޭލުންތެރި ތަކެއްޗާއިބެހޭގޮތުން މީ

މަންޓުން ވަރަށް އިސްކަމެއްދީގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޑިޕާރޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީވެސް ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް 

ތައް ވަކިތަރުތީބަކުން ކުރުމަށްޓަކައި، މިޑިޕާރޓްމަންޓްގައި މަންޓުންގެ ކަންތަށްޑިޕާރޓްޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް . ކަމެކެވެ

ޔުނިޓުތަކެއް މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މިހުރިހާ . ވަކިޔުނިޓްތަކެއް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ

  .އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ

  

  މަޤްޞަދު 
  

ތަކެތީގެ މައްސަލަތައް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައި ދިމާވާ މަސްތުވާ    

ރވިސްއާމެދު ދިވެހި މުޖްތަމަޢު ދެކޭގޮތް ބަދަލުކޮށް، އި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަމަދުކުރުމައްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމާ

ލަތައް އެންމެ އަވަސްގޮތެއްގައި، މައްސަރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ހޯދައި އެކަން ދެމެހެއްޓުމައްޓަކައި ހުށަހެޅޭ 

ހު ޝަރީޢަތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ށްފަތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމުމަފުރިހަމައަށް، 

  .ފޮނުވުމެވެ
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ޓް .1   .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނި

 .ޑްރަގް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް .2

 .ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންސް ޔުނިޓް .3

 .ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް .4

 .އިންޓަރ އެޖެންސީ ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް .5

  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް .1
  

މަންޓުގެ، އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޑިޕާރޓްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓަކީ، ޑްރަގް އެންފޯސް މަންޓް 

މިޔުނިޓްގެފަރާތުން މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ . އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ޔުނިޓެވެ

ޕާރޓްމަންޓްތަކުން ފޮނުވާނޯޓްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި ކަންތަށްބެލެހެއްޓުމާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެކިއެކި ޑި

އެެކިއެކިފަރާތްތަކުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެންލާ ސިޓީތަކާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން 

  .  ލެހެއްޓުމެވެފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ހުރިހާ ރެކޯޑްސްތައް ޒަމާނާ އެއެްގޮތަށް ބެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަޤްސަދަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓްްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ތްވާގޮތުގެ ބޭނުންވާ އަސާސީ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމާއި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިދާރީ ހުރިހާކަމެއް ޒަމާނާ އެއްގޮ

  .މަތިން ބެލެހެއްޓުމެވެ
 

  ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސީޖަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 

  ނޯޓް/ ފަރާތްތަކުން އަންނަ ސިޓީ އެކި 1.1
 

  .ނޯޓް އެންޓްރީ ކުރުން/ ނަ ސިޓީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އަން 1.1.1

 .ހެޑްއޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ހެޑްއޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ދަންނަވާ އެންޑޯޒްކުރުން 1.1.2

ނޯޓް ނުވަތަ ސިޓީއަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެހެން ޔުނިޓަކުންޖަވާބު ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްނަމަ އެކަމަކާއި  1.1.3

 . ކުރުންޙަވާލުގުޅުންހުރި ޔުނިޓަކާއި 

 .ކުރާނީ ފޮތެއްގައި ލިޔެގެންނެވެޙަވާލުކުރާ ސިޓީ ނޯޓްވެސް ޙަވާލުމިގޮތުން  1.1.4

ނޯޓް ވެރިއަކު ލައްވާ އެންޑޯޒްކުރުމަށްފަހު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ޖަވާބު / ސިޓީ  1.1.5

ފޮނުވުމަށްޓަކައި ހެޑްއޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ސޮއިކުރައްވަންޖެހޭ ބާވަތުގެ ސިޓީއެއްނަމަ އެވެރިއަކު ލައްވާ 

ދާއިރާއަކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި  ސޮއިކޮށް ނަމްބަރަ ޖެހުމަށްފަހު އަވަހަށް އެކަމަކާއި ގުޅުންހުރި

 .ކުރަންވާނެއެވެޙަވާލުޑިސްޕެޖާއި 
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  މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުން 1.2
 

ނަގާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޙާޟިރީކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްފެށޭގަނޑީގައި  1.2.1

  .ބަރާބަރަށް ސޮއިކުރޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

  .ކަމާއިގުޅުންހުރި ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ފޮނުވުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޙާޟިރީކޮންމެމަހެއްގެ  1.2.2

 .މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސް ތަކާއިބެހޭ ރިޕޯޓްތަށް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން 1.2.3

  .މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންތަށްތައް ބެލެހެއްޓުން 1.2.4
 

  ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުން 1.3
 

  .ބެލެހެއްޓުންޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި އަތުލެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާސް ހިސާބު  1.3.1

އާރު އިން ހޯދަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު ވަކި .ސީ.މިގޮތުން ލެބޯރޓްރީ އިންނާއި ބީ 1.3.2

 .ކުރުންއެންޓަރ  މަޢުލޫމާތުފޯރމެޓަކަށް އެ 

ންވެސް އަމިއްލަ ޖަމާޢަތަކުން ކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެނޫތަފާސްހިސާބު ހޯދުމަށްޓަކައި ސަރު 1.3.3

  .ގެ ހާރޑް ކޮޕީއެއް ދިނުންމަޢުލޫމާތުމިޑިޕާރޓްމަންޓްގައި އެދިއްޖެ ނަމަ އެއިދާރާއަކަށް އެބޭނުންވާ 
 

  ތަކެތި ހޯދުންޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ / ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން  1.4
 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާ އެލިސްޓް ފައިނޭންސް   1.4.1

 .ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވުން

  .ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދުވަހުން ދުވަހަށް ސްޓޮކުން ނެގުން 1.4.2
 

   ސީޒަރ ރިޕޯރޓް ހެދުން 1.5
 

ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އަތުލެވޭ ތަކެތީގެ ބަރުދަނާއި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންގެ  1.5.1

 .ރ ކޮށްފައި ޕްރިންޓް ކުރުންވަނަވަރު އެނގޭ ގޮތަށް ވަކި ފޯރމެޓަކަށް އެންޓަ

ހެޑް ލައްވާ  ކޮޕީ ޕްރިންޓް ނެގުމަށްފަހު ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ 3އަދި މިރިޕޯރޓްގެ  1.5.2

އަނެއް ކޮޕީ  ،އަށްއް ކޮޕީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްސޮއި ކުރުވުމަށްފަހު އެ

  .ވަނަ ކޮޕީ ފައިލް ކުރުން 3ބީ އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، .ސީ.އެން.އެން
 

  އަހަރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުން/ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން  1.6
 

ޔަގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ޔައުމިއްޔާއެއް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިދުވަހަކުވެސް މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ކޮންމެ  1.6.1

 .ލިޔުން

އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް . ޔާ ލިޔުމަށްފަހު ޗެކްކުރުންއެގޮތުން މިޔައުމިއް 1.6.2

 .ކުރުމަށްފަހު ފައިލް ކުރުންލައްވާ ސޮއި

 .ނިމުމުގެ ކުރިން އެފޮނުވަންޖެހޭ ތާރީޚަކަށް ފޮނުވުންޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އަހަރެއް  1.6.3
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 ޑްރަގް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް .2
 

އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޔުނިޓުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތަކީ ހެޑް

ވެފައިވާ ޙަވާލުއެކަމަކު އެމުވައްޒަފެއް . ލަފާގެ މަތިން މިޔުނިޓުގެ ހެޑަކަށް އެވަގުތަކު ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހެކެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މިޔުނިޓުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ . މައްސަލައެއްގެެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެމުވައްޒަފެކެވެ

އާއި ބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު  ޕްރިކާސާ ކެމިކަލްސް ތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލާއި އަދިހުށައެޅޭ މަސްތުވާ

ދަޢުވާކުރެވޭވަރުގެ މައްސަލަތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވުމާއި އަދި ތަޙްޤީޤަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި 

  .ބެލެހެއްޓުމެވެ ތިބޭމީހުންގެ މުއްދަތު

ދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅޭ ޔުނިޓްގެ މަޤްޞަ ސްޓިގޭޝަންޑްރަގް އިންވެ

ކަށް އަވަހަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލާއި އަދި ޕްރިކާސާ ކެމިކަލްސް އާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ވީއެންމެ

  .މެވެތަށް ހުށަހެޅުތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަ

    

  ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސީޖަރއިންވެސްޓިގޭޝަން  2.1
 

 މަޢުލޫމާތުއިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ނުވަތަ އައިއޯ އަށް މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ގެނައިކަމުގެ 

ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އެކު އި އެވަގުތު ޑިއުޓީގައި އުޅޭ ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަންގަ ޑިއުޓީ އޮފިސަރު

  .މިވަނީއެވެގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް ތިރީ

އިން މީހާ ވަގުތީ ހައްޔަރަށް ) ޕިމްސް(ޕޮލިސް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް  މައްސަލަ ކޭސްކޮށް 2.1.1

 .ރިކުއެސްޓްކުރުންކަސްޓޯޑިއަލް އަށް ސިސްޓަމުން ގެނައުން އަދި ޔޫރިން ނެގުމަށް 

ތްކަން އަންގާ ގެނެވިފައިވާ މީހާއަށް ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤާއި ޤާނޫނީ ވަކީލްގެ ފުރުސަތު އޮ 2.1.2

 .ފޯމުގައި ސޮއިކުރުވުންމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހައްޔަރުކުރެވޭ 

ވަކީލްގެ ފުރުސަތު ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފިނަމަ ވަގުތުން ވަކީލަކު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ  2.1.3

 .ގޮތުން ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން

މަށް ބޭނުންވާނަމަ މައްސަލާގައި ބަޔާނެއް މީހާ ބަޔާނެއް ދިނުތުހުމަތު ކުރެވިގެން ގެނުވުނު 2.1.4

  .ނެގުން

 .މީހުން ނުވަތަ މަންޒަރު ދުށް މީހުންގެ ބަޔާންނެގުން ހިނގިތަނަށް ދިޔަ ހާދިސާ  2.1.5

ވަގުތީ ހައްޔަރުގައި ގެނެވިފައިވާ މީހާގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަށް  2.1.6

 .ކުރުންރިކުއެސްޓް ސިސްޓަމުން 

ސް ގަޑިއިރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯޓަށް ގެންގޮ 24ހައްޔަރުގައިވާ މީހާ ބަންދުގައި ހުންނަތާ  2.1.7

" ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް"ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި 
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ންދާއިމެދު ގޮތެއް ގެ ކުރިމައްޗަށް ގޮސް ބަފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މީހާ ގޮވައިގެން ފަނޑިޔާރެއް

  .ނިންމުމަށް ފަޑިޔާރަށް ހުށަހެޅުން

 ބިއުރޯ އޮފް ކްރިމިނަލް ރިކޯރޑްސް ހައްޔަރާއިމެދު ފަޑިޔާރު ނިންމެވި ގޮތުގެ ޢަމުރުގެ ކޮޕީ 2.1.8

 .ވާލުކުރުންޙަފޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހު އަށް ) ބީސީއާރު(

ނާ ހުރިވަރު މައްސަލައިގެ ތަފްސީލާއި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީ ހެޑްއޮފް ޔުނިޓަށް  2.1.9

 .އެންޑޯޒްކުރުން ކިޔާދީ މައްސަލަ

ސިސްޓަމުން އަކަށް ) އައިއޯ(އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރު ޔުނިޓްހެޑް އެމައްސަލައެއްގެ  2.1.10

މަށްފަހު އައިއޯއާއި މައްސަލަ އެސައިން ކުރުމުން އެމައްސަލަ އެޑްމިންގެ ފަރާތުން ފޮތުގައި ލިޔު

 .ޙަވާލުކުރުން

 

  ރުމުން އައިއޯ ޢަމަލުކުރާނެގޮތްއައިއޯއަށް މައްސަލަ ކު 2.2
 

ކުރާ ފޮތުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މައްސަލަ ޙަވާލުއައިއޯއާއި މައްސަލަ  2.2.1

 .ނެގުން

ނަމްބަރ، .މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އައިއޯގެ ސކުރާ ފޮތުގައި ހިމެނޭ ޙަވާލުއައިއޯއާއި މައްސަލަ 

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް، ތާރީޚް، އައިއޯގެ ސޮއި، އައިއޯގެ ނަން އަދި މިފޮތުގައި ކޮންމެ 

 .އައިއޯއަކަށް ވަކިގަނޑެއް ހެދިފައި ހުންނާނެއެވެ

 . ހެދުން ބެހޭ ޕްލޭނެއްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއިމައްސަލަ ބަލާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މައް 2.2.2

މިގޮތުން ސާފުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ، އާއިލާއަށް އަންގާފައިވޭތޭ، މައްސަލާގައި 

އި އިތުރަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތަކީ ކޮބާތޯ، ކޯލްޑީޓެއިލް ހޯދަންޖެހޭތޯ މައްސަލާގަ

ފޮރެންސިކުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާނެތޯ ، އިންޓެލިޖަންސައް ކޯޑިނޭޓް ކުރަންޖެހޭ 

ކަމެއް އޮތްތޯ ބެލުން އަދި ބަންދުގައި މީހަކުހުރިނަމަ މުއްދަތު އޮތްތޯ ކިހާދުވަހެއްތޯ އޮތީ 

 .ބެލުން

ކޭސްޑައިރީއަކީ މައްސަލާގައި ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ލިޔެ ރެކޯޑްބެލެހެއްޓުމަށް ހެދިފައިވާ  2.2.3

 .ލިޔުންކޭސްޑައިރީގައި މައްސަލާގައި ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް . އެއްޗެކެވެ

މައްސަލައިގެ ހައްޔަރުގައި ހުރިމީހާ ދާއިމީ ހައްޔަރަށް ގެނެވިފައިވޭތޯ ޔަގީންކުރުމުގެ ގޮތުން  2.2.4

ގެ ހައްޔަރު ލިސްޓަށް ސިސްޓަމުން އެމީހެއްގެ ނަން އަޕްޑޭޓްވެފައިވޭތޯ ބެލުން އަދި އައިއޯ

 .ކުރުންޙަވާލުފޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހު ދާއިމީ ނުވާނަމަ ކޯޓް ޢަމުރު ބީސީއާރަށް 

މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ފޯމާއި އަތުލެވިފައިވާ  2.2.5

ކުރެވިފައިވާ މީހާ ޙަވާލުބެހޭ ފޯރމްތަށް މަސްތުވާތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  98 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ލެބޯޓްރީ ތަހްލީލު ނަތީޖާ ހޯދާ މައްސަލައާއި އެޓޭޗްކޮށް،  ތުންގެ އައެގްޒިބިޓް އޮފިސަރު

 .ލިބިފައިވާނަމަ ބަންދުގައިހުރި މީހާއާއި އިތުރަށް ސުވާލުކުރުން

ންގެ ބަޔާންތައް ދިރާސާކޮށް ޒަރު ދުށް މީހުހިނގިތަނަށް ދިޔަމީހުން ނުވަތަ މަން ޙާދިސާ 2.2.6

އަދި ދިރާސާ ކުރުމުގައި ބަޔާންތަކުގައި . އެމީހުން ލައްވާ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހުން

ހިމެނޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެވިފައިވަނީ ރަނގަޅައްތޯ ބަޔާނުގައި ހިމެނެންޖެހޭ އެއްވެސް 

 .ކަމެއް ހިމެނިފައިވޭތޯބެލުން

ތަކާއި ލެބޯޓްރީ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ބަޔާންތަޙްޤީޤް ފުރިހަމަކުރުމަށް  މައްސަލައިގެ 2.2.7

 .ހަމައަށްތޯ އަދި އިތުރު އެއްވެސް މައްސަލައެއްވޭތޯ ބަލައި ހެދުން ރިޕޯރޓްތައް ހުރީ

މިފޯމަކީ (ތަހްޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ޕީޖީ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް  އިގެމައްސަލަ 2.2.8

ތަފްސީލާއާއި ކޭސްނަންބަރާއި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މިބައިބައި މައްސަލާގައި 

ރިހަމަކޮށް ޔުނިޓްގެ ހެޑް ފު) ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ރިފަރެންސް ނަންބަރެއް ޖަހާފައިވާ ފޯމެއް

ށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓާއި މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަ ،ލައްވާ ސޮއިކޮށް

 .ވާލުކުރުންޙަ

މުގެ ގޮތުން ސިސްޓަމުން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ މުއްދަތާއި މެދު ސަމާލުވުމައްސަލާގައި  2.2.9

 .އެމީހާގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ ކޮންދުވަހެއްގައިތޯ ބެލުން

ފަހަރަށް ޤާޟީ ދެއްވާފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ  2.2.10

 .ންދިޔުމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް ރިކްއެސްޓްކުރުންސިސްޓަމުން އެމީހާ ކޯޓަށް ގެ

 .ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ޤާޟީއަށް މައްސަލަ ދަންނަވާ ފޯރމް ތައްޔާރުކުރުން 2.2.11

އެސް ފޮނުވައިގެން .އެމް.އެސްމީހާ ވަކީލެއް ހަމަޖައްސަވާފައިވާނަމަ ވަކީލަށް ހައްޔަރުގައިހުރި  2.2.12

ގެން ނުވަތަ އެވަކީލެއްގެ އޮފީހަށް ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ މެއިލް ކޮށް

 .އެންގުންކޯޓަށް ދުރުވަންޖެހޭ ވަގުތު ވަކީލު އަންގައިގެން 

މައްސަލަ ގާޟީއަށް ހުށަހަޅާއިރު  .ގެންދިޔުމުން މައްސަލަ ޤާޟީއަށް ހުށައެޅުން ކޯޓަށް މީހާ 2.2.13

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި އިތުރު މުއްދަތު ބޭނުންވާ ސަބަބު 

 .ބަޔާންކޮށްދިނުން

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުން ކޯޓް ޢަމުރު ބީސީއާރު އާއި ޤާޟީ  2.2.14

 .ކުރުންޙަވާލުފޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހު 

 
 
 
 
  
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  99 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ރު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވާއި 2.3
 

 އަސްލާއި 2ށްމީހުންގެ ބަޔާނުގެ ފުލުހުން ނުވަތަ މަންޒަރު ދު ދިޔަގިތަނަށް ނހި ހާދިސާ 2.3.1

 .އެމީހުންގެ ވަނަވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުން

 .ވަނަވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުން، ސްލާއިއަ 2ބަޔާނުގެ މީހާގެ ނުވަތަ މީހުންގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ  2.3.2

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ލެބޯޓްރީ ތަހްލީލު ރިޕޯރޓްގެ  2.3.3

 .އޮރިޖިނަލް އާއި ތަހްލީލުކުރުމަށް އެދެނު ފޯމުގެ ކޮޕީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ލެބޯޓްރީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ އަތުންފެނިފައިވާ  2.3.4

 .ނު ފޯމުގެ ކޮޕީތަހްލީލު ރިޕޯރޓްގެ އޮރިޖިނަލް އާއި ތަހްލީލުކުރުމަށް އެދު

މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ އިތުރު ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެތަކެތި  2.3.5

 .)ތަކެތިޑީޓެއިލްސް ފަދަ ފިންގަރޕްރިންޓް ރިޕޯރޓް ، ކޯލް: (މިސާލު. ހިމެނުން

 

 މައްސަލަތަށް ފައިލްކުރުން 2.4
 

ޑްރަގް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާ ކުރުމަށް  2.4.1

 އޮފް ހެޑް ނުފޮނުވޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް

ކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ  އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓަށް މައްސަލަ ދަންނަވާ އެންޑޯޒް

 .ކުރާނީއެވެޙަވާލުއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓާއި މައްސަލަ ބީސީއާރު

ލެވި އައިއޯ ކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ބެއްޙަވާލުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓާއި މައްސަލަ  2.4.2

 .ނުވަންވާނެއެވެނިމުނުގޮތުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ފޮ މައްސަލަ

މައްސަލައަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވިފައިވާ މައްސަލައެއް ނަމަވެސް  2.4.3

މައްސަލައިގެ ހައްޔަރުގައި މީހަކު ނެތްނަމަ މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށް ބީސީއާރު އާއި 

 . ކުރާނީއެވެޙަވާލުކުރުމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓާއި ޙަވާލު

ރުމުގެ ކުރިން މައްސަލާގައި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލެވިފައިވާނަމަ މައްސަލަ ފައިލް ކު 2.4.4

. ސަލައަށް ލާންވާނެއެވެކޮޕީ މައް 1ކޮޕީ ހެދުމަށްފަހު  3ތުވާތަކެތި ނައްތާލާ ފޯރމްގެ މަސް

 . ކޮޕީ ފައިލަށް ލާނީއެވެ 2އަނެއް 
 

  )އައިއޯ(މެދު ޢަމަލު ކުރާނެގޮތް ކެއްޗާއިހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހާގެ އަތުން ފެންނަ ތަ 2.5
 

ނާރކޮޓިކްސް ޑްރަގް މައްސަލަ ތަކުގައި ގެނެވޭ މީހާގެ ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި  2.5.1

ފެންނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލުމަށްފަހު މީހާގެ އަތުން ފެންނަ އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއިއެކު ކުށުގެ 

ކު އެރެސްޓް ވެށިން ގެނެވޭ މީހުންނާއި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ފުރުމަށްފަހު އެފޯމާއިއެ

 .ސްޓޭޝަނަށް މީހާ ޙަވާލުކުރާނީއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  100 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެއްކަމަށް މައްސަލާގައި  2.5.2

ބެލެވޭނަމަ އޭނާގެ އަތުން އަތުލެވޭ ފޯނު އައިއޯގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް 

ފަހު ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް އެނަލައިސިސް ޔުނިޓާއި އެނަލައިސިސް ރިކްއެސްޓް ފޯމް ފުރުމަށް

 .ޙަވާލުކުރާނީއެވެ

އަށްވުރެ ގިނަ ) ފަސްހާސް ރުފިޔާ(ރ  5000/-އިވާ މީހާގެ އަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފަ 2.5.3

އަދަދެއްގެ ފައިސާހުރިނަމަ އެމީހާއަށް އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

ތަކެތީގެ ސްލިޕް ދިނުމަށްފަހު ފައިސާ އައިއޯގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ފައިސާ އާއި 

ގެނައުމަށްފަހު ޔުނިޓްގެ ހެޑް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފައިސާއާއިމެދު ޢަމަލުކުރުން 

 މިސްލިޕްގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ފައިސާގެ އަދަދު، ތާރީޚް، ކޭސްނަންބަރ،(

، ވާލުކުރި ފަރާތުގެ ސޮއި، ނަންފައިސާ ޙަ ސޮއި، ވާލުވީފަރާތުގެ ނަން،ފައިސާއާއި ޙަ

 .)ތާރީޚް
 

 އެގްޒިބިޓް އޮފިސަރ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 2.6
 

ހިގިތަނުން ގެނެވޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އަދި އެތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި ތަކެތީގެ  ހާދިސާ 2.6.1

 .ތެރެއިން ފޮޓޯނަގަންޖެހޭތަކެތި ފޮޓޯނެގުން

ހިނގިތަނުން ގެނެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި އާލާތްތަކާއި،  ހާދިސާ 2.6.2

އެގްޒިބިޓް އޮފިސަރ ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެތަކެއްޗަކީ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ނަގަންޖެހޭ 

އެތަކެތީގައި ޕްރިންޓެއް ހުރިނަމަ އެޕްރިންޓް ހަލާކު ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެއްޗެއްނަމަ 

ފިންގަރ ޕްރިންޓް އި އެކު ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ރައްކާތެރިކަމާ

 .ކުރުންޙަވާލުޔުނިޓާއި އެތަކެތި 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޔުނިޓާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  2.6.3

މަށްފަހު އަނބުރާ އާލާތްތައް ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމު

ޑީ އާއި ޙަވާލުކުރުމުން އެތަކެތީގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު .އީ.ޑީ

 .ޙަވާލުކުރުން ތަޙްލީލްކުރުމަށް ފޮރެންސިކް ލެބޯޓްރީ އާއި

ޑީ އާއި ޙަވާލުކުރާ .އީ.އަނބުރާ ޑީފޮރެންސިކް ލެބޯޓްރީން ތަޙްލީލްކުރުމަށްފަހު  2.6.4

 ފަހަރު މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލާ ކޮމެޓީ 1މަޢުލޫމާތު ހަފްތާއަކު  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ

ކުރާ ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުން މިގޮތުން ފޮނުވާ ޙަވާލުއާއި މަސްތުވާތަކެތި 

 .މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތާއި ބަރުދަން

އެތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ގެނެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި،  2.6.5

މަސްތުވާތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް  އާލާތްތައް އެމައްސަލައެއް ޝަރީއަތުން ނިމެންދެން

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެގްޒިބިޓް ރޫމަށް ވައްދާ ރައްކާކުރުން އެގްޒެބިޓް ރޫމަކީ ދެތަޅުލެވި 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  101 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އަދި އެރޫމަކީ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވަކިބަޔަކަށް . ކެމެރާ ހަރުކުރެވިފައިވާތަނެކެވެ އަދި ސީސީ

 .ވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަށް ހެދިފައިވާ ރޫމެކެވެ

ފޮރެންސިކް ލެބުން ތަޙްލީލުކޮށް ނިމުމުން ރިޕޯޓާއި އަދި މަސްތުވާތަކެތި މަސްތުވާތަކެތި  2.6.6

 .އެގްޒިބިޓް ރޫމަށް ވެއްދުން ފޮރިންސިކް ލެބުންނަގާ

އެތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި އްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ގެނެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، މަ 2.6.7

މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމާއިބެހޭ ކޮމެޓީއާއި   އްސަލައެއް ޝަރީއަތުން ނިމުމުންއާލާތްތައް އެމަ

  . ކުރާނީއެވެޙަވާލުކުރާ ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެތަކެތި ޙަވާލުމަސްތުވާތަކެތި 

ކުރާނީ ފޯރމްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ޙަވާލުން މަސްތުވާތަކެތި އެގޮތު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އަދި އެތަކެއްޗާއި އެކުގައި ގެނެވުނު ހުރިހާ 

 .އާލާތަތަކާއި އެކުގައެވެ

ލީލުކޮށް  ނިމުމުން އެމައްސަލައެއް  ބަލާ އައިއޯ އަކާއި ލްބޯޓަރީ ތަހްލީލު ފޮތުގައި ތަޙް ލެބޯޓްރީން 2.6.8

ވީ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ތާރީޚް ޖެހުމަށްފަހު ޙަވާލުކުރި މީހާގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ޙަވާލުލިޔެ 

 .ވާލުކުރުންނަތީޖާ ޙަ
 

  ގޮތްތައްތަކުގައި ކަންކުރަންވީ ކޮށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންޙާއްޞަ 2.7

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރގައި ފާހަަގަ ކުރެވިފައިނެތް އެއްވެސް ކަމެއް 

މަޝްވަރާ  ފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑްއާއިއެން ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ކުރިއަށްގެންދާނީ ޑްރަގް

  . ކުރުމަށްފަހު، ހެޑް އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

 

 

 

 އޮޕަރޭޝަންސް ޔުނިޓްޑްރަގް  .3
 

އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޔުނިޓުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތަކީ ހެޑް

މިޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން މަސައްކަތް . ލަފާގެ މަތިން މިޔުނިޓުގެ ހެޑަކަށް އެވަގުތަކު ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހެކެވެ

މު ޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ޝިފްޓެއް ޤާއިމީގެ އިތުރަށް މިޔުނިޓްގައި ސް. ޝިފްޓަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެކުރަމުންދަނީ ތިން 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށައެޅޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މިޔުނިޓުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ . ކުރެވިފައި އޮންނާނެއެވެ

އަދި މީގެ އިތުރަށް . ތިބިމީހުންނާއި ތަން ބަލައި ފާސްކޮށްހެދުމެވެ ބެހޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް އެޓެންޑުވެ އެތަނެއްގައި

އެތަނަކުން ގެނެވޭ މީހުންނާއި އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ފޯރމްތަށް ފުރާ އަދި އިންޓެލިޖަންސް ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން ތަފާތު 

    .ރޭޝަންތަށް ހިންގުމެވެޚާއްޞަ އޮޕައޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާ މާލެއާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި 
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ދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ހުރިހާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އަދި މަސްތުވާތަކެތި މިޔުނިޓްގެ މަޤްޞަ

ބޭނުންކުރާ މީހުން އަތުލުމާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ޤައުމަކަށް ހެދުމައްޓަކައި 

އަދި ގެ އެހެން ޔުނިޓްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި ކަތެއް ޑިޕާރޓްމަންޓްކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައް

  .މެވެއެންޖީއޯތަކާއި ގުޅިގެން ކުރު
  

  ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސީޖަރއޮޕަރޭޝަން 
 

  :ނާކޮޓިކް މައްސަލަތަށް މިޔުނިޓަށް ހުށައެޅޭގޮތް

 .އާއްމުފަރާތްތަކުން .1

 .ފުލުހުން ހޯދާހޯދުން .2

    .ޖަމާއަތްތަކުން/ އްޔާ ރުގެ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިސަރުކާ .3

  

  ލަ ހުށައެޅުމުން ޢަމަލުކުރާގޮތްމައްސަ 3.1
 

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާ ފޯމްގައި  ޔުނިޓްގެ އޮޕްސް ޑިއުޓީގައި އިންނައޮފިސަރ  3.1.1

) ގުޅިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރ، ހާދިސާ ހިނގިތަން، މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް(

 .ނޯޓްކުރުން

ޑިއުޓީ ޝިފްޓްގެ އައިސީ އޮޕްރޭޝަން ކޮމާންޑަރާއި ޕޮލިސް ކޮންޓްރޯލް ޑިއުޓީ އެވަގުތަކު  3.1.2

 .ންގުޅާ ހާދިސާގެ ކުރު ތަފްޞީލެއް ދިނުއޮފިސަރަށް

އޮޕްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއިއެކު އޮޕަރޭޝަން ޝިފްޓް އައިސީއަށް ފޯނުންގުޅާ އެވަގުތު  3.1.3

 .ޑްރަގް އޮޕްރޭޝަންޓީމް ވީއެންމް އަވަހަކަށް ސީނަށް ފޮނުވުން

އުޅޭތަނުން ހުއްޓުވުނު ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުނު މީހާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިގައިގެން ހާދިސާ  3.1.4

އެގޮތުން ހިފަހައްޓާ ފުލުހުންގެ މީހާގެ ނަމާއި . ކަން އެނެގުންކަންއަންގަންޖެހޭ އެންމެހާ 

ސަރވިސް ނަމްބަރ އެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ ސަބަބު، .އެޑްރެސް 

ހަނުހުރުމުގެ ހައްޤު އޮތްކަން ،  ގެންދެވޭތަން ، ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމާއި

 .އެންގުން

 .ތަނަށްގޮސް އެތަނާއި، އެތަނުގައި ތިބޭ މީހުން ބަލާފާސްކުރުންހިނގައިގެން އުޅޭ  ޙާދިސާ 3.1.5

ހިގައިގެން އުޅޭތަން ބަލައި ފާސްކުރާއިރު ވީޑިއޯކޮށް އަދި ފޮޓޯނަގަންޖެހޭ ފަދަތަކެތި  ހާދިސާ 3.1.6

 .ފޮޓޯނެގުން

ލައްވާ ނޯޓްކުރުން އަދި ނޯޓް ގިތަނުން ފެންނަތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިމީހަކު ނހި ހާދިސާ 3.1.7

 .ސީނުން ފެންނަ ތަކެއްޗާއި ތަކެތީގެ އަދަދާއި، ތަކެތި ނެގިތަން ނޯޓްކުރުން ކުރާއިރު
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ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފެންނަ މަސްތުވާތަކެތި ނުވަތަ އެތަނަކުން ފެންނަ އެހެނިހެން  3.1.8

ޤަރީނާތަށް އެތަނުގައި ހުރި މީހަކަށް ދައްކާ އެތަކެއްޗާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށްފަހު 

 . ނުގައި ހުރި މީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި އެތަކެތި ސީލްކުރުންނަގާ އެތަ

 ލޫމާތު ފޯރމް ފުރިހަމަކޮށް ހާދިސާގެނެވޭ މީހުންނާއި ތަކެތީގެ މަޢުކުށުގެވެށިން  3.1.9

 .ހިނގިތަނުން ހިފެހެއްޓުނު މީހަކު ލައްވާ ސޮއިކުރުވާ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޖެހުން

ސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި އާލާތްތައް ހިނގިތަނުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، މަ ހާދިސާ 3.1.10

 .ސީލްކުރުމަށްފަހު އެވަގުތަކު ޑިއުޓީގައި ހުރި ޓީމް ލީޑަރަކާއި ޙަވާލުކުރުން

 މީހާގެ މަޢުލޫމާތު އެވަގުތު ޑިއުޓީގައި އުޅޭ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަށް ހިފެހެއްްޓުނު 3.1.11

 .ދިނުން

ހާގެ ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ބަލައި މީހާ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެނައުމަށްފަހު މީހިފެހެއްޓުނު 3.1.12

ލިޔުން ހިފެހެއްޓުނު މީހާއަށް ފާސްކުރުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސްކުރިކަމުގެ 

 .ދެއްކުން

 .ޓުނުު މީހާއަށް ހުއްޓުވުނު ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުނު ކަމުގެ ލިޔުން ދެއްކުންހިފެހެއް 3.1.13

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި ، ހިނގިތަނުން ގެނެވުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ހާދިސާ 3.1.14

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ އާލާތްތައް ޓީމް ލީޑަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެގްޒިބިޓް އޮފިސަރާއި 

 . ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޙަވާލުކުރުން

އެތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި އާލާތްތައް އެކަކު އަތުން އަނެކަކު އަތަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި،  3.1.15

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމަކީ މަަސްތުވާތަކެތި ނުވަތަ މައްސަލައިގެ އެވިޑެންސްގެ  ދޭއިރު

ގޮތުގައި ގެންގުޅޭތަކެތި އެކަކުގެ އަތުން އަނެކަކުގެ އަތަށް ޙަވާލުކުރާއިރު ފުރިހަމަކުރާ 

 .މިފޯމް ފުރަންޖެހޭނީ މަސްތުވާތަކެތި ސީލްކޮށް ހަދާމީހެކެވެ. ފޯމެކެވެ
 

އޮޕަރޭޝަންޓީމުގައި ޑިއުޓީ ( ކުރާއިރު ޢަމަލުކުރާނެގޮތްޙަވާލު އި މީހާއެރެސްޓް ސްޓޭޝަނާ 3.2

 )އުޅޭމީހުން
 

ސީނަށް އެޑްެންޑްވި ފުލުހުން  ފުރިހަމަ ވެށިންގެނެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމް ކުށުގެ  3.2.1

 .ކުރުން

ހަށިގަނޑުން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ބާވަތުގެ އެއްޗެއް ގެނެވުނު މީހާގެ  3.2.2

ތަފްސީލް ކުށިގެ ވެށިން ގެނެވޭ މީހުންނާއި ތަކެތީގެ ފޯމްގައި ފެނުނުނަމަ އެފެނުނު ތަނެއްގެ 

ތަކެތި ނެގުނުތަން މީހެއްގެ ޖީބުންނަމަ ކޮންޖީބަކުންކަން ނެގުނު ގަޑިއާއި ތާރީޚާއި : މިސާލު

 .ފުރިހަމަކުރުން ތަކެތީގެ އަދަދު
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  104 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ހުރިތަނުން މަސްތުވާ ތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ބާވަތުގެ އެއްޗެއް ފެނުނުނަމަ ގެނެވުނު މީހާ  3.2.3

އެފެނުނުތަނެއްގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލް ކުށުގެ ވެށިންގެނެވޭ މީހުންނާއި ތަކެތީގެ ފޯމުގައި 

މިސާލަކަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ އަދަދު، މީހުންތިބިނާއި އެތަކެއްޗާއި ހުރި  .ބަޔާންކުރުން

 .ދުރުމިން، އެތަކެތީގެ ބާވަތް ހިމެނުން

ގެނެވުނު މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމުގައި އެރެސްޓް ކުށުގެ ވެށިން  3.2.4

މީހާ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންޖެހޭ ތަނުގައި ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު 

 .ވާލުކުރުންސްޓޭޝަނާއި ޙަ

  ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ޓީމް 3.3

ން ބޮޑެތި އޮޕްރޭޝަންތައް ހިންގާ ސްޕެޝަލް އޮޕްރޭޝަން ޓީމަކީ ޑްރަގް އިންޓެލިޖަންސާއި ގުޅިގެ

މިޓީމުގެވެސް ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ . ހޯދުމެވެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރާމީހުން

މީހުންނާއި އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިމެދުވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ އޮޕަރޭޝަންގެ އެހެންޓީމުތަކުންވެސް 

   .ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށެވެ

 

މިޕްރޮސީޖަރގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރާނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި އާއްމު ޤާނޫނުތަކަށް  :ރެފަރެންސް 

  . ބަލައިގެން، އެޤާނޫނުތަކާއި ތަޢާރުޒުނުވާ ގޮތަށެވެ

  
 

އޮޕްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ ޕްރޮސީޖާގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެކަމަކަށް  :ނޯޓް 

  .ވެ ހުންނެވި ފަރާތެކެވެޙަވާލުގޮތް ނިންމާނީ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްއެވަގުތަކު ހިންގެވުމާއި 

 

 ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް .4
  

ޔުނިޓަކީ ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތާކެތި އެތެރެކޮށް، އެތަކެތި ގެންގުޅެ އަދި ޑްރަގް އިންޓެލިޖަންސް 

އަދި މީގެ . އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެއްކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ޔުނިޓެވެ

ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީވެސް މިޔުނިޓުން  އިތުރުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންޓެލިޖެންސް މެދުވެރިކޮށް

ހިންގޭ ބޮޑެތި ޑްރަގް އޮޕްރޭޝަންތައް ހިންގަމުންދަނީ މިޔުނިޓްގެ  ރާވައިގެންމީގެ އިތުރުން . މަސައްކަތެކެވެ ނޭކުރާ

  .ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ

  

ކަތްތަކަކަށްވާތީ މިޔުނިޓާއި ބެހޭ މިޔުނިޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ސިއްރުތަކެއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަސައް :ނޯޓް

  .މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރެވިފައިނުވަނީއެވެ
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  105 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އިންޓަރ އެޖެންސީސް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް .5
  

މުތަކުގެ ބޭރުޤައުމަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން  އިންޓަރ އެޖެންސީ ރިލޭޝަންޔުނިޓަކީ

ބަދަހިކޮށް ތަފާތު ހަރާކާތްތައް ހިންގާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް އާއި ގުޅުން ) ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ(އެޖެންސީތައް 

ހެދުމާއި، ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި އަދި 

ންސީސް އިންޓަރ އެޖެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ތަފާތު ޕޮރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަކީ

 .  ލިއްޔަތެވެރިލޭޝަންސް ޔުނިޓްގެ މަސްއޫ
  

ތަކާއި އްޔާއަމިއްލަ ޖަމިއިދަކީ ސަރުކާރާއި އަދި ޖެންސީސް ރިލޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަޤްޞައިންޓަރ އެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުތަކާއި ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ދެމެދުގައި ގުޅުންބަދަހިކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ރީޖަންގެ ޤައު

އެތެރެކުރާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި އަދި ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓު ޔުނިޓްގައި 

  .މެ އެކަށޭނަ ފުލުހުންނަށް ހެދުމެވެކަމަށް އެންއްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަކީ ޤާބިލްމަސަ
 

 . ސައްކަތްތައް އަދި ފެށިފައެއް ނުވެއެވެއިންޓަރ އެޖެންސީސް ރިލޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަ :ނޯޓް 

  ތައްތަކުގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތްކޮށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންޙާއްޞަ*  

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރގައި ފާހަަގަ ކުރެވިފައިނެތް އެއްވެސް ކަމެއް 

  . ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ކުރިއަށްގެންދާނީ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަޝްވަރާ އާއި ލަފާގެ މަތިންނެވެ

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  106 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  107 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ގެ ޕްރޮސީޖަރފޮރެންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓް
  

  ދުމަޤްޞަ

ޤްކުރެވޭ ތަޙްޤީމިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަޤްސަދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށައެޅި 

މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ސައިންޓިފިކް އުސޫލުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޒިންމާތަކުގެތެރެއިން ޤާނޫން . ފޮރެންސިކް ސަޕޯޓު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

ލުކުރުމަކީ ފޮރެނސިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަޙްލީލުތަކުގެމަތިން މާއްދީހެކި ނަގާ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސައިންޓިފިކް އުސޫ

  .ޒިންމާއެކެވެ

  ސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑުފޮރެން

  :ޔުނިޓަކީ 07މި. ޔުނިޓެއް ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ 07މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުން 

 .ޓީ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޮލެ .1

 .ޓިގޭޝަން ޔުނިޓްރައިމްސީން އިންވެސްކް .2

 .ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް އެނަލައިސިސް ޔުނިޓް .3

 .ފިންގަރޕްރިންޓް ޔުނިޓް .4

 .ފިޒިކަލް އެވިޑެންސް އެނަލައިސިސް ޔުނިޓް އެންޑް ޑޮކިއުމަންޓް .5

 .ޓަރީޑްރަގް އެންޑް ކެމިކަލް ލެބޯރ .6

 .ލެބޯރަޓަރީ އޭ.އެން.ޑީ .7

  ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޮލެޓީ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް .1
 

މިޔުނިޓަކީ ފޮރެންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ 

އްޔާ މިގޮތުން މިޔުނިޓުގެފަރާތުން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޔައުމި. މަސައްކަތްތައްކުރުމެވެ

ލިއުމާއި، އިދާރީ ކަންތައްތަކުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިއުމާއި އެހެނިހެން ތަކެތި އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޔުނިޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އެކިކަހަލަ އާލާތްތައް ހޯދުމަށް 

ރުމާއި، ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންނާއިބެހޭގޮތުން އެކިފަރާތްތަކަށް މަހުން މަހުން ފޮނުވަންޖެހޭ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކު

ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރއާއި ގުޅުންހުރި ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، 

ޖުމްލަގޮތެއްގައި . ގަނެ ލިޔެކިއުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބޭ ލިޔެކިއުމާއި ތަކެތި ބަލައި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  108 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އިދާރީ 

 .ޔުނިޓްގެ ޒިންމާއެކެވެމުއާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައްކޮށް މިހުރިހާކަމެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ މި 

އިދާރީހިންގުމުގެ އިތުރުން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ ތަމްރީނާއި 

އަދި މީގެ . ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން އަދި އިންތިޒާމްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ މިޔުނިޓުންނެވެ

ރވިސްގެ ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެފަރާތުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެތެރެއިން ފޮރެންސިކް މޮޑިއުލް އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

ހިމެނޭ ކޯސްތަކަށް މޮޑިއުލް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ލެސަންޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އެފަދަ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ 

ސް ތައްޔާރުކޮށް އެކަރުދާސްތައް މާކުކުރަނީ އިތުރުން މިކޯސްތަކުގައި ފޮރެންސިކް މޮޑިއުލްގެ ސުވާލު ކަރުދާ

އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިންތިޒާމްކުރާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފުލުހުންނަށާއި . މިޔުނިޓުންނެވެ

ތައްތައް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮރެންސިކް އެވެއާނަސް ދިނުމުގެ އެންމެހާ ކަން

  . ރާވާ ހިންގުމަކީވެސް މިޔުނިޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ

ދުމަތް ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި އެ ޚިއަދި މީގެ އިތުރުން ޕޮލިގްރަފީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެންމެހާ 

 .ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ
 

 ޚިދުމަތް ދިނުން ގެޕޮލިގްރަފީ  1.1

  ޕޮލިގްރާފްގެ ތަޢާރަފް

އުފެދި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ތުހުމަތު  ޕްލިގްރަފީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ހިނގަމުންދާ ތަޙްޤީގެއްގައި

ކީ ތަހުގީގަށް އިތުރު ބާރެއްދޭ ގްރަފީ އެގްޒެމިނޭޝަނަޕްލި. ކުރެވޭ މީހާ ދޮގު ތެދު ހަދާ މިންވަރު ބެލުމެވެ

މުޅި ތަހުގީގު ޕޮލިގްރާފީ އެގްޒެމިނޭޝަނަށް ބަރޯސާވެގެން  އެހެންކަމުން. އެއްޗެކެވެ ނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭރީޤަ

ޕޮލިގްރަފީ އެގްޒެމިނޭޝަންގެ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް ބިނާވެފައި ވަނީ އެގްޒެމިނޭޝަން ހެދުމުގެ ކުރިން . ނުވާނެއެވެ

މާތެއް ނުވަތަ މަޢޫލޫމާތުތަކެއްގެ ގުން ލިބފައިވާ މަޢުލޫތަޙްޤީގު ކުރެވި އަދި އެ ތަޙްޤީމައްސަލަ ރަނގަޅަށް 

މި އެގްޒެމިނޭޝަން ކުރެވޭނީ ފުރިހަމައަށް ޕޮލިގްރަފީ ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ޕޮލިގްރަފީ . މައްޗަށެވެ

ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ  ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން މި ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ . އެގްޒެމިނަރަކަށެވެ

  . ޓްރެއިނީއަކަށެވެ

ނަމަ ޕޮލިގްރަފީ ކުރަން ބޭނުންވަނީލްންއިން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހާޞިއެގްޒެމިނޭޝަ ޕޮލިގްރަފީ

. އޯ އާއި ދެފަތާރުންވެސް އެކު އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ގުކުރާ އައިތަޙްޤީޒެމިނަރާ އަދި އެގް

  .އެވެކަށް މި އެގްޒެމިނޭޝަން ކުރެވިދާނެރީގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ފަރާތްތަމިގޮތުން ތި

 .ފަރާތްތައްމައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ  .1

 .ފަރާތްތައްނު އަނިޔާ ލިބު .2

 .މައުލޫމާތުދޭ ފަރާތްތައް .3

 .ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ފަރާތްތައް .4



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  109 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 .ޕޮލިގްރާފް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އާލާތްތައް ކެލިބަރޭޓް ކުރުން .1

 .ކުރުން މެނޭޖް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ .2

 .ތައްޔާރުވުން ހެދުމަށް ޕޮލިގްރާފް .3

 .ހެދުން ޕޮލިގްރާފް .4

 .ޕޮލިގްރަފީ ހަދަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހެދުން ފަހަރަށް ދެވަނަ .5

  .ކުރުން ރިޕޯރޓް .6

  

 ބޭނުންކުރެވޭ އާލާތްތައް ކެލިބަރޭޓް ކުރުން ހެދުމަށް ޕޮލިގްރާފް 1.1.1

  
ޤަވާއިދުގެ މަތިން ކެލިބަރޭޓް ކުރަން ޕޮލިގްރާފް ނަގާ އަލާތްތައް އޭގައި މެނުއަލްތަކުގައިވާ  1.1.1.1

 .ވާނެއެވެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ކެލިބަރޭޓް އެއްފަހަރު.....  މަދުވެގެން އާލާތްތައް މިގޮތުން 1.1.1.2

  

 މެނޭޖްކުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ 1.1.2

  
ޕޮލިގްރަފީ އެގްޒަމިނޭޝަން "ޕޮލިގްރާފް އެގްޒަމިނޭޝަން ހެދުމަށް މިކަމަށް އެދި  1.1.2.1

 .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ "ފޯމްރިކްއެސްޓް 

 .ގައި އެވަނީއެވެ 1 ޖަދުވަލް ނަމޫނާ ގެ" ފޯމް ރިކްއެސްޓް އެގްޒަމިނޭޝަން ޕޮލިގްރަފީ" 1.1.2.2

އެމައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު  އެދުމުން ހެދުމަށް އެގްޒަމިނޭޝަން ޕޮލިގްރަފީ މިގޮތުން 1.1.2.3

 .ރެކޯރޑްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 ލޮގް ކޭސް"  ކުރާނީ ރެކޯރޑް ރެޖިސްޓަރކޮށް ލޮގްކޮށް ލޫމާތުތައްމަޢު މިފަދަ 1.1.2.4

 .ގައެވެ"ރެޖިސްޓަރ

 .އެވަނީއެވެ ގައި 2 ޖަދުވަލް ނަމޫނާ ގެ" ރެޖިސްޓަރ ލޮގް ކޭސް"  1.1.2.5

  

  ތައްޔާރުވުން ހެދުމަށް ޕޮލީގްރާފް 1.1.3

ޒެމިނަރާ އަދި ޕޮލިގްރަފީ އެގް ންއިން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހާޞިލްވާނީޕޮލިގްރަފީ އެގްޒެމިނޭޝަ

އެހެންކަމުން ތިރީގައި . ވެސް އެކު އެކީގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެއޯ އާއި ދެފަތާރުން.ގުކުރާ އައިތަޙްޤީ

ބަޔާން ކުރެވޭ ދައުރުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤް ކުރާފަރާތުން އަދި އެގްޒައިމް ކުރާ ފަރާތުން 

  .ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

  
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  110 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ކުރުން ފުރިހަމަ ދައުރު އޮފިސަރގެ އިންވެސްެޓިގޭޓިވް 1.1.4
  

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް އޯ އައި ކުރިން ހެދުމުގެ ޓެސްޓެއް ޕޮލިގަރާފީ 1.1.4.1

ސަބަބަކީ މީގެ . ނުވާނެއެވެ ހަދައިގެން މަޢުލޫމާތުދީ ދޮގު އަދި އޮޅުވާލާ ފަރާތަށް

ގެ ޕޮލިގްރާފް )ސަސްޕެކްޓް(ސަބަބުން ފަހުން އިސްވެދެންނެވުނު އެގްޒެމިން ކުރެވޭ މީހާ 

އެއީ ޓެސްޓް . ޓެސްޓެއް ހަދާއިރު އޭނާގެ އަމަލްތަކަށް ބަދަލް އައުން އެކަށީގެންވާތީއެވެ

ހުރުމުން އޭނާއަށް  ހެދުމުގެ ކުރިން ސަސްޕެކްޓަށް އޮޅުވާލުން ތަކަކާއި ކުރިމަތި ވެފައި

ޕޮލިގްރާފާރް އެގްޒެމިނަރ އަދި މެޝިނާއިމެދު ޝައްކު އުފެދި އެންމެ އެދެވޭ ރިޒަލްޓެއް 

 . ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވާނެތީއެވެ

ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު  އޯ އައި ކުރިން ހެދުމުގެ ޓެސްޓެއް ޕޮލިގްރަފީ 1.1.4.2

ރަށް ރަނގަޅަށް ޕޮލިގްރަފީގެ މުހިންމު ކަމާއި،  އެއް ކަމަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ވަ

އަދި ޕޮލިގްރާފް އެގްޒެމިނަރ އާއި މެޝިނަކީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ވަކި އަތަކަށް 

އެއްޗެއް ނޫންކަމާއި މިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ސަސްޕެކްޓަށް /ޖެހުފައިވާ ބައެއް/ޖެހޭނެ

 . ދޭންޖެހޭނެއެވެ

 ކުރިން ފަރާތަަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މި އުސޫލަކީ އާންމު ދުމުގެހެ ޓެސްޓް ޕޮލިގްރާފް ނުވަތަ 1.1.4.3

 މި ނޫނީ، ޖެހެއެވެ ލިބެން މިކަމަށް ރުހުން އޭނާގެ އަދި އެނގި ހަދާކަން ޕޮލިގްރަފީ އޭނާގެ

ހެދުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓް ހެދޭ މީހާ  ޓެސްޓް މި އަދި، ނުހެދޭނެއެވެ ޓެސްޓެއް

. ލައްވާ މިކަމަށް އެއްބަސްވި ކަމުގެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ) ސަސްޕެކްޓް(

 . މިކަން ކުރާނީ ޕޮލިގްރާފް އެގްޒެމިނަރއެވެ

 ކަހަލަ އެއްވެސް ހިތުގައި ފަރާތުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުރިން ހެދުމުގެ ޓެސްޓް ޕޮލިގްރަފީ 1.1.4.4

ހީއެއް، ވަހުމެއް، ވަސްވާހެއް ވާނަމަ އޭނާއަށް މިކަންއޮންނަ ގޮތް ޕޮލިގްރާފް ކުއް، އޮޅުމެއް

އެގްޒެމިނަރ ސާފުކޮށްދޭނެކަމާއި އަދި އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނުވަތަ ބިރެއް އޮތްނަމަ އެކަމަށް 

އައި އޯ ކިޔައިދޭން    ޕޮލިގްރާފް އެގްޒެމިނަރ ޖަވާބު ދޭނެކަން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަަށް 

 . ވާނެއެވެ

އެކަނި އެގްޒެމިން ކުރެވޭ މީހާއަށް ޔަގީންކަން ދިނުމުގެ އިތުރުން، އެއްވެސް  ހަމަ 1.1.4.5

ހާލަތެއްގައި ޕޮލިގްރަފީގެ ޕްރޮސީޖަރ  އޮންނަ ގޮތް، އެގްޒެމިން ކުރެވޭ މީހާއަށް އައި އޯ 

 .ކިޔައި ދީގެން ނުވާނެއެވެ

އެއްވެސް  ބުނެ ކުރާނެކަމަށް ބޭނުން ގޮތުގައި މަނަހަ ބޭނުން ޕޮލިގްރަފީގެ ގުގައިތަޙްޤީ 1.1.4.6

 . ހާލަތެއްގައި އައި އޯ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ބިރު ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

 ފުރިހަމަ ކަންތައްތައް ތިރީގައިވާ ކުރަންވާނީ ޝެޑިއުލް ހެދުމަށް ޓެސްޓެއް ޕޮލިގްރަފީ 1.1.4.7

 .ވުމުންނެވެ

 .ނިމުނީމައެވެ ކޮށް ގުކޮށްތަޙްޤީ ގޮަތަކަށް ހުރިހާ އެހެން ހުރި ކުރެވެން ގުތަޙްޤީ 1.1.4.8



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  111 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 .ނިމުމުންނެވެ ކޮށް އިންޓަވިއު މީހާއާއި ކުރެވޭ އެގްޒެމިން 1.1.4.9

 ޓެސްޓެއް ޕޮލިގްރަފީ ކަމަކީ އެއް ހިމެނޭ ތެރޭގައި ޒިންމާގެ އެއް ބޮޑު އެންމެ އޯގެ އައި 1.1.4.10

 ބެހޭގޮތުން އަކާއި ކޭސް ގުކުރެވޭތަޙްޤީ އެގްޒެމިނަރއަށް ޕޮލިގްރާފް ކުރިން ހެދުމުގެ

ކޭސްފައިލް  އެދެވިގެންވަނީ އެންމެ އަދި، ދޭންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ ހުރި ދެވެން

އެއްކޮށް ޕޮލިގްރާފް އެގްޒެމިނަރއަށް ރިފަރކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި 

 . ގެ ލިބިފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ) ސަސްޕެކްޓް(އެގްޒެމިން ކުރެވޭ މީހާ

މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާ ފާތާތުން އަބަދުވެސް  ދާއިރު ހިނގަމުން ޓެސްޓެއް ޕޮލިގްރަފީ 1.1.4.11

ޕޮލިގްރާފް އެގްޒެމިނަރ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ، ސަބަބަކީ، ޕޮލިގްރަފީ ޓެސްޓް 

 .ގަށް އޮޅުމެއް އަރާފާނެތީއެވެތަޙްޤީހިނަގަމުން ދާއިރު އިތުރު މަޢުލޫމާތެއްލިބި އަދި 

ޕޮލިގްރާފް ޓެސްޓެއް ކެންސަލް ކުރަން  ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް 1.1.4.12

 . ކުރީބައިގައި ޕޮލިގްރާފް އެގްޒެމިނަރއަށް އަންގަން ވާނެއެވެ ޖެހިއްޖިއްޔާ

، ސަސްޕެކްޓެއް ކޮށްފައިވާ ޝެޑިއުލް ޓެސްޓަކަށް ޕޮލިގްރަފީ ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް 1.1.4.13

އެއްވެސް  ގުގެތަޙްޤީ ކުރިން ގަޑިއިރުގެ 03 އޮންނަ ދެމެދު ހެދުމާއި ޓެސްޓް ޕޮލިގްރަފީ

 . ނުވާނެއެވެމަރުހަލާއެއްގައި ބައިވެރި ކޮށްގެން 

. ނުވާނެއެވެ އަޅުވައިގެން ބިޑި މީހާގެ ކުރެވޭ އެގްޒެމިން ހަދާއިރު ޓެސްޓެއް ޕޮލިގްރަފީ 1.1.4.14

 އެޅުވިފައި ބިޑި މީހެއްގެ ކުރެވޭ ހާޒިރު ޔުނިޓަށް ޕޮލިގްރަފީ ޓެސްޓުހަދަންް މި އަދި

  . ނުވާނެއެވެ ހުރެގެން
 

  ޕޮލިގްރާފް ހަދާ މީހާގެ ދައުރު ފުރިހަމަކުރުން   1.1.5
 

 ކުރާނީ ސުވާލު، ސުވާލުތަކާއި ކުރާނެ، ގޮތާއި ހިންގާނެ އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޮލިގްރާފް 1.1.5.1

ނުވަތަ ކޮންކަމަކާ ގުޅޭގޮތުންކަން ނިންމާ މިހުރިހާ ކަމަކާ ޙަވާލުވެ  ކޮންދިމާލަކުންކަން

 .ޒިންމާ އުފުލާނީ ޕޮލިގްރާފް އެގްޒެމިނަރއެވެ

ނާއި، މި ޓެސްޓްގެ ވަކި ބައެއް ޕޮލިގްރާފް އެގްޒާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގަޑިއާއި، ތަ 1.1.5.2

ކުރިއަށް ގެންދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނިންމާ މިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާނީ 

 .ޕޮލިގްރާފް އެގްޒެމިނަރއެވެ

މާހައުލެއް  ނުވާ އެކަށިގެން މާހައުލަކީ އެ އެގްޒެމިނަރަށް ޕޮލިގަރާފް ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް 1.1.5.3

 .  ކަމުގައި ފެނިއްޖެނަމަ ޕޮލިގްރާފީ އެގްޒެމިނޭޝަނެއް ނުހިންގޭނެއެވެ

 ރިޕޯރޓް ސެޝަނެއްގެ އެ އެގްޒެމިނަރ ޕޮލިގްރަފް ނިމުމަށްފަހު ސެޝަނެއް ކޮންމެ 1.1.5.4

 .ވާނެއެވެ ދޫކުރަން

 ބެލެހެއްޓުމުގެ އެކީ ރައްކާތެރިކަމާއި ފައިލްތަށް ރިޕޯރޓްތަކާއި ކޭސްތަކެއްގެ ހުރިހާ 1.1.5.5

ރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ޕޮލިގްރަފް އެގްޒެމިނަރ އަދި ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާާ ފު

  . މުވައްޒަފުންނެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  112 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 

  ހެދުން ޕޮލީގްރާފް 1.1.6

ޕޮލިގްރާފް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެއްގައި ވިޝުއަލީ ރެކޯރޑް ކުރެވޭނެ ކުޅަދާނަކަން 
ނިމެންދެން މެދު ނުކެނޑި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ހުރުމާއިއެކު، އަދި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޕްރޮސެސް 

  .ކުޅަދާންކަން ހުންނަން ވާނެއެވެ

 .ގޮަތާއި އެއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކިޔައި ރެކޯރޑް ކުރުން ހިނގާ ވިންދު ހިތުގެ 1.1.6.1

 .ކުރުން ރެކޯރޑް ކިޔައި ބަދަލުތައް އަންނަ އެއަށް މިނާއި ލަސް އަވަސް ނޭވާލާ 1.1.6.2

ކިޔައި ) އިލެކްޓްރޯ ޑާރމަލް ރެސްޕޮންސަސް(ތަފާތު ބަދަލުތައް  އަންނަ ހަންގަނޑަށް 1.1.6.3

 .ރެކޯރޑް ކުރުން
 

 ޖެހިއްޖެނަމަ ހެދުން ހަދަން ޕޮލިގްރަފީ ފަހަރަށް ދެވަނަ 1.1.7
 

 ބައެއްފަހަރަށް މިންވަރުން ހުންނަ ހަށިހެޔޮކަން ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ މީހާގެ 1.1.7.1

މިހެން ކަމުން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ބައެއްފަހަރު . ޕޮލިގްރާފް ޗާރޓަށް އަސަރު ކުރުވައެވެ

އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކު އެގްޒާމް . ބައެއް މީހުންގެ ރިއެގްޒެމިނޭޝަން ހެދެއެވެ

 . ކުރެވޭ މީހާ ބުނަނީ ތެދުކަން ނުވަތަ ދޮގު ހަދާކަން ޔަގީން ކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ

މީހާ ބުނަނީ ތެދުކަން  ކުރެވޭ އެގްޒާމް ހާލާތްތަކުގައި ނުނިންމޭ ގޮތް ނުންއެގްޒެމިނޭޝަ 1.1.7.2

މިފަދަ ހާލާތްތަކުގައި އެގްޒާމް ކުރެވޭ . ނުވަތަ ދޮގު ހަދާކަން ޔަގީނެއް ނުކޮށްދެވޭނެއެވެ

. މީހާ އާއި ޕޮލިގްރާފް އެގްޒާމް ނުނަގާ ހުންނަ މީހަކާއި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނުވާނެއެވެ

ތް ތަކުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އެގްޒާމް ކުރާނެތޯ ނުވަތަ ނުކުރާނެކަންވެސް އަދި މިފަދަ ހާލަ

 . ނިންމާނީ ޕޮލިގްރާފް އެގްޒެމިނަރ އާއި އައި އޯ އާއިދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހުއެވެ
  

 ރިޕޯރޓް ކުރުން 1.1.8
 

އެދި އެއްވެސްފަރާތެއްގެ ޕޮލިގްރާފް ޓެސްޓެއް  ޕޮލިގްރަފީ އެގްޒަމިނޭޝަން ހެދުމަށް 1.1.8.1

ހެދިއްޖެނަމަ، ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރިޕޯރޓެއް ހުށަހަޅަން 

 .ޖެހޭނެއެވެ

ރިޕޯރޓަކަށް  ހެދިފައިވާ ފެންވަރަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ކޯޓެއްގައި ރިޕޯރޓތަކީ މިފަދަ 1.1.8.2

 .ވާންޖެހޭނެއެވެ

އި ރިޕޯރޓް ހާޒިރުވާންޖެހިއްޖެނަމަ، ޓެސްޓް ހަދަ ކޯޓަށް ގުޅުގެން ރިޕޯރޓަކާއި މިފަދަ 1.1.8.3

 .ދޫކުރިފަރާތުން ހާޒިރުވެ ޖަބާބު ދާރީވާން ޖެހޭނެއެވެ

 .އެވަނީއެވެ ގައި 3 ޖަދުވަލް ނަމޫނާ ގެ" ރިޕޯރޓް އެގްޒަމިނޭޝަން ޕޮލިގްރާފް" 1.1.8.4

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  113 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ކްރައިމް ސީން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް .2
 

 

ކާމިޔާބުވުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ފޮރެންސިކް ތަޙްޤީޤެއް . ފޮރެންސިކް ސައިންސް ފެށެނީ ކުށުގެ ވެށިންނެވެ

އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތްކުރާ . ވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހޯދައި ނަގައި އެނަލައިޒު ކުރުމަށްޓަކައި ސަބްމިޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ

  .ފަރާތްތަކަކީ މަސައްކަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން އަދި ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށްވާންޖެހެއެވެ
  

އެހެންކަމުން ކުށުގެ ވެށީ ފޮޓޯނެގުން، ކުރެހުން އަދި ތަފާތު މާއްދީހެކި ހޯދައި ރެކޯރޑް  މިޔުނިޓްގައި

 24ދުވަހު، ދުވާލަކު  7ޝިފްޓެއްގައި ހަފުތާއަކު  4ން " ސީން އޮފް ކަރައިމް އޮފިސަރު"ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ 

      .ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރަމުން ދާނެއެވެ
  

މިއަތޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ސީން އޮފް . އަދި ސ. ގދ، .ލ، .ދ، .ދއ، .ރ، .ހދ، .ހއ

 2009/02ވަނަދުވަހު ފާސްކުރައްވާފައިވާ  2009ޖެނުއަރީ  14ކްރައިމް އޮފިސަރުން އިދާރީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނީ 

  . ނަމްބަރ އޯޑަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ
 

  ތަޞައްވުރު
ން ތަޙްޤީޤުތަކަށް ފޮރެންސިކް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާއްދީހެކި ހޯދައި އެނަލައިޒްކޮށްގެ

  .މަސައްކަތް ކުރުމެވެ

         

 މަޤްޞަދު

މި ޕްރޮސިޖާ ހެދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކުށުގެވެއްޓަކުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އެންމެ އަވަސް 

  .ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު އުޞޫލްތައް ކަނޑައެޅުމެވެފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ފޮރެންސިކް މާއްދީ ހެކި ނަގައި އެއާއިމެދު ޢަމަލް

 

 ބޭނުންކުރާފަރާތްތައް 2.1

މި ޕްރޮސިޖާ އަށް ޢަމަލްކުރާނީ ސީން އޮފް ކުރައިމް އޮފިސަރުން ނުވަތަ އެމަސައްކަތްކުރާ 

މިއަތޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ސީން . އަދި ސ. ގދ، .ލ، .ދ، .އދ، .ރ، .ހދ، .ހއ. ފަރާތްތަކެވެ

ވަނަދުވަހު ފާސްކުރެވިފައިވާ  2009ޖެނުއަރީ  14ކްރައިމް އޮފިސަރުން އިދާރީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނީ އޮފް 

މިގޮތުން އިދާރީ ގޮތުން ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރުން . ނަމްބަރ އޯޑަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ 2009/02

އޮފިސަރަކު މަސައްކަތްކުރާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ  ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ދޭނީ އެ ސީން އޮފް ކްރައިމް

ނަމްބަރ ނަކަލް ކުރުމުގައި ރިޕޯރޓްތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އަކުރުތައް ބޭނުންކުރުން ފިޔަވައި . ނަމުގައެވެ

މިޕްރޮސީޖާގައި ހިމެނިފައިވާ ޖަދުވަލްތަކުގައި ހިމެނޭ ރިޕޯރޓްތައް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ އެ ސީން އޮފް ކްރައިމް 

 .ރަކު މަސައްކަތްކުރާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އަކުރުތަކެވެއޮފިސަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  114 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 2.2

މި ޕްރޮސިޖާއަށް އަމަލް ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކުށުގެވެއްޓެއް މެނޭޖްކުރުމުގައި އުޅޭ އިސް ސޯކޯ 

ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި ކުށުގެ ވެއްޓެއް ބަލައި ތަޙްޤީޤް . އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ" ޓީމް ލީޑަރ"އޮފިސަރު 

މިގޮތުން . އެފަދަ ވެއްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރަކު އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ޔުނިޓުގެ ހެޑް ނުވަތަ ޑިއުޓީ އޮފިސަރ އަންގަވާ 

  .މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ
 

 ކްރައިމް ސީން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓުގެ އޮނިގަނޑު 2.3

 

 

  ގަޑިތައް މަސައްކަތްކުރާ 2.4

 2ގަޑިއާއި  1ޝިފްޓެއްގައި، ޑިއުޓީތައް  4ގަޑިއިރު  24ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރުން ދުވާލަކު 

ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި ޓީމް . ގަޑި އިރާއި ދެމެދުގެ ވަގުތެއް ފައްތަރުވާގޮތައް ޑިއުޓީގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

މުވައްޒަފުން އަންހެން އޮފިސަރަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް  4ގެ " ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރުން"ލީޑަރގެ އިތުރުން 

މިއަތޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ސީން . އަދި ސ. ގދ، .ލ، .ދ، .އދ، .ރ، .ހދ، .ހއ. ތިބެންޖެހޭނެއެވެ

ނަމްބަރ  2009/02 ، 2009ޖެނުއަރީ  14މަސައްކަތްކުރާނީ  އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރުން އިދާރީގޮތުން

  .އޯޑަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

 މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު 2.5
 

 ބޭނުން އަރައިގަތުމުގައި ކުށަކަށް ނުވަތަ ވެށިތައް ކުށުގެ އެކުލެވޭ އަހައްމިއްޔަތެއް ފޮރެންސިކް 2.5.1

 .މަތީން އެގްޒައިމްކުރުންމިންގަނޑުތަކުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަކެތި ކޮށްފައިވާ

 ސަބްމިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅުމުގަޔާއި ނެގުމުގަޔާއި މާއްދީހެކި މައުލޫމާތާއި ވެށީގެ ކުށުގެ 2.5.2

 .ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް

 ތައްޔާރުކޮށް ބަޔާން ރިޕޯރޓާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންމެހައި ބޭނުންވާ ކޯޓަށް ތަޙްޤީޤަށާއި 2.5.3

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 .މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހެކިދޭންޖެހޭ ޙާލަތުތަކުގައި ކޯޓުގައި ހެކިދިނުން 2.5.4

ޔުނިޓް އިންޗާރޖް

)އޮފިސަރެއް(

ރީޖަނަލް ސޯކޯ

)ސ.ގދ.ލ.ދ.އދ.ރ.ހދ.ހއ(

ޑީ- ޝިފްޓް

ސާޖަންޓެއް-ޓީމްލީޑަރ

ސީ- ޝިފްޓް

ސާޖަންޓެއް-ޓީމްލީޑަރ

ބީ- ޝިފްޓް

ސާޖަންޓެއް-ޓީމްލީޑަރ

އޭ- ޝިފްޓް

ސާޖަންޓެއް-ޓީމްލީޑަރ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  115 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 

 މަސައްކަތްތައްކުރާނެގޮތް މައިގަނޑު 2.6
 

އިގެ މައުލޫމާތު ނަގައި ކުށެއް ހިނގައިފިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް ލިބުމުން މައްސަލަ 2.6.1

ކްރައިމް އޮފިސަރުން ކުށުގެ ވެއްޓަށް ދިއުމަށް އެމައްސަލައަކީ ސީން އޮފް ، ލޮގުކުރުމަށްފަހު

ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ މައްސަލައެއް ނަމަ، ފޯނު ކޯލް ފްރެންސިކް ޑިސްޕެޗް 

މިގޮތުން ކުށުގެ ވެށީގެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންވާނީ  .އޮފީހަށް ފޯރވަޑް ކުރާނީއެވެ

ގައިވާ " ވެއްޓަށް ދިއުމަށް ބަލާ މިންގަނޑުސޯކޯ ކުށުގެ  "ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަންވާނީ 

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 .މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ހޯދުން ފޯނުކޯލް ފޮރެންސިކް ޑިސްޕެޗް އޮފީހަށް ލިބުމުން، ކުށުގެވެށީގެ 2.6.2

ސޯކޯ "ކުށުގެވެށްޓާއި ބެހޭ ޚާއްޞަ ފޮރެންސިކް އަހައްމިއްޔަތެއް އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް  2.6.3

 .ލޮގްކުރުން ޕޭޖްގައި"  ސްކިންޓާ

ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި، ކުށުގެވެއްޓަށް ދާންޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް މަޢުލޫމާތު  2.6.4

ފަހު، ކުށުގެވެއްޓަށް ދިނުމަށްފަހު، ސީން އޮފް ކްރައިމް ޑިއުޓީގައި އުޅޭ ޝިފްޓަށް އެންގުމަށް

 .ފޮނުވުން

 .ރުންޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުޕޭޖްގައި ހިމެނޭ މަ" ސޯކޯ ޓާސްކިންގ" 2.6.5

ކުށުގެވެއްޓަށް ދިއުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސޯކޯގެ ސަރވިސް ނަމްބަރު، ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި  2.6.6

ތަކުގެ ތެރެއަށް ޕޭޖްގެ މަޢުލޫމާތު"  ސޯކޯ ޓާސްކިންގ"އެޓާސްކް ނިމުމުން ނިމުނުވަގުތު 

 .އެންޓަރކުރުން

ކުށުގެ ވެށި " ލީޑަރ ޓީމް" ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްކޮށް ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ވެއްޓަށްދާ ކުށުގެ 2.6.7

 .ޅައި ޙަަވާލު ކުރަންތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްދާ އޮފިސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަޑައަ

 އެގްޒަމިނޭޝަން ސީން ކުރައިމް" މައުލޫމާތު ވެއްޓާއިބެހޭ ކުށުގެ ދެވުމާއެކު ވެއްޓަށް ކުށުގެ  2.6.8

 .ރެކޯޑްކުރަން ގައި" ފޯމް

 މާއްދީ ހެކި ވަޒަންކޮށް އެނަގާނެ ގޮތުގެ ރޭވުމެއް،  ޕްރޮޓެކްޓްކޮށް ކުރުމަށްފަހު ސާވޭ ވެށި ކުށުގެ 2.6.9

 .ރޭވުން

 މައުލޫމާތު މީހުންގެ ނުކުމެއުޅޭ އެތަނަށްވަދެ، ވެއްޓެއްނަމަ ގުޅޭ ބޮޑުމައްސަލައަކާއި ޖިނާއީ 2.6.10

 އެކި އެކިފަރާތްތަކަށް ދަށުން ބެލުމުގެ ލީޑަރގެ ޓީމް އަދި. ކުރަންޖެހޭނެއެވެ ރެކޯރޑް

 .އްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުންއް ޙަވާލުކޮށް މަސަމަސައްކަތްތަ

 ވެށީގެ ކުށުގެ. ކުރަންޖެހޭނެއެވެ ވީޑިއޯ އަދި ނަގައި ފޮޓޯ ރެކޯޑްކުރުމަށްޓަކައި ވެށި ކުށުގެ 2.6.11

" ފޯމް އެޒަމިނޭޝަން ސީން ކްރައިމް" ނޯޓުކުރާނީ ކުރުމަށްޓަކައި ރެކޯރޑް ލިޔުމުން މައުލޫމާތު

 .ގައެވެ
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ކުރުމަށްފަހު ، ފޮރެންސިކް އެގްޒަމިނޭޝަން ފަށަން  މަސައްކަތް ހޯދުމަށް މާއްދީހެކި ހަމަލޮލުން 2.6.12

 .އަދި އެންމެފަހުން ފިންގަރޕުރިންޓް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ޖެހޭނެއެވެ

" ކުރައިމް ސީން އެގްޒަމިނޭޝަން ފޯމް" ނެގިއްޖެނަމަ މިކަން ، ފެނި ހެއްކެއް މާއްދީ އެއްވެސް 2.6.13

 .ގައި ރެކޯޑްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

ސީލްކުރަން  ،ލޭބަލްކޮށް ،ނުވަތަ ފެންނަ މާއްދީ ހެކި އެނެގޭ ހިނދު ބަންދުކޮށް ގޭނެ އަދި 2.6.14

 .ޖެހޭނެއެވެ

 ކުރެހުމެއް ތަފްޞީލް ފަހުން ފާހަގަކޮށް ހެކިތައް މާއްދީ އޭގައި ކުރަހާއިރު ސްކެޗް ވެށީގެ ކުށުގެ 2.6.15

 .ޖެހޭނެއެވެ ކުރަހަން ފަހުން

އެތަނުގައި އެއްވެސް މާއްދީހެއްކެއް ނެތްކަމުގެ ،  ސާވޭހަދައި ފަހުގެ ކުރިން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުށުގެވެށި 2.6.16

 .އަށް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ" ޓީމް ލީޑަރ"ޔަގީންކަން 

 މެނޭޖް އިންފޮމޭޝަން އެވިޑެންސް ގެނެސް ކަމާއެކު ރައްކާތެރި މާއްދީހެކި ފެންނަ ނުވަތަ ނެގޭ 2.6.17

ކޮށްގެން ރަޖިސްޓަރ  ބޭނުން އެއްސޮފްޓްވެއަރ ނުވަތަ ފޮތެއްގައި އެވިޑެންސްތައް ކުރުމަށްޓަކައި

. ގައެވެ" އެވިޑެންސް ރެޖިސްޓަރ"ރަޖިސްޓްރީ ކުރަނީ ފޮތެއްގައިނަމަ . ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 . ޕިމްސް ބޭނުންކޮށްގެންނަމަ ސޯކޯ މޮޑިއުލްގައެވެ

 ،ފޯމްތަކާއި ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮނުވަން ތަކެތި އެފަދަ ފޮނުވާނީ ކުރުމަށް ތަޙްލީލް ހެކި މާއްދީ 2.6.18

އެވިޑެންސް "ލޮގް ކުރަނީ ފޮތެއްގައިނަމަ . މައުލޫމާތާއިއެކު ލޮގްކޮށް ރެކޯޑް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 . ޕިމްސް ބެނުންކޮށްގެންނަމަ ސޯކޯ މޮޑިއުލްގައެވެ. ގައެވެ" ހޭންޑްލިންގ ރެޖިސްޓަރ

 ނުވަތަ ކްރައިމް އޮފް ސީން އަދި ބަޔާން، ސްކެޗް ބޭނުންވާ ތަޙްޤީގަށް މައްސަލައިގެ 2.6.19

އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިޕޯރޓް ފަދަ މައްސަލައަށް މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތައް ވީއެންމެ  އިންސިޑެންޓް

 .އަވަހަކަށް ފުރިހަމަކޮށް ތަޙްޤީޤް ކުރާފަރާތްތަކާއި ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ތައްޔާރުކުރާނީ " ސީން އޮފް ކްރައިމް ނުވަތަ އިންސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިޕޯރޓް" 2.6.20

 .ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑް ފޯރމްގައެވެމިނަމުގައި 

 

 ކުރާނެގޮތް މަސައްކަތް ފޮޓޯގްރަފީ ޑިޖިޓަލް) ސޯކޯ( އޮފިސަރުން ރައިމްކް އޮފް ސީން 2.7
  

 ކެނޮން ނުވަތަ އެސް - 70 ޑީ- ނިކޯން ޙަވާލުގައި ޝިފްޓުގެ ޑިއުޓީ އޮފިސަރުންގެ ސޯކޯ 2.7.1

މީޑިއާ ކާޑެއް  ޑިޖިޓަލް ގެ ބީ.އެމް 512 އަދި ކާރޑެއް މީޑިއާ ޑިޖިޓަލް ބީ.ޖީ 1، ކެމެރާއަކާއި

 .ނުވަތަ މެމޮރީ ސްޓިކެއް އޮންނަންވާނެއެވެ

ކުށުގެ ވެއްޓަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ޑިޖިޓަލް މީޑިއާ ކާޑް ނުވަތަ މެމޮރީ ސްޓިކް ފޯމެޓްކޮށް  2.7.2

 .އޭގައިހުރި މައުލޫމާތުތައް ޑިލީޓް  ނުވަތަ ފުހެން ޖެހޭނެއެވެ

 .ކުރަންވާނެއެވެޓިކަށް ފޮޓޯ ރެކޯރޑް ޑިޖިޓަލް މީޑިއާ ކާޑް ނުވަތަ މެމޮރީ ސް 2.7.3
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. ނެގުނު ފޮޓޯގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޑީލީޓް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ 2.7.4

އެކަން ވަގުތުން ރެކޯޑްކޮށް ލިޔަން ، ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ

 .ޖެހޭނެއެވެ

ކުށުގެ ވެށީގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު، ވީއެންމެ އަވަހަށް ޕޯޓަބަލް ސީޑީ ރައިޓަރ ބޭނުން  2.7.5

ހެދުމަށްޓަކައި،  " މާސްޓަރ ކޮޕީ"ކޮށްގެން ކާރޑުން ނުވަތަ ކެމެރާއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކުގެ 

 .އެވެޑީ އަކަށް ރައިޓް ކުރަންވާނެ.ވީ.ޑީޑީ ނުވަތަ .ފޯމެޓްގައި ސީ" ރައިޓް ވަންސް ރީޑް މެނީ"

އެއް ނަހަދާނަމަ، މޯޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ފައިލް ސާވާގައި ކުށުގެ ވެށީގެ " ވޯކިންގ ކޮޕީ" 2.7.6

 .   ފޮޓޯ އަޅަންވާނެއެވެ ފޮޓޯ އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯލްޑަރަށް

ޑީއަށް ފޮޓޯ ރައިޓް .ގެ ގޮތުގައި ހެދުނު ސީ" މާސްޓަރ ކޮޕީ"ރައިޓަރުން ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރުން  2.7.7

 . ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެެވެ ރަގަޅަށްތޯ ވެފައިވަނީ

ޑީ ލުމަށް ހެދިފައިވާ ސިޓީ .ސީ، ސީޑީއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބުމުން ދުރުހެލި ވުމަށްޓަކައި 2.7.8

 . ބޭރުގައި ލިޔެ ލޭބަލް ކުރަންވާނެއެވެ އުރައިގެ

މަށް ޑީ ސިޓީ އުރަޔަށް ލައި، ސީލްކުރުމަށްފަހު ރައްކާކުރުމަށް، އެކަ.ސީ" މާސްޓަރ ކޮޕީ" 2.7.9

 .ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތާއި ނުވަތަ ޔުނިޓަކާއި ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ

ކުށުގެ ވެށީގެ ފޮޓޯ ޕްރިންޓްކުރުމަށް ރިކްއެސްޓް ކުރުމުން، ފޮޓޯ ޕްރިންޓްކުރާނީ ފޮޓޯގްރަފީ  2.7.10

 .ޔުނިޓުންނެވެ

މެނުއަލްތައް  ބަޔާން ކުރެވިފައިވާމިޕްރޮސީޖަރގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރާނީ ތިރީގައި  :ރެފަރެންސް

  . ބަލައިގެން، އެމެނުއަލްތަކުގައިވާ ގޮތަށެވެ

 .ރސް މަސައްކަތްކުރާނެގޮތްސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަ .1

 .ޕީތަކުގެ މެނުއަލް.އޯ.ކުށުގެވެށީގައި ސޯކޯއިން މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތުގެ އެސް ހާދިޘާތަކުގެ ބޮޑެތި .2

 

  ޔުނިޓްޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް އެނާލިސިސް  .3
 

ޑިޖިޓަލް ފޮރެންސިކަކީ ސައިންސާއި އަދި އިންޖިނިއަރިންގެ އެހީގައި ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް ގާނޫނީ 

  .އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ރިކަވަރކުރުމާއި އެގްޒާމްކޮށް އަދި އެނަލައިޒްކުރުމަށްފަހު ކޯޓްގައި ޕްރެޒެންޓްކުރުމެވެ

  

ފޮރެންސިކް އެކްސްޕަޓީސްއާއި ޓްރެއިނިން ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް އެނާލިސިސް ޔުނިޓަކީ ޑިޖިޓަލް 

ފުލުސްއޮފީހުގެ ޑިޕަރޓްމަންޓްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަދި އެހެނިހެން އިންވެސްޓިގޭޝަން އެޖެންސީތަކަށް 

މި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނިމުގައި ޔުނިޓްގެ އެގްޒާމިނަރުން އެމީހުންގެ ހުނަރާއި އިލްމް ތަފާތު ޑިވައިސް . ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

ޕަރސަނަލް ޑިޖިޓަލް އެސިސްޓެންޓް، މޮބައިލް ފޯން، ޑިޖިޓަލް ، އެގޮތުން ކޮމްޕިއުޓަރ. ނަލައިޒްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެއެ

  . ފަދަ ޑިވައިސް ހިމެނެއެވެ) ޑީވީއާރު(އެމެރާ އަދި ޑިޖިޓަލް ވީޑިއޯ ރިކޯޑަރ 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  118 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  

ރެއިނިން ހެދުމާއި އެކު ތަފާތު މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެގްޒާމިނަރުންނަކީ މިކަމަށް ހާއްސަ ޓް

އިލެކްޓްރޯނިކް ސްޓޯރޭޖު ޑިވައިސްތަކުން ކްރިމިމިނަލް އަދި ޓެރަރިސްޓް އިންވެސްޓީގޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާނެ މައުލޫމާތު 

 . އެކްސްޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނެވެ

 
 

 

  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 .ކުރުންޙަވާލު އަނބުރާ އެތަކެތި އަދި ވުމާއިޙަވާލު އެގްޒިބްސްއާއި .1

 .ސެލްފޯން އެގްޒާމިނޭޝަން އެންޑް އެނަލިސިސް .2

 .ޑިޖިޓަލް ސްޓޯރޭޖު މީޑިއާ އެގްޒާމިނޭޝަން އެންޑް އެނާލިިސިސް .3

 .ސްޓޯރޭޖު މީޑިއާގެ އިމޭޖު އެނަލައިޒްކުރުން .4

 .ފޮޓޯ އެންޑް ވީޑިއޯ އެނާލިސިސް .5

 .ރިޕޯޓްތައްޔާރުކުރުން .6
 

 ްކުރުނޙަވާލު އަނބުރާ އެތަކެތި އަދި ވުމާއިޙަވާލު އެގްޒިބްސްއާއި 3.1
 

  ވުންޙަވާލުއެގްޒިބިޓްސް އާއި  3.1.1
ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް އެނަލަސިސް "ވުމުގެ ކުރިން ޙަވާލުއެގްޒިބިޓްސްއާއި  3.1.1.1

 . ފުރާފައި އޮތީ ރަގަޅަށްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ" ރިކްއެސްޓް ފޯމް

ގައި  1ނަމޫނާ ޖަދުވަލް  ގެ" ފޯމް ރިކްއެސްޓް އެނަލަސިސް އެވިޑެންސް ޑިޖިޓަލް" 3.1.1.2

 .ވާނެއެވެ

 އެފޯމްގައިވާތަކެތި ކުރިން ސޮއިކުރުމުގެ ހަވާލްވިކަމަށް ތަކެތި ފޯމްގައި އެ އަދި 3.1.1.3

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތެއްގެ ވާޙަވާލު ބެލުމަކީ ހަމަތޯ

 މައްސަލައަށް، ވުމަށްޓަކައި ދުރުހެލި ދަތިތަކުން ދިމާވެދާނެ ކުރުމުގައި އެގްޒައިމް 3.1.1.4

ކަންތައްތައް ފޯމުގައި ފާހަގަ ކުރުވައި އެތަކެތީގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި،  ހޯދަންބޭނުންވާ

އަދި އެއާއި ) ޕިން ކޯރޑް، ޕަކް ކޯރޑް އަދި ލޮކް ކޯރޑް(ޕާސްވޯޑްތަކާއި ކީތައް 

ޑޮންގްލް، ޕަވަރސަޕްލައި ކޭބަލް، ޔޫއެސްބީ ކޭބަލް (ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ތަކެތި 

 .ލިބެން ހުރިނަމަ ހޯދަންވާނެއެވެ) ޖަރާއި އެހެނިހެންތަކެތިއަދި ޗާރ

 އެނަލަސިސް އެވިޑެންސް ޑިޖިޓަލް ގޮތުގައި އާކޭހެއްގެ ވުމަށްފަހުޙަވާލު ތަކެއްޗާއި 3.1.1.5

 އެވިޑެންސް" ތަފްސީލް އެތަކެތީގެ އަދި. ލޮގްކުރަންވާނެއެވެ ލޮގްގައި ކޭސް ޔުނިޓުގެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ އެންޓަރ ތަރުތީބުން ނަމްބަރ ގައި" ރަޖިސްޓަރ ލޮގް

 .ވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެޙަވާލުއެއަށްފަހު ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަކީ  އަދި 3.1.1.6

  .ގައިވާނެއެވެ 2 ޖަދުވަލް ނަމޫނާ ގެ" ރަޖިސްޓަރ ލޮގް އެވިޑެންސް" 3.1.1.7



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  119 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ކުރުންޙަވާލުއެގްޒިބިޓްސް އަބުރާ  3.1.2
  

ވާ ޙަވާލުގައި " އެގްޒިބިޓްސް އިޝޫ ރަޖިސްޓަރ"ކުރާއިރު ޙަވާލުއެގްޒިބިޓްސް  3.1.2.1

އަދި ސޮއި ކުރެވުންކަން . ފަރާތުގެ ތަފްސީލު ލިޔެ އަދި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ

 . ކުރާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެޙަވާލުޔަގީންކުރުމަކީ 

 ނިމޭ އެނަލައިޒްކޮށް ތެރޭން އެގްޒިބިޓްސްގެ ގެނެވިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ކޭހަކާ ވަކި 3.1.2.2

ވަކިވަކިންވެސް  ނަމްބަރުގައިވާގޮތަށް 1.7 މިޕްރޮސީޖާގެ އެގްޒިބިޓްސް

 .ކުރެވިދާނެއެވެޙަވާލު

 .ވާނެއެވެ ގައި 3 ޖަދުވަލް ނަމޫނާ ގެ" ރަޖިސްޓަރ އިޝޫ އެގްޒިބިޓްސް" 3.1.2.3
 

 

 އެނަލިސިސް އެންޑް އެގްޒާމިނޭޝަން ސެލްފޯން 3.2
 

ސެލްފޯން އެގްޒާމްކުރުމަށްޓަކާ ސެލްޑެކް އަދި ޕެރަބަން ޑިވައިސް ސީޒަރ 

ސެލްޑެކް އަދި ޕެރަބަން ޑިވައިސް ސީޒަރއަކީ ފޯނުގައި އެކުލެވޭ ގިނަޑާޓާ . ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

ފަދަ  ނަމަވެސް ސެލްފޯނުގައި މަލްޓިމީޑިއާކާޑް. ކުޑަވަގުތުކޮޅަކުން އެކްސްޓްރެކްޓް ކުރެވިދާނެ ޓޫލްތަކެކެވެ

އިތުރު ސްޓޯރޭޖް މީޑިއާއެއް އެކުލެވޭނަމަ އަދި އޭގައި އެކުލެވޭޑާޓާ ޑިލީޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ އެ 

ކޭ ސޮފްޓްވެއަރގެ އެހީގައި ރިކަވަރކޮށް އަދި އެ .ޓީ.ސްޓޯރޭޖު މީޑިއާ ނެގުމަށްފަހު އެންކޭސް ނުވަތަ އެފް

  . އެނަލައިޒް ކުރެވިދާނެއެވެ

ސްޓްރެކްޓް ކުރުމުގައި ފޯނުގައިވާ ސިމްގައި އެކުލެވޭ ޑާޓާ ފޯނުންޑާޓާ އެކް

އަދި ސިމްގެ ޑާޓާ ނުނެގޭނަމަ ސިމްވަކިން މަތީގައިވާ ޓޫލްސްގެ . އެކްސްޓްރެކްޓްވެފައި ވޭތޯބަލަންވާނެއެވެ

އިވާ ސިމްކާޑް ވަކިން އެނަލައިޒް ކުރުމަށް ގެނެވުނަސް އެނަލައިޒް ކުރާނީ މަތީގަ. އެހީގައި ޑާޓާ ނަގަންވާނެއެވެ

  .ޓޫލްސް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ

ޓޫލް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނުން ޑާޓާ ނުނެގޭކަމަށްވާނަމަ ފޯނުގައިވާ  2މަތީގައި އެވާ 

އެކްސް އަދި ގްރައުންޑް ފަދަ ޕިން ތަކުގެ އެހީގައި ޑާޓާ އެކްސްޓްރެކްޓްކުރެވޭތޯ .ޓީ، އެކްސް.އާރު

އަދި އެގޮތުންވެސް އެކަން ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަންކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްހޯދައި . ބަލަންޖެހޭނެއެވެ

  . އެގޮތަށް އެކަންކުރެވިދާނެއެވެ

. އޭގައި އެކުލެވޭ ޑާޓާ ރައްކާތެރިކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ ސްޓޯރޭޖު މީޑިއާއަކީ ތަފާތުގޮތްތަކަށް

މިފަދަ ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަށް . އެގޮތުން ލޮކް ކޯޑާއި ޕިންކޯޑް ހިމެނެއެވެ

ޑް އަދި ވެރިފަރާތުން އޭގައި އެކުލެވޭ ލޮކް ކޯޑް ނުވަތަ ޕިން ކޯ. މިކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

އޯގެ ރިކްއެސްޓަށް އޭގައި އެކުލެވޭ ސެކިއުރިޓީ ކޯޑް ރިސެޓްކޮށް ޑާޓާ .ދިނުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ ހިދެންގައި އައި

  .އެކްސްޓްރެކްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  120 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ ގައި" މެނުއަލް ޔޫސަރ" ގޮތުގެ ބޭނުންކުރާނެ ޓޫލްސް އެވާ މަތީގައި
  

 އެގްޒާމިނޭޝަން އެންޑް އެނާލިސިސްމީޑިއާ  ސްޓޯރޭޖު ޑިޖިޓަލް  3.3

 

ސްޓޯރޭޖު މީޑިއާ އެގްޒާމިނޭޝަން އަދި އެނާލިސިސް ކުރުމަށްޓަކާ އެންކޭސް، އެފްޓީކޭ އަދި 

ނަމަވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ޓޫލްސްއަށް އެޓޫލްސްއެއް . ފަދަ ޓޫލްސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ) ލިނިކްސް(އޯޕަންސޯސް 

އެއީ އެހެންފަރާތަކުންވެސް ރިފާކުރަން . ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ފެންނަށް އޮންނަންވާނެއެވެހެދިފަރާތަކުން ހަދާފައިވާ 

. ޑިޖިޓަލް ސްޓޯރޭޖު މީޑިއާގެ ތެރޭގައި ވަރައްގިނަ ވައްތަރުގެ ސްޓޯރޭޖު މީޑިއާ ހިމެނެއެވެ. ބޭނުންވެދާނެތީއެވެ

  :ސްޓޯރޭޖު މީޑިއާގެ ތެރޭގައިއާންމުކޮން ފެންނަހުންނަ . އަދި ތަފާތު ވައްތަރުތައްދަނީ ހިމެނެމުންނެވެ

  ްއިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް(ހާޑް ޑިސްކ( 

 ްފްލޮޕީ ޑްރައިވް، ޕެންޑްރައިވ 

 ީޓޭޕް، ސީޑީ، ޑީވީޑ 

  ްސީ ފަދަ ވައްތަރުތައް.އެމް.އެސްޑީ، މިނީ އެސްޑީ، އެމް –މެމޮރީ ސްޓިކ 

  ާޑިޖިޓަލް ޕޮޓޯކެމެރާ އަދި ވީޑިއޯ ކެމެރާ –ޑިޖިޓަލް އޯޑިއޯ ރިކޯޑަރ، ކެމެރ. 

 

ސްޓޯރޭޖު މީޑިއާ އެނަލައިޒްކުރުމުގެ ކުރިން އޭގެ ބިޓް ސްޓްރީމް މިރާ އިމޭޖެއް 
މިހެން ހުދުމުގެ ބޭނުމަކީ އެގްޒާމިން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޑާޓާގެ ސައްހަކަން . ހަދަންޖެހޭނެއެވެ
، ޓޫލްކިޓް، އެންކޭސް، އެފްޓީކޭ އިމޭޖަރ 5ޑީ.ދުމަށްޓަކާ އެމްބިޓް ސްޓްރީމް މިރާ އިމޭޖު ހެ. ދެމެހެއްޓުމަށެވެ

ކޭ އިމޭޖަރ .ޓީ.އެންކޭސް އަދި އެފް. ލައިނެން އަދި ލިނިންސް ފަދަ ޓޫލްސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ
ސަބަބަކީ ކޮމްޕިއުޓަރާ ސްޓޯރޭޖު މީޑިއާ . ބޭނުންކުރާނަމަ ރައިޓް ޕްރޮޓެކްޓް ބުލޮކް ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ

  .ޓް ވުމާއިއެކު އޭގައި ޓެމްޕޮރަރީ ފައިލްތައް ކްރިއޭޓްވާނެތީއެވެކަނެކް
  

ނަމަވެސް މިނޫން ގޮތަކަށް ބިޓް ސްޓްރީކް މިރާ އިމޭޖުހަދާފައިވާނަމަ އެކަންކުރެވުނުގޮތް އަދި 
އަދި ސްޓޯރޭޖު މީޑިއާގެ އިމޭޖު ހެދުމުގައި ކޭސް ނަމްބަރ . ސަބަބު ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އޮންނަށްވާނެއެވެ

  .ދި އެވިޑެންސް ނަމްބަރ އެންޓަރ ކުރަންޖެހޭނެއެވެއަ
  

ކުރެވޭ އެގްޒާމިނޭޝަންއަކީ ފޮރެންސިކް އެގްޒާމިނޭޝަނަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން އެގްޒާމިން 
އަދި އެހެންބަޔަކު އެ މީޑިއާ އެނަލައިސްކުރިކަމުގައި . ކުރެވުނުގޮތް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަށް އޮންނަންވާނެއެވެ

އެހެންވުމާއި އެކު ކުރެވޭ އެގްޒާމިނޭޝަން އެއްގެ ސަބަބުން އޭގައި . އެއްގޮތްވާން ޖެހެއެވެވިޔަސް ހޯދޭ ނަތީޖާ 
  .ބަދަލެއް އައިސްގެން ނުވާނެއެވެ) މީޑިއާގެ އަސްލަށް(އެކުލެވޭ އެއްވެސް ޑާޓާއަކަށް 

  
  
  
  
   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  121 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  އެނަލައިޒްކުރުން އިމޭޖު މީޑިއާގެ ސްޓޯރޭޖް 3.4

މީޑިއާގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ އޭގެ ކެޕެސިޓީއާ އެއްވަރަށް ގިނަ  މިހާރުގެ ސްޓޯރޭޖް

ވުމާއިއެކު އޭގައި އެކުލެވޭ ފައިލްތައް ވަކިވަކިން އެގްޒާމިން ކުރުމަކީ . އަދަދެއްގެ ޑާޓާ އެކުލެވޭ  ތަކެއްޗެވެ

ޖަ ތަކަކަށް މިކަން ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ދަރަ. ވަރައްވެސް އުދަގޫ ކަމެކެވެ

  .އެނަލައިޒް ކުރުން ބަހާލެވިދާނެއެވެ

o ްއެކްޓިވް ފައިލްސ  

o ްޑިލީޓްކޮށްފައިވާ ފައިލ  

o ްސްލެކް ސްޕޭސ  

ދެން އެއަށްފަހު . އެގްޒާމިން ފުރަތަމަ ކުރާނީ ފެންނަހުންނަ އެކްޓިވް ފައިލްތަކެވެ

މިކަމަކީ ވަރައް . އެވެ ރިއާޑިލީޓްކޮށްފައި ހުންނަ ފައިލުން ގޮސް ސްލެކް ސްޕޭސް އަދި އަން އެލޮކޭޑެޓް އޭ

ނަމަވެސް މިކަންތައް މިގޮތައް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެގްޒާމިނޭޝަން ވަރަށް . އުނދަގޫ އަދި ކަވި މަސައްކަތެކެވެ

  . ރަގަޅަށް ރެވުނީކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ

  

  އެނާލިސިސް ވީޑިއޯ އެންޑް ފޮޓޯ  3.5

ވީ ފޫޓޭޖްތައް .ޓީ.ސީ.ސީކުށުގެ ވެށިން ނެގޭ ވީޑިއޯ އަދި މައްސަލަތަކުގައި ގެނެވޭ 

އެޑިޓްކޮށް އެނަލައިސް ކުރުމަށް އެވިޑް މީޑިއާ ކޮމްޕޯސަރ ނުވަތަ އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަފާތު 

މިގޮތުން ގެނެވޭ ވީޑިއޯ ޓޭޕްތައް އެވިޑް ސިސްޓަމަށް ނުވަތަ މިފަދަ . ސޮފްޓްވެއަރތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

 .ކުރަންވާނެއެވެށް މިނީ ޑީވީ ޓޭޕް ރިކޯރޑަރ ބޭނުން ކޮއްގެން ކެޕްޗަރ ކުރުމަ އެހެން ސިސްޓަމަކަށް ކެޕްޗަރ

ވީ ފޫޓެޖްތައް ޑިޖިޓަލް ވީޑިއޯ ރިކޯރޑަރއިން ޑައިރެކްޓްކޮށް އެޑްރަލައިނަށް ކެޕްޗަރ .ޓީ.ސީ.އަދި ގެނެވޭ ސީ

ން ކުއިކްޓައިމް އެޑްރަލައިނަށް ވީޑިއޯ ކެޕްޗަރ ކުރުމަށްފަހު ޑީވީއާރ ޑިކޯރޑަރ ބޭނުންކޮށްގެ. ކުރަންވާނެއެވެ

  . ސް ކުރަންވާނެއެވެފޯރމެޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު އެވިޑް ސިސްޓަމްގެ އެހީގައި އެޑިޓްކޮށް އެނަލައި

އަދި ފޮޓޯއިން . ފޮޓޯ އެނަލައިޒްކުރުމަށްޓަކާ ފޮޓޯގައިވާ މެޓަ ޑާޓާ އެނަލައިޒް ކުރަންވާނެއެވެ

މް ސީނުން ނުވަތަ ސަސްޕެކްޓާ ގުޅުންހުރި ތަނަކުން ފެންނަ ތަކެތި ސައްކުކުރެވޭ މީހާގެ ހަށިގަނޑުން، ކްރައި

އަދި އެތަކެތި ފެނިއްޖެނަމަ ރިޕޯޓްގައި . ފެނޭތޯ ބެލުމަށް އިންވެސްޓިގޭޓިން އޮފިސަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ

  .ހިމެނިދާނެއެވެ

މަތީގައި އެވާ އެވިޑް ޓޫލްސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޔޫސަރ މެނުއަލް ގައި 

  .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  122 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ރިޕޯޓްތައްޔާރުކުރުން 3.6

 ރީއަށް ގެނެވޭ އެވިޑެންސް އެގްޒާމިންކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ވޯކްޝީޓެއް އޮންނަންޓްލެބޯ

  .ހޭނެއެވެތައްޔާރު ކުރަންޖެ ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ވޯކްޝީޓަށް ބަލައި ސަބަބު ބަޔާންކޮން ރިޕޯޓެއް. ވާނެއެވެ

  ްލަތްތައރިޕޯޓް ދެވިދާނެ ޙާ 3.6.1
ރިޕޯޓް ދެވޭނީ ގެނެވިފައިވާ އެގްޒިބިޓްސްގައި އެވިޑެންސްއެއްގެ ގޮތުގައި  3.6.1.1

 .ނުންހިފިދާނެ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެބޭ

އޯ އެދިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެނިއްޖެ .ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ އައި އަދި ރިޕޯޓް 3.6.1.2

ނިފައިވާ ހިނދެއްގައި ނޫނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ފޮރެންސިކް އެގްޒާމިނަރއަށް ފެ

 .ލިޔެކިޔުމަކީ އެމައްސަލައާގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުމެއްކަމުގައި ވާނަމައެވެ

 

  ރިޕޯޓްތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް 3.6.2
 .ރިޕޯޓްތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ 3.6.2.1

ރިޕޯޓްތައްޔާރު ކުރުމުގައި މައްސަލައަށް މުހިއްމު އަދި މައްސަލައާއި ގުޅޭ  3.6.2.2

މީގެ ތެރޭގައި ގެނެވިފައިވާ އެގްޒިބިޓްސްގެ  .މަނަންވާނެއެވެމައުލޫމާތު ހި

 ފައިލް ކްރިއޭޓްކޮށްފައި އިންތާރީޚް، ފައިލްގެ ނަން، ތަފްސީލާއި ފެނިފައިވާ

ކޮށްފައި އިން އަދި އެންމެފަހުން އެފައިލްއަށް އެކްސަސް މޮޑިފައިކޮށްފައި އިންތާރީޙް

 . ންވާނެއެވެތާރީޚް ހިމެނަ

އެ  ނަމަވެސް. ޑިލީޓްކޮށްފައިވާ ފައިލެއްނަމަ މިމައުލޫމާތް ބެނުމެއްނުވާނެއެވެ 3.6.2.3

 .އެނގެން ޖެހޭނެއެވެފައިލަކީ ޑިލީޓްކޮށްފައިވާ ފައިލްއެއްކަން ރިޕޯޓްގައި 

. މޮބައިލްފޯނުން ނެގޭ ޑާޓާގެ ރިޕޯޓްގައި ފޯނުގެ ތަފްސީލް ހިމަނަންވާނެއެވެ 3.6.2.4

ދި ބްރޭންޑާއި މޮޑެލް ބަރާއި އައައީ ނަމް.އީ.އެމް.އެގޮތުން ފޯނުގެ އައި

 . ހިމެނަންވާނެއެވެ

މީގެ އެކުލެވޭނީ ސިމްދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެނަން އަދި : ސިމްކާޑުގެ ތަފްސީލް 3.6.2.5

 .ސިމްކާޑުގެ ސީރިއަލް ނަމްބަރެވެ

މިގޮތުން ފޯނާއި . މައުލޫމާތު ދެވިދާނެއެވެއޯ ބެނުންވާ ޚާއްޞަ .މީގެ އިތުރުން އައި 3.6.2.6

އެސް އާއި ފޯން ބުކްގެ ތަފްސީލް ފަދަ ޑާޓާ .އެމް.އެސް އަދި ސިމްގައި އެކުލެވޭ

 .ހިމެނެއެވެ

އަދި އޭގެ . ތަފްސީލެއް ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ އިވާ އެވިޑެންސްގެ ކުރުފެނިފަ 3.6.2.7

ނަމަވެސް އެ . ޕްރިންޓްއައުޓް ވަކިން އެނެކްސްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ

ށްވާނަމަ ސީޑީއަކަން ނޫނީ ޑީވީޑީއަކަން ލިޔެކިޔުމަކީ ގިނައަދަދެއްގެ ލިޔެކިޔުންކަމަ

 .އޯއަށް ދެވިދާނެއެވެ.ރައިޓްކޮށް ރިޕޯޓާއެކު އައި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  123 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުޅި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްގެ އެނަލައިޒްކޮށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  3.6.2.8

މީގެ ތެރޭގައި ސިސްޓަމްގައި . ކަންތައްތައް ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ

ކްގެ އަދަދު، ސީރިއަލް ނަމްބަރ، މޮޑެލް ނަމްބަރ އަޅުވާފައިވާ ހާޑް ޑިސް

ފައިލް ސްޓްރަކްޗަރ، ، ގުޅުންހުރި ފައިލާއި އަދި މައްސަލައާއި. ހިމެނެއެވެ

ރައްކާކުރުމަށް އަދި އެންކްރީޕްޓްކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސަތްކަތާއި ތަހުގީގާ 

 .މަނަންވާނެއެވެއެމައުލޫމާތެއް ހި ،އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ވާނަމައިތުރު ގުޅުންހުރި 

އަދި . ންވާނެއެވެއެގްޒާމިނަރގެ ސޮއިކުރަ 2ރިޕޯތްތައްޔާރުކޮށް ނިމުމަށްފަހު  3.6.2.9

 ބަލައި އެންޑޯޒް ކުރެވޭނީ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްޙަވާލުއޯއާއި ރިޕޯޓް .އައި

 .ކުރުމުންނެވެ

 

  ފިންގަރޕްރިންޓް ޔުނިޓް  .4
 

 

ސާރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ ދަށުން ކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޓަފިންގަރ ޕްރިންޓް ޔުނި

  .ކައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެފިންގަރ ޕްރިންޓާއިބެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަ

  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 

 .ޓެންޕްރިންޓް ނެގުން .1

   .ލޭޓެންޓް ޕްރިންޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް .2

 .ފިންގަރޕްރިންޓް އެންހޭންސް ކުރުންކްރައިމް ސްކޯޕް ބޭނުން ކޮށްގެން  .3

  .ސްކޭންކޮށް އެފިސް އަށް އެޅުން ޓެން ޕްރިންޓްތައްގެނެވޭ  .4

  .ސްކޭންކޮށް އެފިސް އަށް އެޅުން ލޭޓެންޓް ޕްރިންޓްތައްގެނެވޭ  .5

 .އެފިސް ބޭނުންކޮށްގެން ސާރޗް ކުރުން .6

 .ހިޓްވާ ޕްރިންޓްތައް އަޅާކިއުން .7
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 .ކެލިބަރޭޓްކުރުން) އެފިސް އަދި ކްރައިމް ސްކޯޕް (ސިސްޓަމްތައް  .11
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  ޓެންޕްރިންޓް ނެގުން  4.1

ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޔުނިޓުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޑޭޓާބޭސްއަށް ތިރީގައި 

ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތާއި ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުމުގައި . ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ނެގޭނެއެވެ

. ގައި ވާނެއެވެ" ވޯކް އިންސްޓްރަކްޝަން މެނުއަލް"ނެގުމަށް ބޭނުން ކުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް 

  .މަސައްކަތުގައި ބަލަންވީ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ

  .ގެނެވޭ ތުހުމަތު ކުރެވޭފަރާތްތައްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި  4.1.1

 .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަށް ރެކްރޫޓް ކުރެވޭ މީހުން 4.1.2

   .އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފިންގަރ ޕްރިންޓް ދޭން އެދޭ ފަރާތްތައް 4.1.3

 .ކޯޓުން ފިންގަރ ޕްރިންޓް ކޮމްޕެއަރ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް 4.1.4

 .ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް 4.1.5

 .ކުށެއް ސާބިތުވެ ޙުކުމް ތަނަފީޒު ކުރުމަށް ޖަލަށްލެވޭ ފަރާތްތައް 4.1.6

  

  ގެނެވޭފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގާނެގޮތް 4.1.1
 

މާލެ، ދޫނިދޫ އަދި ރާއްޖެތެރޭ ސްޓޭޝަންތަކުގައި ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން  4.1.1.1

ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގާނީ ހައްޔަރު ކުރެވޭ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 

 .އެތަންތަނުންނެވެ

މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުމާއި މެދު އަމަލު ކުރެވޭނެ ގޮތް އެތަންތަނަށް  4.1.1.2

ވޯކް "ގެންދެވޭ މީހުންނާއިމެދު އަމަލު ކުރެވޭގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅިފައިވާ 

   .އެވެގައިވާނެ" އިންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ފިންގަރޕްރިންޓް ޔުނިޓް

 

 ރެކްރޫޓް ކުރެވޭ މީހުންގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގާނެގޮތް 4.1.2
 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  4.1.2.1

 .ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ

މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގާނީ ހިއުމްން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި  4.1.2.2

ޑިޕާރޓްމަނޓް ގުޅިގެން ފޮރެންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ފޮރެންސިކް 

 .ޔުނިޓުންނެވެ
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މިއްލައަށް އެދިގެން ފިންގަރ ޕްރިންޓް ދޭން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް އަ 4.1.3

 ނަގާނެގޮތް
 

މިފަދަ ފަރާތެއް ވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ފިންގަރޕްރިންޓް ޔުނިޓަށް އެގުމުން އެފަރާތަކާއި  4.1.3.1

 .ވާހަކަ ދައްކައި އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތީން ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގަންޖެހޭނެއެވެ

މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަދައްކައި ފިނަގަރޕްރިންޓް ނަގާނީ ފިނަގަރޕްރިންޓް  4.1.3.2

 .ޔުނިޓުންނެވެ
 

ކޯޓުން ފިންގަރ ޕްރިންޓް ކޮމްޕެއަރ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް  4.1.4

 ނަގާނެގޮތް
 

ޝަރީއަތުގެ މަޖުލިހުގައި ހިގަމުންދާ ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ  4.1.4.1

ފަރާތަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފިންގަރޕްރިންޓް އަޅައި ކިއުމަށް 

އެދިއްޖެ ނަމަ، ފިންގަރޕަރިންޓް ސެޓް ނެންނަމަ، ކޮމްޕެއަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސެޓް 

 .ހޯދަން އެދެން ޖެހޭނެއެވެ

ދުވަސްތެރޭ ޖަވާބު  3މިފަދަ ޕްރިންޓްތައް ބަލައި އަޅައި ކިއުމަށްފަހު، މަދުވެގެން  4.1.4.2

 .ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ

އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި ކޯޑިނޭޓްކޮށް ފިނަގަރޕްރިންޓް އަޅައިކިޔައި ނަތީޖާގެ ރިޕޯރޓް  4.1.4.3

 .ފޮނުވާނީ ފިންގަރޕްރިންޓް ޔުނިޓުންނެވެ
 

 ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގާނެގޮތްޕޮލިސް ރިޕޯރޓް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ  4.1.5
  

ކުށުގެ ރެކޯރޑެއް އޮތްތޯ ނެލުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ކުށްކުރި ފަރާތް ހޯދިފައި  4.1.5.1

ނުހުންނަ މައްސަލަތަކާއި މިފަދަ ރިޕޯރޓް ހޯދުމަށް އެދޭފަރާތާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް 

 .ވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ

މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޕިންގަރޕްރިންޓް ނަގަން މިކަން ޙާޞިލް ކުރުމަށް ޓަކައި  4.1.5.2

 .ޖެހޭނެއެވެ

އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުމަށް ފިންގަރޕްރިންޓް ޔުނިޓަށް އެފަރާތްތައް  4.1.5.3

 .ފޮނުވުމުން ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގަންޖެހޭނެއެވެ

ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ، އެފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގާނީ ޕޮލިސް  4.1.5.4

 .ތަކުންނެވެސްޓޭޝަން

ދުވަސް ތެރޭގައި ކަމާއި  2މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ލިބުމުން، ރިޕޯރޓް  4.1.5.5

 .ބެހޭ ޔުނިޓާއި ފިންގަރޕްރިންޓް ޔުނިޓުން ޙަވާލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
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ކުށެއް ސާބިތުވެ ޙުކުމް ތަނަފީޒު ކުރުމަށް ޖަލަށްލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް  4.1.6

 ނަގާނެގޮތް
 

ފރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުމަށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތުން އެދުމުން އެފަދަ  4.1.6.1

 .އެފަރާތާއި ގުޅިގެން މިފަދަ މީހުންގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގަންޖެހޭނެއެވެ

 .މިފަދަ މީހުންގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގާނީ ފިނަގަރޕްރިންޓް ޔުނިޓުންނެވެ 4.1.6.2

 

  ލޭޓެންޓް ޕްރިންޓް ޑިވެލޮޕްކުރުން 4.2

ޕްރިންޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ކުށުގެ ވެށިންނާއި، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުން ގެނެވޭ ލޭޓެންޓް 

މިގޮތުން . ތަކެއްޗާއިމެދު ޢަމަލުކުރުމުގައި ބަލާނީ އެއެއްޗަކަށް އެންމެ އެކަށިގެނަވާ މެތަޑް ބޭނުން ކުރުމަށެވެ

ގައިވާ ފަދައިން އެފަދަ ތަކެތިން " ފިންގަރޕްރިންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮސެސް ސީކްއެންސް"ގައިވާ  1ޖަދުވަލް 

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ޓެކްނިކުތަކުގައި . ފިންގަރޕްރިންޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

މަސައްކަތުގައި ބަލަންވީ . ގައި ވާނެއެވެ" ވޯކް އިންސްޓްރަކްޝަން މެނުއަލް"މަސައްކަތްކުރާނޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް 

  .ންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެމައިގަނޑު ކަ

ފިންގަރޕްރިންޓް " ކުރުމަށްޙަވާލު ޔުނިޓާއި ފިންގަރޕްރިންޓް އެވިޑެންސްތައް ސީންތަކުންގެނެވޭ 4.2.1

ޗެއިން " އެވިޑެންސްސަކާއިއެކު އެގެނެވޭ ގެނެވޭއިރުއާއިއެކު " ޓްރީޓްމަންޓް ސަބްމިޝަން ފޯމް

 .އޮންނަންވާނެއެވެ "ކަސްޓެޑީ ފޯރމް އޮފް

ހާވާލުވެފައި އެވިޑެންސް އިޝޫ އެންޑް ރިސީވް  އެވިޑެންސްތަކާއި ޔުނިޓުން ފިންގަރޕްރިންޓް 4.2.2

ކުރުމަށް އަންނަ މީހަކުލައްވާ މިތަނަށް ޙަވާލުރެޖިސްޓަރގައި ލޮގްކުރުމަށްފަހު އެވިޑެންސް 

 .ކުރިކަމަށް ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެޙަވާލު

 މެތެޑެއްތޯ ކޮންކަހަލަ އެކަށީގެންވަނީ އެންމެ ވަލެޕްކުރުމަށްޑި އެވިޑެންސެއް އެ އެއަށްފަހު 4.2.3

 .ބެލުމަށްފަހު އެމެތެޑެއް ބޭނުންކޮށްގެނުު ލޭޓެންޓް ޕްރިންޓް ޑިވަލޮޕް ކުރާނީއެވެ

ފިންގަރޕްރިންޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރެވުނުގޮތާއި،  އެގްޒިބިޓަކުން ފޮރެންސިކް 4.2.4

 .ޑޮކިއުމަންޓް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ ނަތީޖާތައް އެމަސައްކަތް ކުރާހިނދު

 ތަކެތި ނުހުންނަ ކޮށްފައި ފާހަނގަ ނައްތާލުމަށް، ނިއްމުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޑިވެލޮޕް 4.2.5

 .ޖެހޭނެއެވެ ފޮނުވަން ފަރާތްތަކަށް އެފޮނުވަންޖެހޭ އަނބުރާ

  .ވާނެއެވެގައި  2ގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލް " ފިންގަރޕްރިންޓް ޓްރީޓްމަންޓް ސަބްމިޝަން ފޯމް" 4.2.6
 

 

 

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  127 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ކޮށްގެން ފިންގަރޕްރިންޓް އެންހޭންސް ކުރުމުގެ ކްރައިމް ސްކޯޕް ބޭނުން  4.3

  ްމަސައްކަތްކުރާނެގޮތ
މިޕްރޮސީޖާގައި ކްރައިމް ސްކޯޕް ކެލިބަރޭޓް ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  4.3.1

 .ންކެލިބަރޭޓް ކުރު

 .ންފިންގަރޕްރިންޓް ލައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ސާރޗް ކުރު 4.3.2

ޕްރިންޓަކީ ޑިވެލޮޕް ކުރެވިފައިވާ ޕްރިންޓެއްނަމަ، އަދި ޚާއްޞަ ޓްރީޓްމަނޓެއް ކޮށްގެން  4.3.3

ގައި ބަޔާން " ވޯކް އިންސްޓްރަކްޝަން މެނުއަލް"އެންހޭންސް ކުރަން ޖެހޭ ޕްރިންޓެއްނަމަ، 

 .ންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރު

ނެއް ޕްރިންޓް މައްޗަށް އަރައިފައި ހުނަނަ ޕްރިންޓް، އެއްޕްރިންޓް އަ، ވަކިވެފައި ހުންނަ ޕްރިންޓް 4.3.4

މާ ގިނަވަގުތު ޑިވެލޮޕް ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ރިޖްތައް ރަގަޅަށް ފާޅުނުވާ ޕްރިންޓް ފަދަ ޚާއްޞަ 

ވޯކް "ޓެކްނިކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސާފް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރިންޓާއިމެދު ޢަމަލު ކުރާނެގޮތް  

އެފް އެފް ޓީ ، އެފް އެފް ޓީ ރިޕީޓިންގް ބެކްގްރައުންޑްގެ " އިންސްޓްރަކްޝަން މެނުއަލް

ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު  ސްޕްލިޓް އެޑިޝަން ގައި ޢަމަލިކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެވިފައިވާ، އޯވަލެޕިންގ

 .ކުރުން
 

 ސްކޭންކޮށް އެފިސް އަށް އެޅުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް ޓެން ޕްރިންޓްތައް 4.4
  

" ރެޖިސްޓާރ ލޮގް ޓެންޕްރިންޓް" ގެނައުމުން ޔުނިޓަށް ޕްރިންޓް ފިންގަރ ޓެންޕްރިންޓްކާރޑެއް 4.4.1

 .ންކުރު ލޮގް ދިނުމަށަފަހު ނަމްބާރެއް ރަނިން ކާޑަކަށް ކޮންމެ ގައި

ގައިވާ  TENPRINT PALM CARD PROCESSING އިންނަ ޑެސްކްޓޮޕްގައި އެފިސް 4.4.2

TENPRINT PALM RECORD INPUT ެހުޅުވުމަށްފަހު ކާޑުގައިވާ މައުލޫމާތު ފިލްކުރާށެވ .

 .ންއެއަށްފަހު މައުލޫމާތުތައް ސޭވްކުރު

 .ންހުޅުވު TENPRINT PALM SCANING / INPUT އެއަށްފަހު 4.4.3

އެއަށްފަހު ސްލެޕް އަދި . އިނގިއްޔެވެ 10 ކުރާނީ ސްކޭން ފުރަތަމަ. ސްކޭނަރަށްލާށެވެ ކާޑް 4.4.4

 .ރުންއަދި ސޭވް ކު. ޖެހުމަށްފަހު ޕާމް ސްކޭން ކުރާށެވެއެއަށްފަހު ކާޑްއަނެއްފަރާތަށް 

4.4.5 TENPRINT DATABASE INPUT ެޑަބަލް ނަމަށް ކާޑްގައިވާ ކުރި އެންޓާރ. ހުޅުވާށެވ 

އަށް   DATABASEކުރުމަށްފަހު  ރީޗެކް ވަކިވަކިން އިނގިއްޔެއް ކޮންމެ އަދި. ކޮށްލާށެވެ ކްލިކް

 .ންފޮނުވު

  .ގައިވާނެއެވެ 3 ޖަދުވަލް ނަމޫނާ ގެ" ރެޖިސްޓާރ ލޮގް ޓެންޕްރިންޓް" 4.4.6
 

 

 

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  128 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ސްކޭންކޮށް އެފިސް އަށް އެޅުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް ލޭޓެންޓް ޕްރިންޓްތައް 4.5
  

 .ޓް ލޮގް ކުރިގޮތަށް ލޮގްކުރުންޓެންޕްރިން 4.5.1

4.5.2 LATENT TEXT RECORD INPUT ެއަދި ކާޑްގައިވާ މައުލޫމާތުތައް . ހުޅުވާށެވ

 .ންއެންޓަރ ކުރު

ސްކޭންކޮށް ނިމުމުން ޒޫމް . ހުޅުވަމަށްފަހު އެންޓާރ ކުރިކާޑްގައިވާ ނަމަށް ކްލިކް ކޮށްލާށެވެ 4.5.3

ސެލެކްޓް ކުރުމަށްފަހު   FINGERކުރުމަށްފަހު އިނގިއްޔެއްކަމަށް ޝައްކުވާނަމަ މެނޫބާެއިން 

 .ންފައިނަލް ސްކޭންކޮށް ސޭވްކުރު

ތް ކުރުމަށްފަހު ރިޕީޓް މެނޫބާއިން ޕާމް ސެލެކްޕާމްއެއްކަމަށް ޝައްކުވާނަމަ ހަމަ މިޕްރްސީޖާއިން  4.5.4

 .ކުރުން

4.5.5 RETURN TO LIST OF RECORDS ެދެން އަންނަ މެސެޖްގައި . އަށް ކްލިކް ކުރާށެވ

YES  ެންއެއަށްފަހު އެގްޒިޓްވު. ސެލެކްޓް ކުރާށެވ. 
 

 އެފިސް ބޭނުންކޮށްގެން ސާރޗް ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް  4.6
  

 SERACH RESULT AND DATABASEކޮމްޕިއުޓަރ ޑެސްކްޓޮޕްގައިވާ  4.6.1

CONTROL ްހުޅުވުނ. 

 .ހުޅުވުން  CANDIDATEޑްރޮޕް ޑައުން މެނޫ އިން  4.6.2

ލޭޓަންޓް ޓު ޓެން ޕްރިންޓް ،ޓެން ޕްރިންޓް ޓު : މިސާލް( ސާރޗް ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް  4.6.3

 .ންހުޅުވު) ޓެން ޕްރިންޓް 

 .ންހުޅުވައިގެން އެގްޒެމިން ކުރުލިސްޓުން ފަހަރަކު އެއްޗެއް  4.6.4

 .ންއެގްޒެމިންކޮށް ނިމުމުން އެގްޒިޓް ވު 4.6.5

  

  ހިޓްވާ ޕްރިންޓްތައް އަޅާކިއުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް  4.7
 

ޕްރިންޓް ހަމަލޮލުން އެފިސް ބޭނުން ކޮށްގެން މެޗްވެފައިވަނީ ކޮމް  10ހިޓް ރޭޓް އެންމެ މަތި  4.7.1

 .ންއަދި މެޗް ވި ނަމަ، އެކަން ޑޮކިއުމަންޓް ކުރު. ޗެކް ކުރާށެވެޕްރިންޓްކާއިތޯ ބަލައި 

އަދި ޑޮކިއުމަންޓް . މެޗް ވިކަމަށް ބެލެވޭ ޕްރިންޓް އިތުރު ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ޗެކު ކުރާށެވެ 4.7.2

 .ންކުރު

ދެފަރާތުގެ ނިއްމުން އެއްގޮތް ވެއްޖެ ނަމަ، ސްޕަވައިޒު ކުރައްވާ ފަރާތަކަށް މިކަން އަންގައި  4.7.3

 .ކުރުންނަތީޖާ ހެދުމަށް ޙަވާލު ވަގުތީ
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 ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯރޓްތަކަށް ވަގުތީ ނަތީޖާ ޕްރިންޓް ދިމާވާމެޗްވާ ނުވަތަ  4.8

  މުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތްކުރު ޙަވާލު އިޓާޔުނި މައްސަލަބަލާ
 

 އިން އިންޓްރާނެޓް މައުލޫމާތު ގެ ކޭސް އެ މެޗްވުމުން މީހަކާ ޕްރިންޓް ލޭޓެންޓް އެއްގެ ކޭސް 4.8.1

 .ންކޭސްލިސްޓް ބަލައިގެން ހޯދު

 މައްސަލަ އެ އަދި އައިއޯ، ތާރީޚް، ނަންބަރ ކޭސް ހިމެނެނީ ތެރޭގައި މައުލޫމާތުތަކުގެ މި 4.8.2

 . ންނެވެޔުނިޓު ކުރާ ޤުތަޙްޤީ

ފިންގަރޕްރިންޓް " ޔުނިޓަށް ކުރާ ޤުތަޙްޤީ މައްސަލަ މައުލޫމާތު ބެހޭ ފިންގަރޕްރިންޓާ ވި މެޗް 4.8.3

ޓެންޕްރިންޓް ނެގުމަށްޓަކައި  ގެ ސަސްޕެކްޓް އަދި. ފޮނުވާށެވެ" އިަޑެންޓިފިކޭޝަން ނޯޓިސް

 . ނީއެވެރު ކޮށްދިނުމަށް މިނޯޓުގައި އެދޭންގަރ ޕްރިންޓް ޔުނިޓަށް ޙާޟިފި

 ޓަކައިކުރުމަށް ޔަގީން އިތުރަށް ގެނެވުމުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް ޔުނިޓަށް ފިންގަރޕްރިންޓް 4.8.4

 .ގުންނެ ޓެންޕްރިންޓް

 .ލުންބެ އަޅާ ޕްރިންޓާ ޓެން ނެގުނު މި ފަހުން ޕްރިންޓް ލޭޓެންޓް 4.8.5

 އަޅއި ޕްރިންޓް ނެގުނު ފަހުން ހަދާނީ ރިޕޯރޓް ކޮމްޕޭރިޒަން ޕްރިންޓް ފިންގަރ ފައިނަލް 4.8.6

 .ދިމާވާނަމައެވެ ކިއުމަށްފަހު

 .ގައިވާނެއެވެ 4ޖަދުވަލް ގެ ނަމޫނާ " ފިންގަރޕްރިންޓް އަިޑެންޓިފިކޭޝަން ނޯޓިސް" 4.8.7

 

 ވާލުޙައި ޓާރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް މައްސަލަބަލާ ޔުނިތަކަށް ދިމާވާ ޕްރިންޓްމެޗްވާ ނުވަތަ  4.9

 މުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް ކުރު
 

ފިންގަރޕްރިންޓް ކޮމްޕެރިސަން "މައްސަލައިގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި، އަދި ކޯޓުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  4.9.1

 . ނީއެވެތައްޔާރުކުރާ" ރިޕޯރޓް

ފޮނުވި " ފިންގަރޕްރިންޓް އަިޑެންޓިފިކޭޝަން ނޯޓިސް"އެއްވެސް މެޗެއް އަިޑެންޓިފައިވެ،  4.9.2

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް ހާޒިރުކުރެވި އޭނަގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުމަށްފަހު 

ވި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރާ ތައްޔާރުކުރެ" ފިންގަރޕްރިންޓް ކޮމްޕެރިސަން ރިޕޯރޓް"ފުރިހަމަ 

 .ވާނެއެވެނުވަންޔުނިޓަށް ފޮ

ވޯކް "ހުދުމުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް " ފިންގަރޕްރިންޓް ކޮމްޕެރިސަން ރިޕޯރޓް" 4.9.3

 .ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ" އިންސްޓްރަކްޝަން

  .ވާނެއެވެ ގައި 5ގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލް " ފިންގަރޕްރިންޓް ކޮމްޕެރިސަން ރިޕޯރޓް" 4.9.4
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ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޔުނިޓްތަކަށް ދިނުމުގައި  4.10

 މަސައްކަތްކުރާނެގޮތް 
 

ފޮރެންސިކް އެގްޒެބިޓްގެ ގޮތުގައި ފިންގަރޕްރިންޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ތަކެތީން ފެންނަ  4.10.1

އެ ހުށަހަޅާ ނުވަތަ މައްސަލަބަލާ  ނުވަތަ ޑިވެލޮޕްވާ ލޭޓަނަޓް ޕްރިންޓާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

 .ޔުނިޓަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

 .އިންނެވެ" ފިންގަރޕްރިންޓް ދިމާނުވާކަމުގެ ލިޔުން"މިފަދަ މައުލޫމާތު ދޭނީ  4.10.2

 .ގައި ވާނެއެވެ 6ގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލް " ފިންގަރޕްރިންޓް ދިމާނުވާކަމުގެ ލިޔުން" 4.10.3
 

 

 ކެލިބަރޭޓްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާނެގޮތް ) އެފިސް އަދި ކްރައިމް ސްކޯޕް(އް ސިސްޓަމްތަ 4.11
 

  އެފިސް ވެލިޑޭޝަން  4.11.1
 .ންނަގު ޕްރިންޓް ޓެން ދަންނަމީހެއްގެ 4.11.1.1

 .ންކުރު ކަލެކްޓް ޕްރިންޓް ލޭޓެންޓް އޭނަގެ ހަމަ 4.11.1.2

 .ންކުރު އެންޓަރ އެފިސްއަށް ޑީޓެއިލްތަށް 4.11.1.3

ތަކާއި ލޭޓެންޓްޕްރިންޓްތައް ކޮމްޕެއަރ  ޕްރިންޓް ޓެން ސްކޭންކުރެވުނު 4.11.1.4

 .އެންޓަރ ކުރުން ކުރުމަށްޓަކައި އެފިސްއަށް

 .ލުންދިމާވޭތޯބެ ޓެންޕްރިންޓަކާއި ޕްރިންޓް ލޭޓެންޓް ސްކޭންކުރެވުނު 4.11.1.5

 ރިޒަލްޓް އޭނާގެ ބެލުމަށްޓަކައި އެކިޔުރެސީ އެފިސްގެ ދިމާވާނަމަ ޕްރިންޓަކާއި 4.11.1.6

 .ންބަލު

މެނުވަލްކޮށް ދެއްކި ރިޒަލްޓަކީީ ރަނގަޅުއެއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް  އިން އެފިސް 4.11.1.7

ރަނގަޅު މެޗް . ވެއެކެޗެކްކުރުމަކީ ފިންގަރ ޕްރިންޓް އެކްސްޕަރޓްގެ ޒިންމާ

ޕްރޮވައިޑް ނުކޮށްދެވިއްޖެނަމަ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާއަށް އެކަން 

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

 ކްރައިމް ސްކޯރޕް ކެލިބަރޭޝަން   4.11.2
  

   .ކުރުމަށެވެ އެންހޭންސް އަދި ބަލާ އިމޭޖް ޑިޒަައިންކުރެވިފައިވަނީ ކެލިބަރޭޝަން 4.11.2.1

ކޮށްގެން ފިންގަރޕްރިންޓް ފޮޓޯނަގާއިރު ފޮޓޯނަގާނީ  ބޭނުން ސްކޯޕް ކްރައިމް 4.11.2.2

ކެލިބަރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ސްޕެޝަލް ކެލިބްރޭޝަން ނެގުމުން . ސްކޭލަކާ އެކުގައެވެ

 I have ruler within the“ އެތަނުން. ތިން ޗޮއިސް އެއް ފެންނާނެއެވެ

image”  ުރާށެވެސެލެކްޓް ކ. 
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 އަދި. ފެންނާނެއެވެ ވިންޑޯއިން މެޒަމަންޓް އޮފް ކުރުމުންޔުނިޓް ސެލެކްޓް 4.11.2.3

 އޮފް ޔުނިޓް. (ކުރާށެވެ ސެލެކްޓް އިންޗިން ޔުނިޓް ބޭނުންވާ މެޒަމެންޓަށް

 .)ނެގިދާނެ ޔުނިޓަކުން ބޭނުން މެޝަމެންޓް

 ސްކޭލްއިން. ފާހަގަކުރާށެވެ އިންޗި 2/1 ސްކޭލްއިން ހުރި ފެންނަން ފޮޓޯއިން 4.11.2.4

 ޔުނިޓަކުން ބޭނުންވާ މެޝަމެންޓް އޮފް ޔުނިޓް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް ފާހަގަ 2/1

 . އެވެ ފާހަގަކުރެވިދާނެ

 އޭރުން ނަމަވެސް. އެވެ ހެދިދާނެ ނުލާވެސް ސްކޭލް ސްޓެޕް މިބުނެވުނު ކުރިން 4.11.2.5

 . އެވI will usefingerprint ridgesެ“  ސެލެކްޓް ކުރަން ޖެހޭނީ 

ވިންޑޯއިން  ”Ridge celiberation“އަށް ކްލިކް ކޮށްލުމުން ”OK“ އެއަށްފަހު 4.11.2.6

އަދި ފިންގަރ ޕްރިންޓް ރިޖެއްގައި މައުސްގެ ކަރސަރ . ފެންނާނެއެެ

އަދި . ރިޖް ހަމަވާވަރަށް ރޮނގެއްދަމާލަށެވެ 5ފާހަގަކުރުމަސްފަހު ސިދަލަށް 

“OK”ުރާނީއެވެއަށް ކްލިކް ކ. 

  ސްޕެޝަލް. އެވެ ހެދިދާނެ ގޮތަކަށްވެސް ވަނަ 3 ސްޓެޕް މިބުނެވުނު 4.11.2.7

 ”I know the  exact Resolution“ ކޮށްލުމަށްފަހު ކޮލިކް ކެލިބަރޭޝަން

 .ނީއެވެސެލެކްޓް ކުރާ

ރިޒޮލިއުޝަން ގައި ) އިންޗި މިސާލަކަށް( ކުރުމަށްފަހު ސެލެކްޓް ޔުނިޓް އެއަށްފަހު 4.11.2.8

 .އެވެޑޮޓްސް ޕާރ ޔުނިޓް އަށްވާ މިންވަރު ޖަހާށީ

  .ނީއެވެކުރާ ޕްރިންޓް ފިންގަރޕްރިންޓް ންނިމުމު ކެލިބަރޭޓްކޮށް 4.11.2.9

 

 

  ޑޮކިއުމަންޓް އެންޑް ފިޒިކަލް އެވިޑެންސް އެނަލިސިސް ޔުނިޓް .5
 

މިސާރވިސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ސުވާލެ އުފެދިފައިވާ ސޮއި އަދި އަތުލިޔުން، 

އަދި  ދެނެގަތުމާއި ފިޒިކަލް އެވިޑެންސްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ބިއްލޫރިލިޔެފައިވަނީ ކާކުތޯ ބެލުމަށާއި ލިޔެކިޔުމުގެ ޞައްޙަކަން 

  .ފައިބަރ އެނެލައިޒް ކުރުމަކީ މިޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެކެވެ

  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 .ގެނެވޭ އެގްޒިބިޓާއި ޙަވާލުވުން .1

 .ޑޮކިއުމަންޓް އެގްޒަމިން ކުރުން .2

 .ބިއްލޫރި އެގްޒައިމް ކުރުން .3

 .އެގްޒިބިޓްތައް އަނބުރާ ޙަވާލުކުރުމާއި ރިޕޯރޓް ޙަވާލުކުރުން .4
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 ވާލުވުން ޙަ އެގްޒިބްސްއާއި 5.1
  

" ފިޒިކަލް އެވިޑެންސް އެނަލައިޒްކުރުމަށް އެދޭފޯމް" ކުރިން ވުމުގެޙަވާލު އެގްޒިބިޓްސްއާއި 5.1.1

ގެ " އެނަލައިޒްކުރުމަށް އެދޭފޯމްފިޒިކަލް އެވިޑެންސް ". ފުރާފައި އޮތީ ރަގަޅަށްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

 .ގައި އެވަނީއެވެ 1ނަމޫނާ ޖަދުވަލް 

 .   ވާ ފަރާތުން ބަލަންވާނެއެވެޙަވާލު ހުރިތޯ ހަމަޔަށް އެގްޒިބިޓްތައް އެފޯމްގައިވާ 5.1.2

ގައި ލިޔެފައިހުންނަށް އެގްޒިބިޓްތައް " ފިޒިކްލް އެވިޑެންސް އެނަލައިޒްކުރުމަށް އެދޭފޯމް" 5.1.3

 .ނުވާށެވެ ޙަވާލުޓާއި ހަމަނުވާނަމަ  އެގްޒިބި

ވާ ޙަވާލު" ފިޒިކްލް އެވިޑެންސް އެނަލައިޒްކުރުމަށް އެދޭފޯމް" ވުމަށްފަހުޙަވާލު އެގްޒިބިޓްސްއާއި 5.1.4

 .މީހާގެ ނަން، ސާވިސް ނަންބަރު އަދި ސޮއި އެފޯމުގައި ކުރަންވާނެއެވެ

 އެނަންބަރު ނަންބަރެއްދީ ކޭސްއަށް ލޮގްކޮށް ކޭސް ގައި" ރެޖިސްޓަރ ލޮގް ކޭސް" އަދި 5.1.5

 ލޮގް ކޭސް. "ޖަހަންވާނެއެވެ ގައި" އެދޭފޯމް އެނަލައިޒްކުރުމަށް އެވިޑެންސް ފިޒިކްލް"

 .  ގައި އެވަނީއެވެ 2ޖަދުވަލް  ނަމޫނާ ގެ" ރެޖިސްޓަރ

 .  ބަހައްޓަންވާނެއެވެ އެގްޒިބިޓް ތަނެއްގައި ރައްކާތެރި އެއަށްފަހު އަދި 5.1.6
 

 ކުރުން އެގްޒަމިން ޑޮކިއުމްންޓް 5.2
 

" ފިޒިކްލް އެވިޑެންސް އެނަލައިޒްކުރުމަށް އެދޭފޯމް" ކުރިން ފެށުމުގެ ކުރަން އެގްޒާމް ޑޮކިއުމަންޓް 5.2.1

 .ގައިވާ ހުރިހާ އެގްޒިބިޓްތައް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

 ބޮޅުއަޅާ ކުރިން ފެށުމުގެ އެގްޒަމިން އެގްޒިބިޓެއް ކޮންމެ ގެނެވޭ ކުރުމަށް އެގްޒަމިން ޑޮކިއުމަންޓް 5.2.2

ސީރިސްއިން މާކުކޮށް ،  Q އެގަޒިބިޓްގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލު. މާކުކުރަންވާނެއެވެ

 Aސީރިސްއިން މާކުކޮށް، އަދި އެޑްމިޓެޑް އެގްޒިބިޓްގައި  Sސްޕެސިމަން އެގްޒިބިޓްގައި 

 .ސީރިސްއިން މާކުކުރަންވާނެއެވެ

 ލުކުރެވުނުތަޙްލީ ންޓުންޑިޕާރޓްމަ ފޮރެންސިކް އެގްޒިބިޓެއްގައި ކޮންމެ ނިމޭ އެގްޒަމިންކޮށް 5.2.3

 އެގްޒިބިޓް ތެރޭގައި ތައްގަނޑުގެ އަދި. ޖަހަންވާނެއެވެ ތައްގަނޑެއް އަންގައިދޭ އެގްޒިބިޓެއްކަން

 .ޖަހަންވާނެއެވެ) ތައް(ނަންބަރު

 .ނޯޓްކުރަންވާނެއެވެ އެކަންތައް ބަލާ ކަންތައްތައް ތިރީގައިވާ ކުރުމުގައި އެގްޒާމިން ޑޮކިއުމަންޓް 5.2.4

 .ހާލަތު އޭގެ އިރު ލިބުނު އެގްޒިބިޓް 5.2.4.1

 .ގޮތް ހުރި ފެންނަން ލޮލަށް އެގްޒިބިޓް 5.2.4.2

 .ފެނޭތޯ ކަމެއް ހިލާފް އާދަޔާ އެއްވެސް އެގްޒިބިޓުން 5.2.4.3
 

ފޮރެންސިކް ޑޮކިއުމަންޓް އެކުލެވިގެންވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ލިޔުމާއި ސްޓޭންޑަޑް ލިޔުމުގެ  5.2.5

 .މަށްޗަށެވެ
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 :އެއީ. ދެބަޔަކަށެވެ ބެހެނީ ލިޔުން ސްޓޭންޑަޑް 5.2.6

މިއީ ކުށެއް ހިންގުމުން އައި އޯގެ އެދުމުގެ މަތިން  ނެގޭ  :ލިޔުން ސްޕެސިމަން 5.2.6.1

 .ނަމޫނާ ލިޔުމެވެ

މީހުން ލިޔެފައިވާ މިއީ ކުށެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އަދި ފަހުންވެސް : އެޑްމިޓެޑް ލިޔުން 5.2.6.2

 .މިސާލަކަށް ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕެނިން ފޯމް. ލިޔުންތަކެވެ
 

 ނޫނީ ބިއްލޫރިއެއް ބޮޑުވާ ކުރާއިރު އެގްޒަމިން ލިޔުން ސްޓޭންޑަޑް ލިޔުން އުފެދިފައިވާ ސުވާލު 5.2.7

 .އެގްޒަމިން ކުރަންވާނެއެވެ ބޭނުންކޮށްގެން ސީ.އެސް.ވީ އަދި މައިކުރަސްކޯޕް ޒޫމް ސްޓީރިއޯ

ދޭ ލިޔެކިޔުން އެގްޒަމިން ކުރުމުގައި ހަމައެކަނި ބަލަންޖެހެނީ އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ ފަރާތުން އެ 5.2.8

މުޅި ޑޮކިއުމަންޓް އެއްކޮށް ވަރަށް ރަގަޅަ ބަލާ އެއްވެސް ކަމެއްފެނިއްޖެނަމަ . ކަމަކަށް ނޫނެވެ

 .އޯ އަށް އަންގާ ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.އެކަން އައި

  

  ކުރުން އެގްޒަމިން ބިއްލޫރި 5.3
 އަދި މައުލޫމާތު މައްސަލައިގެ ކޮށްގެން ބޭނުން މޮޑިއުލް މެނޭޖްމަންޓް ކޭސް ސިސްޓަމްގެ 5.3.1

 .ންކުރު ރެކޯރޑް މައުލޫމާތު އެގްޒިބިޓުގެ

 މައިކްރޮސްކޯޕްން ބަލައި ލޮލުން ހަމަ ސާމްޕަލްތައް ބިއްލޫރި ކޮންޓްރޯލް ގެނެވޭ ވެށިން ކުށުގެ 5.3.2

ބޭނުން ކޮށްގެން އޭގެ  3ރެކޯރޑް ކުރުމަށް ފަހު ގްރިމް ކަންތައްތައް ފާހަގަވާ ބެލައި

 .ހޯދުން" ޓެމްޕަރޭޗަރ" އަދި" ސްރިފްރެކްޓިވް އިންޑެކް"

 .ންކުރު އެނަލައިޒް ކޮޅު ބިއްލޫރި 6 ތަފާތު މިގޮތުން 5.3.3

 ބަޔާން މަތީގައި ބިއްލޫރިތައްވެސް ގެނެވޭ ފަރާތުން މީހެއްގެ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ނުވަތަ ސުވާލުއުފެދޭ 5.3.4

 .ށް މައުލޫމާތު ރެކޯރޑް ކުރުންކުރެވުނުގޮތަށް އެނަލައިޒްކޮ

 ހަމަ ބޭރުފުށުން އަދި ޓެމްޕަރޭޗަރ އަދި އިންޑެކްސް ރިފްރެކްޓިވް ސާމްޕަލްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް 5.3.5

 ބިއްލޫރީގެ އުފެދޭ ސުވާލު ސިފަތައް އެހެނިހެން ހުރި ފެންނަން މައިކްރޮސްކޯޕްން އަދި ލޮލުން

 .ންކިޔު އަޅައި ނަތީޖާތަކާއި

 ނަތީޖާތައް ބިއްލޫރީގެ އުފެދޭ ސުވާލު އާއި ނަތީޖާ ސާމްޕަލްގެ ބިއްލޫރީގެ ކޮންޓްރޯލް 5.3.6

 ތަކެއްޗެއްކަމަށް އައިސްފައިވާ އެކަށްޗަކުން ބިއްލޫރިއަކީ ދެ އެ، ހިމެނޭނަމަ އެއްމިންގަޑެއްގައި

 .ންކުރު ތައްޔާރު ރިޕޯރޓް ބަޔާންކޮށް ބެލެވޭކަމަށް ބޮޑަށް ވަރަށް

އެކަށްޗަކުން ނަތީޖާތައް އެއްމިންގަޑެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ނުވާނަމަ، އެ ދެބިއްލޫރިއަކީ  މިދެންނެވި 5.3.7

  .އައިސްފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ރިޕޯރޓް ކުރަންވާނެއެވެ

 

 

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  134 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ޙަވާލުކުރުން ރިޕޯރޓް ޙަވާލުކުރުމާއި އަނބުރާ އެގްޒިބިޓްތައް 5.4

  

ވާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު ޙަވާލުގައި " އެގްޒިބިޓްސް އިޝޫ ރަޖިސްޓަރ" ކުރާއިރުޙަވާލު އެގްޒިބިޓްސް 5.4.1

ކުރާ ފަރާތެއްގެ ޙަވާލުއަދި ސޮއި ކުރުވުނުކަން ޔަގީންކުރުމަކީ . ލިޔެ އަދި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ

 .  ގައި އެވަނީއެވެ 3ގެ ފޯމެޓް ޖަދުވަލް " އެގްޒިބިޓްސް އިޝޫ ރަޖިސްޓަރ. "ޒިންމާއެކެވެ

ސޮއި އަދި ހެޑް އޮފް  ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޭސްތަކުގައި އެގްޒަމިންކުރި މީހުންގެ 5.4.2

ގައި " ރިޕޯޓް އިޝޫ ރެޖިސްޓާ"ކުރާނީ ޙަވާލުޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސޮއި ކުރުމަށްފަހުރިޕޯޓް 

ކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީއެއް ފައިލް ޙަވާލުއަދި ރިޕޯޓް . ވިފަރާތުގެ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުއެވެޙަވާލު

 .ގައި އެވަނީއެވެ 4 ގެ ފޯމެޓް ޖަދުވަލް" ރިޕޯޓް އިޝޫ ރަޖިސްޓަރ. "ކުރަންވާނެއެވެ

 .  އެވަނީއެވެ ގައި 5 ޖަދުވަލް ނަމޫނާ ގެ" ރިޕޯރޓް އެގްޒަމިނޭޝަން ޑޮކިއުމްންޓް" 5.4.3
 
 
 
 
 

  ޑްރަގް އެންޑް ކެމިކަލްސް ލެބޯރޓްރީ .6
  

މައްސަލަތަކުގައި ހޯދޭ މާއްދީ ހެކި  މަސްތުވާތަކެތީގެ ހުރިހާ ބަލާ އިން ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 .އަސަރު ހުރިތޯ ބެލުމަށް ތަޙްލީލުކުރުންމަސްތުވާތަކެތީގެ 

 ދުމަޤްޞަ

މައްސަލަތަކުގައި ގެނެވޭ އެކިއެކި މާއްދީ ހެކިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކެމިކަލް ސިފަތަށް ހޯދުމަށް 

 .ތަޙްލީލުކުރުން

  އްޚިދުމަތްތަ ދެވޭ އިން ލެބޯރޓްރީ ކެމިކަލްސް އެންޑް ޑްރަގް

 .ތަޙުލީލުކުރުން) ސީޒްޑް ޑްރަގްސް(މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ތަކެތި  .1

) ލޭ ،ކުޑަކަމުދާތަކެއްޗާއި(މަސްތުވާތަކެތީގެ އަސަރު ހުރިތޯ ބެލުމަށް ބޮޑީ ފްލުއިޑްސް  .2

 . ތަޙުލީލުކުރުން

 .އަލިފާން ހިފާފަދަ މާއްދާތަކުގެ އަސަރު ހުރިތޯބެލުމަށް ތަޙުލީލުކުރުން .3

 .ތަޙުލީލުކުރުންގޮތްނޭނގޭ އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ ކެމިކަލް  .4
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  135 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ލުކުރެވޭ ތަކެތިތަޙްލީ 6.1
 

 ކުރުން ޙަވާލުލުކުރަން ތަޙްލީލެބޯރޓްރީއަށް  6.1.1
 

  ތަޙްލީލް ކުރުމަށް އެދޭފަރާތް/ ކަސްޓަމަރ : ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

 

ކުރާނީ ޙަވާލުލުކުރަން ތަކެތި ތަޙްލީލަށް އެދޭފަރާތުން ލެބޯރޓްރީއަށް ތަޙްލީ 6.1.1.1

ފުރިހަމަ ) Rev.no.00 DCL-F-04/LRF(އެދޭ ފޯމު ލެބޯރޓްރީގެ ޙިދުމަތަށް 

އެތަކެއްޗާއި ގުޅޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ، ތަކެއްޗާއި، ކުރުމަށްފަހު

 .އިންސިޑެންޓް ފޯމާއި އެކުގައެވެ

ކަލެކްޓްކޮށް ) ޑްރަގްސް ސީޒްޑް( ތަކެތި ކުރެވޭ ޝައްކު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް 6.1.1.2

އެ . ނުވަތަ ކަރުދާސް ކޮންޓެއިނަރުގައެެވެޕްރިސަރވްކުރަންވާނީ ޕްލާސްޓިކް 

. ކޮންޓެއިނަރުތަައް ހުންނަންޖެހޭނީ ޓެމްޕަރ ޕްރޫފް ކޮށް ބަންދު ކުރެވިފައެވެ

 .އޯވަރ ސައިޒް ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ވީއެންމެ ރަގަޅަކަށް ސެކިއަރކުރެވިފައެވެ

ލީޓަރު  މިލި 20ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގައި އެންމެ މަދުވެގެން  ލުކުރަންގެނެވޭތަޙްލީ 6.1.1.3

ލޭ ނަމަ އެންޓިކޮއެގުލަންޓް އަޅާފައިވާ ޓިއުބެއް އަދި އެންޓި . ހުންނަންވާނެއެވެ

މިއިން ކޮންމެ . ކޮއެގުލަންޓް ނާޅާ ޓިއުބެއްގެ ލޭ ބޭނުންވާނެއެވެ

. މިލިލީޓަރުގެ ލޭ ހުންނަންވާނެއެވެ 4ޓިއުބެއްގައިވެސް އެންމެ މަދުވެގެން 

ން ނެގޭ ސާމްޕަލް ތައް ނެގޭތާ ކުޑަމަމުދާތަކެތި އަދި ލޭ ފަދަ ހަށިގަނޑު

އަދި އެންމެ . ކުރަންވާނެއެވެޙަވާލުވީއެންމެ އަވަހަކަށް ލެބޯރޓްރީއާއި 

. ކުރަންވާނެއެވެޙަވާލުމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލެބޯރޓްރީއަށް  1ލަސްވެގެން 

ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުން ނަގާ މިފަދަ ސާމްޕަލްތައް ލެބޯރޓްރީއަށް ގެނެވެންދެން 

އަދި ސާމްޕަލްތައް މާލެ ގެނެވޭނެ ގޮތް . ނގަޅަށް ގަނޑުކޮށްފައެވެބަހައްޓާނީ ރަ

. ހަމަޖެހުމުން ކޫލް ބޮކްސް އަކަށް ސާމްޕަލްތަށް ލުމަށްފަހު އައިސް އަޅާށެވެ

މިގޮތަށް ގެނެވޭ ސާމްޕަލްތައް ލެބޯރޓްރީއަށް ގެނެވޭ އިރު ހުންނަންވާނީ 

ޓްރީ ފެސިލިޓީ އާއި މާލެ، ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެފަދަ ލެބޯރ. ފިނިކޮންނެވެ

ކައިރި ތަންތަނުން ނަގާ މިފަދަ ސާމްޕަލްތައް ލެބޯރޓްރީ އާއި ހަމައަށް 

ގައި ) 40C(ޑިގްރސްީ ސެލްސިއަސް  4ގެނެވެންދެން ބަހައްޓާނީ 

 .ފިނިކޮށްފައެވެ

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  136 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ގެނެވޭ ތަކެތި  ހުރިތޯބެލުމަށް އަސަރު މާއްދާތަކުގެ ހިފާފަދަ އަލިފާން 6.1.1.4

ފައިބަރ  SPME. ހުންނަންވާނީ ޚާއްސް މެޓަލް ކޮންޓެއިނަރުގައެވެ

 .ކޯ އޮފިސަރުންނެވެ.ބޭނުންކޮއްގެން ސާމްޕަލް ނަގާނީ ހަމައެކަނި ސޯ

 ބްރައުން  ކުރާނީ ޓްރާންސްޕޯޓް، ކޮށް ސްޓޯރ ކެމިކަލް ބާވަތުގެ ގޮތްނޭނގޭ 6.1.1.5

  .ކޮންޓެއިނަރުގައެވެ ގްލާސް

  ް ވުނޙަވާލުލު ކުރުމަށްގެނެވޭ ތަކެއްޗާއި ތަޙްލީލެބޯރޓްރީ އިން   6.1.2

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންޓް :ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ގަ) 1ޖަދުވަލު (ފޯމުގައި  ޙިދުމަތަށްއެދޭ ލެބޯރޓްރީ 6.1.2.1

ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ . ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކޮށް ފުރާފައިވޭތޯ ބަލާށެވެ

 .ނުވާށެވެ ޙަވާލުބައިތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ތަކެއްޗާއި 

 ތަކެއްޗެއް ހުރިހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ޙިދުމަތަށްއެދޭ ލެބޯރޓްރީ 6.1.2.2

 ޙަވާލު ތަކެއްޗާއި ނޫންނަމަ ހަމަ. ބަލާށެވެ ރަނގަޅަށް ހަމައަށްހުރިތޯ

 .ނުވާށެވެ

އެއްވެސް . ބަލާށެވެ ކޮށްފައިތޯ ސީލް ރަނގަޅަށް ތަކެއްޗެއްހުރީ ހުރިހާ ގެނެވޭ 6.1.2.3

އެއްޗެއް ކަނޑާފައި ނުވަތަ ސީލް ކެނޑިފައި ނުވަތަ ސާމްޕަލް ގައި ޖަހާއިވާ 

 .ނުވާށެވެ ޙަވާލުނަމްބަރާއި ދޭތެރޭ ޝައްކެއް އުފެދިއްގެ ނަމަ ތަކެއްޗާއި 

 ގެނެވިފައި ތައް ސާމްޕަލް ނެގޭ ހަށިގަނޑުން ފަދަ ލޭ އަދި ކުޑަމަމުދާތަކެތި 6.1.2.4

އަދި . ނަގާފައިވާ ތާރީޚް ބަލާށެވެ އެފަދަތަކެތި އަދި ފިނިކޮށްފައިތޯ ހުރީ

މަސްދުވަހަށްވުރެން  1މިތަކެތި ހުރީ ފިނިކޮށްނޫންނަމަ ނުވަތަ ތަކެތި ނެގިތާ 

ލުކުރަންގެނެވޭ ކުޑަކަމުދާ ތަޙްލީ. ނުވާށެވެޙަވާލު ގިނަދުވަސް ވެފައިވާނަމަ

ލޭ ނަމަ . މިލި ލީޓަރު ހުރިތޯ ބަލާށެވެ 20ތަކެތީގައި އެންމެ މަދުވެގެން 

އެންޓިކޮއެގުލަންޓް އަޅާފައިވާ ޓިއުބެއް އަދި އެންޓި ކޮއެގުލަންޓް ނާޅާ 

ންމެ އަދި މިއިން ކޮންމެ ޓިއުބެއްގައިވެސް އެ. ޓިއުބެއްގެ ލޭ ހުރިތޯ ބަލާށެވެ

މިވަރަށް ސާމްޕަލް ނެތްނަމަ . މިލިލީޓަރުގެ ލޭ ހުރިތޯބަލާށެވެ 4މަދުވެގެން 

 .ވާނީ އެނެލިސްޓާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެޙަވާލުސާމްޕަލް އާއި 

 ރިކުއެސްޓް އެނޭލިސިސް ނެތްނަމަ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ގެނެވޭތަކެތީގައި 6.1.2.5

ފޯމުގައި ގައި ) DCL-R-01/AR Rev. No. 00( ރެޖިސްޓާރ

އަދި . ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ލިޔުމަށްފަހު ފޯމަށް ޔުނީކް ނަމްބަރެއް ދޭށެވެ

އެނޭލިސިސް ރިކުއެސްޓް . ސާމްޕަލް ތަކުގައިވެސް މި ނަމްބަރު ޖަހާށެވެ

 .ގައި އެވަނީއެވެ 02ރެޖިސްޓާރގެ ނަމޫނާ ފޯމު ޖަދުވަލު 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  137 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

. ބަހައްޓާށެވެ އިތަންތާގަ ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު 6.1.2.6

 4 ބަހައްޓާނީ ތައް ސާމްޕަލް ނެގޭ ހަށިގަނޑުން ފަދަ ލޭ ކުޑަކަމުދާތަކެއްޗާއި

 .ގައެވެ )40C( ސެލްސިއަސް ޑިގްރސްީ

. ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެތި ނަމަ ބަހައްޓާނީ ތިޖޫރީގައެވެ މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް 6.1.2.7

ތު ތިޖޫރީގެ ތިޖޫރީއައްލާއެއްޗެއްގެ މައުލޫމާތާއި ލެވުން ގަޑި ފަދަ މައުލޫމާ

 .އެވިޑެންސް ލިސްޓުގައި ލިޔެވެންވާނެއެވެ

. ބެހެއްޓިފައެވެ ސެކިއުއަރކޮށް ހުންނަންވާނީ ހެއްކެއްވެސް މާއްދީ ހުރިހާ 6.1.2.8

ލެބޯޓްރީއަށް އެކްސެސް ލިބިފައިވާ ސްޓާފުންމެނުވީ އެއްވެސް އެއްޗަކާއި 

 .ކުޅެގެންނުވާނެއެވެ

 ކުށުގެ ހުށަހަޅާނީ ލެބޯރޓްރީއަށް ތަކެތި މީހުންނާއި ގެނެވޭ ވެށިން ކުށުގެ 6.1.2.9

 އޯރޑަރުގައިވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމަލުކުރުމަށް މީހުންނާއިމެދު ގެނެވޭ ވެށިން

ކުށުގެ ވެށިން ގެނެވޭ މީހުންނާއި "މަތީން  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އުޞޫލުތަކާއި

 .ފުރުމަށްފަހުގައެވެ" ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް

 .އެވަނީއެވެ ގައި 7 ޖަދުވަލް މަނޫނާ ފޯމުގެ މި 6.1.2.10

  

  ތަޙްލީލުކުރުން) ޑްރަގްސް ސީޒްޑް( ތަކެތި ޝައްކުކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް 6.1.3

  ންއެގްޒެމިނޭޝަ ފިޒިކަލް 6.1.3.1

  .ކޭސްވަރކް އެނަލިސްޓް :ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

  .ލެބޯރޓްރީ ޓެކްނިޝަން :ވިޓްނެސް

 މެޝިންތައް ތަކާއި ރިއޭޖަންޓް އެންމެހާ ގެންގުޅޭ ލުކުރަންތަޙްލީ 6.1.3.1.1

 .ބެލުން ރަނގަޅަށްތޯ ކުރަނީ މަސައްކަތް

 އަދި ކެލިބަރޭޓްކޮށް މެޝިންތައް ނުކުރާނަމަ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް 6.1.3.1.2

 .ންތައްޔާރުކުރު ރިއޭޖަންޓް އާ މުޅިން

 ތަކެތި އެންމެހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ހިދުމަތަށްއެދޭ ލެބޯރޓްރީ 6.1.3.1.3

 .ލުންބެ ހުރިތޯ ހަމައަށް

 ބަލާނީ ބަރުދަން. ބަލާށެވެ ބަރުދަން ޖެހޭތަކެތީގެ ބަލަން ބަރުދަން 6.1.3.1.4

ގްރާމްގެ  0.0000 ބޭނުންކޮއްގެން ބެލެންސް ޕްރެސިޝަން

 .ގެ އެކިއުރެސީ އަށެވެ +0.0001ޕްރެސިޝަން އަށް  

 ކުރާނީ ރެކޯރޑް އަދަދުތައް ބަރުދަންތަކުގެ ހުރިހާ ބޭނުންވާ 6.1.3.1.5

 .ގައެވެ ޝީޓެއް ވަރކް ޑެއިލީ އާލެބޯރޓްރީ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  138 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ކިރާ އެކު ޕެކެޖިންނާއި ފުރަތަމަ ތަކެތި ގެނެވޭ ބަލާއިރު ބަރުދަން 6.1.3.1.6

 . ކުރާށެވެ ރެކޯރޑް ބަރުދަން އަދި

 ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށް މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ތެރޭގައި ޕެކެޖިންގެ ދެން 6.1.3.1.7

 .ންތަކެތި ކިރާ އަދި ބަރުދަން ރެކޯރޑް ކުރު

) 9mg-2( ދެމެދު މިލިގްރާމް 9-2 ހެދުމަށް ޓެސްޓް ޕްރިސަމްޓިވް 6.1.3.1.8

ޕްރިސަމްޕްޓިވް ޓެސްޓަށް ސާމްޕަލް ނަގާނީ . އަދަދެއް ނަގާށެވެ ގެ

 .އެތަކެއްޗެއްގެ ގޮތުން އެންމެ މަދު މިންވަރެވެ

 1ހެދުމަށް  ޓެސްޓް.) އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ( ކޮންފަރމޭޓްރީ 6.1.3.1.9

 .ނަގާށެވެ) 1mg(މިލިގްރާމް 

 ރެކޯރޑް ބަލާ ބަރުދަންވެސް ސާންޕަލްގެ ނެގުނު ލުކުރުމަށްތަޙްލީ 6.1.3.1.10

 .ކުރާށެވެ

 ބަލާ އެކު ޕެކެޖިންނާއި ނެގުމަށްފަހު ސާންޕަލް ކުރުމަށް ލުތަޙްލީ 6.1.3.1.11

 .ންކުރު ރެކޯރޑް

 ވޯކް( ޓެސްޓް ޕްރިޒަމްޓިވް ހެދުމަށްފަހު އެގްޒޭމިނޭޝަން ފިޒިކަލް 6.1.3.1.12

 .ހެދުން)  އިންސްޓްރަކްޝަން

. އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ ސާމްޕަލްތައް ޕޮޒިޓިވްވާ ޓެސްޓުން ޕްރިޒަމްޓިވް 6.1.3.1.13

 .ންލުކުރުތަޙްލީ ބޭނުންކޮށްގެން) އިންސްޓްރަކްޝަން ވޯކް(

  

  ހެދުން ޓެސްޓް ޕްރިސަމްޕްޓިވް 6.1.3.2

  .ކޭސްވަރކް އެނަލިސްޓް :ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

  .ލެބޯރޓްރީ ޓެކްނިޝަން :ވިޓްނެސް

 9-2ގާތްގަނޑަކަށް  ހެދުމަށްޓަކައި ޓެސްޓް ޕްރިޒަމްޕްޓިވް 6.1.3.2.1

ގެ ސާމްޕަލް ޑިޕްރެޝަން ޕްލޭޓްއަށް ) 9mg-2(މިލިގްރާމް 

އެޅުމަށްފަހު ވަރކް އިންސްޓްރަކްޝަން ތަކުގައިވާ ގޮތަށް 

 .ންރިއޭޖަންޓް އަޅާ މިކްސް ކުރު

 އޯޕިއޭޓްސްކަމަށް ހެދުމަށްފަހު އެގްޒޭމިނޭޝަން ފިޒިކަލް 6.1.3.2.2

ވޯކް (މާރކީސް ރިއޭޖަންޓް  ސާމްޕަލްތައް ޝައްކުކުރެވޭ

 .ންބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރު) އިންސްޓްރަކްޝަން
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 ޝައްކުކުރެވޭ ކެނަބިސްކަމަށް ހެދުމަށްފަހު އެގްޒޭމިނޭޝަން ފިޒިކަލް 6.1.3.2.3

) އިންސްޓްރަކްޝަން ވޯކް( ސޯލްޓް ބީ ބްލޫ ފާސްޓް ސާމްޕަލްތައް

 .ންކުރު ޓެސްޓް ބޭނުންކޮށްގެން

އެގްޒޭމިނޭޝަން ހެދުމަށްފަހު އެމްފިޓަމިންކަމަށް  ފިޒިކަލް 6.1.3.2.4

ވޯކް (ޝައްކުކުރެވޭ ސާމްޕަލްތައް މާރގުއިސް ރިއޭޖަންޓް 

 .ންބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރު) އިންސްޓްރަކްޝަން

 ކަމަށް ކޮކެއިން ހެދުމަށްފަހު އެގްޒޭމިނޭޝަން ފިޒިކަލް 6.1.3.2.5

ސަޔަނޭޓް ރިއޭޖަންޓް  ތަޔޯ ކޯބޯލްޓް ސާމްޕަލްތައް ޝައްކުކުރެވޭ

 .ންބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރު) ވޯކް އިންސްޓްރަކްޝަން(

 ނުހިމެނޭ ގައިމަތީ ހެދުމަށްފަހު އެގްޒޭމިނޭޝަން ފިޒިކަލް 6.1.3.2.6

 ޓެސްޓް ސާމްޕަލްތައް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށް މަސްތުވާއެއްޗެއް

 .އެނަލިސްޓް ކަނޑައަޅާ މެތަޑަކުންނެވެ ސީނިއަރ ކުރާނީ

) ގަޓިވްވަތަ ނެޕޮސިޓިވް ނު(ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ  ޕްރިސްމްޕްޓިވް 6.1.3.2.7

 .ންގައި ރެކޯޑުކުރުރކް ޝީޓްލެބޯރޓްރީ ޑެއިލީ ވަ

 

ޓެސްޓަށް ސާމްޕަލް ތައްޔާރު ) އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ(ކޮންފަރމޭޓްރީ   6.1.3.3

  ްކުރުނ

  ކޭސްވަރކް އެނަލިސްޓް :ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

  ލެބޯރޓްރީ ޓެކްނިޝަން :ވިޓްނެސް

ބިއްލޫރި ޓިއުބަކަށް، ސާމްޕަލްގެ ) 10ml( މިލިލީޓަރު ދިހަ 6.1.3.3.1

 1ނަމްބަރު ޖެހުމަށްފަހު،ކޮންފަރމޭޓްރީ ޓެސްޓް ހަދަން ނެގުނު 

މިލި ލީޓަރ  1.5ގެ ސާމްޕަލް އަޅާ، )1mg(މިލިގްރާމް 

)1.5ml(ުންގެ މެތަނޯލް ގައި ޑިޒޮލްވް ކުރ. 

 ބޭނުންކޮށްގެން) އިންސްޓްރަކްޝަން ވޯކް( މިކްސާރ ވޯޓެކްސް 6.1.3.3.2

 .ންކުރު މިކްސް

 ،ކޮށް) އިންސްޓްރަކްޝަން ވޯކް(  ސެންޓްރިފިއުޖް އެއަށްފަހު 6.1.3.3.3

 .މޭޓްރިކްސް ގެ ސުޕަރނޭޓްންޓް ނެގުން

މްޕަލް ވަޔަލްއެއްގައި ސާ ސާމްޕްލަރ އޮޓޯ މިލިލީޓަރުގެ ދެ 6.1.3.3.4

ގެ ނަންބަރުން ލޭބަލް ކުރުމަށްފަހު ސުޕަނޭޓަންޓް ސާމްޕަލް ސާމްޕަލް

  .ޅުންވަޔަލް އަށް އެ
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  ޓެސްޓް ހެދުން) އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ(ކޮންފަރމޭޓްރީ   6.1.3.4

  ކޭސްވަރކް އެނަލިސްޓް :ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

  ލެބޯރޓްރީ ޓެކްނިޝަން :ވިޓްނެސް

ޕްރިސަމްޕްޓިވް ޓެސްޓުން މަސްތުވާ އެއްޗަކަށް ޕޮސިޓިވް ވާ ކޮންމެ  6.1.3.4.1

ޓެސްޓް ހަދަން ) އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ(އެއްޗެއް ކޮންފަރމޭޓްރީ 

މިކަމުން އިސްތިސްނާ ވާނީ ހަމަ އެކަނިފިޒިކަލް    . ޖެހޭނެެއެވެ

 .ވަރައްވުރެ ލުއި ތަކެއްޗެވެއެގްޒެމިނޭޝަންގައި ބަރުދަން ބެލޭ 

 ކެލިބްރޭޝަން ޓެކްނިޝަން ލެބޯރޓްރީ ހަދަންފަށާނީ ސާމްޕަލް 6.1.3.4.2

 އެހެނިހެން އަދި، ހަދައި ޓެސްޓް ކޮންޓްރޯލް އަދި/ނުވަތަ

 .ހަދާނިމުނީމައެވެ ޗެކްސް މެއިންޓެނެންސް

އެސް .ޓެސްޓް ހަދާނީ އެމް) އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ( ކޮންފަރމޭޓްރީ 6.1.3.4.3

ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކޮށްގެން ސީނިަރ ވަރކް ސްޓޭޝަން 

 .އެނަލިސްޓް ހަދާ އެންމެ ފަހުން ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ މެތަޑުންނެވެ

ޓެސްޓުން އޯޕިއޭޓްސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ތަކެތި  ޕްރިޒަމްޓިވް 6.1.3.4.4

އިން އޯޕިއޭޓްސް މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް . އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ

 .ންކުރު

 ތަކެތި ޕޮޒިޓިވްވާ ށްއަ ކެނަބިސް ޓެސްޓުން ޕްރިޒަމްޓިވް 6.1.3.4.5

 ޓެސްޓް ބޭނުންކޮށްގެން މެތަޑް ކެނަބިސް އިން.  އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ

 .ންކުރު

ޕްރިޒަމްޓިވް ޓެސްޓުން އެމްފިޓަމިން އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ތަކެތި  6.1.3.4.6

އިން އެމްފިޓަމިން މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެން . އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ

 .ންޓެސްޓް ކުރު

 ތަކެތި ޕޮޒިޓިވްވާ އަށް ކޮކެއިން ޓެސްޓުން ޕްރިޒަމްޓިވް 6.1.3.4.7

 ޓެސްޓް ބޭނުންކޮށްގެން މެތަޑް ކޮކެއިން އިން. އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ

 .ންކުރު

 ބާވަތެއްގެ ނޫން މަސްތުވާތަކެތި މަތީގައިވާ ޓެސްޓުން ޕްރިޒަމްޓިވް 6.1.3.4.8

 އެތަކެތި ވެއްޖެނަމަ ޕޮޒިޓިވް އެއްޗަކައް މަސްތުވާ

 އެނަލިސްޓް ސީނިއަރ ކުރާނީ ޓެސްޓް އިން. އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ

 .މެތަޑްކުންނެވެ ކުރާ ޑެވެލޮޕް
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އެސް .މެތަޑް، އެމް. އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ ބޭނުންވާ ކުރަން ޓެސްޓް 6.1.3.4.9

ވަރކްސްޓެޝަންގެ ސިސްޓަމް ކޮންޓްރޯލް އިން އެކްޓިވޭޓް ކޮށް، 

ސީ މޮޑިއުލް .އެސް އިންސްޓްރުމަންޓްގެ ޖީ.އެމް.ސީ.ޖީ

 ދެން. އިކުއިލިބްރިއޭޓް ވެ ސްޓޭބިލައިސް ވަންދެން މަދުކުރާށެވެ

 .ް އަށް ލާށެވެ'އެކުއިސިޝަން މޯޑ'މޮޑިއުލް . އެސް.އެމް

 ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށް ތަކެތި މަސްތުވާ ބޭނުންވާ ކުރަން ޓެސްޓް 6.1.3.4.10

 ލޭބަލްކުރެވިފައިވާ ރަނގަޅަށް އަޅާފައިވާ ސޮލިއުޝަން ތަކެތީގެ

 8400) އަށް ރިފަރ ކުރޭ 4.3.3(ވަޔަލް  އޯޓޯސާމްޕްލަރ

ގެ ކޮންމެވެސް އެއް  99-0އޯޓޯސާމްޕްލަރ ގެ ވަޔަލް ޕޮސިޝަން 

މިގޮތުން އެއްފަހަރަކާ ހަދަން ބައިވަރު . ޕޮސިސޝަނަކަށް ލާށެވެ

އޯޓޯސާމްޕަލަރ އަށް . ސާމްޕަލްތަކެއް ބެޗް ކޮށްފައި ލެވިދާނެއެވެ

ލާ އިރު ލެބޯޓްރީ ޑެއިލީ ވަރކް ޝީޓް އިން ރިޗެކް ކުރަން 

 .ވާނެއެވެ

. ހުޅުވާށެވެ ލިސްޓެއް ސާމަޕްލް އައު އިން ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް 6.1.3.4.11

' ‘ dd/MM/YYYY ދޭނީ ނަމަކަށް ލިސްޓްގެ ސާމްޕަލް

 .ފޯމެޓަށެވެމި

 ޓައިޕް ނަންބަރުތައް ތަކުގައިވާ ވަޔަލް ލީ އަށް އޯޓޯސާމްޕަލަރ އަދި 6.1.3.4.12

ސާމްޕަލް ތަކުގެ  ގޮތަށް ގައިވާ އޯޓޯސާމްޕްލަރ އަދި. ކުރާށެވެ

 .ވަޔަލް ޕޮސިޝަން ޓައިޕް ކުރާށެވެ

 އިންޖެކްޓަރ އާގުޅޭ. އެސް.އެމް ތަކަކަށްވެސް ސާމްޕަލް ހުރިހާ 6.1.3.4.13

 .ކުރާށެވެ ސިލެކްޓް) 2 ޕޮސިޝަން( 2 ޕޯރޓް

 ފޯލްޑަރ ކުރާ ސްޓޯރ ފައިލް ޑޭޓާ ޓެސްޓްގެ ސާމްޕަލް ދެން 6.1.3.4.14

' ‘ dd/MM/YYYY ދޭނީ ނަމަކަށް ގެ ފޯލްޑަރ. ހަދާށެވެ

 .ފޯމެޓަށެވެމި

 ފެޝުމަށްޓަކަރ އޯޓޯމޭޝަން ޓެސްޓިންގެ ސާމްޕަލް އެއައްފަހު 6.1.3.4.15

 . ނީއެވެކުރާ ކޮލިކް ބަޓްންނަށް' ބިގިން'

 އެކްޓިވޭޓް މެތަޑް ޗެކްސް ޑެއިލީ ނިމުމުން އޯޓޯމޭޝަން ސާމްޕަލް 6.1.3.4.16

 ހުރި އޭގަރި ނަގާ އިން އޯޓޯސާމްޕްލަރ ވިޔަލްތައް ސާމްޕަލް، ކޮށް

ކު ސިންކަށް އަޅާ ފެނާއި އެ ސާފު ގިނައަދަދެއްގެ ސޮލިއުޝަންތައް

   . ނައްތާލާނީއެވެ
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އެސް ޓެސްޓްގެ ޑޭޓާ .އެމް.ސީ.މަސްތުވާތަކެއްޗައް ހަދާ ޖީ 6.1.3.5

  އެނަލިސިސް އަދި ޑޭޓާ އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން

  ކޭސްވަރކް އެނަލިސްޓް :ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

  ލެބޯރޓްރީ ޓެކްނިޝަން :ވިޓްނެސް

. އެސް.އެމް ފައިލް ޑޭޓާ ސާމްޕަލްގެ ކުރެވުނު ޓެސްޓް، އެސް.އެމް.ސީ.ޖީ 6.1.3.5.1

 ފައިލްގެ ޑޭޓާ ސާމްޕަލްގެ. ހުޅުހުވާށެވެ އިން ސޮފްޓްވެއަރ ރިވިއު

 .ނަންބަރެވެ ސާމްޕަލް ނަމަކީ

، ކޮށްފަ ސިލެކްޓް ކްރޮމަޓޯގްރާފް އައޮން ޓޯޓަލް އިން ޕަނަލް ސައިޑް 6.1.3.5.2

 ވާ އިލިއުޓް ސްޓޭންޑަރޑް ރެފެރެންސް ތަކެތީގެ މަސްތުވާ ކުރި ތަޙްލީލު

 .ނީއެެވެކުރާ ސިލެކްޓް އިން ވިންޑޯ ކްރޮމެޓޯގްރާމް ސެގްމެންޓް

 އެ ކޮށްފައި ކްލިކް ތަކަށް ޕީކް ހުންނަ ފެންނަން އިން ކްރޮމަޓޯގްރާމް 6.1.3.5.3

. ކުރާށެވެ ސަރޗް އިން ލައިބްރަރީ އެސް.އެމް ސްޕެކްޓްރާ މާސް ޕީކެއްގެ

 10 ފުރަތަމަ ލިސްޓްގައިވާ ހިޓް ކެމިކަލް ލިބޭ އިން ސަރޗް ލައިބްރަރީ

 .ންވާނެއެވެބަލަ ރަގަޅަށް ހިޓްސް

 .ބަލާށެވެ އެއްގޮތްތޯ އެއްޗާއި މަސްތުވާ ތަޙްލީލުކުރި ވެއިޓް މޮލެކިއުލަރ 6.1.3.5.4

 އާއި ޕެޓަރން ފްރެގްމެނޓޭޝަން ގައިވާ ސްޕެކްޓްރާ މާސް ސާމްޕަލްގެ 6.1.3.5.5

 . ނީއެވެއަޅާކިޔާ ޕެޓަރން ފްރެގަމެންޓޭޝަން ކެމިކަލްގައިވާ ރެފެރެންސް

 އަށްވުރެ 70%. ބަލާށެވެ ވުރެމަތިތޯ އަށް 70% ޕްރޮބަބިލިޓީ މެޗް 6.1.3.5.6

 މެޗް އިން ސަރޗް ނިސްޓް. ހަދާށެވެެ އެއް ސަރޗް' ނިސްޓް' ދަށްނަމަ

 ކެމިކަލް ރެފަރެންސް އެހެން ދަށްނަމަ އަށްވުރެ 70% ޕްރޮބަބިލިޓީ

 .ންވާނެއެވެފައްޓަ އަލުން އަޅާކިއުން އަކުން

 ސްޕެކްޓްރާ މާސް ރެފެރެންސްގެ އާއި ސާމްޕަލް އިން ސަރޗް ނިސްޓް 6.1.3.5.7

 . ންވާނެއެވެކުރަ ފާހަގަ ތަފާތުކަން/އެއްގޮތްކަން ގައިވާ

 ސާމްޕަލް، ދިއުމަށްފަހު އަނބުރާ ލިސްޓަށް ހިޓް ސަރޗްގެ ލައިބްރަރީ 6.1.3.5.8

 ކުއޮންޓިޓޭޝަން އަދި އައޮންސް ކުއޮލިފިކޭޝަން ސްޕެކްޓްރާގެ

 އެބަންޑަންސްގަތޯ ހުންނަންވާ ހުރީ އެއައޮންތައް އަދި ހުރިތޯ އައޮންސް

 . އެވެބަލާށީ އެހީގައި ފޮތެެއްގެ ސްޕެކްޓްރާ އެސް.އެމް މެނުއަލްކޮށް
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 މަސްތުވާއެއްޗެއްކަން/ އެއް ކެމިކަލް ކޮން ޕީކަކީ ކްރޮމަޓޯގްރާމް 6.1.3.5.9

. ކުރާށީއެވެ ލޭބަލް ނަމުން ޗެއްގެއެއް މަސްތުވާ އެ އެޕީކެއް ޔަގީންވުމުން

 . ނީއެވެކުރާ ލޭބަލް ގައިވެސް ސްޕެކްޓްރާ މާސް އޭގެ އަދި

 އައިޑެންޓިފައި މިގޮތުން ޕީކްތަކެއް ހުރިހާ ހިމެނޭ ކްރޮމެޓޯގްރާމްގައި 6.1.3.5.10

 . އެވެކުރާށީ

 މާސް ޕީކްތަކުގެ ހިމެނޭ މަސްތުވާތަކެތި އާއި ކްރޮމެޓޯގްރާމް އެއަށްފަހު 6.1.3.5.11

 ޕްރިންޓްކުރާނީ. ކުރާށެވެ ޕްރިންޓް ގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ ސްޕެކްޓްރާ

 .ކޮޕީއެވެ 2 ކުރާނީ ޕްރިންޓް. ފައިލްގައެވެ ސްޕޫލަރ ބޭނުންކުރާ މިހާރު

 އޭރިއާ ޕީކްތަކުގެ ކޮށްފައި ސިލެކްޓް ކްރޮމެޓޯގްރާމް އައޮން ޓޯޓަލް 6.1.3.5.12

 ލިސްޓް ޕީކް ލިބޭ ކުރުމުން އިންޓެގްރޭޓް. ކުރާށެވެ އިންޓެގްރޭޓް

 ލޯކަލް ނަމަ ނުހިމެނޭ ޕީކެއް ކުރެވުން އައިޑެންޓިފައި ކުރިން . އެވެބަލާށީ

 ޕީކް، ޓެންޖެންޓް، ސެންސިޓިވިޓީ ސްލޯޕް، ވިޑްތް ޕީކް( ޕެރަމީޓަރސް

 ގެންނާނީ ބަދަލެއް މިކަހަލަ. ކުރާށެވެ އެޑްޖަސްޓް) ލޮކް ވިޑްތް

 ޕީކެ ކުރާނީ މަސައްކަތް. މަތިންނެވެ ލަފާ އެނަލިސްޓްގެ ސީނިއަރ

 .ނުގެނައުމަށެވެ ބަދަލު ބޮޑަށް ވީހާވެސް ލިސްޓަށް

 .ކުރާށެވެ ފާހަގަ ތައް ޕަރސެންޓެޖް އޭރިއާ ޕީކްތަކުގެ ލިސްޓްގައިވާ ޕީކް 6.1.3.5.13

 ބޭނުންކުރާ މިހާރު ޕްރިންޓްކުރާނީ. ކުރާށެވެ ޕްރިންޓް ލިސްޓް ޕީކް ދެން 6.1.3.5.14

 .ކޮޕީއެވެ 2ޕްރިންޓް ކުރާނީ . ރ ފައިލްގައެވެސްޕޫލަ

 

) ކުޑަކަމުދާތަކެތި، ލޭ(މަސްތުވާތަކެތީގެ އަސަރު ހުރިތޯ ބެލުމަށް ބޮޑީ ފްލުއިޑްސް  6.2

 ތަޙްލީލުކުރުން
  

  ހެދުންޑްރަގް ޓެސްޓް ޕެނަލް - މަލްޓި. އޭ.އޯ.ޑީ 6.2.1

  ކޭސްވަރކް އެނަލިސްޓް :ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

  ލެބޯރޓްރީ ޓެކްނިޝަން :ވިޓްނެސް

 ރޫމް ޕެނަލް ޓެސްޓް ސީލްކޮށްފައިވާ ޔޫރިންދަޅާއި ބޭނުންވާ ތަޙްލީލުކުރަން 6.2.1.1

 .ގެންނާށެވެ އަށް) 300C-15( ޓެމްޕެރޭޗަރ

 .ބަހައްޓާށެވެ) ސަރފަސް ފޮލެޓް( މަތީ ތަނެއްގެ ހަމަ ދަޅު ޔޫރިން 6.2.1.2

 ޔޫރިން ޕައުޗުންނަގާ ޕެނަލް ޓެސްޓް ބްރޭކްކުރުމަށްފަހު ސީލް ޔޫރިންދަޅުގެ 6.2.1.3

 .ދަޅުގެ ތެރެއަށް އިންސަރޓް ކުރުން
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މިނިޓް ވުމުން  10. މިނިޓްވީމައެވެ 5 ބަލާނީ ނަތީޖާ. ފައްޓާށެވެ ޓައިމަރ 6.2.1.4

 ންފެންނަން ހުންނަ ނަތީޖާ އިންޓަރޕްރިޓް ނުކުރު

 .ރޮނގުތަކުންނެވެ އުފެދޭ މަތީ ނަލްޕެ ކުރާނީ އިންޓަރޕްރިޓް ޕެނަލް ޓެސްޓް 6.2.1.5

ގައި )C(ގައި އަދި ޓެސްޓް ރީޖަން )T( ރީޖަން ކޮންޓްރޯލް ވާނީ ނެގަޓިވް 6.2.1.6

މިއިން ދޭހަވަނީ ޑިޓެކްޓެ ކުރެވޭ ވަރަށް މަސްތުވާތަކެތި . ރޮނގު ހުރުމުންނެވެ

 .ނެތްކަމެވެ

ގައި ރޮނގު ހުރެފަ ޓެސްޓް ރީޖަން )T( ރީޖަން ކޮންޓްރޯލް ވާނީ ޕޮސިޓިވް 6.2.1.7

)C(ެމިއިން ދޭހަވަނީ ޑިޓެކްޓެ ކުރެވޭ ވަރަށް . ގައި ރޮނގު ނުހުރުމުންނެވ

 .މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމެވެ

މިއިން . ގައި ރޮނގު ނުހުރުމުންނެވެ)T( ރީޖަން ކޮންޓްރޯލް ވާނީ އިންވެލިޑް 6.2.1.8

ދޭހަވަނީ ބޭނުންވާ ވަރަށް ސާމްޕަލް ނެތްކަން، ނުވަތަ ޓެސްޓް ޕެނަލް ގެ 

އައު . ވަތަ ޔޫރިން އަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމެވެނު، މައްސަލައެއްވާކަން

އަދިވެސް އިންވެލިޑް ވާނަމަ . ކުރަންވާނެއެވެޕެނަލް އަކުން އަލުން ޓެސްޓް 

މިވެސް އިންވެލިޑް ވެއްޖެނަމަ . އެހެން ލޮޓެއްގެ ޕެނަލް އަކުން ޓެސްޓް ކުރާށެވެ

 .އަލުން ޔޫރިން ސާމްޕަލް ނަގަންވާނެއެވެ

  

  ހެދުން ޓެސްޓް އެސޭ އެމިޓް) އެނަލއައިޒަރ ކެމިސްޓްރީ( ކުއޮންޓިޓޭޓިވް- ސެމީ  6.2.2

  ކޭސްވަރކް އެނަލިސްޓް :ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

  ލެބޯރޓްރީ ޓެކްނިޝަން :ވިޓްނެސް

ޓެސްޓުންމަސްތުވާ އެއްޗަކަށް ޕޮސިޓިވް ވާ ކޮންމެ ޔޫރިނެއް  ޕެނަަލް ޑްރަގް 6.2.2.1

އަދި އޭގެ . ހަދަންވާނެއެވެއެސޭ ޓެސްޓް ) EMIT(ކުއޮންޓިޓޭޓިވް އެމިޓް - ސެމީ

އިތުރުން ލޭ، ގެސްޓްރިކް ޖޫސް ފަދަ ބޮޑީ ފްލުއިޑްސްވެސް މި ޓެސްޓް ހަދަން 

 .ވާނެއެވެ

 ފަހުން އެންމެ ހަދާ އެނަލިސްޓް ސީނިއަރ ހަދަންވާނީ ޓެސްޓް ސާމްޕަލް 6.2.2.2

 .މެތަޑުންނެވެ ވެލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ

 އަދި/ނުވަތަ ކެލިބްރޭޝަން ޓެކްނިޝަން ލެބޯރޓްރީ ހަދަންފަށާނީ ސާމްޕަލް 6.2.2.3

މެއިންޓެނެންސް ޗެކްސް  އެހެނިހެން އަދި، ހަދައި ޓެސްޓް ކޮންޓްރޯލް

 .ހަދާނިމުނީމައެވެ

 . ންވާނެއެވެގެންނަ އަށް) 300C-15( ޓެމްޕެރޭޗަރ ރޫމް ސާމްޕަލް 6.2.2.4
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އަޅައި ސާމްޕަލްގެ ) 3ml( ލީޓަރ މިލި 3 ސާމްޕަލްގެ ތިއުބަކަށް ސާމްޕަލް 6.2.2.5

 .ނީއެވެނަންބަރުން މާކުކުރާ

 އިން ސޮފްޓްވެއަރ އެނަލައިޒަރގެ ކެމިސްޓްރީ ކްލިނިކަލް ޓްވިން-ވީވާ 6.2.2.6

 . އެވެސާމްޕަލް ޕޭޖް ސިލެކްޓް ކުރާށީ ރިކުއެސްޓް

 ސާމްޕަލް އަދި. ނަންބަރުޖަހާށެވެ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ގެ. ޑީ.އައި ސާމްޕަލް 6.2.2.7

 . ނީއެވެކުރާ ސިލެކްޓް ޓެސްޓް އިން މެނިއު ޑައުން- ޕުލް ޓައިޕް

 ބޭނުންވާ) ބަލަން ހުރިތޯ އަސަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ( ތަޙްލީލުކުރަން 6.2.2.8

މިގޮތުން އޯޕިއެޓްސް، . ސިލެކްޓްކުރާށެވެ ލިސްޓުން މަސްތުވާތަކެތި

ބެންޒޯޑައެޒަރޕީން، އެމްފެޓަމީން، އީތައިލް އެލްކަހޮލް ، )ކެނަބިސް.(ސީ.އެޗް.ޓީ

ން އެއްފަހަރަކާ މިގޮތު. ކޮންމެހެން ސިލެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ) ބަނގުއާވި(

ރިކުއެސްޓް ނިއު . ހަދަން ބައިވަރު ސާމްޕަލްތަކެއް ބެޗް ކޮށްފައި ލެވިދާނެއެވެ

ސާމްޕަލް ބަޓްން އަށް ކްލިކް ކޮށްލާފައި އައު ސާމަޕްލެއްގެ ޓެސްޓް 

 .ޕެރަމީޓަރސް ޑިފައިން ކުރެވޭނެއެވެ

 ހުރިހާ ލިސްޓްގަހުރި ސާމްޕަލް ގޮސް ޕޭޖަށް ހޭންޑްލިންގް ސާމްޕަލް 6.2.2.9

 ޔެލޯވުމާއެކު. ކުރާށެވެ ކްލިކް އަށް އެންޓަރ ކުލަވަންދެން ޔެލޯ ނަންބަރުތަކެއް

 .ފެންނާނެއެވެ ޕޮސިޝަން ސާމްޕަލް

 ތިއުބްތައް ސާމްޕަލް އެއްގޮތަށް ޕޮސިޝަންތަކާއި ލިސްޓުގައިވާ ސާމްޕަލް 6.2.2.10

 . އެވެއަޅާށީ އަށް ރޯޓަރ ސާމްޕަލް

 . އެވެއޮބާލާށީ އަށް ބަޓްން މެޝަރމެންޓް ސްޓާޓް 6.2.2.11

 ނަތީޖާ ޓެސްޓް ސާމްޕަލްތަކުގެ ނިމުމުން މެޝަރމެންޓް މްޕަލްސާ 6.2.2.12

 . އެވެކުރާށީ އިންޓަރޕްރިޓް

 . އެވެނަގާށީ ތައް ސާމްޕަލް އެއަށްފަހު 6.2.2.13

  

  

  އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން ޑޭޓާ އަދި އެނަލިސިސް ޑޭޓާ ޓެސްޓްގެ އެސޭ އެމިޓް 6.2.3

  ކޭސްވަރކް އެނަލިސްޓް: ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

  ޓެކްނިޝަންލެބޯރޓްރީ : ވިޓްނެސް

 އިން ސޮފްޓްވެއަރ އެނަލައިޒަރގެ ކެމިސްޓްރީ ކްލިނިކަލް ޓްވިން-ވީވާ 6.2.3.1

 . ނީއެވެކުރާ ސިލެކްޓް ޕޭޖް ސާމްޕަލްސް އިވެލުއޭޓް
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 ލުކުރެވުނުތަޙްލީ ވަކިވަކިން ސިލެކްޓްކޮށް ނަތީޖާ ޓެސްޓް ބޭނުންވާ 6.2.3.2

ބަނގުއާވި ، ng/ml( ކޮންސެންޓްރޭޝަން ދީފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗައް

mg/dl(  ެކޮންސެންޓްރޭންތައްވަނީ ކެލިބްރޭޝަން ޑޭޓާއިން  . ބަލާށީއެވ

. އެނގޭ އެކްސްޕެކްޓެޑް ރޭންޖުގައިނަމަ ޓެސްޓް ރިސަލްޓް އެކްސެޕްޓް ކުރާށެވެ

'INFO ' ަދައްކާ ވަކި މަސްތުވާތަކެތީގެ ނަތީޖާއަށް ކްލިކްކުރުމުން ފެންނ

ނުވަތަ ރިޖެކްޓް . ށެވެސްޓޭޓްމެންޓަށް ބިނާކޮށް ރިސަލްޓް އެކްސެޕްޓް ކުރާ

 .ނުވަތަ އަލުން މެޝަރކުރަން ޖައްސާށެވެ. ކުރާށެވެ

6.2.3.3 'SAMHSA  'ްވަކި  ކިޓްތަކުގައި އެސޭ އެމިޓް ދަޝުން ގެ ގައިޑްލައިންސ

) ކޮންސެންޓްރޭޝަން(އޯފް ލެވެލް - މަސްތުވާތަކެއްޗަކަށް ދެވިފައިވާ ކަޓް

މަށް ޕޮސިޓިވް އަށްވުރެ މަތިވާނަމަ މަސްތުވާތަކެއްޗެއްގެ އަސަރު ހުރިކަ

އަށްވުރެ ދަށްވާނަމަ ) ކޮންސެންޓްރޭޝަން(އޯފް ލެވެލް - ކަޓް. ރިސަލްޓް ދޭށެވެ

 . މަސްތުވާތަކެއްޗެއްގެ އަސަރު ނެތްކަމަށް ނެގަޓިވް ރިސަލްޓް ދޭށެވެ

 ކޮޕީ 2 ރިޕޯރޓްގެ ރިސަލްޓް ޓެސްޓްތަކުގެ ކުރެވުނު ސާމްޕަލްއަށް 6.2.3.4

 .ރަންވާނެއެވެޕޮރިންޓްކު

 
 

  ތަޙްލީލުކުރުން ބެލުމަށް ހުރިތޯ އަސަރު މާއްދާތަކުގެ ހިފާފަދަ އަލިފާން  6.3

  އެސް ޓެސްޓަށް ސާމްޕަލް ތައްޔާރު ކުރުން.އެމް.ސީ.ޖީ/އީ.އެމް.ޕީ.އެސް 6.3.1

  ކޭސްވަރކް އެނަލިސްޓް :ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

  ލެބޯރޓްރީ ޓެކްނިޝަން :ވިޓްނެސް

ބޭޓަރު މަތިބާރުކުރުމަށްފަހު އިންކިއުރަނގަޅަށް  ދަޅު އަޅާފައިވާ ސާމްޕަލް 6.3.1.1

 20ގައި ) 700C(ޑިގްރީސް ސެލްސިއަސް 70ގައި ) ވޯކްއިންސްޓްރަކްޝަން(

 . އެވެމިނެޓްސް ވަންދެން އިންކިއުބޭޓް ކުރާށީ

ފައިބަރ . އީ.އެމް.ޕީ.ބެހެއްޓުމަށްފަހު އެސް މިނެޓް 20 އިންކިއުބޭޓަރުގައި 6.3.1.2

ކޮށްފައި ދަޅުގެ ތެރޭގައިވާ ދަޅުގެ މަތިގަނޑުގައިވާ ސެޕްޓާ ޕަންކްޗަރ 

މިނެޓް ވަންދެން  20ހެޑްސްޕޭސް އަށް އިންސާރޓް ކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް 

  . އެވެޑިގްރީސް ސެލްސިއަސް ގައި އިންކިއުބޭޓް ކުރާށީ 70
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  ތަޙްލީލުކުރުން ކެމިކަލްސް ބާވަތްބާވަތުގެ އެކި ގޮތްނޭނގޭ 6.4

ތަޙްލީލުކުރާނީ ސީނިއަރ އެނަލިސްޓް ޑެވެލޮޕް ކުރާ ގޮތްނޭނގޭ އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ ކެމިކަލްތައް 

މިފަދަ ތަކެތި ތަޙްލީލުކުރުމަށްފަހު ތަޙްލީލާއި ގުޅޭ ޚާއްސް ރިޕޯޓެއް . އެނަލިޓިކަލް މެތަޑް ތަކުންނެވެ

  .އިޝޫކުރެވޭނެއެވެ

  ރިޕޯޓްކުރުން ތަޙްލީލު 6.4.1

  ކުރުން ތައްޔާރު ރިޕޯޓް ތަޙްލީލު 6.4.1.1

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް :ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

  ލެބޯރޓްރީ ޓެކްނިޝަން :ވިޓްނެސް

 ތައްޔާރުކުރާނީއެނަލިސްޓް ނަތީޖާ ތަކެތީގެ ލުކުރިތަޙްލީ 6.4.1.1.1

އިންސްޓްރޫމެންޓް  އާއި ވޯރކްޝީޓުގަ ލެބޯރޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

އެތަކެތީގެ ނަތީޖާތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ . ރިޕޯރޓް ބަލައިގެންނެވެ

 .ގޮތަށެވެ

 ރިޕޯރޓް ޑްރަގް ނަމަ ތަކެތި ކުރެވޭ ޝައްކު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް 6.4.1.1.2

ގައި ) DCL-R-03/DR Rev. No. 00(ރެޖީސްޓަރު  އިޝޫ

އަދި . ލިޔުމަށްފަހު ރިޕޯރޓް ނަމްބަރެއް ވޯކްޝީޓަށް ދޭށެވެ

ލު ރިޕޯރޓް ފޯމެޓުގައި ނަތީޖާ ތަޙްލީކޮމްޕިއުޓަރުގައިވާ ލެބޯރޓްރީ 

ރޓް އިޝޫ ރެޖީސްޓަރުގެ ނަމޫނާ ޑްރަގް ރިޕޯ. ޓައިޕް ކުރާށެވެ

 .ގައި އެވަނީއެވެ 03ޖަދުވަލު 

 ތުހުމަތުކުރެވޭމީހުންގެ ބޭނުންކުރާމަށް މަސްތުވާތަކެތި 6.4.1.1.3

 ހުރިތޯބެލުމަށް އަސަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ހަށިގަނޑުގަނޑުގައި

-DCL(ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނަމަ ޔޫރިން ރިޕޯރޓް އިޝޫ ރެޖީސްޓަރު 

R-03/UR Rev. No. 00 ( ްގައި ލިޔުމަށްފަހު ރިޕޯރޓ

އަދި ކޮމްޕިއުޓަރުގައިވާ ލެބޯރޓްރީ . ނަމްބަރެއް ވޯކްޝީޓަށް ދޭށެވެ

ޔޫރިން . ލު ރިޕޯރޓް ފޯމެޓުގައި ނަތީޖާ ޓައިޕް ކުރާށެވެތަޙްލީ

ގައި  04ރިޕޯރޓް އިޝޫ ރެޖީސްޓަރު ގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 

 .އެވަނީއެވެ

 ގެނެވޭތަކެތި ތޯބެލުމަށްހުރި އަސަރު މާއްދާތަކުގެ ހިފާފަދަ އަލިފާން 6.4.1.1.4

 ނަމަ ފަދަތަކެތި ކެމިކަލް ބާވަތްބާވަތުގެ އެކި ގޮތްނޭނގޭ އަދި
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 DCL-R-03/DR( ރެޖީސްޓަރު އިޝޫ ރިޕޯރޓް މިސެލޭނިއަސް

Rev. No. 00 ( ްގައި ލިޔުމަށްފަހު ރިޕޯރޓް ނަމްބަރެއ

ލު ތަޙްލީއަދި ކޮމްޕިއުޓަރުގައިވާ ލެބޯރޓްރީ . ވޯކްޝީޓަށް ދޭށެވެ

މިސެލޭނިއަސް . މެޓުގައި ނަތީޖާ ޓައިޕް ކުރާށެވެރިޕޯރޓް ފޯ

ގައި  05ރިޕޯރޓް އިޝޫ ރެޖީސްޓަރުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 

 .އެވަނީއެވެ

 ނިމުމުން ޓައިޕްކޮށް ކޮޕީ 2 ގެ ރިޕޯރޓް ލުތަޙްލީ ލެބޯރޓްރީ 6.4.1.1.5

ލު ތަޙްލީއައުޓް ތައް އެޓޭޗް ކުރުމަށްފަހު  ޕްރިންޓް މެޝިން

. ހާސިރުވެ ހުރިމީހާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެލުކުރިއިރު ތަޙްލީކުރިމީހާ، 

ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޔުނިޓްހެޑް ރިޕޯރޓް ބެލުމަށްފަހު ސޮއިކުރަން 

 .ވާނެއެވެ

 ގޮތުގައި ރެކޯރޑްސްގެ އިންޓަރނަލް ކޮޕީ 1 ރިޕޯޓްގެ 6.4.1.1.6

 .ފައިލްކުރާށެވެ

ގައި  6ް ގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލް "ރިޕޯރޓ ލުތަޙްލީ ލެބޯރޓްރީ" 6.4.1.1.7

 .އެވަނީއެވެ

 

  ކުރުންޙަވާލު ތަކެތި ރިޕޯޓާއި ތަޙްލީލު 6.4.1.2

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް :ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

 ތައްޔާރުވިކަން ރިޕޯރޓް ކުރިފަރާތައްޙަވާލު ތަކެތި ތަހުލިލުކުރަން 6.4.1.2.1

ތަކެތި  ރިޕޯރޓާއިއެކެ އައުމުން ބަލާ ރިޕޯރޓް އަދި. އަންގާށެވެ

މިގޮތަށް . ކުރާށެވެޙަވާލުއަދި ޗެއިންއޮފް ކަސްޓަޑީވެސް 

ކުރާނީ ކުޑަކަމުދާ ތަކެއްޗާއި، ލޭ، އަދި ހަށިގަނޑުން ނެގޭ ޙަވާލު

 .ސާމްޕަލްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެއްޗެވެ

 ސާމްޕަލްތައް ނެގޭ ހަށިގަނޑުން އަދި، ލޭ، ތަކެއްޗާއި ކުޑަކަމުދާ 6.4.1.2.2

ކުރަން އެދިފައި ނުވާނަމަ ސާމްޕަލްތައް  ސްޓޯރ ވަކިމުއްދަތަކަށް

 .އޮޓޯކްލޭވް ކުރުމަށްފަހު ނައްތާލާށެވެ
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   އޭ ލެބޯރޓްރީ.އެން.ޑީ .7
 

އިން ބަލާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގައި ހޯދޭ މާއްދީ ހެކީގެ ތެރެއިން  ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

ށް ތަރައްޤީކޮޑޭޓާބޭސް  އޭ.އެން.ޑީ ދިވެހިރާއްޖޭގެއޭ އަށް ތަޙްލީލުކުރުމާއި، .އެން.އޭ އެކުލެވޭ ހެކި ޑީ.އެން.ޑީ

  .ޞަދެވެދެމެހެއްޓުމަކީ މިޔުނިޓުގެ މަޤް

   މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު

 .ޕްރޮފައިލް ޖެނެރޭޓް ކުރުން. އޭ.އެން.ހެކިން ޑީ. އޭ.އެން.ބައޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ ޑީ .1

 .ތައްޔާރުކުރުން ރިޕޯރޓް އަޅާކިޔާ ޕްރޮފައިލްތައް އޭ.އެން.ޑީ .2

 .ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުންޑޭޓާބޭސް . އޭ.އެން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑީ .3

 . ތަޙުލީލުކުރުން ހެކި ބައޮލޮޖިކަލް ބާވަތްބާވަތުގެ އެކި ގޮތްނޭނގޭ .4

 

  ކުރުން ޖެނެރޭޓް ޕްރޮފައިލް އޭ.އެން.ޑީ ހެކިން އޭ.އެން.ޑީ ނުވަތަ ބައޮލޮޖިކަލް 7.1
 

-DNA-F) (01ޖަދުވަލު ( ފޯމު އެނަލިސިސް އޭ.އެން.ޑީ ތަކެތި ގެނެވޭ ތަޙްލީލުކުރަން 7.1.1

01/RDA Rev No.01( ްޗެއިން ،އެސް ގެ އެވިޑެންސް ކަލެކްޝަން ފޯމް ސެޓް.ޕީ.އާއި އެމ-

ތަކެތީގެ ލިސްޓް ތަފްސީލާއެކު އެނަލިސިސް ރިކުއެސްޓް . ވާށެވެޙަވާލުކަސްޓަޑީ އާއިއެކު - އޮފް

އަދި ލިސްޓް އޮފް އެވިޑެންސް ) DNA-R-01/AR Rev No.00) (02ޖަދުވަލު (ރެޖިސްޓަރ 

  . ގައި ރެކޯރޑް ކުރާށީއެވެ) DNA-F-02/LOE Rev No.00(ފޯމް  

 DNA-WI-02/DNAI( އޭ.އެން.ޑީ އޮފް އައިސޮލޭޝަން ފޮރ އިންސްޓްރަކްޝަން ވަރކް 7.1.2

Rev No.00 (ީއޭ.އެން.އަދި ވަރކް އިންސްޓްރަކްޝަން ފޮރ ކުއޮންޓިފިކޭޝަން އޮފް ޑ .

)DNA-WI-03/QUA Rev No.00 ( އަދި ވަރކް އިންސްޓްރަކްޝަން ފޮރ

އަދި ވަރކް ) DNA-WI-04/AMP Rev No.00(އޭ .އެން.އެމްޕްލިފިކޭޝަން އޮފް ޑީ

-DNA-WI(ް އިންސްޓްރަކްޝަން ފޮރ ކެޕިލަރީ އިލެކްޓްރޯފޮރީސިސް އެންޑް ޑޭޓާ ކަލެކްޝަނ

05/CED RevNo.00 (ިޑީ ވަރޝަން .އަދި ވަރކް އިންސްޓްރަކްޝަން ފޮރ ޖީންމެޕަރ އައ

3.2 )DNA-WI-06/GMID Rev No.00(ަތަކެތި ތަކެތި ތަޙްލީލުކުރާށީއެވެ އިވާ ގޮތައްގ. 

 .މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ވޯކްއިންސްޓްރަކްޝަންތައް ތިރީގައިވާނެއެވެ

 ރިޕޯރޓް އެނަލިސިސް އޭ.އެން.ޑީ މައްޗަށް ތަކުގެ ޕްރޮފައިލް އޭ.އެން.ޑީ ލިބިފައިވާ ތަކެތިން 7.1.3

)DNA-F-04/DAR Rev No.00 (ަައްޔާރުކޮށް ރިޕޯރޓް ދޫކުރާށީއެވެތ . 

 DNA-F-01/RDA Rev(ފޯމު  އެނަލިސިސް އޭ.އެން.ޑީ ތަކެތި ގެނެވޭ ތަޙްލީލުކުރަން 7.1.4

No.00 ( ްއަދި ޑިސްޕޮޒިޝަން އޮފް އެވިޑެންސް ފޯމ)DNA-F-08/DIS Rev No.00 (

  . އެވެގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަޙްލީލުކުރަން ގެނެވުނު ތަކެއްޗާއިމެދު އަމަލުކުރާށީ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  150 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 
 

 އޭ.އެން.ޑީ އޮފް އައިސޮލޭޝަން ފޯރ އިންސްޓްރަކްޝަން ވާރކް 7.2
 

 އަދި. ހަދާށެވެ ކެރެކްޓަރައިޒޭޝަން ފިޒިކަލް ހެކީގެ މާއްދީ ބެލެވޭ ހުރިކަމަށް އޭ.އެން.ޑީ 7.2.1

 ނުވަތަ ހުރި ތަކެތި ކުޅުފަދަ އަދި މަނި، ލޭ ހަދައިގެން ޓެސްޓް ޕްރިޒަމްޓިވް ޑީ.އައި.އެސް.އާރު

 . އެވެކުރާށީ އައިޑެންޓިފައި ތަންތަން ހޭކިފައިވާ

 ސެލްތައް/  ޓިޝޫ އަޅައިގެން ޕްރޮޓިނޭޒްކޭ ތެންމާ ބަފަރގައި ލައިސިސް ސާމްޕަލް ކުރާ އައިސޮލޭޓް 7.2.2

 . އެވެހަލާކުކޮށްލާށެ

 . ކުރާށެވެ ބައިންޑް އޭ.އެން.ޑީ މެމްބްރައިންގައި އެކޮލަމްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮލަމްސް މިނީސްޕިން 7.2.3

 . އެވެކުރާށީ ޕިއުރިފައި އޭ.އެން.ޑީ ބޭނުންކޮށްގެން ބަފަރ ވޮޝް ކޮލަމްތަކާއި 7.2.4

  . އެވެކުރާށީ ފްރީޒް ގައި -25 ސާމްޕަލްތައް އޭ.އެން.ޑޭ ކޮށްފައިވާ ސޮލޭޓްއައި 7.2.5

  

 އޭ.އެން.ވަރކް އިންސްޓްރަކްޝަން ފޯރ ކުއަންޓިފިކޭޝަން އޮފް ޑި 7.3
 

 . އެވެސްޓޯރޭޖުން ނަގައި ފިނިކަން ކަނޑުވާށީރިއެކްޝަން މިކްސް އަދި ޕްރައިމަރ މިކްސް،  7.3.1

 . އެވެކުރާށީ ތައްޔާރު މިކްސް ރިއެކްޝަން ގޮތަށް ތިރީގައިވާ 7.3.2

 

  )µl(ވޮލިއުމް   

  12.5  ރިއެކްޝަން މިކްސް

  10.5  ޕްރައިމަރ މިކްސް

  23  މިކްސްގެ ޖުމްލަ ވޮލިއުމް 

  

 . އެވެމިކްސް އަޅާށީގެ ރިއެކްޝަން  µl23ވެލް ޕްލޭޓްގެ ޓިއުބުތަކަށް  96އޮޕްޓިކަލް  7.3.3

7.3.4 µl2 ްފައިނަލް. އަޅާށެވެ ތަކަށް ވެލް ރިއެކްޝަން ސާމްޕަލްތައް އޭ.އެން.ޑީ އައިސްލޭޓެޑ 

 .އެވެ µl25 ވޮލިއުމަކީ ރިއެކްޝަން

 ރިއަލް 7500 ކުރުމަށްފަހު ބަންދު އަޅާ ފިލްމު އެޑްހިސިވް އޮޕްޓިކަލް ޕްލެޓް އާރު.ސީ.ޕީ 7.3.5

 . އެވެއެބްސޮލިއުޓް ކޮންޓިފިކޭޝަން މެތޮޑު ފައްޓާށީ ސިސްޓަމަށްލުމަށްފަހު އާރު.ސީ.ޕީ ޓައިމް

 ބޭނުންކޮށްގެން ސޮފްޓްވެއަރ ޑިޓެކްޝަން ސީކްއެންސް ނިމުމުން އެމްޕްލިފިކޭޝަން 7.3.6

 . އެވެހޯދާށީ ގައި ކޮންސެންޓްރޭޝަން ސާމްޕަލްތަކުގެ އޭ.އެން.ޑީ އައިސޮލައިޓެޑް

  
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  151 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އޭ.އެން.އެމްޕްލިފިކޭޝަން އޮފް ޑީވަރކް އިންސްޓްރަކްޝަން ފޯރ  7.4
  

 ފިނިކަން ނަގައި ފްރީޒް ޕޮލިމަރޭޒް އޭ.އެން.ޑީ، މިކްސް ޕްރައިމަރ، މިކްސް ރިއެކްޝަން 7.4.1

 . އެވެކުރާށީ ވޯޓެކްސް ކަނޑުވާ

 

 . އެވެކުރާށީ ތައްޔާރު މިކްސް ރިއެކްޝަން ގޮތަށް ތިރީގައިވާ 7.4.2

  
 

  )µl(ވޮލިއުމް   

  9.0  ރިއެކްޝަން މިކްސް

  5.5  މިކްސްޕްރައިމަރ 

  0.5  އޭ ޕޮލިމަރޭޒް.އެން.ޑީ

  15  މިކްސްގެ ޖުމްލަ ވޮލިއުމް 

 

 

 

 . އެވެގެ ރިއެކްޝަން މިކްސް އަޅާށީ µl15 ޓިއުބުއަކަށް އާރު.ސީ.ޕީ ކޮންމެ 7.4.3

 

އާއި ދެމެދުގެ ކޮންސެންޓްރޭޝަން  µl/ng0.05އާއި  µl/ng0.125 ސާމްޕަލްތައް އޭ.އެން.ޑީ 7.4.4

 .އެވެ µl25ފައިނަލް ރިއެކްޝަން ވޮލިއުމަކީ . އާރު ޓިއުބަށް އަޅާށެވެ.ސީ.ޕީ µl10ގައި 

 

 ސިސްޓަމަށްލުމަށްފަހު އާރު.ސީ.ޕީ 9700 އެޅުމަށްފަހު ކެޕް ޓިއުބުތަކުގައި އާރު.ސީ.ޕީ 7.4.5

 . އެވެފައްޓާށީ މެތޮޑު އެމްޕިލިފިކޭޝަން

 

 40C ކުރާނަމަ ސްޓޯ މުއްދަތަކަށް ކުރު އަށްވުރެ ދެހަފްތާ ނިމުމުން އެމްޕްލިފިކޭޝަން 7.4.6

 . އެވެގައި ބަހައްޓާށީ -0C25ދެހަފްތާ އަށްވުރެ ގިނަނަމަ . ބަހައްޓާށެވެ

  

  

  

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  152 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ކަލެކްޝަން ޑޭޓާ އެންޑް އިލެކްޓްރޯފޮރީސިސް ކެޕިލަރީ ފޯރ އިންސްޓްރަކްޝަން ރކްވަ 7.5
 

އަދި . ފްރީޒަރުންނަގާ އައިސްކަންފިލުވާށެވެ 250C- އެލިކުއޮޓެއް ފޯރމަމައިޑްގެ ޑައި-ހައި 7.5.1

އެމް އަދި .ޕީ.އާރް 1400މިނިޓްވަންދެން  5ޓިއުބެއް  500ލިޒް -ޖީންސްކޭން

 .ންރޫމްތޓެމްޕަރޭޗަރގައި މިކްސްކުރު

 

  .ންތައްޔާރުކުރު މިކްސް ގޮތަށް ތިރީގައިވާ 7.5.2
 

  )µl(ވޮލިއުމް   

  8.5  ޑައި ފޯރމަމައިޑް-ހައި

  0.5  500ލިޒް -ޖީންސްކޭން

އާރް .ސީ.ޕީ(އޭ ސާމްޕަލް .އެން.ޑީ

  )ޕްރޮޑަކްޓް

1.0  

  

 .ންއަޅު ޕްލޭޓަކަށް ވެލް - 96 މިކްސްތައް ހިމެނޭ ސާމްޕަލް އޭ.އެން.ޑީ 7.5.3

 .މިނެޓް ޑީނޭޗަރ ކުރުން 5ގައި  950C ސިސްޓަމްގައި އާރު.ސީ.ފީ 7.5.4

  .ބެހެއްޓުން މިނިޓަށް 5 އަދި އައިސްކޮށް ވަގުތުން ހަމަ ޕްލޭޓް 9700 7.5.5

 .ންކުރު ފުރިހަމަ ސްޓެޕްތައް ގެންނަން އަށް ރެޑީ ސިސްޓަމް އެނަލައިޒަށް ޖެނެޓިކް 3130 7.5.6

 .ންޑޮކިއިުމެންޓް ތައްޔާރު ކުރު ޕްލޭޓް އަދި ގްރޫޕް ރިޒަލްސް 7.5.7

 .އްޓުންފެ ރަން ޕްލޭޓް ލެވުމަށްފަހު އަށް ސަމްޕްލަރ އޮޓޯ ޕްލޭޓް 7.5.8

 .އުންގެންނަ މޯޑަށް ސްޓޭންޑްބައި އެނަލައިޒަރ ޖެނަޓިކް 3130 ނިމުމުން ރަން ޕްލޭޓް 7.5.9

  

  ވަރޝަން ޑީ.އައި މެޕަރ ޖީން ފޮރ އިންސްޓްރަކްޝަން ވަރކް 7.6
  

 .ންޑީ ސޮފްޓްވެޔަރ ހުޅުވާ އެކްސެސް އިންފޮމޭޝަން އެންޓާ ކުރު.ޖީންމެޕާ އައި 7.6.1

 .ދިނުން ނަން ކްރިއޭޓްކޮށް ޕްރޮޖެކްޓެއް އާ 7.6.2

 ރިސަލްޓްސް ޑްރައިވްގައިވާ: އީ) fsa.( ފައިލްތައް ރަން ސާމްޕަލްތަކުގެ ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓަރ 7.6.3

 .ރުންކު އިންޕޯރޓް އިން ފޯލްޑަރ ރަން ގްރޫޕް

 އެލީލިކް ހުރި ގުޅުން އެއާއި އިތުރުން ސާމްޕަލްތަކުގެ ކޭސްވާރކް ބޭނުންވާ ޗެކްކޮށް ލިސްޓް ސާމްޕަލް 7.6.4

 .ކުކުރުންޗެ ހަމަތޯ ކޮންޓްރޯލް ނެގެޓިވް އަދި ކޮންޓްރޯލް ޕޮޒިޓިލް އަދި ލެޑާތައް
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 ސާމްޕަލް ކޮންޓްރޯލް ޕޮޒިޓިވް .ންބަދަލުކުރު އަށް ލެޑާ އެލީލިކް ޓައިޕް ސާމްޕަލް ލެޑާގެ އެލީލިކް ހުރިހާ 7.6.5

 ނެގެޓިވް ޓައިޕް ސާމްޕަލް ކޮންޓްރޯލް ނެގެޓިވް .ންބަދަލުކުރު އަށް ކޮންޓްރޯލް ޕޮޒިޓިވް ޓައިޕް

) ސާމްޕަލް( ޓައިޕް ސާމްޕަލް ޑިފޯލްޓް ސާމްޕަލްތަކުގެ ވާރކް ކޭސް .ންބަދަލުކުރު އަށް ކޮންޓްރޯލް

 .ބެހެއްޓުން

 އައިޑެންޓިފައިލަށް ކޮށްފައިވާނަމަ އެމްޕްލިފައި ސާމްޕަލް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޓް އައިޑެންޓިފައިލައި 7.6.6

 ސާމްޕަލް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޓް ފައިލަރ- ވައި .ންކުރު ސެލެކްޓް ސެޓް ޕްރައިމަރ ކިޓްގެ

 .ންކިޓްގެ ޕްރައިމަރ ސެޓް ސެލެކްޓް ކުރުފައިލަރ -ކޮށްފައިވާނަމަ ވައި އެމްޕްލިފައި

 .ންއޮބާލު ބަޓަންނަށް އެނަލައިޒް 7.6.7

 .ންހުޅުވު އެޑިޓަރ މެޗް ސައިޒް ކޮށްފައި ސެލެކްޓް ސާމްޕަލްތައް ހުރިހާ 7.6.8

 ސްޓޭންޑަޑް ސައިޒިން މިގޮތުން .ންކުރު ޗެކް ކޮލެޓީ ސައިޒިން ތަކެއްގެ ސާމްޕަލް ހަރަކުފަ 7.6.9

 . އެވެ 75،100،139،150،160،200،300،340،350،400ތެރެއިން ހިމެނޭނީ  ތަކުގެ

 .ންކުރު އެޑިޓް ދިމާނުވާނަމަ ޕީކެއް ސްޓޭޑަޑް ސައިޒިން އެއްވެސް .ންނުކުރު މާކް ޕީކް 250 7.6.10

. ހެދުން އެސްކިއު އޯވަރައިޑް ރަގަނޅުނަމަ ބެލުމަށްފަހު ކޮލެޓީ ސައިޒިން އެއްގެ ސާމްޕަލް ކޮންމެ 7.6.11

  .ކުރުންނު ބޭނުން އިތުރަށް އެސާމްޕަލްއެއް އެނަލިސިސްގައި ނޫންނަމަ ރަނގަޅު ކޮލެޓީ ސައިޒިން

 .ންއޮބާލު ބަޓަންނަ އެނަލިސިސް ބަންދުކޮށް އެޑިޓާ މެޗް ސައިޒް 7.6.12

 ފެހި އަދި ރީދޫ، ރަތް ހުރިހާ މިގޮތުން .ންކުރު އިވެލިއުޑް ކޮލެޓީ ޖީނަޓައިޕް ސާމްޕަލްތަކުގެ 7.6.13

 .ންޗެކްކުރު ފްލައިގްތައް

 ޑެޒިކްނޭޓެޑް އެގޭ އެލީލުތައް ހުރިހާ .ންއެސެސްކުރު ޓޭބަލް ޖީނޯޓައިޕް ތަކުގެ ލެޑާ އެލީލިކް 7.6.14

 .ލުންބެ ހުރިތޯ ބިންތަކުގައި

 ތައް މާރކާ އާރު.ޓީ.އެސް ހުރިހާ ޕްރޮފައިލްގެ އޭ.އެން.ޑީ ކޮންޓްރޯލްގެ ޕޮޒިޓިވް 7.6.15

 ޕީކްއެއް އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލްގައި ނެގެޓިވް އަދި .ބެލުން ހުރިތޯ ގޮތަށް ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންގައިވާ

 .ންހައްލުކުރު މައްސަލަ ކޮންޓަމިނޭޝަންގެ ވާނަމަ) ޕްރޮޑެކްޓް އާރު.ސީ.ޕީ(

 އިވޭލިއޭޓް ކޯލްތައް އެލީލް އިވޭލިއޭޓްކޮށް ޕްރޮފައިލްތައް އޭ.އެން.ޑީ ތަކުގެ ސާމްޕަލް ވާކް ކޭސް 7.6.16

 .ންކުރު

 .ންތައްޔާރުކުރުޓޭބަލްތައް ތައްޔާރުކޮށް އަޅާ ކިޔާ ރިޕޯރޓް  ޕްރޮފައިލްތަކުގެ އޭ.އެން.ޑީ 7.6.17

  
.....................................  
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 އޭރިއާ ކޮމާންޑް
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  156  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  އޭރިއާ ކޮމާންޑް
  

އޭރިއާ ކޮމާންޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ސަލާމަތްތެރި، ރައްކައުތެރި 

މަސައްކަތްކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން 

 .ކޮމާންޑެކެވެ

 :މި ކޮމާންޑްގައި ހިމެނެނީ •

  ނޮދަން ރީޖަން؛ .1

  ނޯރތު ސެންޓްރަލް ރީޖަން؛ .2

  ސެންޓްރަލް ރީޖަން؛ .3

  ސައުތު ސެންޓްރަލް ރީޖަން؛ .4

 ރީޖަން؛ އަޕަ ސަދަން .5

  .ސަދަން ރީޖަން .6
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  ޕްރޮސީޖަރފުލުހުންގެ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒުތައް ހިންގާނެގޮތުގެ 
  

  މިޝަން

ވަކި ފުލުހުން އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި ފެންވަރު އޭރިއާ ކޮމާންޑް އަދި ވަކިމިޝަނަކީ، ގެ އޭރިއާ ކޮމާންޑު

 ،އަދި އިންސާފުވެރިކަމާއި ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ރަގަނޅު ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް

ދުމަތް ލިބިގަންނަ އެންމެހާ ޚިއަހުރެމެންގެ  އެކުމާއިއިޙްތިރާމުކުރުޔިތުންގެ ހައްޤުތަކަށް އަދަބުވެރިކަމާއި އަދި ރައް

 .ފަރާތްތަކަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

  އްވުރުޞަތަ

މުޖުތަމަޢުގެ  ،ންވާފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭރައްޔިތުން ބޭނުއްވުރަކީ ގެ ތަޞައޭރިއާ ކޮމާންޑު

ސްކަމާއި އްގެ ތެރޭގައި ސުލްހަމަސަލަޢެތަމައެމުޖުކުރާ އަދި  މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ބައިވެރިވުމާއި އެކުގައި ކުށް

 .ށެވެކަށް ވުމަޔަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަކުރުމައަމަންއަމާންކަން ގާއިމު

އެކު ފަރުދުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި އާއްމުޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ  އަދި

ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް އަދި ތެދުވެރިކަމާއި މުއައްސަސާގެ އެތިކަލް ޕާރފޯމެންސް  .ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ

ހޯދުމަށް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުން .މަށެވެޅާ މަސައްކަތްކުރާ ބައަކަށްވުސްޓޭންޑަރޑްސް ދެމެހެއްޓުމަށް ގަދައަ

އޭރިއާ  .މަށެވެގެ ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމިކަމުމަގުފަހިކުރުމަށް  ހިތްވަރުދިނުމާއި އަދި ކުށްތައް މަދު ކުރުމަށް

ޖަމާއަތަށް  .މަށެވެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުއެކު ޓީމެބައިތަކެއް އެއްބައިވަންތަކަމާއިހިއްޞާވާ ހުރިހާ  ކޮމާންޑަށް

މަސްލަހަތާއި އަދި ފަސޭހަކަމާއި ކެތްތެރިކަމާއެކު ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް  ،ދިމާވާ މައްސަލަތައްޚިދުމަތް ކުރުމުގައި 

  .މަށެވެކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނު

  އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ހައިރާކީ

  .އިވާ ތަރުތީބުންނެވެއިވާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައޭރިއާ ކޮމާންޑު ގެ ހައިރާކީ ބެހިފަ

ރާއްޖެ ބެހިފައިވާގޮތަށް ރިޔާއަށްކޮށް ފުލުހުންގެ ދިވެހިޖިއޮގްރަފިކަލް ގޮތުން   :ޑަރއޭރިއާ ކޮމާން

އިން އިދާރީގޮތުން ބަހާލެވިފައިވާ ސާރވިސްކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުނަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަ

  . ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތެވެތައް ޒިއްމާރީޖަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހައި 

އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަތޮޅުތައް ނިސްބަތްވާ  :ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރ

  .ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތެވެ ޒިއްމާއިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ބެލެހެއްޓުގެ ކުރެވިފަ ރީޖަންގައި ގާއިމު )ހަތް( 7



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  158  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އެޅިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމުރީޖަނަލް ކޮމާންޑްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑަ :އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ

  . ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ ޒިއްމާކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ސް އަތޮޅު ކޮމާންޑަރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޮލި: ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންޗާރޖް

  . ދުވަހަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ ސްޓޭޝަންތައް ދުވަހުން

  

  ކޮމިޔުނިޓީ ޕޮލިސިންގ  .1
  

ން އެދޭފަދަ ޔިތުންނަށް އަޅާލާ އަދި ރައްޔިތުމަތްތެރި ރައްޙްކޮންމެ ފުލުހަކީ މުޖުތަމަޢާއި ރަދިވެހި 

މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްކަން އަމަލީ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކުވައިދޭ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކެނޑިނޭޅީ 

ތައް ހުންނަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ފުލުހެއްގެ އަމަލު ގައި ހިމެނޭ ކޮންމެއޭރިއާ ކޮމާންޑު. ވާންޖެހޭނެއެވެ

އަދި މިކޮމާންޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ . ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެތިރާމާއި ލޯބި ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޙްކަން އަދި އިޔަޤީން

ދުތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވަފައިވާ ޢިވާޤނޫނާއި ޤާކޮންމެ ފުލުހެއްވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  . ތަކުގެ އިމުގެ ތެރޭގައެވެސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ މުއާހަދާއިން

ކޮމިއުނިޓީ "ރވިސްގެ ޑިޔުޓީއެއްވެސް ކުރިއަށްދަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާ ކޮންމެއޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ 

 . ވެއެކެޒިއްމާވެސް ގެއާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަކީ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ކޮންމެ ފުލުހެއް" ގންއޮރިއެންޓެޑް ޕޮލިސި

ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތް މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ 

ދި އަ "ޕްރޮއެކްޓިވް ޕޮލިސިން"ންގެ ފަލްސަފާގެ މައި ތަނބުކަމުގައިވާ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ކޮމިއުނިޓީ އޮރިއެންޓެޑް ޕޮލިސި

ބައިގެ މައްޗަށް ފުލުހުންގެ އަމަލީ  6އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މައިގަނޑު  "ގެލެޑް ޕޮލިސިން އިންޓެލިޖެންސް"

 .   މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރެވިގެންނެވެ

 )ގައިޑިންގ ޕްރިންސިޕަލްސް(އެހީވެދޭ ބައިތައް  1.1

އާއި ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން ޢާމާނަވެގެންވަނީ ފުލުހުން މުޖުތަމަ ޕޮލިސިން މިޒަމާނުގައި

ދަނާ މަގެއް ޕޮލިސިންނަށް ބާރުއަޅަންވާނީ އަވަސް އަދި ހަރު ސާރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް . މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ

. މީހުން މަދު އަދި މުސާރަކުޑަ ފުލުހުންގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަކަށް މިކަންކަން ވަރަށް މުހިންމެވެ. ފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ

ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ކުރީގެ ޕޮލިސިން ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހައްލުކުރުމަކީ ވަރަށް އުދަގޫ  ޕޮލިސިންގަ ޖެހޭ

މިހާރު މިޒަމާނުގައި ޕޮލިސިން . ގެ އެހީނުލައި މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ދަތިވެއެވެޢުމީގެއިތުރުން މުޖުތަމަ. ކަމެކެވެ

އެކު ހިންގުންތެރި ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢާދިނުމުގެ ރޫހުގައި މުޖުތަމަ ޚިދުމަތްއަމާޒުކުރަނީ 

 .ޑެއްގެ ގޮތުގައެވެކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ މިންގަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  159  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ  ،)ސީ.އައި( މިގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ ސްޓޭޝަން އިންޗާރޖެއް

ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސް  ފުލުހުން އަދި މި  .އިސްކުރަންވާނެއެވެފުލުހަކު އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި  ލިއޭޒަންކޮމިއުނިޓީ 

ސީގެ މަސައްކަތަކަށްވާނީ ކެޕިޓަލް އަދި .ސްޓޭޝަން އައި .ންވާނެއެވެނަގަ ޒިއްމާގެ )ސީ.ސީ.ޕީ( ޝަންކޮންސަލްޓޭ

ގެ ލަފާހޯދުމުގައި މަގުފަހިކޮށްދޭ މުޖުތަމަޢުގައުމުގައި ހިންގާ  މުޅި ށްކޮމުޢާމަލާތްދެމެދު  ފުލުހުންނާއިރީޖަނަލް 

ކުރާ ޑިއުޓީގެތެރެއިން  ޤަވާއިދުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ފުލުހެއްމިހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންގެންދާނީ އެ . ބަޔަކަށެވެ

 .އޭގެއިތުރުންނެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ންއޮފިސަރު ލިއޭޒަންކޮމިއުނިޓީ  ރިއާ ކޮމާންޑުގެ، ސްޓޭޝަންތަކުގެއޭ

ރާމްތައް ހިންގުމުގައި ޕްރޮގްމާޒުކުރެވިގެން ހިންގާ ޕޮލިސިންގެ ތަކަށް އައާއި ގުޅިގެން ސްކޫލުއެޑިއުކޭޝަން

އްރު ފުލުހުންދޭ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ކުށްތައްބަލާ މިމަޢުލޫމާތު ސި .ވާނެއެވެވެދޭންއެހީތެރި

ކުށުގައި އަނިޔާ ލިބޭމީހާއަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް  .ންވާނެއެވެޅަފުލުހުން ރެކޯޑްކޮށް އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަ

ގެ އުސޫލްތަކަށް އަމަލުކުރުމުގައި ންކޮމިއުނިޓީ އޮރިއެންޓެޑް ޕޮލިސި .ލިބެންވާނެއެވެފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން 

ރީޖަނަލް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ތިބޭ ފުލުހުން އެމީހުންގެ ޑިއުޓީގައި . ނަގަންވާނެއެވެ ޒިއްމާހުރިހާ ފުލުހުންވެސް 

  .ލަންވާނެއެވެއަދާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ކުރޭތޯ ރީޖަން ކޮމާންޑަރުން ބަ

 .އަމަލުކުރުމުން މިއަށްނަ ހަކަމަކަށް ބާރުއެޅިގެންދާނެއެވެ އުސޫލަށްމި

 ިބަދަހިކުރުންއިތުރަށް  އޮންނަގުޅުން މުޖުތަމަޢާއާއ. 

 ްއެހީއަކަށް ގޮވާލުމުން ޖަވާބުދިނުން އަވަސްވުނ. 

 ްއުޅަނދުގައި އަދި ފައިމަގުގައި( ޕެޓްރޯލް ކުރުން އިތުރުވުނ( 

 ުހޯދުމުގެ ގޮތްތަށް އިތުރުވުން ކުށުގެ މަޢުލޫމާތ. 

 ްކުށްދެނެގަތުމަށް ކުރާމަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުނ. 

 ްކުށުގެ އަނިޔާ ލިބޭފަރާތަށް އެހީތެރިވުނ. 

  

 ކަންތައްތައް ދޭންވީ ސަމާލުކަން ޚާއްޞަ 1.2

 .ވެންވާނެއެއްޓަމިއަށްނަނިވި ކަންތައްތައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފަ

 އިތުރަށް ބަދަހިކުރުން ގުޅުން އޮންނަ މުޖުތަމަޢާއާއި 1.2.1
 

ކުށުގެ  ،ގެ އެކި މުޢައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާއިޢުމުޖުތަމަ 1.2.1.1

ލޫމާތު ދިނުމުގެ ޢުހުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަފުލު، ގޮތްތަކާއި ކުށްނައްތާލުމުގެ ،މައްސަލަތަކާއި

 .ންވާނެއެވެހަމަޖެއްސަޕްރޮގްރާމްތައް 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  160  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އޮފީސްއާއި ސްޓޭޝަން ލިއޭޒަން  ކޮމިއުނިޓީ އެސް.ޕީ.އެމް(  ފުލުހުން އިސް 1.2.1.2

ކުރުން ކުށްގުޅިގެން  އާއިއެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ވެގެން މެދުވެރި ) އިންސީ.އައި

 ވާހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި ބެހޭގޮތުން ޙިދުމަތްތަކާއި ފުލުހުންދޭ ،ގޮތްތަކާއި ނައްތާލުމުގެ

 .ންވާނެއެވެދާ ޤަވާއިދުން ސްކޫލްތަކަށް ސަރަހައްދެއްގެ ޕެޓްރޯލްކުރާ އެފުލުހެއް

 މީހުންނާއި ނުކުމެ ތެރެއަށް މުޖުތަމަޢުގެ ފުލުހުން  ހުރިހާ އުޅޭ ގައިޕެޓްރޯލް 1.2.1.3

 .ންވާނެއެވެމުޢާމަލާމަތްކޮށް ބައްދަލުކުރަ ވާހަކަދައްކާއަދަބުވެރިކޮށް 

 އެހެނިހެން ޕޯރޓާއި މެރިޓައިމް ،އެއަރޕޯރޓާއި ފުލުހުން ހުރިހާ ކުރާ ޕެޓްރޯލް 1.2.1.4

 މުޢާމަލާތްކޮށް ވާހަކަދައްކާފަތުރުވެރިންނާއި  ޖަގަހަޔައްގޮސް ފަތުރުވެރިންގެ

  .ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ

 

  އެހީއަށް ގޮވާލުމުން ޖަވާބުދިނުން އަވަސްވުން 1.2.2
 

 .ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ ޝަކުވާއެއް އަދި ކޯލެއް ކޮންމެ ކުރާ އެދި އެހީއަށް 1.2.2.1

 .ދޭންވާނެއެވެ ޖުންނަށްއިންޗާރ ޝިފްޓް މަޢުލޫމާތު ކޯލްތަކުގެ ކުރާ އެދި އެހީއަށް 1.2.2.2

 ޝިފްޓް ދޭތޯ ކުރިއަށް ގޮތަށް ގެންދަންވާ ކުރިއަށް ޖަވާބުދީ ރަނގަޅަށް ކޯލްތަކަށް މިކުރާ 1.2.2.3

 .ބަލަންވާނެއެވެ ޖުންއިންޗާރ

އަދި ކަޑުމަތީ އެއްގަމު  ފައިމަގުން،(ގޮވާލުމަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގޮވާލާ  އެދި އެހީއަށް 1.2.2.4

 .މަލުކުރުންއައިޖާބަދީ ) އުޅަދުގައި

 ތަބުޚާމު ނިޔަނެތިކަމާއިއެކު އަދަބުވެރިކަމާއި މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އިކުށުގަ 1.2.2.5

 .ންވާނެއެވެކުރަ

 .ދޭންވާނެއެވެ އިސްކަން ފޯރުވުމަށް އެހީ ވެއްޓަށް ކުށުގެ ގޮވާލުމަށާއި އެހީއަށް 1.2.2.6

 

 )އުޅަދުގައި މަތީފައިމަގުގައި، އެއްގަމު އަދި ކަނޑު( ޕެޓްރޯލްކުރުން އިތުރުވުން 1.2.3
 

ހިނދު އެކުށެއް ހިނގި ސަރަހައްދެއް ނުވަތަ  ކުށުގެ ރިޕޯރޓަކަށް އަމަލު ނުކުރާ 1.2.3.1

 .ޕެޓްރޯލްކުރަންވާނެއެވެ ،ހިނަގާފާނެ ސަރަހައްދެއް، ވިޔަފާރި ސަރަހައްދެއް ކަމުގައިވިޔަސް

 ސިފައިގައި ފެންނަށް އްގެފުލުހެއަޅައިގެން  ރޯލްކުރާނީ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯރމުމިގޮތަށް ޕެޓް

 .ގޮތަށެވެހުންނަ

 .ންޖެހޭނެއެވެޕެޓްރޯލްކުރަ ފައިމަގުގައިވިޔަސް ނިޔާކުރާގޮތުން ހާލަތު 1.2.3.2

ޕެޓްރޯލްކުރާ ހުރިހާ ފުލުހުން އެއަރޕޯރޓާއި، މެރިޓައިމް ޕޯރޓާއި އެހެނިހެން ފަތުރުވެރިންގެ  1.2.3.3

ޖަގަހައަށްގޮސް މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މުޢާމަލާތްކޮށް ރަހުމަތްތެރި ގުޅުމެއް މިގައުމަށް 

 .ބާއްވަންވާނެއެވެޒިޔާރާތްކުރާ މީހުންނާމެދު 

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  161  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  
 

 ވުންގޮތްތައް އިތުރުކުށުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ  1.2.4
 

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެހީގައި ގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި، މަޢުލޫމާތުދޭމުޖުތަމަޢު 1.2.4.1

 .ކުށްވެރިންނާއި ކުށާއި ބެހޭގޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތައް ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ

 އަދި ޖުންނަށްއިންޗާރ ޝިފްޓް މައުލޫމާތެއް ހުރިހާ ބެހޭގޮތުން މީހުންނާއި ކުށްކުރާ ކުށާއި 1.2.4.2

 .ދޭންވާނެއެވެ މީހުންނަށް ޑީ.އައި.ސީ

ފުލުހުންނާއި ހިއްސާކޮށް  އެހެން މަޢުލޫމާތު މީހުންގެ ކުށްކުރާ ކުށާއި 1.2.4.3

 .ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ

 ޖުންއިންޗާރ ޝިފްޓް ޕެޓްރޯލްކުރުމަށް ޝިފްޓްގައި ފުލުހުންގެ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތާއި ސިއްރު ލިބޭ 1.2.4.4

 .މަގުދައްކައިދޭންވާނެއެވެ އެހީވެދީ

 

 ކުށްދެނެގަތުމަށް ކުރާމަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން 1.2.5
 

 .ވާނެއެވެކުރަންއަވަސް ވީހާވެސް ތަހުޤީޤްކުރުން ރިޕޯރޓްތައް ކުށުގެ 1.2.5.1

 .ވާނެއެވެންހެދަ ނަގާ ފޮޓޯ ޖަމާކޮށް ހެކިތައް ،ރައްކާތެރިކޮށް ވެށި ،ގޮސް ށްވެއްޓަ ކުށުގެ 1.2.5.2

 ސަރަހައްދުތަކަށް ކުށްކުރެވޭ އަލީގައި މަޢުލޫމާތުގެ ލިބޭ ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުން ސިއްރު 1.2.5.3

 .ވާނެއެވެދަންހޯ މީހުން ޝައްކުކުރެވޭ އަމާޒުކޮށް

  .ރަންވާނެއެވެތައްޔާރުކު އަވަހަކަށް ވީހާވެސް ރިޕޯރޓް ހެކިތަކަށް 1.2.5.4

 

 ކުށުގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުން 1.2.6
 

 .ހުރިހާ މީހުންނަށްވެސް އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެކުށުގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ  1.2.6.1

 .ހާލަތުގައި ފަރުވާދޭންވާނެއެވެ ބޭނުންވެފައިވާ ބޭސްފަރުވާއަށް މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ 1.2.6.2

 ބަޔާން އެމީހުންދޭ މުހާތަބުކުރުމާއި އެކު ޤަދަރާއި އިހްތިރާމާއި އަށްމީހާ އަނިޔާލިބިފައިވާ 1.2.6.3

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރެކޯރޑް ނަގާ ތަފްސީލްކޮށް ވީހާވެސް

 ކޮމިއުނިޓީ ރވިސްސަ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މީގެއިތުރުން ހަކަންތަކާއި، ދެންނެވިފައިވާ މަތީގައި

ށް ދޭތޯ ސްޓޭޝަން އިންޗާޖުންނާއި ޝިފްޓް އިންޗާޖުން ބަލާ ކުރިއަ ރަނގަޅަށް ކަންތައްތައް ޕޮލިސީގެ ޕޮލިސިން

  .ހުންނަންވާނެއެވެމަހުން މަހަށް ހަދާ ރިޕޯޓްގައި ލިޔެފައި 
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  ވަޒީފާ ބަޔާންތައް  .2
  

 ހެޑް އޮފް އޭރިއާ ކޮމާންޑް - ވަޒީފާ ބަޔާން 2.1
  

 ަހެޑް އޮފް އޭރިއާ ކޮމާންޑް  ؛ޒީފާގެ މަޤާމްވ.  

 ްއޭރިއާ ކޮމާންޑް  :ޑިޕާރޓްމަންޓ.  

 ީކަމިޝަނަރަށް، ޑެޕިއުޓީ ކަމިޝަނަރަށް   ؛ރިޕޯރޓްކުރާނ.  

 ްތަކުގެ އިސްވެރިންހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަންޓްސާރވިސްގެ މި ؛އެހެނިހެން އެތެރޭގެ ގުޅުންތައ  

 ްޕޮލިސް ހެޑްކުއަރޓާރސް  ؛މަރުކަޒ.  

 ުގކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިން ބިދޭސީންނަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި   ؛ވަޒީފާގެ މަގުސަދ 

ކުރުމަށްޓަކައި ޙާޞިލުރަނގަޅުގޮތުގައި ދިނުމަށްޓަކައި އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަމާޒް 

އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި އިދާރީކަންތައްތައް  . ހިންގާ، ހޯދާ ކުރިއެރުވުން ރާވާ،

 .ކުރާނެ ގޮތްތައް އަންގައިދީ ކޮންޓްރޯލްކުރުން
  

 ނެ ކަންތައްތައްޖަވާބުދާރީވާ ތަކާއިޒިއްމާ މުހިންމު 2.1.1
  

  އޮޕަރޭޝަނަލް
  

 ތައް ރަނގަޅަށްޒިއްމާއޭނާގެ އި ބޭނުންކުރާނެގޮތާ ބާރުގެ ދެވިފައިވާއޭރިއާ ކޮމާންޑަރަށް  2.1.1.1

ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މައްޗައް ބާރުފޯރުވޭނޭ  އޭނާގެ ދަސްކޮށް ދެނެގަނެ

 .މިންގަނޑު އެގެންވާނެއެވެ

 ކުރިއަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްތައް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ހުރިހާ ދަށުގައިވާ ކޮމާންޑުގެ އޭރިއާ 2.1.1.2

 .ލަންވާނެއެވެބަ ދޭތޯ

ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް ސްޓޭޝަން  ޑިއުޓީ ހިންގާނެ ރަނގަޅުސްޓޭޝަންތަކުގެ  2.1.1.3

ގޮތުގެ މިނަގަނޑު ކަނޑައަޅާ  އްކާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެއިންޗާޖުންނާއި ވާހަކަދަ

 .ޅަންވާނެއެވެންތައް ހިންގުމުގައި ބާރުއައެކަ

 މެދު ފިޔަވަޅުކަމާއެކަންގޮތްބަލައި  ޑިޔުޓީ އަދާކުރާމުވައްޒަފުން ސްޓޭޝަންތަކުގެ  2.1.1.4

 .ޅަންވާނެއެވެއަ

ދެފަހަރު  މަހަކު ތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންމެކަމަސައް ދަށުންއޭރިއާ ކޮމާންޑަރުގެ  2.1.1.5

މިއީ . އެއް ދޭންވާނެއެވެޝަނަލް މައްސަލަތަކުގެ ބްރީފިންގބައްދަލުކޮށް އިދަރީ އަދި އޮޕަރޭ

 .ކުރުމަށްޓަކައެވެޙާޞިލުބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ރޭނިންގ ޓް އުގެނުމަށްޓަކައި ތަމްރީން އިލްމާއި ބޭނުންވާ ގޮތުން އިދާރީ 2.1.1.6

  .ންވާނެއެވެބައިވެރިވާ
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   މަސައްކަތްތައް އިދާރީ

 ހޯދޭ އަދި ކުރެވޭ ރެކޯރޑް ހަވާލުވާ ތަހްޤީޤްކުރުމުގައި ނާއިގުޅިގެން ކަންތަކާއި އެކި 2.1.1.7

 ތަކެތި ގެންގުޅެވޭ ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ވަރަށް ތަކެއްޗަކީ ހޯދޭ އެހެނިހެން އަދި، ތަކެތި

 .ޖެހޭނެވެމުގައިވާންކަ

 ކޮންމެ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އިތުރަށް މަސައްކަތް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ކޮމާންޑުގެ އޭރިއާ 2.1.1.8

 ދެންތިބި އިނަޗާރޖުންނާއި ސްޓޭޝަން އަދި، ކޮމާންޑަރުންނާއި ރީޖަން މަހެއްގައި

އެކަންތައްތައް ރަނގަޅު  މަޝްވަރާކޮށް މައްސަލަތައް ދިމާވާ ބައްދަލްކޮށް މުވައްޒަފުންނާއި

 . ޅަންވާނެއެވެއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަކުރުމަށްޓަކައި 

 ކަންކަމުގެ ސްޓޭންޑަޑްއާއި އެތިކަލް އަދި އެތިކްސް އޮފް ކޯޑް، ކޮންޑަކްޓް އޮފް ކޯޑް 2.1.1.9

 .ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ އެނގިފައިވާކަން ރަނގަޅަށް އަންނަންވާގޮތް އުސޫލުތައް

ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  މަށްތްތައް ކަނޑައެޅުއްކަސަމަ ކުރެވޭނެ އަހަރުތެރޭގައި 2.1.1.10

 . ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ ޑިޕާރޓްމަންޓްއާއި

ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ރާވާފައިވާ  2.1.1.11

 .މަސައްކަތްތައް ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ހުށައަޅަންވާނެއެވެކަންތައްތަކާއި އަދި 

 ފައިނޭންސް ރުމަށްތައްޔާރުކު ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއަހަރަކު ކޮމާންޑަށް އޭރިއާ 2.1.1.12

ތް ގުޅިގެން ޑިޕާރޓްމަންޓާއި  .ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަ

 އަދި އެއްގޮތް ޤަވާއިދާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި  ވާޖިބުތަކަކީރުގެ ކޮމާންޑު އޭރިއާ 2.1.1.13

 ލާއި މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާއުސޫ ޤަވާއިދާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމަލުކުރުމަށް ފުލުހުން

 .ޖިބުތަކެއް ކަމުގައިވާންޖެހޭނެއެވެތުގެ މަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވާގޮ

 ގޮތް މަސައްކަތްކުރާރާ މުވައްޒަފުން ދަށުން މަސައްކަތްކުކޮމާންޑުރުގެ  އޭރިއާ 2.1.1.14

 މެދު ގޮތާއި އަމަލުކުރަންވީ ނަސޭހަތާއިމުވައްޒަފުންނަށް  ހަމައެހެންމެ ،މޮނިޓަރކޮށް

 .ދޭންވާނެއެވެ އިރުޝާދު

ކުރެވޭ ރިޕޯރޓްތައް ލުތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ހަވާމަސައަކަ ދަށުންކޮމާންޑުރުގެ  އޭރިއާ 2.1.1.15

 ތައްޔާރު ރުމާއި އަދި ރިޕޯރޓްތައްކުޔަޤީން ތޯމައިއްޅިފައިވާ ގަނޑިއަށް ނިކަނޑައެ

 .ތޯ ބަލައި ޔަޤީން ކުރަންވާނެއެވެވިފައިވަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށްކުރެ

 ގައިޑިއުޓީހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތްކުރާ ދަށުންކޮމާންޑުރުގެ  އޭރިއާ 2.1.1.16

 .ވާނެއެވެބަލަން ތިބަޔެއްތޯހޭ ޤަވާއިދު އެނގިފައި ޖެއި އަމަލުކުރަންޑިޕާރޓްމަންޓުގަ އަދި

އަދި އެޤަވައިދުތަކާ މުވައްޒަފުން  ބޮޑަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ފުލުހުންގެ އެކަޑަމީއާއި 

 .ގުޅިގެން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ
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 ޓީމެއް މެނޭޖްމަންޓު ސީނިއަރއޭރިއާ ކޮމާންޑްއަށް އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ތެރެއިން   2.1.1.17

 ކަންކަމުގައި އަދި އަށަގަންނުވައި އުސޫލުތައް ތަނުގައި ރާވާ ކަންތައްތައް އަދި އުފައްދައި

 .ހަރަކާތްތެރިވާންވާނެއެވެ ފުރިހަމައަށް ނެގުމުގައި އިސް

ކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު އެގެން މަސައް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 2.1.1.18

ކަންތައްތައް އަޅާ  އަދި ކުރެވެމުންދާ ކާއިވަސީލަތްތަ ލިބެން ހުރި. ވާނެއެވެ

 .ކިޔަންވާނެއެވެ

 ޕޮލިސްއަށް އޮފް ކޮމިޝަނަރ ފާހަގަކޮށް ދާއިރާތައް ބެނުންވާ ބަދަލުގެންނަން 2.1.1.19

 .ރިޕޯރޓްކުރަންވާނެއެވެ

އެމީހެއްގެ ، ން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ފުލުހެއްގެވެސް ފެންވަރުބެލުމުގައިދަށު ތިމާގެ 2.1.1.20

ކަންކަން، ފެންވަރު ބަލާ ރިޕޯރޓް ންދާ ށް ވަމުނަ ކަންތައްތަކާއި ދަންރަނގަޅުވަމުން އަ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  އަދި އެނޫންވެސް ފެންވަރު ބެލުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި

 .ލަންވާނެއެވެބަ

ސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފިހާއި ގުޅިގެން ދަށުން ރިސޯ ހިއުމަން 2.1.1.21

ލްދިނުމާއި މެދު އަދި މެޑަ ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މަޤާމްގެ ކުރިއެރުމާއި، ކުލައާއި

 .ންވާނެއެވެމަޝްވަރާކުރަ

 ފަރާތުން އެމީހުންގެ، ކުރިއެރުމާއި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ދަށުންއޭރިއާ ކޮމާންޑަރުގެ  2.1.1.22

މަގުދައްކުވައިދީ  ބަލާ،ގާތުން ތައް އަމަލުއެމީހުން  ،ންގޮތު ރުމުގެކު ރަނގަޅު ބޭނުން ހިފޭ

 .ދޭންވާނެއެވެ އަދި ކަންކަމުގައި އިރުޝާދު

 ސަލާމަތީ އަދި ޞިއްޙީ މުވައްޒަފުންގެ ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެއޭރިއާ ކޮމާންޑަރުގެ  2.1.1.23

 ގައި ތެއްޞިއްޙަ ފަދަ ކުރެވޭ ކަމެއް ކޮންމެ ހާވާލުކުރެވޭ އަދި، ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް

 .ންވާނެއެވެކުރަ ޔަޤީން ތިބިކަން އެމީހުން

 ޘަޤާފަތް އަދި ގަދަރާއި ހައިބަތާއި އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ލައްވާ މުވައްޒަފުން ހުރިހާ 2.1.1.24

 .ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ

 ކޮންމެ، ހޭލުންތެރިވެ މެދު ތަމްރީނާއި ބޭނުންވާ ޓަކައިކުރިއެރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ 2.1.1.25

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ވާހަކަ މެދު އެކަމާއި ހައިސިއްޔަތެއްގައިމެ

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާއި މެދު ވިސްނާ، އެހީތެރިކަމެއް އި، ތަނަވަސްކަމާ މާލީ މުވައްޒަފުންގެ 2.1.1.26

 .ންވާނެއެވެފޯރުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރަ ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެހީތެރިކަން

ޓީމެއް  ރިހުގައި މަސައްކަތްކުރާ، އެކުވެމުވައްޒަފުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތުގެ ރޫ 2.1.1.27

 .ންވާނެއެވެއެކުލަވާލަން މަސައްކަތްކުރަ
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  ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރ - ބަޔާން ވަޒީފާ 2.2

  

 ާރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރ:  ވަޒީފ.  

 ްއޭރިއާ ކޮމާންޑް:  ޑިޕާރޓްމަންޓ. 

 ީޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާ( ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް:  އިސްކޮށް ހުންނަވަނ.( 

 ީއޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ؛ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަނ. 

  ްގެ ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިންސާރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް :  އްއެތެރޭގެ ގުޅުންތައެހެނިހެނ. 

 ްފުލުސް އޮފީސް:  މަރުކަޒ. 

  ުއެއްބަސްވެވިފައިވާ ނުވަތަ ފެށިފައި ރީޖަންއެއްގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެމީހަކާއި: ވަޒީފާގެ މަޤްސަދ 

ސަރަހައްދެއްގެ ކުރުމާއިއެކު އެ ޙާޞިލު އަދި ދެނެގަތުން، މަގުދެއްކުން، ބައްޓަންކުރުން ލަނޑުދަނޑިތައް

ރުގެ އަމު. ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުންތެއްގައި ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގްރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ގޮ

 .އަދި ބެލެހެއްޓުން ތަކެއްގެ އޮފަރޭޝަންސް އަދި އިދާރީ، ކަންކަން ހިންގާދަށުގައިވާ ހުރިހާ ސްޓޭޝަން

 

  މައްސޫލިއްޔަތު ތަކާއި ވާޖިބުތައްމައިގަނޑު  2.2.1

  އޮޕަރޭޝަނަލް

ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ތިމާގެ ދަށުން  ޞަތިމާއަށް ދީފައިވާ ބާރުތައް ދެނެގަނެ، ޚާއް 2.2.1.1

 ތުމާއި، ތިމާއަށް ދީފައިވާ ބާރުގެތައް ދެނެގަޒިއްމާމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 

 .ންނަންވާނެއެވެޑު ދެނެގަމިންގަނ

ށް ދޭތޯ ބަލާ ކަތް ކުރިޔަމަސައް މަރުކަޒުތަކެއްގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުގެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 2.2.1.2

 .ރަންވާނެއެވެކު އެކަން ޔަޤީން

އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި، ރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި،  އެރީޖަނެއްގެ 2.2.1.3

 ސްޓޭޝަންތަކުގެ، ކަތީބުންނާއި ރަށްރަށުގެ، އަތޮޅުވެރިންނާއި، ރުންނާއިކޮމާންޑަ

މެދު އިތުރަށް  އިފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންކަމާ ،ށްބަދަލުކޮ މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުއެކު ވެރިންނާއި

 .އަޅަންވާނެއެވެފިޔަވަޅު  ދިރާސާކޮށް

 މުވައްޒަފުންނާއި ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ސަދުމަޤް ބޭނުންވާ 2.2.1.4

 މެދު ކަންކަމާއި އިދާރީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް، ބައްދަލުކޮށް ދެފަހަރު މަހަކު މަދުވެގެން

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ވާހަކަ

 .ންނަންވާނެއެވެލިބިގަ ހުނަރު ޢިލްމާއި ބޭނުންވާ، ގޮސް ތަމްރީންތަކަށް މެނޭޖްމަންޓް 2.2.1.5
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  އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
  

ގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި، ޒިއްމާ ގެރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރު 2.2.1.6

 .ންވާނެއެވެރުވާތެރިކަމާއިއެކު ރައްކާކުރަމަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ފަ އިތުރަށް ލިބޭ

 ސް ނުވަތަ ކޯޑްއެތިކް އޮފް ކޯޑް ތަނުގެ ،އުގެނުމަށާއި ޢިލްމު ބެހޭ އެތިކްސްއާއި ތިމާގެ 2.2.1.7

ންކަމުގައި ފެންވަރު ތަނުގައި އެފަދަ ކަ، ނބައިއޮފް ކޮންޑަކްޓް އަށް ބޯލަ

 .ހައްޓަންވާނެއެވެހިފަ

 ކަންތަކުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުރުމަށް އަހަރުގައި ގުޅިގެން ކޮމާންޑާއި އޭރިއާ އޮފް ހެޑް 2.2.1.8

 .ހަދަންވާނެއެވެ ތާވަލެއް

އޮފް އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ  ހެޑް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓް އެއަހަރެއްގެ އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ 2.2.1.9

 .ންވާނެއެވެތައް ރާވާހިންގާ ވިލަރެސްކުރަރީޖަނެއްގެ މަސައްކަތްއެ ،ލަފާގެ ދަށުން

 ޤަބޫލުކުރާ ބުއްދި އެއްގޮތަށް ޤާނޫނާއި، ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤަވާއިދާއި ފުލުހުންގެ 2.2.1.10

 .ންވާނެއެވެއަދާކުރަ މައްސޫލިއްޔަތު ކޮމާންޑަރުގެ ރީޖަން މިންގަނޑުތަކަށް

ލިބޭ  މާއިއެކު އިރުޝާދު ދިނުމުން ތަނަށްއިޙްތިރާމުކުރުވި ކަންކަމަށް މިދެންނެ 2.2.1.11

 ..ންނަންވާނެއެވެކުރިއެރުންތައް ދެނެގަ

 ފެންވަރުގައި ރަނގަޅު އެންމެ ށްވަގުތަ ވަގުތުން، ރިޕޯރޓްތައް ޖެހޭ ފޮނުވަން ތަންތަނަށް 2.2.1.12

އެކަން ، ބަލާ ފޮނުވާތޯ މުވައްޒަފުން ތިބޭ ދަށުން ފަރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެ، ތައްޔާރުވެ

 .ންވާނެއެވެޔަޤީންކުރަ

 ،ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ތަނުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ ދަށުގައި 2.2.1.13

މިންގަނޑުތަކާއި ކަންކަން ކުރުމަށް އޮންނަ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން އެމީހެއްގެ 

 .ންވާނެއެވެއެނގިފައި ވާކަން ޔަޤީންކުރަ މައްސޫލިއްޔަތުތައް ރަނގަޅަށް

އެމީހުންނަށް ޢަމަލީގޮތުން ފުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލައި، އިސްމުވައްޒަ ތިބޭ ތަނުގައި 2.2.1.14

 .ރަންވާނެއެވެކުކަންކަން ރޭވުމާއި، ހިންގުމާއި އަދި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހާވާލު

 ތިމާއާއި ސަބަބުން އޭގެ، ދެނެގަނެ ބަދަލުތައް އަންނަ ޤަވާއިދުތަކަށް ޤާނޫންތަކަށާއި 2.2.1.15

 ގެންނަންވީ މަސައްކަތަށްގެ ތްކުރާ ފުލުހުންމަސައްކަ ސަރަހައްދުގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

އަލީގައި މިހާރު ކަންކަން މިދެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ  .ންނަންވާނެއެވެތައް ދެނެގަބަދަލު

ބަދަލެއް . ވާނެވެންގޮތް އަޅާކިޔަ ކަންތައް ކުރަންވީއަންނަ ގޮތާއި  މުންކުރަ

ޕޯރޓެއްގެ ގެންނަށްޖެހޭކަމަށް ފެންނަކަމެއް ވާނަމަ، ހެޑް އޮފް އޭރިއާ ކޮމާންޑަށް އެކަން ރި

 .ޅަންވާނެއެވެސިފައިގައި ހުށައަ
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  މުވައްޒަފުން އެއްމެހާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ރީޖަންގައި 2.2.2
 

 އެމީހެއްގެ، ބެލުމުގައި ފެންވަރު ފުލުހެއްގެވެސް ކޮންމެ ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ތިމާގެ 2.2.2.1

 ބަލާ ފެންވަރު ،މުގެކަންކަދާ ދަމުން ދަށަށް ކަންތައްތަކާއި އަށްނަ ވަމުން ރަނގަޅު

 ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސް ފެންވަރު ބެލުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއިއެނޫންވެ އަދި ރިޕޯރޓް

 .ފެންވަރު ބަލަންވާނެއެވެ

 ކަމިޝަނަރސް އާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން ،ކޮމާންޑާއި އޭރިއާ އޮފް ޑްހެ 2.2.2.2

 އަދި ކުލަ، ކުރިއެރުމާއި މަޤާމްގެ މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން ގުޅިގެން އޮފީހާއި

 .ންވާނެއެވެރާކުރަމަޝްވަ މެދު ދިނުމާއި މެޑަލް

 ބޭނުން ފަރާތުންހިފޭ އެމީހުންގެ، ކުރިއެރުމާއި މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ދަށުންތިމާގެ  2.2.2.3

 އަދި މަގުދައްކައިދީ ތައްބަލާއަމަލު އެމީހުންގެ ގާތުން، ގޮތުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ އިރުޝާދު ކަންކަމުގައި

ތައް ބަލަހައްޓާ، ކަންތައް ސަލާމަތީ އަދި ޞިއްޙީ މުވައްޒަފުންގެ ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެތިމާގެ  2.2.2.4

އެމީހުން ތިބިކަން  ތެއްގައިޞިއްޙައަދި ހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެވޭފަދަ 

 .ންވާނެއެވެޔަޤީންކުރަ

 ތުޘަޤާފަ އަދި ޤަދަރާއި ހައިބަތާއި އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ލައްވާ މުވައްޒަފުން ހުރިހާ 2.2.2.5

 .މަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެދަ

ހޭލުންތެރިވެ، ކޮންމެ  މެދު ތަމްރީނާއި ބޭނުންވާ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި މުވައްޒިފުންގެ 2.2.2.6

 .އްކަންވާނެއެވެއެކަމާއިމެދު ވާހަކަ ދަ، ހައިސިއްޔަތެއްގައިމެ

އެހީތެރިކަމެއް ، ވިސްނާ މެދު ޙާލަތާއި ދިރިއުޅުމުގެ، ތަނަވަސްކަމާއި މާލީ މުވައްޒަފުންގެ 2.2.2.7

 .ންވާނެއެވެރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަބޭނުން ވެއްޖެ ހިއްދެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯ

 އެކުވެރި ޓީމެއް، މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތުގެ ރޫހުގައި މަސައްކަތްކުރާ 2.2.2.8

 .ންވާނެއެވެއެކުލަވާލަން މަސައްކަތް ކުރަ
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 އެޓޯލް ކޮމާންޑަރު - ބަޔާން ވަޒީފާ 2.3

  

 ާއެޓޯލް ކޮމާންޑަރު:  ވަޒީފ. 

  ްއޭރިއާ ކޮމާންޑް :ޑިޕާރޓްމަންޓ. 

  ީރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރ ނުވަތަ ހެޑް އޮފް އޭރިއާ ކޮމާންޑް :އިސްކޮށް ހުންނަވާނ. 

 ީއޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން:  ދަށުން މަސައްކަތްކުރާނ. 

  ްއެ ރީޖަނެއްގައި ތިއްބަވާ ހުރިހާ އެޓޯލް ކޮމާންޑަރުން:  އެތެރޭގެ ގުޅުންތައްއެހެނިހެނ. 

 ްފުލުސް އޮފީސް:  މަރުކަޒ. 

 ްހަވާލުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވާ، އެކަންކަމަށް މަގުދައްކައިދީ :  ދުޞަވަޒީފާގެ މަޤ

ވާ ލަނޑު ދަނޑިތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ށިފައި ނުވަތަ އެއްބަސްވެވިފައިދެނެގަނެ އަދި ކުރިއަރުވައި، ފެ

ރައްޔިތުންނަށް މުޖުތަމަޢުއާއި ރައްޓެހި  ނުވަތަ އަތޮޅާއި ރަށްރަށުގެމައަށް ވާސިލްވުމާއި ސަރަހައްދު ހަ

އަމުރުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ ސްޓޭޝަންތަކެއްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް އަދި . ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

 .ންގާ ބެލެހެއްޓުންއިދާރީ ކަންތައްތައް ހި

 

 މައިގަނޑު މައްސޫލިއްޔަތު ތަކާއި ވާޖިބްތައް 2.3.1

  އޮޕަރޭޝަނަލް

 ދަށުން ތިމާއާއި ސަމާލުކަމެއްދީގެން ޚާއްޞަ ،ދެނެގަނެ ބާރުތައް ފައިވާދީ ތިމާއަށް 2.3.1.1

ބާރުގެ  ތައް ދެނެގަތުމާއި، ތިމާއަށް ދީފައިވާޒިއްމާސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަ

 .ންނަންވާނެއެވެދެނެގަމިންގަނޑުތައް 

 ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް މަސައްކަތް ސްޓޭޝަންތަކެއްގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކުގެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 2.3.1.2

 .ޤީންކުރަންވާނެއެވެޔަ އެކަން ބަލާ ދޭތޯ

އަތޮޅުވެރިންނާއި، ރަށްރަށުގެ  ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިމާއާއި 2.3.1.3

ތަކުގެ މަރުކަޒު އަދި ރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި، އަތޮޅު، ޕްރޮވިންސް ކަތީބުންނާއި،

ބައްދަލުކޮށް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ޑިއުޓީތަކާއިމެދު ޙިޔާލު ބަދަލުކޮށް، އިސްލާޙް  ވެރިންނާއި

އެކަން  ،ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ބަލާކަމާ ން ފެންނަ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުކުރަ

 .ނެއެވެވާނަންޔަޤީންކުރަ

ނިވި ގޮތެއްގައި ސްޓޭޝަންތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު، ކުރަ ފައިދާ 2.3.1.4

އެ އަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް، އޮޕަރޭޝަންސް އަދި އިދާރީ 

 .ދޭންވާނެއެވެއްތަކާއި މެދު މަޢުލޫމާތު ކަންތަ

  .ލިބިގަންނަށްވާނެއެވެ ހުނަރު ޢިލްމާއި ބޭނުންވާ، ގޮސް ތަމްރީންތަކަށް މެނޭޖްމަންޓް 2.3.1.5
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  އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
  

ގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި، އިތުރަށް ލިބޭ ޒިއްމާ 2.3.1.6

 .ރަންވާނެއެވެވާތެރިކަމާއިއެކު ރައްކައުކުމަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ފަރު

އަދި އެހެނިހެން ، ވެރިންނާއިޅުވެރިންނާއި، ރަށްރަށުގެ ކަތީބުންނާއި، މަރުކަޒުތަކުގެ ތޮއަ 2.3.1.7

ކުރިމަތިވާ  ންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައިބައްދަލުވެ، ޑިޕާރޓްމަ އިސްވެރިންނާއި

ތަކެއްގެ މަސައްކަތް އްދުގައި ހުންނަ ހުރިހާ ސްޓޭޝަންމައްސލަތަކާއި، ސަރަހަ

 .އެވެންވާނެޔަވަޅުތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ރަނގަޅު ފި

ކު ތަނުގެ ކޯޑް އޮފް އަށަގެންނެވުމާއިއެ ޢިލްމު ބެހޭ އެތިކްސްއާއި ކިބައިގައި ތިމާގެ 2.3.1.8

ދަ ކަންކަމުގެ ތަނުގައި އެފަ ،ށް ބޯލެނބުމާއިޑަކްޓައެތިކްސް ނުވަތަ ކޯޑް އޮފް ކޮން

 .ހައްޓަންވާނެއެވެފެންވަރު ހިފަ

 .ންވާނެއެވެމަސައްކަތް ކުރަނާއި ގުޅިގެން ހެދުމުގައި ރީޖަން ކޮމާންޑަރުން އަހަރީ ތާވަލު 2.3.1.9

އަހަރަކުމެ ރީޖަން ކޮމާންޑުގެ ދަށުން ތިމާއާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގެ  ކޮންމެ 2.3.1.10

ނާއި، ގުޅިގެން ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމުގައި، ރީޖަން ކޮމާންޑަރުން

 .ންވާނެއެވެމަސައްކަތް ކުރަ

މަތިން، ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް، ބުއްދި ޤަބޫލްކުރާ  ފުލުހުންގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 2.3.1.11

 .ންވާނެއެވެރުގެ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމިންގަނޑުތަކަށް، އެޓޯލް ކޮމާންޑަ

ތަންތަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް، ވަގުތުން ވަގުތައް އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި  2.3.1.12

ވާތޯ ބަލާ، އެކަން މުވައްޒަފުން ފޮނުތައްޔާރުވެ، އެ ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް، ދަށުން ތިބޭ 

 .ންވާނެއެވެޔަޤީންކުރަ

ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް، ތަނުގައި ހެދިފައިވާ ޤަވައިދުތަކާއި،  2.3.1.13

މިންގަނޑުތަކާއި، ކަންކަން ކުރުމަށް އޮންނަ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން އެމީހެއްގެ 

 .ންވާނެއެވެންކުރަށް އެނގިފައިވާކަން ޔަޤީމައްސޫލިއްޔަތުތައް ރަނގަޅަ

ތަނުގައި ތިބޭ އިސްމުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލައި، އެމީހުންނަށް އަމަލީގޮތުން  2.3.1.14

 .ންވާނެއެވެކުރަ ހިންގުމާއި އަދި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ހަވާލު ،ކަންކަން ރޭވުމާއި

އާއި ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، އޭގެ ސަބަބުން ތިމާއަންނަ ތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ނޫންޤާ 2.3.1.15

 ގެންނަންވީ ގެ މަސައްކަތަށްތްކުރާ ފުލުހުންއި މަސައްކަހަވާލުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅުގަ

މިދެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ އަލީގައި މިހާރު ކަންކަން . ންނަންވާނެއެވެބަދަލުތައް ދެނެގަ

ބަދަލެއް . ވެއެވާނެންއަންނަ ގޮތާއި ކަންތައް ކުރަންވީގޮތް އަޅާކިޔަ މުންކުރަ

އެކަން ރިޕޯރޓެއްގެ  ށްހެޑް އޮފް ރީޖަން ކޮމާންޑަ ގެންނަށްޖެހޭކަމަށް ފެންނަކަމެއް ވާނަމަ،

  .ޅަންވާނެއެވެހުށައަސިފައިގައި 
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 އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 2.3.2

 

ތިމާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޮންމެ ފުލުހެއްގެވެސް ފެންވަރު ބެލުމުގައި، އެމީހެއްގެ  2.3.2.1

ކަންކަން ފެންވަރު ބެލުމުގެ ރިޕޯރޓް  ށްވަމުންދާން އަންނަ ކަންތައް ތަކާއި ދަރަނގަޅުވަމު

 .ންވާނެއެވެލަބެލުމުގެ މިންގަނޑުތަކުން ބަނުވަތަ އެނޫންވެސް ފެންވަރު 

 އޮފީހާއި ކަމިޝަނަރސް އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން، ކޮމާންޑަރުންނާއި ރީޖަން 2.3.2.2

 މެޑަލް އަދި ކުލަ، ކުރިއެރުމާއި މަޤާމްގެ މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން ގުޅިގެން

 .ންވާނެއެވެކުރަވިލަރެސް އެކަންތައްތައް ކުރުމާއެކު މަޝްވަރާ މެދު ދިނުމާއި

 ބޭނުން ހިފޭ ފަރާތުން އެމީހެއްގެ، ކުރިއެރުމާއި މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން 2.3.2.3

 އަދި މަގުދައްކައިދީ ،ބަލާ ގާތުން ތައްއަމަލު ގެއެމީހެއް، ގޮތުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ އިރުޝާދު ކަންކަމުގައި

ހާ ރިހު ދެމެހެއްޓުމަށް ރީތިނަން، އިމިންގަނޑާ އުސޫލީ، އާއިގާފަތަޘަ މުވައްސަސާގެ 2.3.2.4

 .ންވާނެއެވެޒިފުންނަށް ވެސް ހިތްވަރުދޭމުވައް

ތް ދަށުން 2.3.2.5 ، ބަލަހައްޓައި ކަންތައްތައް ސަލާމަތީ އަދި ޞިއްޙީ މުވައްޒަފުންގެ ކުރާ މަސައްކަ

 ޔަޤީން ތިބިކަން އެމީހުން ތެއްގައިޞިއްޙަ ކުރެވޭފަދަ ކަމެއް ކޮންމެ ހަވާލުކުރެވޭ އަދި

 .ންވާނެއެވެކުރަ

ވާ ތަމްރީނާއިމެދު ހޭލުންތެރިވެ، ކޮންމެ ބޭނުން ކުރިއެރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ 2.3.2.6

ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި އްގައިމެ އެކަމާއި މެދު ހައިސިއްޔަތެ

 .އްކަންވާނެއެވެވާހަކަދަ

 އެހީތެރިކަން، ވިސްނާ ޙާލަތާއިމެދު ދިރިއުޅުމުގެ، ތަނަވަސްކަމާއި މާލީ މުވައްޒަފުންގެ 2.3.2.7

 .ންވާނެއެވެކުރަ މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ

މާނަހުރި، އުފާވެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ޢަމަލީގޮތުން  ،އެކުވެރިތުގެ މާހައުލަކީ މަސައްކަ 2.3.2.8

ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ރޫހެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ތިމާގެ 

 .ންވާނެއެވެކުރަ
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  އިންޗާރޖްސްޓޭޝަން  - ވަޒީފާ ބަޔާން 2.4
  

 ާއިންޗާރޖް ސްޓޭޝަން : ވަޒީފ 

 ްކޮމާންޑު އެރިއާ:  ޑިޕާރޓްމަންޓ 

 ީކޮމާންޑަރ އެޓޯލް:  އިސްކޮށްހުންނަވާނ 

  ީއެމީހަކު ހަވާލުވެފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން :ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާނ 

  ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކެއް :އެހެނިހެން އެތެރޭގެ ގުޅުންތައ 

  ްހަވާލު ކުރެވޭ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  :މަރުކަޒ 

 ްގައި ހިންގާ ޖުންގެ ތިބުމުގެ މަޤްސަދަކީ ސްޓޭޝަނުއިންޗާރސްޓޭޝަން  :ދު ޞަވަޒީފާގެ މަޤ

ކޮށް މުޅި އިދާރާއާއި އާއްމުހުރިގޮތެއްގައި ހިންގުމާއި،  ފާކަމާއި މަންޔާބުމިއޮޕަރޭޝަންތައް ކާ

ބަލާ، ތަނުގެ ހުރިހާ ވަގުތުން ކަންތައްތައް ހިނގާ ތަނުގައި .ޑިއުޓީތައް ބަލަހައްޓައި ހިންގުމެވެ

 އިންޗާރޖްމެދު ސްޓޭޝަން ދި އެމީހެއްގެ ބޭނުންތެރިކަމާއިމުވައްޒަފުން ބަލަހައްޓާ އަ

ކޮންމެ ސްޓޭޝަން އިންޗާޖަކުވެސް މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގައި، އޭރިއާ  .ވާންޖެހޭނެއެވެޒިއްމާ

 ޚާއްޞައެންގުންތަކާއި  އާއްމުން އަންނަ ގޮތްތަކާއި، ކުރަމުއަމަލުކޮމާންޑްގެ ޤަވާއިދުތަކާއި، 

ތަކުގެ އަމަލުވުމާއި އަދި ވަކިވަކިން ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އެންގުންތަކާއި، ޤާނޫންތަކާއި އެއްގޮތް

އަދި ހެޑް  އެޓޯލް ކޮމާންޑަރ ،ކޮމާންޑަރ، ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރއޭރިއާ  .އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ ޒިއްމާ

އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އިދާރީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް މަސައްކަތްތައް 

 .ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 

  ޢާންމު މައްސޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބްތައް 2.4.1

  އޮޕަރޭޝަނަލް

ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ތިމާއާއި ދަށުން  ޚާއްޞަތިމާއަށް ދީފައިވާ ބާރުތައް ދެނެގަނެ،  2.4.1.1

ތައް ދެނެގަތުމާއި، ތިމާއަށް ދީފައިވާ ބާރުގެ ޒިއްމާމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 

 .ގަންނަންވާނެއެވެމިންގަނޑުތައް ދެނެ

 އޮޕަރޭޝަނަލް ހާލަތެއްގައި ހިފަންޖެހިއްޖެ ބޭނުން، ރާވާލައިގެން ވަސީލަތްތައް ސްޓޭޝަންގެ 2.4.1.2

 .ންވާނެއެވެބޭނުން ހިފަ ގޮތުގައި ފައިދާހުރި ލަތެއްގައިހާ މީނޫންވެސް އަދި

 ހުރިހާ ސްޓޭޝަންގެ .ންވާނެއެވެލަބަ އުޅޭއިރު ޑިއުޓީގައި މުވައްޒަފުން ސްޓޭޝަންގެ 2.4.1.3

 .ބަލަންވާނެއެވެ ކުރޭތޯ އަދާ ތައްވާޖިބު ފުލުހުންގެ ފުލުހުންވެސް

ޝިފްޓްތަކުގެ  އަދި ކޮމާންޑަރާއި، ސްޓޭޝަން އަދި އެތޯލް ރީޖަނަލްއޭރިޔާ،  2.4.1.4

 .ންވާނެއެވެކުރަމުވައްޒަފުންނާއި މެދު މަޢުލޫމާތު ބަދަލު
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ކުޅެދިފިނަމަ، ނު އަދާކުރުމުގައި މައްސޫލިއްޔަތު ފުލުހުންގެ މުވައްޒަފަކު ސްޓޭޝަނުގެ 2.4.1.5

އެމީހަކު ބަދަލުކުރުމަށް  އަންގައި ކުންއެޓޯލް ކޮމާންޑަރަށް ލިޔުމައަދި  އެކަން ރީޖަނަލް

އި ތަކުގަވެ ނުވަތަ ކުރެވޭ ކުދިކުދި ކުށްމުވައްޒަފަކު ފަރުވާކުޑަ މިފަދަ. އެދެންވާނެއެވެ

އެޓޯލް  އި،ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރާއެމީހެއްގެ ބަޔާނެއް ނެގުމަށްފަހު އެ

 .އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ ކޮމާންޑަރ

ކަމާއި އެކު އިޙްލާސްތެރި މުރެއްވެސްއަ ކޮންމެ އަންނަ ފަރާތުން އިސްވެރިންގެ ކޮމާންޑުގެ 2.4.1.6

ބަލައިގަނެ، އެ އަމުރަކަށް ސްޓޭޝަންގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް އެއްވެސް އަސަރެއް 

 .ންވާނެއެވެވެސް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭކުރާނެނަމަ، އެމީހުންނަށް

 ،ބައްދަލުވެވި ދެފަހަރު މަހަކު މަދުވެގެން ފުލުހުންނަށް ހުރިހާ ދަށުގައިވާ ތިމާގެ 2.4.1.7

ދަނޑިތަކަށް އެދެވޭ ވަރަކަށް ލަނޑު ދައްކާ،އޮޕަރޭޝަންގެ ކަންތައްތަކާއި މެދު ވާހަކަ

 .ލަންވާނެއެވެވެވޭތޯ ބަ ވާސިލު

ފުލުހުންގެ ބާރުދޭ  ،ސެންޓަރާއި ކޮމާންޑް ހާލަތްތަކުގައި އޮޕަޜޭޝަނަލް 2.4.1.8

 ބޭނުން ގުޅިގެން، އެވަގުތު ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާހުރި، ޤާބިލް އުކުޅުތައް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި

 .ންވާނެއެވެކުރަ

ނަމަ، ކޮމާންޑް ނަމަވެސް ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި ސަރަހައްދެއްގައި ކިތަންމެ ކުޑައެ 2.4.1.9

ސެންޓަރުގައި އިންނަވާ ޑިއުޓީ އޮފިސަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފަހު، އެތަނަކަށް 

ދެއްގައި ނހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންވެއްޖެ ހި އެފަދަ .ދާންވާނެއެވެވީހާވެސް އަވަހަކަށް 

ކޮށް އެތަން ހައްލަކަށް އަމަލުކޮމާންޑް ސެންޓަރުގެ ޑިއުޓީ އޮފިސަރުގެ މަޝްވަރާގެމަތިން 

 .ގެންނަންވާނެއެވެ

 ޚާއްޞަ ކުރަންޙާޞިލު ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަސީލަތްތަކުން ލިބިފައިވާ 2.4.1.10

 .ދޭންވާނެއެވެ ސަމާލުކަމެއް

އިސްކޮށް ތިއްބަވާ އޮފިސަރުން ނުވަތަ ކަމާއި ބެހޭ ބޭފުޅުންގެ އެންގެވުމުގެ ދަށުން  2.4.1.11

 .ންވާނެއެވެކުރައިތުރަށް ކުރަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ޑިއުޓީ އެއްވެސް 

  

   އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
  

ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ބޭނުންތެރިގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ދޭތޯ  2.4.1.12

 .ލަންވާނެއެވެބަ

އެތަކެތި  ،ރަނގަޅަށް ރެކޯޑްކޮށް ،އެއްކޮށް އްޒަފުންގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުމުވަ 2.4.1.13

ބަލާ އެކަން  އެކަން ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ޚާއްޞައެކު ރައްކައުކުރުމަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި

 .ންވާނެއެވެކުރަޔަޤީން
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ފެންވަރުގައި ތަންތަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް، ވަގުތުން ވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު  2.4.1.14

ތައްޔާރުވެ، އެ ފޮނުވަން ޖެހޭ ފަރާތަކަށް ދަށުން ތިބޭ މުވައްޒަފުން ފޮނުވާތޯ ބަލާ، އެކަން 

 .ންވާނެއެވެކުރަ ޔަޤީން

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި، އިތުރުގަޑި އަދި  2.4.1.15

މެދު ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ތަކުގެ އިތުރުންވެސް ކަންތައްތަކާއިޚަރަދުއެހެނިހެން 

 .ންގަންވާނެއެވެއަ

ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ތަނުގައި ގެންގުޅޭ ހުރިހާ  2.4.1.16

މެދު ކަންތައް  ގޮތާއި އެއާއިރޑްތައް އަދި ރިޕޯރޓްތައް ފުރާނެފޯރމްތަކާއި، ރިކޯ

އަދި މިކަންކަން ރަނގަޅަށް . ންވާނެއެވެކުރަ ކުރާނެގޮތް އޮޅުން ފިލާފައި ވާކަން ޔަޤީން

 .ންވާނެއެވެކުރަ ތޯ ޔަޤީންރޭކު

ގޮތް  ސްޓޭޝަންގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެމީހަކާއި ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް ކުރަންވީ 2.4.1.17

ދި ކަންތައް ކުރަމުން ރަނގަޅަށް އެނގި، ތަނުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި، މިނަގަނޑުތަކާއި އަ

 ޒިއްމާފައި ވާކަން ޔަޤީންކޮށް އެމީހެއްގެ ގޮތް ރަނގަޅަށް އޮޅުން ފިލާއަންނަންވީ

 .ބަލަންވާނެއެވެއަދާކުރަނީ ރަނގަޅަށްތޯ 

 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 2.4.2

  

ތިމާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޮންމެ ފުލުހެއްގެވެސް ފެންވަރު ބެލުމުގައި، އެމީހެއްގެ  2.4.2.1

ކަންކަން ފެންވަރު ބެލުމުގެ ރިޕޯރޓް ވަމުންދާ ދަށްން އަންނަ ކަންތައްތަކާއި ރަނގަޅުވަމު

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފެންވަރު ބެލުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 .ބަލަންވާނެއެވެ

 ރަނގަޅު ބޭނުން ހިފޭ ފަރާތުން އެމީހުންގެ، ކުރިއެރުމާއި މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން 2.4.2.2

ބަލާ، މަގުދައްކައިދީ އަދި ކަންކަމުގައި ގާތުން  ތައްއަމަލުއެމީހުންގެ ، ގޮތުން ކުރުމުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެއިރުޝާދު 

އެހީތެރިކަމެއް  ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާއި މެދު ވިސްނާ ،ތަނަވަސްކަމާއިމާލީ މުވައްޒަފުންގެ 2.4.2.3

 .ންވާނެއެވެކުރަ ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްބޭނުން

 ކޮންމެ ހަވާލުކުރެވޭ އަދި، ބަލަހައްޓައި ކަންތައްތައް ސަލާމަތީ އަދި ސިއްޙީ މުވައްޒަފުންގެ 2.4.2.4

 .ންވާނެއެވެކުރަ ތެއްގައި އެމީހުންތިބިކަން ޔަޤީންޞިއްޙަ ފަދަ ކުރެވޭ ކަމެއް

 އޮފް ކޯޑް ތަނުގެ އެކު އަށަގެންނެވުމާއި ޢިލްމު ބެހޭ އާއި އެތިކްސް ކިބައިގައި ތިމާގެ 2.4.2.5

 ކަންކަމުގެ އެފަދަ ތަނުގައި، ބޯލެބުމާއި އަށް ކޮންޑަކްޓް އޮފް ޑްކޯ ނުވަތަ އެތިކްސް

 .ނެއެވެބަލަހައްޓަންވާ ފެންވަރު
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  އިންޗާރޖްޝިފްޓް  - ވަޒީފާ ބަޔާން 2.5
 

  ާއިންޗާރޖްޝިފްޓް  :ވަޒީފ.  

  ްއޭރިއާ ކޮމަންޑް :ޑިޕާރޓްމަންޓ. 

  ީއިންޗާރޖްސްޓޭޝަން  :އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނ. 

  ްއޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޝިފްޓެއްގެ އެންމެން :ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުނ. 

  ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކެއް :އެހެނިހެން އެތެރޭގެ ގުޅުންތައ. 

  ްމަސައްކަތްކުރާ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން:މަރުކަޒ. 

 ުޢައްސަސާގެ މު، މައްސަލަތައް ހުށައެޅޭ ތަނަކަށް މަޤްސަދަކީ ގެއިންޗާރޖް ޝިފްޓް :ވަޒީފާގެ މަގްސަދ

އެންގުންތަކާއި  ޚާއްޞަތަކާއި، މިންގަނޑުތަކާއި، ޢާންމު އެންގުންތައް އަދި ޤަވާއިދާއި، އުސޫލު

އަދި ހުށައެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް . ރުމެވެތަށް ބަލާ، އެކަންކަން ޔަޤީންކުޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދާ އެއްގޮ

 .އަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމެވެ) ސްޓޭޝަން އިންޗާރޖް(ން ހުންނަވާ އޭނާގެ މަތި

 ްދީ މަޢުލޫމާތުމަނުންގެ ޑިއުޓީތައް ރަނގަޅަށް ތިމާއަށް އެނގި، އެމީހުންނަށް ކަމާ ބެހޭގޮތުން ޕެޓްރޯލ

 .މެވެން ފޮނުވައި ޑިއުޓީތައް ކުރުވުފުރިހަމައަށް ޕެޓްރޯލްމަނު

  ިޑިއުޓީއަށް ޕެޓްރޯލްމަނުން ކަނޑައަޅާ ފޮނުވައި އެޒޯން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޕެޓްރޯލް ޒޯނެއްގައ

 .ބެލެހެއްޓުމެވެ

 ްސް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވާނީ ކޮންމެ ކޮމާންޑިންގް އޮފިސަރަކުވެޗާރޖް ހުންނަންޝިފްޓް އިނ

 . އްކާގޮތަށް ޑިއުޓީ ތާވަލަތައް ތައްޔާރުކޮށްގެންނެވެދަ

  

  ކަންތައްތައްތަކާއި ޖަވާބުދާރީވާނެ ޒިއްމާމުހިންމު  2.5.1

  އޮޕަރޭޝަނަލް

ތިމާގެ ، މެއް ދީގެން ތިމާއާއިސަމާލުކަ ޚާއްޞަ، ދެނެގަނެ ބާރުތައް ދީފައިވާ ތިމާއަށް 2.5.1.1

ބާރުގެ ތަށް ދެނެގަތުމާއި، ތިމާއަށް ދީފައިވާ ޒިއްމާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ދަށުން މަސައްކަތް

 .ންވާނެއެވެމިންގަނޑުތައް ދެނެގަ

  އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެތަކެތިން، އިޤްތިސާދުކޮށް ވަސީލަތްތައް ލިބިފައިވާ ޝިޕްޓަށް 2.5.1.2

 ޑިއުޓީއެއް ކޮންމެ .ހޯދަންވާނެއެވެ ގޮތްތަކެއް އެކަށީގެންވާ ބޭނުންކުރުމަށް

ނުންނާއި ވާހަކަ ޕެޓްރޯލްމަ މެދު ކަންކަމާއި ސަމާލުވާންވީ ޑިއުޓީގައި ފެށޭއިރުގައިވެސް

ގައިވެސް، ޑިއުޓީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަ އެފަދައިން ޑިއުޓީ ނިމޭ ގަޑީދައްކާ، 

ޑިއުޓީގައި ދެވުނު މުހިންމު ސީންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ، އްކަތްތައް ކުރެވުނުތޯ ބަލާ، އެމަސަ

 .ކުރަންހުރި ކަންތައްތައް ކުރެވުނުކަން ޔަޤީން ކުރަންވާނެއެވެ
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ގުޅިގެން ހާލަތާއި ތަކާއި ގެ ބާރުދޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްފުލުހުންލަތްތަކުގައި ހާ އޮޕަރޭޝަނަލް 2.5.1.3

 .ންވާނެއެވެކުރަ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ޤާބިލް އުކުޅުތައް ބޭނުން

 މަނުންގެ ޕެޓްރޯލް އުޅޭ އެތަންތާނގައި، ޕެޓްރޯލްކޮށް ސަރަހައްދުގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 2.5.1.4

 .ންވާނެއެވެއި އެކު އިރުޝާދު ދޭއެހީތެރިކަމާ، ލަފާއާއި އެމީހުންނަށް، ބަލާ ތައްއަމަލު

 އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ ހާދިސާތަކަށް ހުރިހާ ހިނގާ ސަރަހައްދުގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 2.5.1.5

 ޑިއުޓީ އިންނަވާ ސެންޓަރުގައި ކޮމާންޑް ނުވަތަ އިންޗާޖުއަށް ސްޓޭޝަން، ގޮސް

 ކުރިޔަށް ދަށުން ލަފާގެ އެފަރާތުގެ، ދިނުމާއިއެކު މަޢުލޫމާތު އޮފިސަރަކަށް

 .ގެންދަންވާނެއެވެ

 މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް އެންމެ ހިފައިގެން ބޭނުން މަހަފުރި އެންމެ ޝިފްޓެއްގެ އެމީހެއްގެ 2.5.1.6

 .ންވާނެއެވެކުރަ

ވާސިލްވުމަށް  ހަމައަށް ލަނޑުދަނޑިއާއި ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކުން 2.5.1.7

 .މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ

 ޒިއްމާ ންގެއެމީހު، ދެނެގަނެ ހާލަތު ޞިއްޙީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން ތިމާގެ 2.5.1.8

 .ންވާނެއެވެކުރަ ތެއްގައި ހުރިކަން ޔަޤީންޞިއްޙަ ފަދަ އަދާކުރެވޭ

 އޮފް ކޯޑް ތަނުގެ އަށަގަތުވުމާއިއެކު ޢިލްމު ބެހޭ އާއި އެތިކްސް ކިބައިގައި ތިމާގެ 2.5.1.9

 ކަންކަމުގެ އެފަދަ ތަނުގައި، ބޯލެނބުމާއި ށްކޮންޑަކްޓަ އޮފް ކޯޑް ނުވަތަ އެތިކްސް

 .ހައްޓަންވާނެއެވެހިފަ ފެންވަރު

ތައްތަކާއި ތައް ދެނެގަނެ، އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މިކަންގޮތް ކުރާ ކުށް، ކާއިކުށްތަ ޢާންމު 2.5.1.10

 .އަޅަންވާނެއެވެމެދު ފިޔަވަޅު 

 .ންވާނެއެވެކުރަ ޙާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިސް އޮފިސަރުން އަންގަވާ ޑިއުޓީތައް އަދާ 2.5.1.11

  

  އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
  

 .ލަހައްޓަންވާނެއެވެލައްވާ ޝިފްޓްގެ ޚާސިރީ ބަ ންއިދާރީ އޮފިސަރު 2.5.1.12

ޑިއުޓީ ރޯސްޓާރ ނޯޓިސްބޯޑަށް އެރުވުމާއި އަދި  އެންމެފަހުގެ ށްވަގުތަ ވަގުތުން 2.5.1.13

އެކު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކަމާޔަޤީންޑިއުޓީތަކާއި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ޝިފްޓްގެ ހާޞިރީ 

 .ހައްޓަންވާނެއެވެބަ

 ލިބޭ އިތުރަށް މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހާ ދަށުގައިވާ ޒިއްމާގެ 2.5.1.14

 .ންވާނެއެވެކުރަ އިއެކު ރައްކާތެރިފަރުވާތެރިކަމާ، އެއްކޮށް މަޢުލޫމާތު

 ލިބޭ ށްތަނަ ދިނުމާއިއެކު އިރުޝާދު މިކަންކަމަށް، ދެނެގަނެ ދަތިކަން މަސައްކަތުގެ 2.5.1.15

 .ންނަންވާނެއެވެދެނެގަ ކުރިއެރުން
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 ފެންވަރުގައި ރަނގަޅު އެންމެ ށްވަގުތަ ވަގުތުން ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް 2.5.1.16

ށުން ތިބޭ މުވައްޒަފުން ފޮނުވާތޯ ބަލާ،އެކަން ދަ، ފަރާތަކަށް އެފޮނުވަންޖެހޭ، ތައްޔާރުކުރެވި

 .ންވާނެއެވެކުރަ ޔަޤީން

  

 މުވައްޒަފުން ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ ޝިފްޓްގައި 2.5.2
  

ދަށުގައިވާ ކޮންމެ ފުލުހެއްގެވެސް ފެންވަރު ބެލުމުގައި އެމީހެއްގެ ތިމާގެ ބެލުމުގެ  2.5.2.1

ކަންކަން، ފެންވަރު ބެލުމުގެ ރިޕޯރޓް  ށްވަމުންދާން އަންނަ ކަންތައްތަކާއި ދަރަނގަޅުވަމު

 ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފެންވަރު ބެލުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 .ލަންވާނެއެވެބަ

 ރަނގަޅުގޮތް ބެލެހެއްޓުމާއި ފުލުހުން ހުރިހާ ދަށުން ބެލުމުގެ އިންޗާރޖްގެ ޝިފްޓް 2.5.2.2

އިތުރަށް  މަސައްކަތްތައް ކުރާ އަށާއިޤީތަރައް އެބައިމީހުންގެ މެދުނުކެނޑި އަދި އަންގައިދީ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލިންގް ދީ ރަނގަޅަށް 

 ކޮންމެ، ހޭލުންތެރިވެ މެދު ތަމްރީނާއި ބޭނުންވާ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ 2.5.2.3

 .ދައްކަންވާނެއެވެވާހަކަ މެދު އެކަމާއި ހައިސިއްޔަތެއްގައިމެ

ތާއި މެދު ވިސްނާ އެހީތެރިކަމެއް، ހާލަ ދިރިއުޅުމުގެ ތަނަވަސްކަމާއި މާލީ މުވައްޒަފުންގެ 2.5.2.4

 .ކުރަންވާނެއެވެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކަދެއްގައި، އެހީތެރިނބޭނުންވެއްޖެ ހި

 ދަށުން ތުންއަމަލީގޮ ހެދުމަށް މާހައުލަކަށް އުފާވެރި މާނަހުރި، އެކުވެރި މަސައްކަތުގެ 2.5.2.5

 ތްމަސައްކަ އުފެއްދުމުގެ ރޫހެއް އެފަދަ ގުޅިގެން ކުރާމީހުންނާއި މަސައްކަތް

  .ކުރަންވާނެއެވެ

  

  ޤީޤް ކުރާ ފަރާތްޙުތަ  - ވަޒީފާ ބަޔާން 2.6
  

  ާތަހުޤީޤް ކުރާ ފަރާތް :ވަޒީފ.  

 ްއޭރިއާ ކޮމާންޑް: ޑިޕާރޓްމަންޓ.  

  ީސްޓޭޝަން އިންޗާރޖް/ ޝިފްޓް އިންޗާރޖް  :އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނ.  

  ީދަށުން މަސައްކަތްކުރާނ : - 

  ްޑީ ސެކްޝަން.އައި.ސީ/ ސްޓޭޝަންގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން  :އެހެނިހެން އެތެރޭގެ ގުޅުންތައ.  

 ްސްޓޭޝަން ޕޮލިސް އަދާކުރަ ވަޒިފާ : މަރުކަޒ.  

 ްޖެހިއްޖެ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް  ޑީގައި އެމީހަކާއި ކުރިމަތިލާންޑިއުޓީގަ :ދު ޞަވަޒީފާގެ މަޤ

ތަކުގައި ގެއްލުންލިބޭ ފަރާތަށް ފުރިހަމަ އަދި މައްސަލަ. ހުޤީޤް ކުރުމެވެފައިދާހުރި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަ

 .ފޯރުކޮށް ދިނުމެވެފުލުހެއްގެ ޙިދުމަތެއް 
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  ލިއްޔަތުތައްއޫތަކާއި މަސްޒިއްމާ 2.6.2

  ރޭޝަނަލްއޮޕަ            
  

  ؛ ތަކަކީތަކާއި މައްސޫލިއްޔަތުޒިއްމާޤީޤް ކުރާ މީހެއްގެ ޙްތަ

ޤާނޫނާއި  ،ރިން އަންގަވާގޮތަށްވެ، މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ހުވައާއި ތިމާކޮށްފައިވާ 2.6.1.1

 .ޑިއުޓީތައް އަދާކުރުމެވެޤަވާއިދުތަކަށް ބޯލެނބުމާއި އެކު، 

 އޮންނަ ގެންދަން ކުރިޔަށް މަޢުލޫމާތުދީ، ފުރިހަމައަށް މައްސަލަތަކުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ 2.6.1.2

 .ގެންދިއުމެވެ ކުރިޔަށް ގޮތަށް

، މާއިއެޅު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ، ޒިޔާރަތްކޮށް ވެއްޓަށް ކޮށްފައިވާ ތައްކުށް ބޮޑެތި 2.6.1.3

ދެނެގަނެ އެކަން އިސްކޮށް ހުންނަވާ ތަހުޤީޤް ކުރާ ބޭނުންވާ އެހީއެއް  ލަސްނުކޮށް

މީހަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިއުޓީ އޮފިސަރަކަށް އެކަން އަންގައި، އެފަރާތުގެ 

 .ންވާނެއެވެށުން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދައިރުޝާދުގެ ދަ

ފިންގަރ ޕްރިންޓް  ށް،ފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއުކޮޝައްކުވާ  ، މީހުންނާއި ށްޒަރުދުމަން 2.6.1.4

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ކުރުމާއި ސީންގައިޝަން ނަގައި އެތަކެތި ތަހުލީލުއިންޕްރެ

 .ރަންވާނެއެވެކު

 ހުންނާނެގޮތް ތައްއަމަލު އެފަދަ ބައެއްގެ ދެނެގަތުމާއި )ފަރާތްތައް( ފަރާތް ޝައްކުކުރެވޭ 2.6.1.5

 ސެކްޝަންގެ ޑީ.އައި.ސީ ކުރުމުގައި ތަހުޤީޤް މައްސަލަ .ންނަންވާނެއެވެދެނެގަ

 .ންވާނެއެވެސައްކަތް ކުރަމަ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނައި

ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ދިނުމު މަޢުލޫމާތު މެދު ކުށްމަދުކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް 2.6.1.6

 .ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ

 ނުވަތަ އޮފީހުން ޖެނެރަލްގެ އެޓާރނީ ހެކިބަހަކަށް ނުވަތަ އަޑުއެހުމަކަށް މައްސަލައެއްގެ 2.6.1.7

ށް ކަށްވެސް ދާންތައްޔާރަހިނދެއްގައި ކޮންމެ ކޯޓަ ކޮންމެ އަންގަވައިފި ތަނަކުން އެފަދަ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 ރައްކައުތެރިކަމަށް ސަލާމަތާއި ޤައިދީންގެ ތިބޭގައި ހައްޔަރު އެމީހެއްގެ 2.6.1.8

 .ޒިއްމާވާންވާނެއެވެ

 ރިޕޯރޓްތައް ޖެހޭ ފޮނުވަން، ނިންމައި ވަގުތުން ކަންތައްތައް ހަވާލުކުރެވޭ ތިމާއަށް 2.6.1.9

 .ންވާނެއެވެގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޮނުވަރަނ އެންމެ ވީ، ށްވަގުތަ ފޮނުވަންޖެހޭ

، ލޮގްކޮށް ނޯޓްކުރެވި މަޢުލޫމާތު ތަކެއްޗެއްގެ ހުރިހާ އަތުލެވޭ ގުޅިގެން މައްސަލައާއި 2.6.1.10

 .ކުރަންވާނެއެވެޔަޤީން ދިޔަކަން ކުރިޔަށް ޤަވާއިދުން އޮންނަ ކުރަން މިކަން
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. ންވާނެއެވެވާޒިއްމާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅެ ތަކެތި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންނާއި 2.6.1.11

އިތުރުންވެސް  ކުގެތަސީން އޮފް ކްރައިމް ޓޫލް ބޮކްސް ،ރޭޑިއޯ ،ތެރޭގައި ވެހިކަލްއޭގެ

 .ބޭނުން ކުރާ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ

 ،ދިނުމާއިއެކު ފުރުސަތުތައް ލިބޭ ވަޒީފާގައި ހަމަހަމަކަމާއިއެކު މުވައްޒަފަކުވެސް ކޮންމެ 2.6.1.12

މިކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ތިމާގެ ކިބައިގައި އަށަގަތުވުމަކީ މި މަޤާމްގައި ހުންނަ މީހެއްގެ 

 .ވާޖިބެކެވެ

 ކޮންމެ ޖެހިއްޖެ ކުރަން ށްއިތުރަ ގޮތުގެމަތިން އަންގަވާ ފަރާތަކުން ހުންނަވާ އިސްކޮށް 2.6.1.13

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޑިއުޓިއެއް

 .އުފައްދަންވާނެއެވެ މީހުން މަޢުލޫމާތުދޭ ފުލުހުންނަށް 2.6.1.14

އަވަހަށް  ،ލިބިއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ހިފޭފަދަ ބޭނުން މަޤްސަދަށް ފުލުހުންގެ 2.6.1.15

 .ންވާނެއެވެތިއްބަވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދޭ އިސްކޮށް

 އެފަރާތަކާއި ހިނދެއްގައި ކޮންމެ އެދިއްޖެ ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ކަމަކަށް ފަރާތަކުން ޢާންމު 2.6.1.16

އެކަމަށް ދެން އެޅިދާނެ އިތުރު  ، އޮޅުންފިލުވައިދީ ކަމެއް އެބޭނުންވާ، ބައްދަލުކޮށް

 .ންވާނެއެވެއް ވާނަމަ އެކަން އަންގައިދޭފިޔަވަޅެ

 އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކައިރީގައިވާ 2.6.1.17

 .ދާންވާނެއެވެ ދޫކޮށް ސަރަހައްދު ތިމާގެ

 ނިއްމާއިރު ގޮތް ކަންކަމުގައި، ބަދަހިކޮށް ގުޅުން މެދު ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނާއި 2.6.1.18

މަ ގޮތް އެއްގޮތަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި  .ންވާނެއެވެނިން

 އޮޅުން ކަންކަން ކޮންސްޓަބަލުންނަށް ޓްރެއިނީ ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން ތިމާގެ 2.6.1.19

 .ދޭންވާނެއެވެ މަގުދައްކައި، ފިލުވައިދީ

  .ންވާނެއެވެކަންކަމުގައި ހައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބިނާކުރެނިވި ޚިޔާލުތަކެއް ގެންގުޅެ 2.6.1.20

    އިދާރީބައި

މުވައްޒަފުންނާއި ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި އަންނަ މީހުންނާއި ބެހޭ  މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން 2.6.1.21

އެއްކޮށް، އަދި އެތަކެތި ރަނގަޅަށް އަދި މިނޫންވެސް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމައަށް 

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރައްކައުތެރި

 ފުރިހަމަ އެންމެ އޭގެ، ގަޑިޔަށް ގަޑިން ތަކެތި ރިޕޯރޓްފަދަ ފޮނުވަންޖެހޭ ންތަނަށްތަ 2.6.1.22

 .ކުރަންވާނެއެވެ ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުނުކަން ޔަޤީންކ ގޮތުގައި

އެއް ޓްރެއިނީ ރިކޯރޑް، ހުރިނަމައެއްވެސް ޓްރެއިނީ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަކު  2.6.1.23

 .ކުރަންވާނެއެވެ ތައްޔާރުކޮށް އެމީހެއްގެ ކުރިއެރުންތައް ރިކޯރޑް
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 އަމިއްލަ ނަފްސްގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 2.6.2
  

 ންގުޅޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތިމާ އަމިއްލައަށް، ސާފްތާހިރުކަންގެ ހިފައި، ޔުނިފޯރމާއި 2.6.2.1

 .ހުންނަންޖެހޭނެއެވެބެލުމަށް ތައްޔާރުވެގެން 

އެމީހެއްގެ ރަނގަޅު  ،ބަލައި ތައްއަމަލު ޓްރެއިނީއެއްގެ ކޮންމެ ވާ ދަށުން ތިމާގެ 2.6.2.2

 . ކުރުވަންވާނެއެވެ ނުރަނގަޅު ކަންތައްއައް އިސްލާހުކަންކަމާއި 

ތަކަށް ޝައުގުވެރިކަމާއިއެކު ހަރަކާތްތެރިވެ، ތަމްރީނު ،ނަސޭހަތްތެރިވެ ޢަމަލީގޮތުން 2.6.2.3

އެމީހުންނަށް އަންނަ ، އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ތަމްރީންތައް ހިންގައިޓްރެއިނީ 

 .ކުރަންވާނެއެވެ ކުރިއެރުންތައް ރިޕޯޓް

 އެކުގައި، ހެދުމަށްޓަކައި މާހައުލަކަށް ފައިދާހުރި، ސްލުހަވެރި، މާހައުލަކީ މަސައްކަތުގެ 2.6.2.4

ބަދަހިކޮށް، ރަނގަޅު  ފުލުހެއްގެ މެދުގައި ގުޅުން އެހެން މީހުންނާއި މަސައްކަތްކުރާ

 .ކުރަންވާނެއެވެރޫހެއްގައި މަސައްކަތް 

  

  ޕެޓްރޯލްމަން - ވަޒީފާ ބަޔާން 2.7

  

  ާޕެޓްރޯލްމަން :ވަޒީފ.  

  ްއޭރިއާ ކޮމާންޑް: ޑިޕާރޓްމަންޓ. 

  ީއިންޗާރޖްސްޓޭޝަން  :އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނ. 

  ްހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒިފުން އަދިޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިދާރީ  :މަރުކަޒ.  

 ެނގަޅަށްރަ ވަރަށް އަދާކުރާއިރު ޑިއުޓީ އެމީހުންގެ އޮފިސަރުން ޕެޓްރޯލް :ދުމަޤްޞަ ވަޒީފާގ 

 އަ،ކަންތަކާ ހިމެނޭ ޔުމުގައިމިލި ،ގަވާޢިދުތަކާއި ކުރުމުގައި މިކަން. ވާނެއެވެ ކުރަން މަސައްކަތް

އިދާރާތަކުން އަންގާ  ސަރުކާރުގެ އަދި ޕޮލިސީތައް ކަންތައްތަކާއި ތަބާވާންޖެހޭ،  އެންގުންތަކާއި ޢާއްމު

 .ޖެހޭނެއެވެ ންގުންތަކާއި ޤާނޫނަށް ތަބާވާންއެ

  

 އްކަންތައްތަކަބިނާކުރަންވި  މަސައްކަތް އޮފިސަރުން ޕެޓްރޯލް 2.7.1
  

ދެނެގަތުމާއި ކުށުގެ ބާވަތް ދެނެގަތުން އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ  ތައްކުށްކުރާ ފަރާތް 2.7.1.1

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް ހިފާ ހައްޔަރު ކުރުމާއި ކޯޓުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގައި 

 .ބައިވެރިވުން

 ޕެޓްރޯލް ރަނގަޅަށް ގޮތުން ކުރުމުގެ މަދު ފުރުސަތު ކުށްކުރުމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ބައެއް 2.7.1.2

 .ކުރުން ކަންތައްތައް އެހެނިހެން ކުރުމާއި

 .ނުރައްކާ އޮތް ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން ކަމުގެ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ޖިސްމާނީ 2.7.1.3
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 .ހެދުން ގޮތް ކުރެވޭނެ ފަތުރު ދަތުރު ފަހަރުތަކަށް އުޅަނދު މީހުންނާއި ބިގާވާ ހިނގާ 2.7.1.4

 .ދެނެގަތުން ކުށްތައް ގެދައުލަ ކުށްތަކާއި ބޮޑެތި ޤާނޫނީ 2.7.1.5

 .ދެމެހެއްޓުން ކުރުމާއި ޤާއިމް އަމާންކަން އަމަން ގެމުޖުތަމަޢު 2.7.1.6

 .ތުރުންފެ ސުލްހަވެރިކަން 2.7.1.7

  .އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުން 2.7.1.8

  

  ތަކާއި ޖަވާބުދާރީވާނެ ކަންތައްތައްޒިއްމާމުހިންމު  2.7.2

   އޮޕަރޭޝަނަލް

 ވެވޭ ދާރީ ޖަވާބު އޮފިސަރުންނަށް ތިބޭ މައްޗަށް އެމީހެއްގެ އެއްގޮތަށް ހުވާއާއި ކޮށްފައިވާ 2.7.2.1

 .ކުރަންވާނެއެވެ ލާފު ނުވާ ގޮތަށް ޑިއުޓީ އަދާޚި ގޮތާއި އަންގާފައިވާ ޤާނޫންގައި ގޮތަށް

 ފުރިހަމައަށް ވީއެންމެ އާއިމުޖުތަމަޢު މުވައްޒަފުންނާއި އެހެން އުޅޭ ގައިޓްޑިޕާރޓްމަން 2.7.2.2

 ޙާސިލް ފުލުހުން ގެންދިއުމާއި ކުރިޔަށް މެދުނުކެނޑި ކުރާކަމެއް ދީގެން އެއްބާރުލުން

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ޙާޞިލުށް ފުރިހަމައަ އެންމެ ލަންޑުދަނޑިތައް ބޭނުންވާ ކުރަން

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 ތިމާގެ ހުރިނަމަ މަޢުލޫމާތެއް ފަދަ ބޭނުންވާ ޙާސިލްކުރުމަށް ލަންޑިދަނޑިތައް ފުލުހުންގެ 2.7.2.3

 .ންގަންވާނެއެވެއަ ފަރާތްތަކަށް ތިބި މައްޗަށް

 .ންވާނެއެވެނިންމަ ގަޑިއަށް މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެވޭ 2.7.2.4

އިވާ ހުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިމާވެފަ ފަހުން ބްރީފިންގެ ދީފައިވާ ފަހުން އެންމެ 2.7.2.5

 .ތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެމުގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދުރުރެކޯރޑް ކުރުން، އަދި ރެކޯރޑް ކު

 މިންވަރު އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެންގި ފަރާތްތައް ތިބި އިސްކޮށް އުޅުނުއިރު ޑިއުޓީގައި 2.7.2.6

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރެކޯރޑް

ޔާކުރުމުގައި އެރިޕޯރޓް ގެ ރިޕޯރޓް ތައްހާދިޡާތަކު އެހެނިހެން އަދި ގެކުށު، އެކްސިޑެންޓްގެ 2.7.2.7

 މަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލުތަކަށްކުރުމަށް އަގަޑިއަށް ތައްޔާރު ކޮށް، ފުރިހަމައަށް އަދިޙައްޞަ

 .ންވާނެއެވެތަބާވާ

 ޕޮލިސް އެދިއްޖެނަމަ ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމަށް ންއާއްމު 2.7.2.8

ގެ މަތިން އެމަޢުލޫމާތެއް ދިނުން ނުވަތަ ގޮތު ޚިލާފުނުވާ އުސޫލުތަކާއި އޮގަނައިޒޭޝަންގެ

 .ގެންވާނެއެވެއަށް ގެންދަންވީ ގޮތެއް އެނއިތުރަށް ކުރި

 ރިކުރުމާއިރައްކާތެ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ އެވިޑެންސެއް ގެނެވޭ ދަށުން ބެލުމުގެ އެމީހެއްގެ 2.7.2.9

  ގޮތަށް ކުރާ ބޭނުން ގެންދިއުމަށް އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން ރަނގަޅަށް ފާހަގަކުރުމާއި

 .ންވާނެއެވެރިވާޖަވާބުދާއަދި މިކަންކަމަށް . އެނގެންވާނެއެވެ
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ށް 2.7.2.10  ކަމެއް އެފަދަ ހުރުމާއި ވިސްނަގައިގެން ހޯދުމަށް ސަބަބުތައް މަގުފަހިވާ ކުށްކުރުމަ

ޅު ފެނިއްޖެނަމަ  .އެވެންގަންވާނެއަ ފަރާތްތަކަށް ހުރި އިސްކޮށް ފަހު ކުރުމަށް ރަނގަ

 ތަހްޤީޤް، ކުރުން ތަހްޤީޤް ކުށްތައް ހިނގާ ސަރަހައްދެއްގައި ހަވާލުކުރެވޭ އެމީހަކާއި 2.7.2.11

އެވިޑެންސް ނެގުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ކުށްކުރި ފަރާތްތައް ހޯދުމާއި  ކުރުމުގައި

 .ވާނެއެވެ ންކުރަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްހޯދުމަށް އެއްކުރަ އެވިޑެންސް

 .ންވާނެއެވެކުރަ ރައްކާތެރި ވެށި އެކު ދެވުމާއި ވެއްޓަށް ކުށުގެ 2.7.2.12

ންޖެހޭ ހިނދެއްގައި ދޭ ހެކިބަސް ކޯޓުގައި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ހިޔާލު ވަކީލުންނާއި ޤާނޫނީ 2.7.2.13

 .ހެކިބަސްދޭންޖެހޭނެއެވެ

 .ކުން އަދާ ކުރަންޖެހޭނެއެވެމިންވަރަ ޖެހޭ ވެސް ޑިއުޓީތައް އެހެނިހެން 2.7.2.14

ވާ ދުއް އެއްގަމުގައި ދުއްވަނީ ތިއެއްޗެ ސަރަހައްދުގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެމީހަކާއި 2.7.2.15

 އަދި ޕާކްކުރަނީ ތޯ ބެލުމާއިތައްއެއްގޮއްވުމައި ބެހޭ ޤަވާޢިދާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދު

  .ތޯބަލއި ރަނގަޅު ނޫންނަމަ ރަނގަޅު ކުރުވަންވާނެއެވެރަނގަޅަށް

 އެމައްސަލަތައް އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު ގޮތުން ގުޅޭ ކަމަކާއި މުހިންމު އެންމެ އެވަގުތަކު 2.7.2.16

 .ކުރަންވާނެއެވެކު މަސައްކަތް ކަމާއި އެޤާބިލު ހައްލުކުރުމުގެ

 އެންމެ ފަރާތްތަކަށް ހިލާފުވާ ޤާނޫނާއި މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރާ ހުއްޓުވުމަށް ކުށްކުރުން 2.7.2.17

 .ންވާނެއެވެދޭ އިސްކަމެއް ބޮޑު

ގޮތް ނިންމުމުގައި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން  ،އިތުރުކޮށް ގުޅުން ފުލުހުންގެ ންނާއިއާއްމު 2.7.2.18

 .ންވާނެއެވެންގެ ޚިޔާލު ހޯދައާއްމު

 ގިނަ ހެދުންވާހަކަދައްކާ  ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި އާއްމު ސީދާ އާދަކޮށް 2.7.2.19

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 .ލަހައްޓަންވާނެއެވެގަޅަށް ބަނކޮންސްޓަބަލުން ރަ ޓްރޭނީ ތިބޭ ދަށުގައި ތިމާގެ 2.7.2.20

މައްސަލަތަކުގައި ހައްލު ހޯދުމުގައި އަމިއްލައަށް ވިސްނުންތެރި، ބޭނުންތެރި ގޮތްތަކަށް  2.7.2.21

އިސްކަންދީ، ކޮށް ޒުވާން ޖީލަށް ޚާއްޞަ .ންނަންވާނެއެވެހުއަމަލުކުރުމަށް ތައްޔާރަށް 

ގޮތް ހެދުމާއި،  ފުލުހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރާނެ، ށް މަސައްކަތްކޮށްމަކުށްކުރުން މަދުކުރު

 .ކުރަންވާނެއެވެގޯސްކަންތައްތަކުން ސަލާމަތް 
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  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
  

ރަނީ އެންމެ ތަކެތި ހަވާލުކު ހިނަގމުންދާ ކަންކަން ރެކޯރޑް ކުރުމާއި، ބޭނުންވާ 2.7.2.22

  .ލަންވާނެއެވެރަނގަޅަށް ތޯ ބަ

 ނިންމުނު އިރު ހުށައަޅާ ރިޕޯރޓްތައް، ތައްޔާރުކުރުމާއި ފަރުވާތެރިވެ ގަޑިއަށް ރިޕޯރޓްތައް 2.7.2.23

 .ގެންނަންވާނެއެވެއެންމެ ފުރިހަމައަކަށް 

 ޕްރޮގްރެސް ރެކޯރޑްތަކާއި އެމީހެއްގެ ،ހަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ ކޮންސްޓަބަލުން ޕްރޮބޭޝަނަރީ 2.7.2.24

 .ލަހައްޓަންވާނެއެވެބަ ރިޕޯރޓް

  

  ޕާރސަނަލް
  

ހުންނަންވާނީ އިންސްޕެކްޝަނަށް އަބަދުވެސް  ޔުނިފޯރމާއި އެހެނިހެން ތަކެތި 2.7.2.25

 .ށެވެތައްޔާރަ

ބޭނުންކުރަން  ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ހަތިޔާރުތައް މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ބެލުމާއި، އަބަދުވެސް 2.7.2.26

ނަމަ އެކަން ރަނގަޅުކޮށް ސީރިއަސް ހައްޓައި އަދި މައްސަލައެއް އުޅޭލަފަސޭހަ ގޮތަކަށް ބަ

 .ންގަންވާނެއެވެއެއް އެޅޭ ނަމަ އިސްފަރާތަކަށް އަމައްސަލަ

ން މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮބޭޝަނަރީ ކޮންސްޓަބަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ތިމާގެ ދަށު 2.7.2.27

ކާއި ގޯސްކަންތައް ކަންތަބެލުމާއި، މިކަންކުރާ އިރު އެފަރާތުގެ ހުރި ރަނގަޅު 

 .ންވާނެއެވެފާހަގަކުރަ

ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ރަނގަޅު ސަރުންނާއި އެކުގައި މަސައްކަތްއެހެނިހެން ޕޮލިސް އޮފި 2.7.2.28

 .ންވާނެއެވެއްޓާއި ޓީމް ވޯކް ރަނގަޅު ކުރަގުޅުމެއް ދަމަހަ

  

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގެފުލުހުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދުއްވުމަށް ޕެޓްރޯލްސައިކަލް އަދި ޕެޓްރޯލްކާރު 2.7.3

  ތައްޒިއްމާ އަދި ޑިއުޓީތަކާއި

   ކުރުން ޕެޓްރޯލް ގޮތުގައި ފުރިހަމަ

ތަންފީޒު  ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ޤާނޫނު ޕެޓްރޯލް ކުރުން ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅާނީ 2.7.3.1

ފުލުހުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުން ނުވަތަ  ޕެޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހިމެނެނީ. ކުރުމަށެވެ

 ،ބެލެހެއްޓުމާއި މާއި، މީހުން އެއްވާ ތަންތަންހިލާފުވަ ފަރާތްތައް ހޯދުޤާނޫނާއި 

މަގުމަތީގެ  ،ކުރުމާއި ޝައްކުވާ މީހުންނާއި ސުވާލުކުރުމާއިޗެކްޕޮއިންޓްތައް ޤާއިމް

 .ސްކޫލްތަކާއި، ޕާކުތަކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަން ބެލުމެވެ ،ރައްކާތެރިކަމާއި
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 ކުރާ ވިޔަފާރި ދުވަސްތަކުގައި ބަންދު އަދި ރޭގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުރަމުންދާ ޕެޓްރޯލް 2.7.3.2

އެއްވެސް ދޮރެއް އި ލަބަ އިތޯފަލައްޕާ ރަނގަޅަށް ހުރީ ދޮރުތައް ކުޑަ ދޮރާއި ތަންތަނުގެ

ނެތިގެން ކަމަށް ހީވާނަމަ އިސް އި ހުރީ ވެރިފަރާތް ހަނަދާންހުޅުވިފަ ފައިވާނަމަ،ހުޅުވި

ބަންދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ވެރިފަރާތަށް އަންގައިގެން ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް ފަހު 

ދޮރު ނުވަތަ ކުޑަދޮރު  ހުޅުވާފައި ހުރީ ގަދަކަމުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދާއި . ކުރާނީއެވެ

ންގުމަށް ފަހު އެހެން ންނަ ނަމަ އިސްފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ފެއިމާރާތަށް ވަންނަން ހިލާފަށް

  .މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އެހިސާބު ސާރޗް ކުރާނިއެވެ

  

  ޚިދުމަތްއަށް ދެވޭ މުޖުތަމަޢު
  

މަށް އެދިއްޖެނަމަ އެކަމަށް ކީ މެދުވެރިކޮށްވެސް އެހީތެރިކަޕެޓްރޯލް ކުރާ އިރު ނުވަތަ ޓޯ 2.7.3.3

  .އިޖާބަ ދޭންޖެޙޭނެއެވެ

ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އަދިވެސް ފުލުހުންގެ ބަލިމީހުންނާއި މުސްކުޅީންނާއި ތަނެއް  2.7.3.4

 .ންވާނެއެވެވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭއެހީތެރިކަން ބޭނުން

 ކަމާބެހޭ އިތުރަށް ޖަވާބުދާރީވެ ސުވާލުތަކަށް ކުރާ މީހުން ކަމުވޮށިގެންވާ މުންނާއިއާނ 2.7.3.5

 .ންގަންވާނެއެވެނެ ނަމަ އެކަން އަތަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބޭ އިދަރާ

 .ންވާނެއެވެހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަކަށް ސީރިއަސް ނުވަތަ އަމަލެއް ކުށުގެ 2.7.3.6

ން ޖައްސަ ބީކަން ސައިރަންއާއި ދިއުމަށް ފަސޭހައިން ސީންތަކަށް ބޭނުންވާ ދާން އަވަހަށް 2.7.3.7

ވާއިދާ އަދި ބާރު ސްޕީޑްގައި ވެހިކަލް ދުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަ. ޖެހޭނެއެވެ

އަދި ދާންޖެހޭނީ ޑްރައިވަރާއި އެހެން މީހުންގެ . ން ޖެހެއެވެއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަ

ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްތައް ސީނަށް ދާންޖެހެނީ އަބަދުވެސް . ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ

 .ރައްކާތެރިކާމާއި އެކުއެވެ

 ޝިޕްޓް މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ ބެހޭ ސީންއާއި އަންނަންދެން ކޮމާންޑް ފަރާތްތަކުން އިސް 2.7.3.8

 .ދޭންވާނެއެވެ އިންޗާރޖަށް

  ރަކާތްތައްޙައެހެނިހެން 

 ބަލާ ތޯ ކުރޭ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ވެހިކަލް ހަވާލުވެއްޖެނަމަ ދުއްވުމަށް ވެހިކަލެއް 2.7.3.9

 .ވެޖެހޭނެއެ ސާފުކުރަން ރަނގަޅަށް ބޭރު އެތެރެއާއި

 އިންޗާރޖަށް ޝިޕްޓް ވަގުތުން ލިބިފައިވާނަމަ ގެއްލުމެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ވެހިކަލަށް 2.7.3.10

 . ޖެހޭނެއެވެ ފުރަން ރިޕޯރޓްތައް ފޯރމްތަކާއި ޖެހޭ ފުރަން، އަންގާ އެކަން



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  184  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އޮންނަން ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އުޅަނދު އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2.7.3.11

 .ޖެހޭނެއެވެ

 ތަބާވުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ޤަވާޢިދަށާއި ގެންގުޅެންޖެހޭ ކުރުމުގައި ބޭނުން ޓޯކީ 2.7.3.12

 .ދޭންޖެހޭނެއެވެ ސަމާލުކަން ށްކައުސޫލުތަ ވާހެދިފައި

 ދެވިއްޖެނަމަ ހިސާބަކަށް ނުލިބޭ ރޭންޖެ ނުވަތަ ނެތިއްޖެނަމަ މީހަކު ކާރުގައި 2.7.3.13

ކް ލިބޭ ސަރަހައްދަށް އާދެވުމުން ނެޓްވޯ އަދި. އަންގަންޖެހޭނެއެވެ އެކަން އިނަޗާރޖަކަށް

 .އެކަން އަންގަނަޖެހޭނެއެވެ

 މީހުންގެ އެހެން ތިމާއާއި ދުއްވާއިރު ވެހިކަލް ކަނޑައެޅިފައިވާ އްވުމަށްދު 2.7.3.14

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިރު އުޅޭ ޕެޓްރޯލްގައި. ބަލަނަޖެހޭނެއެވެ ސަލާމާތްތެރިކަމަށް

ސަމާލުކަމެއް ދެވޭ ފަދަ ސްޕީޑެއްގައި  ޚާއްޞަ ކަށްއެޒޯނަ ފުލުހުން ސަރަހައްދުގައިވާ

 .ދުއްވަންވާނެއެވެ

 .ތަޅުލާންޖެހޭނެއެވެ ނެތިއްޖެނަމަ މީހަކު ވެހިކަލްއެއްގައި ޕޮލިސް ކަށްގޮތަ އެއްވެސް 2.7.3.15

 .ޑިއުޓީ ނިންމުމުގެ ކުރިން ޕެޓްރޯލް ކުރާ ވެހިކަލްތަކަށް ޕެޓްރޯލް އަޅަންޖެހޭނެއެވެ 2.7.3.16

  

  

  ވާލުކުރެވިފައިވާ ފުލުހުންޙަޕީޑް ބޯޓް އަދި ދޯނި ދުއްވުމަށް ސް 2.8
  

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ނގަޅަށްރަ ފަހަރު ލޯންޗް 2.8.1

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޗެކް ނގަޅަށްރަ ކުރިން ފެށުމުގެ ޑިއުޓީއެއް ކޮންމެ 2.8.2

 .ޖެހޭނެއެވެ ބަލަހައްޓަން ނގަޅަށްރަ ލޯންޗް ފަޅުވެރިން ލޯންޗްގެ 2.8.3

 .ޖެހޭނެއެވެ ބަލަހައްޓަން ރެކޯރޑްތައް ދަތުރުތަކުގެ ކުރި ލޯންޗްގައި 2.8.4

 ދުއްވުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު ކަނޑުގެ ކަނޑައެޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީއިން ޓްރާންސްޕޯރޓް 2.8.5

 .ވެއެންވާނެތަބާވާ ޤަވާއިދަށް

 ވަގުތުން އިންޗާރޖަށް ސްޓޭޝަން ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް ލޯންޗަށް 2.8.6

 .ންގަންވާނެއެވެއަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ސާރވިސް އުޅަނދު ންޤަވާޢިދު 2.8.7

އި ފަޅުވެރިން އެއަށް ތަބާވޭތޯ އެއް ހަދަރޮސްޓަރ ޑިއުޓީ ސާފުކުރުމަށް ލޯންޗް 2.8.8

 .ލަންޖެހޭނެއެވެބަ

 ފަތުރުކުރުމުގެ ކަނޑުދަތުރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންސާރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 2.8.9

 .ންވާނެއެވެތަބާވާ ޤަވާއިދަށް
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  ޓްރެފިކް މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުން 2.9

  

 ތައްޒިއްމާޓްރެފިކް ފުލުހެއްގެ ޑިއުޓީ އާއި  2.9.1
  

 އިމާރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުގައި ޓްރެފިކް ހުއްޓުނަ ނުދީ ހަތަރު އަނގޮޅި ފަދަ ތަންތަނު 2.9.1.1

ގާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކުރުމާއި އެކްސިޑެންޓްތައް ނުހިނހިނގާބިގާވާ މީހުން ސަލާމަތް

 .ރަންވާނެއެވެއަމަލުކު

 .ބަލަންވާނެއެވެ ނގަޅަތޯރަ ޕާކްކުރާނީ ވެހިކަލްތައް ހައްދުގައިސަރަ ބަލަހައްޓާ އަމީހަކު 2.9.1.2

އަމިއްލަ  ގޮތާއި އަމަލުކުރާ ގައިޑިޕާރޓްމަންޓު ކުރާއިރު ހައްލު ކަންތައްތައް އަދި

 .ކުރަންވާނެއެވެ ވިސްނުން ބޭނުން

 އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ އެދިއްޖެނަމަ އެހީއެއް ޕޯސްޓަކުން ޓްރެފިކް ހާލަތެއްގައި އެމަޖެންސީ 2.9.1.3

 .ންނަންވާނެއެވެއަވަސްވެގަ އެކަމަށް އެކު އެންގުމާއި ސްޓޭޝަނަށް

 .ޖެކެޓްލާންޖެހޭނެ އެވެ ފުލުހުން ޓްރެފިކް ޑިއުޓީގައި އިރުގައާއި ކުރާ ކޮންޓްރޯލް ޓްރެފިކް 2.9.1.4

ންޓް އެކު ކަންތައް ކުރުމާއި ތިމާ މިވަގުތު މިއީ މުޅީ ޕޮލިސް ރިޕްރެޒެއިތިރިކަމާއިމަޑުމަ 2.9.1.5

 .އި ހަނދާންކުރަންވާނެއެވެކުރަން ނުކުމެކަން ވިސްނުނަ

 ހިނގާބިނގާވެ ފަހަރާއި އުޅަނދު އެއްގަމު ޤާނޫނުތަކާއި އެހެނިހެން އަދި ލޯ ކްރިމިނަލް 2.9.1.6

އުޅުމާއި ބެހޭ  އެއްވެ ކޮށްޚާއްޞަ ގުމާއިއެން ޤާނޫންތައް ހެދިފައިވާ މީހުންނަށް އުޅޭ

 .ންވާނެއެވެޤަވާޢިދު އެގެ
  

  އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފުލުހުން 2.9.2

 

 .ންވާނެއެވެމަސައްކަތެއް ރަނގަޅަށް ކުރަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ހުރިހާ އިދާރީ 2.9.2.1

 .ލަހައްޓަންވާނެއެވެބަ ޚާޟިރީ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯރމު މުވައްޒަފުންނާއި ޢާއްމު 2.9.2.2

ޒަފުންގެ ސަލާމާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީ އާއި އެހެނިހެން މުވައް ޕޮލިސް މުވައްޒަފުންނާއި ޢާއްމު 2.9.2.3

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެޗުއްޓީގެ ރެކޯރޑް 

 .ވާނެއެވެބަލަން ބޭތޯލި އިނާޔަތްތައް އާއި އިތުރުގަޑި މުވައްޒަފުންގެ ހުރިހާ 2.9.2.4

 .އަރުވަންވާނެއެވެ ބޯރޑަށް ނޯޓިސް އެންގުންތައް މުހިންމު ހުރިހާ 2.9.2.5

 .ންވާނެއެވެކުރަ ތައްޔާރު ރޮސްޓަރ ޑިއުޓީ ގޮތަށް އަންގާ އިންޗާރޖް ޝިޕްޓް 2.9.2.6

 މަސައްކަތެއް އިދާރީ ހުރިހާ އަންގާ އިންޗާރޖް ސްޓޭޝަން އިތުރުންވެސް މީގެ 2.9.2.7

 .މަންވާނެއެވެނިން
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 ޓޭޝަންގެ ސްޓޮކާއި އިންވެންޓްރީ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފުލުހުންސް 2.9.3

  

ރީޖަނަލް ޕޮލިސްގެ އިދާރީ ބައިން ހަވާލުކުރާ އިންވެންޓްރީ  ،ންނާއިޕޮލިސްގެ އިދާރީ ބައި 2.9.3.1

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެތަކެތީގެ ރެކޯރޑް ރަނގަޅަށް 

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރެކޯރޑް ތަކެތީގެ ބަހައްޓާފައިވާ ސްޓޮކްގައި ސްޓޭޝަންގެ 2.9.3.2

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރެކޯރޑް ތަކެތީގެ ހެނިހެންއެ ފަރުނީޗަރާއި ސެޓޭޝަންގެ 2.9.3.3

 ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް އެއްވެސް ގެންގުޅޭ ސްޓޭޝަންގައި 2.9.3.4

 .ންވާނެއެވެކުރަ ރެކޯރޑް އެކަން

ސްޓޭޝަން އިންޗާރޖަށް އެކަން އްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ހުސްވުމުގެ ކުރިން އެ 2.9.3.5

އި އެތަކެތި ނެގޭނެ ގޮތް އެންގުމަށް ފަހު ސްޓޮކުން ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމް ފުރަ

 .އިދޭންވާނެއެވެހެދަ

 ކުރުމަށް އެކަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހޯދަން ސްޓޭޝަނަށް އެއްޗެއް ޚާއްޞަ އެއްވެސް 2.9.3.6

 .ދޭންވާނެއެވެމަގުފަހިކޮށް

 

  އުސޫލުތައް ގެއޭރިއާ ކޮމާންޑް .3
  

  އުސޫލްތައް އާއްމު ކޮމާންޑުގެ އޭރިއާ 3.1

  އަމުރު ޚާއްޞަ  3.1.1

ވަގުތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންވެގެންވާ އަމަލުކުރަންވީ  ޚާއްޞަކަންކަމާއި ޚާއްޞައޯޑަރަކީ  ޚާއްޞަ

 ޚާއްޞަވަގުތީއެއްޗަކަށް ނުވަތަ ވަކި  ކަކީއިއެކު އެއުސޫލުތަކާއި ހަމަތައަދި ހަމައެއާ. ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކެވެ

މިފަދަ އަމުރު ނެރޭވޭނީ ކޮމިޝަނާރ އާއި ހެޑް އޮފް . ޑިޕާރޓްމަންޓަކާއި ގުޅޭ ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ

  .އޭރިއާ ކޮމާންޑަށެވެ

  ނޯޓްތައް ނުވަތައެންގުން   3.1.2

ކޮށް ފުލުހުން އާއްމުމިނުކުތާތަކުގައި ހިމެނޭނީ ސްޓޭޝަނެއްގައި ފުލުހުން ދެމިތިބޭނެގޮތާއި އަދި 

ކޮންމެ ފުލުހެއްވެސް ހުރިހާ ނުކުތާތައް ރަނގަޅަށް ކިޔައި އެއަށް . ތަބާވާންޖެހޭ އުސޫލުތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ

ފުލުހެއް ޗުއްޓީ ހަމަވުމުން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނައިރު ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ނިކުމެފައިވާ . އަހުލުވެރިވާންވާނެއެވެ

  .ހުރިހާ ލިޔުމެއް ކިޔަންޖެހޭނެއެވެ
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  ސްޓޭޝަން ތަކަށް ފުލުހުން ބަހާނެ ގޮތް ޕޮލިސް  3.1.3

އާއި، ތޮޅެއްގެ އާބަދީއަނުވަތަ  ގެ އަދަދު ކަޑައަޅާނީ އެރަށެއްގެޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން

ރީޖަނަލް ކޮމާންޑާރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، . ށް ބަލާފައެވެޅެއްގައި ހިނގާ ކުށުގެ މިނިވަރައަތޮނުވަތަ  އެރަށެއް

އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބަހާލުމުގެ  ސައްކަތް ހުންނަ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ މަމުޖުތަމަޢުސްޓޭޝަން އިންޗާރޖަށް 

އިން ކަނޑައަޅާ ދު ކަނޑައަޅާނީ އޭރިއާ ކޮމާންޑްސްޓޭޝަންގެ ޖުމްލަ އަދަ. އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ

  .މިންގަނޑަކުންނެވެ

  ންފުލުހުންގެ ރޭންކްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަ  3.1.4

އަދާކޮށް އަދި ފުލުހުންގެ  އިޙްތިރާމްގެ ބޮޑެތި މީހުންނަށް މުޖުތަމަޢުފުލުހުން އަބަދުވެސް 

އިރު އެމީހެއްގެ ރޭންކް ޓައިޓަލް ކުރާ އޮފިސަރުންނާއި މުޢާމަލާތު. ހިތަންޖެހޭނެއެވެހައިރާކީއަށް ކަމޭ

  .ކޮމިޝަނަރސް އޮފީހުން އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

  ޖެހޭ ސަމާލުކަންޢާއްމުންނަށް ދޭން  3.1.5

ކުރަން  ޑުމައިތިރި ކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުމްބަރުންނާ މަގެ މެމުޖުތަމަޢުހުން ޑިއުޓީގައި ފުލު

. އަދި ހަރުކަށި އިބާރާތްތަކާއި، ގަދަފަދަ ކަން ދެއްކުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭނެއެވެ. ޖެހޭނެއެވެ

ހަމައެއާއި އެކު . ކުރަންވާނެއެވެ އާއި މުޢާމަލާތުމުޖުތަމަޢުއަދި ފުލުހުންގެ ސިފަވަންތަކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށް 

  .އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް ބޯލަބާ އިންސާފު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  ންގެ ތަރުހީބު އާއި އެއްބާރުލުންއާއްމު  3.1.6

. ބޭނުންވާނެއެވެ އެއްބާރުލުން އެހީތެރިކަމާއި ންގެއާއްމު ރުމަށްއަދާކު ރަނގަޅަށް ވާޖިބު ފުލުހުންގެ

އަށް މުޖުތަމަޢުމަސައްކަތް ކުރެވޭނީ  ނގަޅު އެޓިޓިއުޑެއްގައިކުރަންވީ ރަ ހަނދާން މީހަކުވެސް ކޮންމެ

   .ކުރާ ހިތުން ކުރީމާ ކަމެށެވެ ޚިދުމަތް

  )ގައިޑިންގ ޕްރިންސިޕަލްސް( އެހީވެދޭ ބައިތައް

 .ންޖެހޭނެއެވެވާ ލިބިގަންނަ ބަޔަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ  އިޙްތިރާމް މަދަނީ، ފުލުހުންނަކީ 3.1.6.1

 .ވާންޖެހޭނެއެވެ ކަށްފުލުހަސް ޕްރޮފެޝަނަލް ވެފުލުހަކު ކޮންމެ 3.1.6.2

 މުޢާމަލާތް އެކު ހިނިތުންވުމާއި އަދި މަޑުމައިތިރި ހާލަތްތަކުގައި ބައެއް އޮފިސަރުންނަކީ 3.1.6.3

 މީހަކަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ތަންފީޒް ޤަވައިދު ކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލް އެކަމަކު ކުރާ

 .ވާންޖެހޭނެއެވެ
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ގެން ހުރެ ކުރިމަތިލުމަށް މަސައްކަތް ހަމަޖެހި ވެސް ލައެއްގައިމައްސަ ބާވަތެއްގެ ކޮންމެ 3.1.6.4

 .ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހައްޤުތަކަށް އިންސާނީ އޮފިސަރުންވެސް ޕޮލިސް ހުރިހާ 3.1.6.5

 .ހިތަންވާނެއެވެ
 

 ވުންޚާޟިރުޑިޔުޓީއަށް  3.1.7
 

ނުކުމެ  ށްމަސައްކަތަ ގަޑިއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފުން ޕޮލިސް މުވައްޒަފުންނާއި ޢާއްމު

ތަކުރާރުކޮށް ގަޑިއަށް ޚާޟިރުނުވެވޭނަމަ ޑިއުޓީ އިން ފަރުވާކުޑަކުރާ ކަމަށް . ހާޟިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

  .ބެލެވޭނެއެވެ
 

 ގަޑިޖެހިގެން އައުން 3.1.8

  

ވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޞިރު ނުވެވޭނަމަ ޝިފްޓް ފެށުމުގެ ހާޒިރު ޑިއުޓީއަށް ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް

  .ވެލަފާކުރެވޭ ގަޑި އަންގަންވާނެއެ ކުރިން އިންޗާރޖަކަށް އެކަން އަންގާ ހާޞިރުވެވޭނެކަމަށް

  

 ނުވެވުންޟިރުޙާބަލިހާލުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް  3.1.9

  

 ފެށުމުގެ ޝިފްޓް ނަމަ ނުވެވޭ ޚާޟިރު ޑިއުޓީއަށް ބަބުންސަ ލިބުމުގެ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ބަލިވުމުން

  .އަންގަންވާނެއެވެ ގަޑި ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވެވޭނެޚާޟިރު އަންގާ އިންޗާރޖަކަށް އެކަން ކުރިން

  

 ޑިޔުޓީ ފުރިހަމަކުރުން 3.1.10

  

 .އަދާކުރަންޖެހޭނީ ތެދުވެރުކަމާއި އެކު އެންމެ ފުރިހަމައަށެވެ ޑިއުޓީ އޮފިސަރުންވެސް ހުރިހާ

ގަނޑި  50ވެސް ވަޒީފާއި ބެހޭ ޤާނޫންގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު  ކޮންމެ ފުލުހަކު

ޑިއުޓީ ޑިއުޓީގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވެގެން ނުވަތަ އެހެން ކަމަކާއި ގުޅިގެންވެސް . ހަމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  .އެކުގައެވެސްޓޭޝަން އިންޗާރޖްގެ ހުއްދައާއި ނުވަތަ  ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނީ ޝިފްޓް

  

 ކާގަޑި އަދި ދެވޭ ހުސްވަގުތު 3.1.11

  

މިނެޓް  45 ކާގަޑި. ލިބޭނެއެވެ ބްރޭކް ކޮފީ 02 ގަޑިއާއިކާ  ޝިފްޓެއްގައިވެސް ޑިއުޓީ ކޮންމެ

ކާ ގަޑީގައި އާއި . މިނެޓަށް ވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ 20އަދި ކޮފީ ބްރޭކް . ވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ

  .އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެމުވާސަލާތީ ވަސީލަތެއް  ގޮތަށް އަބަދުވެސް ގުޅޭކޮފީ ބްރޭކްތަކުގައިވެސް 
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  ދެމެހެއްޓުން –މުވާސަލާތުކުރުން  3.1.12
  

ޓޯކީއިން . ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް ޓޯކީއިން ގުޅޭގޮތަށް ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ

  .އިންޗާރޖަށް އަންގަންވާނެއެވެނުގުޅޭ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ގުޅޭނެ ގޮތެއް ޝިފްޓް 
 

  އާއްމުން ކައިބޮއެ ހަދާ ތަންތަނަށް ނުދިއުންޑިޔުޓީގަޑީގައި  3.1.13
  

ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ފުލުހުން ކޮންމެހެން ދާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި 

  .ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން ފަދަ ތަންތަނަށް ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ

  

  ތެއްގައި ހުރުންޞިއްޙަދުޅަހެޔޮ   3.1.14
  

އަކާއި ކުރިމަތިލެވޭ ފަދަ ރަނގަޅު ޞިއްހަތެއްގައި ސާންމެ ހާދިހުރިހާ ފުލުހުންވެސް ދިމާވެދާނެ ކޮ

  .ދެމިތިބެންވާނެއެވެ

  

  ޗުއްޓީ   3.1.15
  

ބަންދު ދުވަސްތަކަކީ ބަންދު  ހަފްތާ އަދި ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު ސްޓޭޝަންތަކުގައި ޕޮލިސް

ނަމަވެސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ފްރަންޓް ލައިން . ދުވަސްތައް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ

އާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިއުޓީ ރޮސްޓާރ ފުލުހުން

  .ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  

  ދޫކުރުން  3.1.16

މުވައްޒަފުން އަމަލު ކުރާނީ ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމާއިބެހޭ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ 

 ނުވާޚާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ޚާޟިރުޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށް ހުއްދަ ނެތި އޮފީހަށް . ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށެވެ

  .ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި އަޙްލާގީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނެގިދާނެއެވެ

  

 ޒަމާނީ މަސައްކަތުގެ ޢިލްމް   3.1.17

އެކު ބަދަލުވެ ތަކަކީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއިޒްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތިއަރީޤަވާއިދު ތަންފީ ޤާނޫނާއި

އަދި ޤާނޫނާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަދަލުވާ . އިސްލާހު އަންނަމުން ދާ އެއްޗެކެވެ

އަދި އޮޕަރޭޝަން ތަކާއި ގުޅޭ . ނަށްވެސް މިބަދަލުތައް އެނގެންޖެހެއެވެއެއްޗަކަށް ވާތީ ހުރިހާ ފުލުހުން

  .ޅާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެގޮތުން އަންނަ ބަދަލުތައް އޮފިސަރުންނަށް އަންގަން ގަދައަ
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  ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމުން  3.1.18
  

 ބުނެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ އެމީހުންގެ ފުލުހުންވެސް ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގައި

އަދި މީގެ އިތުރަށް . ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ ށްކުރުމަ ގޮތަކަށް ހުރި ފައިދާ ށްރަނގަޅަ ކަންތައްތައް

ތަކަށް ރަނގަޅަށް ތަބާވެ ހަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތައް ޒިއްމާމި

  .ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ

  

  ކުރުންޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުއަމިއްލަ ނަފްސު   3.1.19 

 ބުނެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ އެމީހުންގެ ފުލުހުންވެސް ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގައި

އަދި މިއާއި ވިދިގެން އެމީހަކު ނަގަންޖެހޭ ޑިސިޝަންސްތައް . ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ ރަނގަޅަށް ކަންތައްތަކަށް

ގެ ސާރވިސްކުރުން އޭރިއާކޮމާންޑްގެ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުނެގުމުގައި އަމިއްލަ ނަފްސު 

 ނެގުމުގައި އަބަދުވެސް ޑިސިޝަނެއްއެ ،ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުއެންމެހައި 

  .އިސްކަންދޭންޖެހޭނެއެވެ

 އެތެރޭގެ މަޢުލޫމާތު ވިލަރެސް ކުރުން  3.1.20 

ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ވަކި ފުލުހަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ކަމެއް އެނގިއްޖެނަމަ ތިމާއަށް ވުރެ 

 ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައި ސީރިއަސް ބެހޭ ފުލުހުންނާއި .ކަށް އެކަން އަންގަންޖެހޭނެއެވެތައިސްފަރާރަ

ހަމަނުޖެހުމެއް ނުވަތަ  ކުށުގެ އަމަލެއް،. ރުމަކީ ކޮންމެ ފުލުހެއްގެ ވާޖިބެކެވެމަޢުލޫމާތެއް ރިޕޯރޓް ކު

ކަށް އްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އިސްވެރިޔަހަޤީޤަތާއި ހިލާފު ވާހަކަ ނުވަތަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފުލުހަކަށް ލިބި

 .ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

  ގޮތް ނިންމުން  3.1.21 
  

ވިއަސް ވިސްނައިގެން ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ  ހާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ ކުށުގެ އަމަލެއް ނު ލެއްއަމަ ކުށުގެ

  .ކިބައިގައިވެސް ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ ފުލުހެއްމުގެ ޤާބިލުކަން ކޮންމެ ނގަޅު ޖަވާބެއް ދިނުރަ

  

  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރުން   3.1.22 
  

އް އިތުރު އިރުޝާދުތަކުގެ މަތިންނެސްޕަވައިޒްކޮށް  އަބަދުފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ 

އަކީ އެހަވާލުކުރެވޭ ޓާސްކެއް ޒިއްމާފުލުހުންގެ މީހާ ނުވަތަ އިރުޝާދު ދޭ މީހާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ . ނޫނެވެ

އެހެނިހެން ފުލުހުންނާއި ރެކްރޫޓުންނަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި . ރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމެވެއޭގެ އެންމެ ފު

އަދާކޮށް  ޒިއްމާއަދި . ތައް އަދާކުރަންވާނީ އެމީހަކަށްވީ އެންމެ ރަނގަޅަށެވެޒިއްމާމި. ވާންޖެހޭނެއެވެޒިއްމާ

  . ނިންމަންވާނީ ތެދުވެރި ކަމާއެކީގައެވެ
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  އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ސިޔާސަތަށް އެއްބަސްވެ އަމަލުކުރުން   3.1.23 
  

އެމީހުންގެ ވިސްނުމާއި . ގެ ރަސްމީ މަންދޫބުންނެވެސާރވިސްފުލުހުންނަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ކަންކަމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލްތައް ހުންނަންވާނީ މުޢައްސަސާގެ އެހެނިހެން ފުލުހުންނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

 .މަތިންނެވެ

 

  ޗެއިން އޮފް ކޮމާންޑް   3.1.24  
  

މިސާލަކަށް ދަންނަވަނީނަމަ ރިޕޯޓް  .ޗެއިން އޮފް ކޮމާންޑް ހަވާލުކުރެވޭނީ ތިރިން މައްޗަށެވެ

 –ސްޓާރފް ސާރޖަންޓް  - ސާރޖަންޓް -ކޯޕަރަލް -ލާންސްކޯޕަރަލް –ކޮންސްޓަބަލް ( ކުރުމުގައި

މިގޮތަށް ) ---ސަބްއިންސްޕެކްޓަރ -ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ -ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ

  .  އިސްކަންދޭންޖެހޭނެއެވެ
 

  ޑިއުޓީނޫން ވަގުތުތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އަޙްލާގީ މިންގަނޑު   3.1.25 
  

ޑިއުޓީނޫން ވަގުތުތަކުގައި ސްޓޭޝަން ތެރޭގައި އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ތެރޭގައި 

 ޒިއްމާޑިއުޓީ ނޫން ވަގުތުތަކުގައި ފުލުހުންނަކީ އެމީހުންގެ . ހިފައިގެންނެވެއުޅެންވާނީ ޕޮލިސް އައިޑީ ކާޑް 

ރަސްމީ ވަގުތުތަކުގައި . އަދާކުރަންޖެހޭ އަދި އެކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހޭ ބަޔެކެވެ

. ތަކަކީ އޮފް ޑިއުޓީއެވެކުރާ ޑިއުޓީގެ އިތުރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ނުވަތަ ޑިއުޓީ ނިމުމުން އެއޮންނަ ވަގުތު

އެހެންނަމަވެސް ފުލުހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޑިއުޓީއެއް އަދާކުރުމަށް އެންގޭ އެންގުން 

ކުރެވޭފަދަ ނުވަތަ ޤަބޫލުއޮފް ޑިއުޓީ ޓާސްކްތައް ވާންޖެހޭނީ . ބެލެވޭނީ ރަސްމީ ޑިއުޓީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ފުލުހުންނާ މެދު . ންޑުގެ ޕްރޮސީޖާރސްގެ ދަށުން އަންނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެއެކަށީގެންވާ އަދި އޭރިއާ ކޮމާ

  .ނިންމާ ނިންމުންތައް އިނަޗާރޖަށް ލަސްވުމެއް ނެތި އަންގަންޖެހޭނެއެވެ
  

  ފުލުހުންނާއި ގުޅޭނެ ނަމްބަރުތައް   3.1.26 
  

ގުޅޭނެ ނަމްބަރުތައް ފައިލް ޑިއުޓީ ނޫންވަގުތުތަކުގައި ފުލުހުންނާއި މުއާސަލާތު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި 

މިފަދަ މައުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އިންޗާރޖަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް . ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ
  

   މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތް  3.1.27
  

ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރަންވާނީ ވަޒީފާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތް 

  .އާއި ބެހޭ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށެވެ
  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  192  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  

  އިސްތިއުފާ ދިނުން  3.1.28
  

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެއްވެސް ފުލުހެއް އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ލިޔުމުގެ ކުރިން އެޑިޕާރޓްމެންޓެއްގެ ހެޑް 

ޤަނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރެވޭނީ ފުލުހުންގެ ޤަބޫލުއިސްތިއުފާ . އަންގަންވާނެއެވެ އަށް

  . ނިންމުމަށްފަހުގައެވެށް ޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކޮސާފުކުރަން
  

  ނުވެވޭފަދަ ޙާލަތެއްދިމާވުންޟިރުޙާ  3.1.29
 

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސް 

  .ހާލަތެއްގައި ވީހާވެސް އަވަހަށް އިންޗާރޖަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެއެޅޭފަދަ ކަމެއް އެގިއްޖެ 

  ޑިއުޓީގަޑީގައި ނިދުން  3.1.30
  

ޑިއުޓީކަމުގައި ބެލެވޭނީ ރަސްމީ ގޮތުން . ޑިއުޓީ ކުރާ ވަގުތުތަކުގައި ނިދައިގެން ނުވާނެއެވެ

  . ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތެވެ
  

  ހުރެ ވިޔަފާރިކުރުންޔުނީފޯމްގައި   3.1.31
  

ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ބޭނުމެއް ފިޔަވއި ޔުނީފޯމްގައި ވިޔަފާރިކޮށް ތަކެތި އުފުލުމަކީ އެދެވިގެން 

ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދާއިރު ލުއި ބުއިމެއް ނުވަތަ ސައިކަލަށް ޕެޓްރޯލް އެޅުން ފަދަ ކަންކަން . ވާކަމެއް ނޫނެވެ

  .އެކަން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި 
  

  ފޯނަށް ޖަވާބުދާރީވުން   3.1.32
  

 ހުރިހާ ކޯލަކަށްވެސް. އެއްވެސް ފޯނެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކޯލަށް ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ

ގުޅޭ ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކުގައި . ޖަވާބު ދޭންޖެހޭނެއެވެ ދެވެން އޮންނަ އެންމެ އަވަހަށް

ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ނުދެވިއްޖެނަމަ އެ އޮފިސަރަކު އެންމެ ރަނގަޅަށް ފޯނުގެ ބޭނުން ނުކުރަނީ ކަމަށް 

  .ބެލެވިދާނެއެވެ

  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ތަކެތި   3.1.33
  

ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް އެޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާ އެޑިޕާރޓްމަންޓަށް ނިސްބަތްވާ 

ކުރަންޖެހޭނީ ރަސްމީ މިތަކެތި ހަމައެކަނި ބޭނުން. ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލަންޖެހޭނެއެވެ ޚާއްޞަތަކެއްޗަށް 

އަދި އެފަދަ އެއްޗެހި އެކަކު . ކަތަށެވެކުރެވިފައިވާ މަސައްޚާއްޞައަދި އެތަކެއްޗަށް . ގައެވެބޭނުން ތަކު

މިފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް . އަނެއްކަކަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭނީ ސްޕަވައިޒަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ

ދަ އަދި މިފަ. އްމާނަގަންޖެހޭނެއެވެގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަގަންނަގައިފިނަމަ އެހަވާލުވެހުރި އޮފިސަރަކު ޒި

  .ފުން ގުޅިގެން ރަނގަޅު ކޮންޑިޝަންގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެތަކެތި ހުރިހާ މުވައްޒަ
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  ންޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އޯޑިޓްކުރު  3.1.34

ތަކާއި ޔުނިޓްތައް އަދި ސްޓޭޝަންތަކުން ކުރާ ފައިސާގެ އެކި ންޑުގެ އެންމެހައި ޑިޕާރޓްމަންޓްއޭރިއާ ކޮމާ

ހަރުމުދަލާއި، ތަކެއްޗާއި، ޢާލަތްތަކާއި ވަސިލަތްތަކާއި ސާމާނު އޮޑިޓްކޮށް އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ  ،މުޢާމަލާތްތަކާއި

ގެ އެތިކަލް ސާރވިސްކަންތައްތައް އިޞްލާޙް ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

  .ޔުނިޓުންނެވެސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިންޓާރނަލް އޯޑިޓް 

  ނުމަސައްކަތްކުރާ މުދާ އަދި ސާމާ ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ  3.1.35

މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިންޗާރޖަށް 

ނަގައި އެކަންކަން ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމަށް  ޒިއްމާމިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މިކަން ކުރުމުގެ . އަންގަން ވާނެއެވެ

  .މަސައްކަތްކުރަން ވާނެއެވެ

  ނަހަމަގޮތުގައި ވަޒީފާގެ ބޭނުންހިފުން  3.1.36

ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އައިޑީ ކާޑް ނޫނީ މަގާމުގެ  ،ފުލުހުންގެ ބެޖް، ޔުނީފޯމް

ފުލުހުން އެމީހުންގެ ބެޖް ނޫނީ ރަސްމީ ފުލުހެއްކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ . ނުވާނެއެވެ

  .ވާއިރުއެވެޚާޟިރުންގެ ކުރިމައްޗަށް އާއްމުސާމާންގެ ބޭނުން ހިފަންވާނީ ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި 

  )ފަތުރު އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އަދި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު (ދަތުރު ފަތުރުކުރުން   3.1.37

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައާއި  ، މުވައްޒަފަކުވެސް ކުރާ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކުގައާއި ކޮންމެޑިއުޓީގައި 

އި ޑިއުޓީ އަދި މުވައްޒަފަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ނުވަތަ ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގަ

މަތީން އެތަނަކަށް ދަތުރުފަތުރު މުވައްޒަފަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ  އަދާކުރަންޖެހޭނަމަ އެ

މީގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅެމުންދާ އަމިއްލަ ރަށުގައި ޑިއުޓީކުރަންޖެހޭ  .ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

  .  ސްޓޭޝަނައް ދިއުމުގެ ދަތުރުފަތުރު ނުހިމެނެއެވެ

  އަމިއްލަ ބޭނުންތަކުގައި މުދާ ބޭނުންކުރުން  3.1.38

ބޭނުންހިފުމަކީ  ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމެއްގައި ހޯދައިގެން ގެނެވޭ މުދަލެއްގެ ހެކިހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި

  .މަނާކަމެކެވެ

  ޑިޔުޓީނޫން ވަގުތުގައި އެމެޖެންސީވެގެން ނިކުތުމަށް އެންގުން  3.1.39

ޑިޔުޓީނޫން ވަގުތުގައި ނަމަވެސް އެމެޖެންސީވެގެން ނިކުތުމަށް އެންގިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 

  .ނިކުންނަނަވާނެއެވެފަސްކުރުމެއްނެތި 
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  އެހެން ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިޔުން  3.1.40

އެހެނިހެން . އެހެން ފުލުހަކާމެދު ހަޤީގަތާ ޚިލާފަށް ކިޔޭފާޑާއި މެދު ޤަވައިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

  .ހެޔޮކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުގައެވެތްހުންނާއި މުޚާތަބު ކުރަންވާނީ ހިފުލު

  އެހެން ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން    3.1.41

ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް އެހެން އޮފިސަރަކަށް ގެއްލުމެއްވާނަމަ އަދި ގެއްލުމެއްވާން އުޅޭނަމަ 

  .ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެއޮފިސަރަކަށް އެހީވާންޖެހޭނެއެވެ

  ހުން ޖެޤައުމުގެ އެތެރޭގެ ހަމަނު  3.1.42

ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއަށް ޤާނޫންތަންފީޒް ކުރާއިރު އޮފިސަރުން ނުވަދެވޭތޯ  ޤައުމުގެ އެތެރޭގެ

  .ބަލަންވާނެއެވެ

  ފުލުހަކަށް ހަމަލައެއް ދިނުން   3.1.43

ޑިއުޓީގައި އުޅޭ އެއްވެސް ފުލުހަކަށް ހަމަލައެއް ދީފިނަމަ އަވަހަށް އިނަޗާރޖަށް އަންގާ 

މިލިޔުމުގައި އަނިޔާ ލިބުނު އޮފިސަރުގެ ނަމާއި . ހޭނެއެވެއެކަންލިޔުމަކުން އެޓޯލް ކޮމާންޑަރަށް އަންގަންޖެ

އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ވާނަމަ އެމީހާގެ ނަމާއި ތަފްސީލް . ސާރވިސް ނަމްބަރ އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ

  .ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ

 ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން   3.1.44

 .ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ޙާލަތާއި އެއްވަރެއްގެ ބާރެކެވެބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭނީ އަބަދުވެސް 

 .ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ ޒިއްމާދާރުގޮތުގައި ޖަވާބްދާރީވެވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ

 ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ އިވާ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭނީހަމައެއާއެކު ފުލުހުންނަށް ލިބިފަ

 .ބާރުތަކާއި އިޙްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި  އެއްގޮތަށެވެ

  އަމުރަށް ފާޑުކިއުން  3.1.45

ކުރާ އަމުރަށް ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން  ރޭންކެއްގެ މީހަކު މަތީ

އަމުރުތަކަށް މި މެނުއަލްއާއި މިގޮތުން އޮފިސަރުން ހަވާލުކުރާ އެސައިންމެންޓާއި . އަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  .ހިލާފް ވާގޮތަށް ފާޑުކިޔައި ދެކޮޅުހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ
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މާވެދާނެ ކަންތަކާއި ބަބުން ދިކުށަކަށް އަރައިގަތުމުން އޭގެ ސަ(ލާޤީ މައްސަލަތައް އަޚް 3.2

  )ކުރަންވީ ގޮތްއަމަލު

  ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ހިލާފްވާކަންތައްތައް ރިޕޯޓްކުރުން   3.2.1

ގެ ހަމަތަކާއި ފުލުހުންޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ހިލާފް އަދި  ފުލުހަކުއެހެން  ފުލުހަކަށް،އެއްވެސް 

އެކަން އެބަޔަކާއި ހަވާލުވެގެން  ކަން އެނގިއްޖެނަމަށް އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާއުސޫލްތަކާއި ދެކޮޅަ

ހާއި މެދު ސުވާލް އުފެދޭނަމަ އަދި އިސްކޮށް ހުރިމީ. އިސްކޮށް ހުރިމީހަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

  .ޗެއިން އޮފް ކޮމާންޑް ބްރޭކް ކުރެވިދާނެއެވެ

  އިންޗާރޖްގެ އެހީތެރިޔާ  3.2.2

ޗާރޖްގެ މަޤާމްގައި ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މީހާއަށް އިންޗާރޖަކަށް ލިބިގެންވާ އިން

  .ބާރުތަކާއި އިހްތިޔާރުތައް ލިބިފައިވެއެވެ

  ޗެއިން އޮފް ކޮމާންޑް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން   3.2.3

އެއްވެސް އޮފިސަރަކަށް ލިޔުމުން މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ހުންނަމީހަކަށް 

ހާއައް ލިބެންދެން މިގޮތައް އެލިޔުމަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައިވާ މީ. ދޭންވާނެއެވެ އެފަދަ ލިޔުމެއް

  .ކުރަންވާނެއެވެލް މިގޮތައް އަމަ

  ކުށުގެ ވެއްޓަށް ދާ ފުރަތަމަ އޮފިސަރު   3.2.4

  :ފުރަތަމަ ކުށުގެ ވެއްޓައްދާ ފުރަތަމަ އޮފިސަރުގެ ޒިއްމާތަކަކީ

ފުރަތަމަ އެހީދީ، އިތުރަށް  އޭނާއަށް މީހަކުވާނަމަ ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއް 3.2.4.1

 .ގެއްލުންވިޔަނުދީ ނުވަތަ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން

 .ގެނައުން ދަށައް ބެލުމުގެ މީހަކުވާނަމަ ކުރެވޭ ތުހުމަތު މައްސަލައިގައި 3.2.4.2

 .ރައްކައުތެރިކުރުން ކުށުގެވެށި 3.2.4.3

  .ށް ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެއްނަމަ އެކަމަކަށް ވަގުތުން ޑެސިޝަން ނެގުންއިތުރަ 3.2.4.4

  ރޭޑިއޯ ބޭނުން ކުރުމުގެ ޑިސިޕްލިން   3.2.5

ރޭޑިއޯސެޓް ގެންގުޅުއްވާ ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް، އެއީ ބޭރުގައި، ނުވަތަ އޮފީސްތެރޭގައި ބޭނުން ކުރި 

އެހެން . ތައް ރަގަޅަށް ބޯލަބާ ކިޔަމަންތެރިވާންޖެހޭނެއެވެޤަވާޢިދުކަމުގައި ވިޔަސް ރޭޑިއޯސެޓް ގެންގުޅުމުގެ 
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ތުގައި ރޭޑިއޯ ބޭނުން ކުރުން އެއީ މުޅިން މަނާ އޮފިސަރަކު ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ބޭކާރު ގޮ

  .ކަންތައްތަކެވެ

  ކުރުން  މުޢާމަލާތުގައިދީންނާއި   3.2.6

އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކުއްވެރިވެފައިވާ ނުވަތަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވިފައިވާ މީހާއާއި ވާހަކަ 

އެމީހުންނަށް އެހީއެއް ލިބޭނެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ތަކުގައި މުޢާމަލާތްއަދި މިފަދަ . ދެކެވިގެން ނުވާނެއެވެ

. ކުރުމަށް ކުރެވޭ ސުވާލު ނުހިމެނޭނެއެވެ ޤީޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ތަހްމިފަދަ ސުވާލު. ގެން ނުވާނެއެވެދީ

މިސާލަކަށް އަދަބު ދިނުމަށް، އެމީހުން ފޮރުވާފައިވާ އެއްޗެއްހޯދުމައް، ހެކި ހޯދުމަށް އަދި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ 

މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފުލުހަކަށް އެގޭނަމަ، . ފު ކަންކަން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ސުވާލު ހިމެނެއެވެހިލާ

  .ޖަށް އަންގަންވާނެއެވެއިންޗާރ މަޢުލޫމާތުއެ

  ކުށާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުން   3.2.7

އަނގަންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތުލިބިއްޖެނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތުއެއްވެސް އޮފިސަރަކަށް އެއްވެސް ކުށަކާއިބެހޭ 

އްވެސް މީހަކު އަމިއްލަ ކަމެއްގެ ނުވަތަ އަދި އެ. އަނަގަންވާނެއެވެ ށްތަމަތިން އަންގަންޖެހޭ ފަރާ އުސޫލުގެ

އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ އުފެއްދުމެއް ޔައުމިއްޔާއެއް، އެކްސިޑެންޓް ރިޕޯރޓެއް ނުވަތަ އޭރިއާ 

  .ލް ޑޮކިއުމަންޓްއެއް ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެކޮމާންޑުގެ އެއްވެސް އޮފިޝިއަ

  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން   3.2.8

އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ވާހަކަ  ސައްކަތްތަކާއި އެނޫނަސް ހިންގޭމުވައްޒަފުން ޑިއުޓީގަ ކުރާ މަ

ތަހްޤީޤްތަކުގެ ކޮށް ކުރެވޭ މުހިއްމު ޚާއްޞަ .ކޮށްމެހެން ދައްކަން ނުޖެހޭ މީހުންނާ ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

ތަ މަޢުލޫމާތެއް ކަމާ ނުބެހޭ ދާނެފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުވަވާހަކަ ނުވަތަ އެފަދަ ތަހްޤީޤައް ހުރަސް އެޅި

  .މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ހާމަ ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ

    ތަޙްޤީޤްޑިޕާރޓްމެންޓް ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ   3.2.9 

ތެދުވެރުކަމާއި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ ނުވަތަ ލިޔުމެއް ލިޔެ ޤާބިލުކަމާއެކު ކޮންމެ އޮފިސަރަކުވެސް 

  .ޖަވާބްދާރީ ވާންޖެހޭނެއެވެ

  ރިޕޯރޓް ކުރުން   3.2.10

އަދި ބެލުމުގެ . ކޮންމެ ޝިފްޓެއްވެސް ނިމުމާއެކު އެދުވަހެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ހާވާލުކުރަންވާނެއެވެ

  .ގެނެވިފައިވާ މީހުންނާއި ދިމާވެފައިވާ ޚާދިސާތައް ދެން ޑިއުޓީ އޮންނަ ދުވަހު އެޕްރޫވް ކުރަން ވާނެއެވެ ށްދަށަ
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  ރިޕޯރޓް މުތޯލިޔާކުރުން   3.2.11

 ރިޕޯޓް ފޮނުވިފަރާތަށް އެއްވެސް ކުށެއް ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނޫން ރިޕޯރޓެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި

  .އެރިޕޯރޓް އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ވާނެއެވެ

  ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާ ނިޔާވުން / ޑިއުޓީގައި އަނިޔާވުން   3.2.12

އެއްވެސް ފުލުހަކަށް ޑިއުޓީގައި އަނިޔާއެއް ލިބިޖެއްނަމަ ނުވަތަ މަރުވެއްޖެނަމަ ހެޑް އޮފް ކޮމާންޑުން 

މަރުވި  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެކަން .އެވެއެކަން ވަގުތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް އަންގަން ޖެހޭނެ

މިފަދަ . ވެނަގަން ޖެހޭނެއެ ޒިއްމާކުރުމުގެ  ނޫސްވެރިންނަށް އަންގާ ތަޙްޤީޤު ފުލުހުގެ އާއިލާއަށް އެންގުމަށްފަހު

  .ކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާންޖެހޭނެއެވެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު

   މީޑިއާ އާއި ހުރި ގުޅުން   3.2.13

އެއްވެސް ފުލުހަކު ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީ އެކަމަށް އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ނުވަތަ 

އެނޫންގޮތަކަށް އެއްވެސް ތަޙްޤީޤަކާއި ބެހޭ ނުވަތަ  .ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެ ހުއްދަ އާއި އެކުގައެވެ

  .އަދި ނޫސެވެރިންނަށް ވެސް ނުދެވޭނެއެވެ. ކުރެވޭނެއެވެއެތެރޭގެ އެއްވެސް ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢު ނު

  ކުށްވެރިވާ ފަދަ ކުށެއް ކުރުން   3.2.14

ފަހު އެކުށަކަށް އެއްވެސް ފުލުހަކު ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވިނަމަ ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނެއް ބެލުމަށް  

  .ވަކިކުރެވިގެންދާނެއެވެއަދި ކުށުގެ ވަގުތުން އެ އޮފިސަރު ޑިއުޓީން . ވެއަދަބު ދެވޭނެއެ

  އަގަބަހުން ދޭ އިންޒާރު   3.2.15 

ރަކު އަގަބަހުން ޕޮލިސްގެ އެއްވެސް އޮފިސަ. އަގަބަހުން އިންޒާރު ދެވޭނީ މީހަކު ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ

ނުވަތަ އެޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޤަވާއިދާއި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެއޮފިސަރަކަށް އަގަބަހުން 

  .ހެއްގެ ރެކޯރޑް ފައިލަށް އެރުވޭނެއެވެއެ އިންޒާރު ދިނުމަށް ފަހު އެމީ އަދި. އިންޒާރު ދެވޭނެއެވެ

  ލިޔުމުން ދެވޭ އިންޒާރު   3.2.16

ކު މި މެނުއަލްއާއި ޚިލާފަށް އަމަލެއް ހިންގައިފި ނަމަ އެމީހަކަށް ލިޔުމުން އެއްވެސް އޮފިސަރަ

އަދި ލިޔުމުން އިންޒާރު . އެމީހެއްގެ ރެކޯރޑް ފައިލަށް އެރުވޭނެއެވެއަދި އެ އިންޒާރު . އިންޒާރު ދެވޭނެއެވެ

  .ގަބަހުން އިންޒާރު ދިނުމަށް ފަހު ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އެވެނދެވޭނީ އަ

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  198  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ކަންތައްތައް ވަގުތުން އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ  3.2.17

  ބޯނުލަނބައިފިނަމައޮގަނައިޒޭޝަންގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކަށް   3.2.17.1

  މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ފަހު އެމަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރަން ނުކުޅެނދިއްޖެނަމަ؛   3.2.17.2

އާއި ކާގަނޑި ބިއްޖެނަމަ، އިންޓަރވަލް ގަޑީގަސްޓޭޝަނެއްގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލި 3.2.17.3

  ؛ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ވުރެ ދިގުކުރުން

  ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ؛   3.2.17.4

  ކުށް މަދު ކުރުމަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ؛  3.2.17.5

އެއްވެސް މީހަކު ޕޮލިސް ވެހިކަލްއަށް އަރުވަން ޖެހޭނީ ޤަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ   3.2.17.6

  .މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ ޚާއްޞަ ގެފުލުހުންނޫނީ . މަޤްސަދުގައެވެ

ކުރިން ޕެޓްރޯލް ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ ސަރަހައްދު ހަމަވުމުގެ  ކަނޑައެޅުފައިވާ ވަގުތު  3.2.17.7

  ؛ދޫކޮށް ދިއުން

ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ޓާސްކް ފުރިހަމަ ނުކުރުން ނުވަތަ ލިޔެކިއުން ސަބްމިޓްކޮށް   3.2.17.8

  ނުނިންމުން؛

  ؛ބަޔާން ކޮށްނުދިނުން އަށް ނާދެވުނު ހާލަތެއްގެ ސަބަބުޑިއުޓީ  3.2.17.9

 ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިންޗާރޖަކަށް މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންތައްތައް   3.2.17.10

   ؛ނުކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއް ގައި

  އަޚްލާޤީ ގޮތުން ޖެހޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯރޓް ކުރުން  3.2.18

 ސިޓީ އުރައަށް ލައި (ގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅު ތައް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް އަޚްލާޤީ   3.2.18.1

  .ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ )ބަންދު ކުރެވިގެން

 

 

 

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  199  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ހިންގުން  - 4
  

  ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް  4.1

ސްޓޭޝަންތަކުގައި އިދާރީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ހާލަތުގައި މިބައިގައި ހިމެނިގެން ދާނީ  ޕޮލިސް 

 .މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކެވެ

  ޟިރީ  ޙާ/ ޑިއުޓީއަށް ރިޕޯރޓްކުރުން  4.1.1

  :ޑިއުޓީއަށް ރިޕޯރޓް ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތް އަންގައިދިނުން

ގަޑި ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ފުލުހުންގެ މީހެއްވެސް ޑިއުޓީއަށް ހާޞިރުވުމަށްފަހު ޑިއުޓީ  4.1.1.1

 .ހާޞިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

އެއްވެސް ކަހަލަ ސިއްޙީ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ޑިއުޓީއަށް ހާޞިރު  4.1.1.2

މިނިޓް ކުރިން ޑިއުޓީގައި  15 ނުވެވޭފަދަ އުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޑިއުޓީ ގަޑި ފެށުމުގެ

 .ކުރާ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެމަސައްކަތްފަރާތާ ނުވަތަ އިދާރީ އިސްކޮށް ހުންނަ 

 ބޭނުމަކަށް މިނޫންވެސް ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް މީހެއްވެސް ފުލުހުންގެ ކޮންމެ 4.1.1.3

 އުސޫލުތަކުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޗުއްޓީނެގުމަށް ޗުއްޓީނަގަންވާނީ ޗުއްޓީނަގާނަމަ

 .ތިންނެވެމަ

 ހޮސްޕިޓަލަކުން ކުރާ ލުޤަބޫ ސަރުކާރު ނިކުންނައިރު ޑިއުޓީއަށް ހުރެފައި ގައިސަލާމު 4.1.1.4

 .ވާނެއެވެ ގެންނަން ސެޓްފިކެޓް މެޑިކަލް ކްލިނިކަކުން ނުވަތަ

 އާއިޅިތުނބު ބޯކޮށައި ހުންނަންވާނީ ނިކުންނައިރު ޑިއުޓީއަށް ފުލުހަކުވެސް ކޮންމެ 4.1.1.5

އަދި . ކުރެވިފައެވެށް އިސްތިރިކުރެވި ބޫޓްޕޮލިސް ރަނގަޅަ ޔުނީފޯމު ބާލައި މަތިމަސް

 .ބެލްޓް އެޅިފައެވެ ހުރިހާ ޕެޓްރޯލްމަނުން ހުންނަންވާނީ ޕެޓްރޯލް

މިނެޓް ތެރޭގައި ޑިއުޓީއާއި އިސްކޮށް ހަވާލުވެގެން  05ފަހު ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއް ފެށުމަށް 4.1.1.6

އެއަށްފަހު . ކުރަންވާނެއެވެ ރޭޑް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ފޯލްއިންސްޓާރ ޕެމަ ންހުންނަ ފަރާތު

ފުލުހުން  ޑިއުޓީއަށް ހާޞިރުވި ފުލުހުންނާއި ހާޞިރުނުވާ ފުލުހުން ބަލައި ހާޞިރުވި

ޑިއުޓީއަށް ހާޞިރުވީ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެންތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ޔުނީފޯމްގެ 

ނގަޅަށް އާއި މަތިމަސް ހުރީ ރަޅިތުނބުށް ފުރިހަމައަށްތޯ ބަލައި، ތާހިރުކޮސާފު

އާއި ނިޔަފަތި ހުރީ ށް ކޮށާ ކަސްމަތިޖެހިފައިތޯޅަރަނގަ އިސްތަށިގަނޑުއާއި ބޭލިފައިތޯ

 .ތޯ ބަލަންވާނެއެވެށް ކެނޑިފައިޅަރަނގަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  200  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ޑިއުޓީއަށް ފޯމްގައި ރޭޑްޕެ މާސްޓާރ ފަރާތް ހުންނަ ހަވާލުވެގެން އިސްކޮށް ޑިއުޓީއާއި 4.1.1.7

އި އައިސްފަ ތައްޔާރުވެގެން ރަނގަޅަށް ފުލުހުންނާއި ނުވާ ހާޞިރު ފުލުހުންނާއި ހާޞިރުވި

ނަށް ވަކިގަޑިއެއް ފަހު އެފުލުހުންއެއަށް. ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ ނުވާ ފުލުހުން

ފަހު އެވަގުތު ތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެން އައުމަށް ފަހު  ކަނޑައެޅެމަށް

 .ރިޕޯޓްކުރުމަށް އަންގަން ވާނެއެވެ

 ފަރާތް ހުންނަ ހަވާލުވެގެން އިސްކޮށް ޑިއުޓީއާއި ފެށޭއިރު ޑިއުޓީއެއްވެސް ކޮންމެ 4.1.1.8

 މި. ވާނެއެވެ އަރުވަން ބޯޑަށް ނޯޓިސް ހަދާ ރޯސްޓާރ ޑިއުޓީ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ

 ފުލުހުންވެސް ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ ޑިއުޓީގައި އެއްގޮތަށް އާއި ރޯސްޓާރ ޑިއުޓީ

 .އެވެއަމަލުކުރަންވާނެ

 ބޭރަކަށް ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް އަމިއްލަ ޑިއުޓީގަޑީގައި މީހަކަށް ފުލުހުންގެ އެއްވެސް 4.1.1.9

 ލިބޭ ހުއްދަޔާއެކު ފަރާތުގެ ހުންނަ އިސްކޮށް ޑިއުޓީގައި ނަމަވެސް. ނުދެވޭނެއެވެ

މުން ނިމު އެކަމެއް ނަމަވެސް. ބޭރަށްދެވިދާނެއެވެ ބޭނުމަކަށް އަމިއްލަ ހުސްވަގުތުތެއްގައި

  . ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެނބުރި ޑިއުޓީއަށް އަންނަން ވާނެއެވެ

 

  ޑިއުޓީގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 4.1.2

  :ޑިއުޓީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަށް އަންގައިދިނުން

ޗާރޖް އިން ސްޓޭޝަން ފުލުހުންވެސް މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަނެއްގައި ހުރިހާ 4.1.2.1

ހާޞިރުވެ ހާޞިރީގައި އާއި އެއްގޮތަށް ޑިއުޓީއަށް މަޖައްސައިފައިވާ ޑިއުޓީ ރޯސްޓާރހަ

 .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

 ސްޓޭޝަން ދުވަހެއްގައި ހުރިހާ އެހެން ފިޔަވައި ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމީ ސަރުކާރު 4.1.2.2

) ވޯކިންޑްރެސް( ޔުނީފޯމް ފުލުހުން ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަންގައި އިންޗާރޖްއާއި

 .ގައި ޑިއުޓީއަށް ހާޞިރުވާން ވާނެއެވެ

 ޑިއުޓީއަށް ހެނދުނު، ހުރެއްޖެނަމަ ހޭލާ ރޭގަނޑު ކަމެއްގައި ރަސްމީ އްފުލުހެ އެއްވެސް 4.1.2.3

 ޖެހޭގަޑި ހާޞިރުވާން ޑިއުޓީއަށް އަނެއްދުވަހު ނަމަވެސް. ނުޖެހޭނެއެވެ ނުކުންނާކަށް

 .އެފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ ފިލުވުމަކީ އޮޅުން ގާތުން އިންޗާރޖް ސްޓޭޝަން

 .އެކުގައެވެ ހުއްދައާއި އިންޗާރޖްގެ ދެވޭނީ ޑިއުޓީއިން ގަޑީގައި ޑިއުޓީ 4.1.2.4

. ޑްރެސްގައެވެ ވޯރކިންގް ފުރިހަމަ ޖެހޭނީ ހާޞިރުވާން ޑިއުޓީއަށް ފުލުހުންވެސް ހުރިހާ 4.1.2.5

ހޭ ފުލުހުން އަދާކުރަންޖެ ޑިއުޓީ ޔުނީފޯމްގައި ފަދަ ބެޓްކޮމް ހެދުމާއި އާދައިގެނަމަވެސް 

 .މީގެން އިސްތިސްނާ ވެއެވެ
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 ކެޕްކްޕީ ވަނީ ހުންނަން ދާނަމަ ބޭރަށް ސްޓޭޝަނުން ފުލުހުންވެސް ހުރިހާ 4.1.2.6

 .އަޅައިގެންނެވެ

 ރޭޑްގައިޕެ ސްޓާރމަ ހާޞިރުވެ ޑިއުޓީއަށް ގަޑިއަށް ފުހުހުންވެސް ހުރިހާ 4.1.2.7

ޑިއުޓީއަށް  އިންޗާރޖަށް ސްޓޭޝަން ބަލާފައި ހާލަތަށް ނަމަވެސް. ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ

 .އަންނަ ގަޑި ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ

 އޭގެ. ނުޖެހޭނެއެވެ ސޮއިކުރާކަށް ހާޞިރީގައި ދާފުލުހުން ދަތުރުތަކުގައި ތަޙްޤީޤް 4.1.2.8

 ހާޞިރީގައި އަދި ލިޔެ ކައެވަހާ ޔައުމިއްޔާގައި އައިސް އެނބުރި ދަތުރުން ބަދަލުގައި

 .ކުރަންވާނެއެވެ ފާހަގަ އެކަން

އިންޗާރޖްގެ މީހެއް އެމީހެއްގެ ރަށަށް ދާން ބޭނުންނަމަ ސްޓޭޝަން  ފުލުހުންގެ އެއްވެސް 4.1.2.9

އެރަށަކީ ސްޓޭޝަންހިމެނޭ އަތޮޅުގެ . ހުއްދައާއި އެކު ކަނޑއަޅާ ގަޑިއަކަށް ދެވިދާނެއެވެ

ރަށެއް ކަމަށް ވާނަމަ މަހަކު ދެފަހަރަށް ވުރެ ގިނައިން ނުދެވޭގޮތަށް ހެދުމުގެ އިޙްތިޔާރު 

 .ސްޓޭޝަން އިންޗާރޖަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ސްޓޭޝަން އެފަރާތުން، ރަށެއްނަމަ އޮންނަ އްގައިއަތޮޅެ އެހެން ރަށަކީ މީހާގެ ފުލުހުންގެ 4.1.2.10

 03 ފުރުމުގެ، ހޯދުމަށް ހުއްދަ ކޮމާންޑަރުގެ އެޓޯލް އެކު ހުއްދަނެގުމާއި އިންޗާރޖްގެ

އް ފުލުހެ އެއްވެސް ޙިލާފަށް މިޤަވާއިދުތަކާއި. ވާނެއެވެ ފޮނުވަން ސިޓީ ކުރިން ދުވަސް

ޙިލާފަށް އަމަލުކޮއްފިނަމަ ޤަވާއިދުން އަދި މިއާ . ރަށަށް ދިއުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްނޫނެވެ

 .ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

 ނުވަތަ އަންނަންދެން މީހަކު ބަދަލުގައި ނަމަފުލުހެއް އިވާފޮނުވާފަ ކަމެއްގައި ޚާއްޞަ 4.1.2.11

 .ޖެހޭނެއެވެ ހުންނަން ޑިއުޓީގައި އަންގަންދެން ވެރިއަކު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ބަދަލުގައި އަންނަ ފަރާތް އައުމުން ފުލުހުންގެ މީހާ  މަތީގައި 4.1.2.12

ތަކެތި  ދަވާލުކޮށްފައި ހުރި ހަތިޔާރު ފައަދި އޭނާޔާއި ހަ. ސްޓޭޝަނަށް އަންނަންޖެހޭނެއެވެ

ހަވާލުކޮށް އިންޗާރޖަށް ރިޕޯރޓް ކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ ) ޓޯކީ، ޝީލްޑް ،މުގުރު، ބިޑި(

 .އެކެވެޒިއްމާ

 

  މެޑިކަލް ލީވް  އަދިދޫކުރުން  4.1.3

  :އްލީވް ނުވަތަ މެޑިކަލް ލީވް  ނެގުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލްތަ

ހޭނީ ހެއްދުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެ ވެސް ޗުއްޓީ ނެގުމުގައާއީ ސަލާމްހުރިހާ އޮފިސަރުން 4.1.3.1

 .ވާ ޤަވާއިދުގެ މަތިންނެވެއިން ކަނޑައަޅާފައިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

އެއްވެސް ކަހަލަ ޞިއްހީ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ޑިއުޓީއަށް ހާޞިރު ނުވެވޭ ފުލުހުން،  4.1.3.2

     . ންވާނެއެވެޅަސަލާމަށް ފަހު ރިޕޯޓް ކުރާ ދުވަހު މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށައަ
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ކުރާ ޤަބޫލުހުރިހާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ ސޮއިކުރެވި އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން 

 .ތަނަކުން ދީފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ވަތަ ޑޮކްޓަރެއް ނު

އަހަރީ ޗުއްޓީނަގަން ބޭނުންވާ ފުލުހުން އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދޭފޯމް ފުރުމަށްފަހު އެމުވައްޒަފަކު  4.1.3.3

. އެޑްމިންއަށް ނުވަތަ އޭރިއާ ކޮމާންޑަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ ގެމަސައްކަތްކުރާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

އެއަށް ފަހު އޭރިއާ ކޮމާންޑުން އެރަށެއްގެ ހާލަތާއި ޗުއްޓީގައި ތިބި އޮފިސަރުންގެ އަދަދަށް 

 .ބެލުމަށްފަހު ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ

  

  ންޞިއްހީ ޙިދުމަތް ހޯދު 4.1.4

  :އްޞިއްހީ ޙިދުމަތް ހޯދުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލްތަ

 .އިސްކަންދޭންޖެހޭނެއެވެ ގައި ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށްހޯދުމު ޞިއްޙީ ޙިދުމަތް  4.1.4.1

ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލް ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކުން ބޭސްފަރުވާ ކުރާނަމަ ހެޑްއޮފް ރީޖަނަލް  4.1.4.2

 .ކޮމާންޑުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ކުރެވިދާނެއެވެ

 އަމިއްލަ މެންބަރެއް ގެޢާއިލާ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާކުރަން ގޮތަކަށް ޑިއުޓީނޫން ފުލުހެއްގެ 4.1.4.3

 .ވެހަމައެގޮތަށެ އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ހޯދާނަމަވެސް ޙިދުމަތް ތަނަކުން

ގެ މަތިން ގޮތު ކޯޓާގައިވާ ޙަރަދެއް ހުރިހާ ބޭސްފަރުވާ ބޭފުޅުން ގެޢާއިލާ ފުލުހުންގެ 4.1.4.4

ކޯޓާއަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު . ވެހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެ

 .ހުށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ އޭރިއާކޮމާންޑަށްމަށް ފަހު ފުރު

ފުލުހުންގެ އެންމެހާ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތަކަށް އަމަލު ކުރެވޭނީ ފުލުހުނަނަށް ބޭސްފަރުވާ  4.1.4.5

 .ކުރުމުގައި ހެދިފައިވާ ޢާންމު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށެވެ

  

  އަޚްލާޤް  4.1.5

ޓަންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހިމަ އަމަލުކުރަންޖެހޭ އަދި ދަމަހައްޑިއުޓީގައާއި އަދި އެނޫންވެސް ވަގުތުތަކުގައި 

  .މިންގަނޑު އަންގައިދިނުން ޤީއަޙްލާ

ގައިވެސް އެރަށެއްގައި އުޅޭ ވިޔާނުދާ ގުރޫޕަކާއި އެކު ގައި އުޅޭއިރު އަދި އެނޫން ގޮތެޑިއުޓީ 4.1.5.1

 .އެއްވެސް ފުލުހަކު އުޅެގެން ނުވާނެއެވެ

އެއްޗެއް، ރަސްމީ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގި އެމީހެއްގެ  4.1.5.2

 .ގެ ހުއްދައާއި ނުލައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެބޭނުމަކަށް ވިއަސް އެމީހެއް

ޤަވާއިދުތަކާއި ޙިލާފަށް  އާއްމުވިއަސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ގަޑިތަކުގައި އޮފް 4.1.5.3

 .ން ނުވާނެއެވެތުނބުޅިއާއި މަތިމަސް ބަހައްޓައި ބޮޅުގައި ކުލަޖައްސައިގެ

ނުލައި ތުނބުޅި އާއި ވިއަސް އިންޗާރޖްގެ ހުއްދައާއި  އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޚާއްޞަ 4.1.5.4

 .މަތިމަސް ބަހައްޓައި ބޯދިގުކޮށް ކުލަޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ
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އެއްވެސް ފުލުހަކު އެއްވެސް  ވިއަސް ވަގުތެއްގައި ވިއަސް އަދި އެނޫން ޑިއުޓީގައި 4.1.5.5

 .މީހަކަށް ޖެއްސުންކޮށް މަލާމާތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

. ކުރަންވާނެއެވެ އިޙްތިރާމް ށާއި ބިދޭސީންނަށްރައްޔިތުންނަ ދިވެހި ފުލުހުންވެސް ހުރިހާ 4.1.5.6

ކޮށް ހުރިހާ އިރެއްގައިވެސް މުސްކުޅިންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞައަދި 

  .ކަމޭހިތަންވާނެއެވެ

 ގެއަކަށް އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަމިއްލަ އެއްވެސް) ޔުނީފޯމްގައި( އުޅޭއިރު ޑިއުޓީގައި 4.1.5.7

ށެއްގައި ތުހުމަތު ކު މެނުވީ ރަސްމީކަމެއްގައި ފުލުހެއް އެއްވެސް އަދި. ވަދެގެންނުވާނެއެވެ

 .ކުރެވޭ ފަރާތަކާއި ގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ

 ހުއްދަ އިންޗާރޖް ޤަބޫލުކުރާނީ ލިޔުމެއް ހަނދާނީ ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ކަހަލަ އެއްވެސް 4.1.5.8

 .ދިނުމުންނެވެ

 ނުވަތަ ސްޓޭޝަންގައި ޕޮލިސް އުދަނގޫވާވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް އާއްމު، ފުލުހެއް އެއްވެސް 4.1.5.9

 .ވެސް ތަނެއްގައި ލަވަޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެއެނޫން

 ދުވަސްވީ އަދި ސީނިއާރ، ފުލުހުންނާއި މަސައްކަތްކުރާ އެކުގައި ،ފުލުހުންވެސް ހުރިހާ 4.1.5.10

 .ކުރަންވާނެއެވެ އިޙްތިރާމް ފުލުހުންނަށް

 އިސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުގެ ،ނަށާއިމުވައްޒަފުން ފޯސްގެ ޑިފެންސް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް 4.1.5.11

 .ވާނެއެވެ ކުރަން އިޙްތިރާމް

، ސޯޓު( ހެދުން ޅޭނުގެ އޮފީހާއި އޮފީހުގައި އެޑްމިން ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހަކު އެއްވެސް 4.1.5.12

 .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ މަސައްކަތް ލައިގެން) އެހެނިހެން އަދި ތުވާލި

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ސާރވިސްއިން ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އަޅަންވާނީ އަޅާއިރު ހެދުން އާދައިގެ 4.1.5.13

 .އިދާ އެއް ގޮތަށެވެޤަވާ

 

  ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުން  4.1.6

  :އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތްހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަން 

ކޮންމެ ފުލުހަކުވެސް ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެ  4.1.6.1

 .ދުވަހަކުވެސް ފިޒިކަލް ކަމެއްގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ

ޖިމް، ބާސްކެޓް،  ޖޮގިން، ފުޓުބޯޅަ،ފެތުން، ފިޒިކަލް ޓްރެއިނިންގް ތަކުގެ ތެރޭގައި  4.1.6.2

 .ކްރިކެޓް އަދި ބެޑްމިންޓަން ފަދަ ކުޅިވަރު ހިމެނެއެވެ

އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް 4.1.6.3

 .އެމީހުންގެ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ
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 ޔުނީފޯމް އެޅުން 4.1.7
  

  .ގޮތް އަންގައިދިނުންފުރިހަމައަށް ޔުނީފޯމް އަޅާނެ 

 

އިން ހޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްންވެސް ޔުނީފޯމް އަޅަން ޖެފުލުހުހުރިހާ  4.1.7.1

  .ކަނޑައަޅާފައިވާ ޔުނިފޯރމް އެޅުމުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށެވެ

ފިޔަވައި ހުރިހާ އޮފިސަރުން ވޯކިންޑްރެސްގައި ތިބެންވާނީ ޕެޓްރޯލް ބެލްޓް  އިންޗާރޖް 4.1.7.2

 .އަޅައިގެންނެވެ

 .ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް ޔުނީފޯމް ހުރީ ރަނގަޅަށްދޮވެ އިސްތިރިކޮށްފައިތޯ ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ 4.1.7.3

އަޅައި، ރީތިކޮށް ފުނާ ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް ޑިއުޓީއަށް ނިކުންނާނީ ފުރިހަމައަށް ޔުނީފޯމް  4.1.7.4

 .އަޅައި އަދި ބޫޓް ޕޮލިސް ކޮށްގެންނެވެ

އަދި . ޔުނީފޯމްއެޅުމަށް ހަނދާން ބަހައްޓަން ވާނެއެވެހުރިހާ ފުލުހުންވެސް ފުރިހަމައަށް  4.1.7.5

 .އާދައިގެ ހެދުމުގައި ޔުނީފޯމްގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 .ޕެޓްރޯލް ބެލްޓް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ އެއްވެސް ފުލުހަކު އާދައިގެ ހެދުމުގައި 4.1.7.6

ގޮތަކަށްވެސް ކަންފަތާއި ނޭފަތުގައި ފިރިހެން ފުލުހުން ޑިއުޓީގައިވެސް އަދި އެނޫން  4.1.7.7

 .ތުގެ ގަހަނާ ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެވަގަހަނާ އަޅައި އަދި މިބާ

އެއްޗަކަށް  ޔުނީފޯމްގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އެއްވައްތަރު 4.1.7.8

 އުއަ ވަހަކަށް ޔުނީފޯމް ސެކްޝަނުންއަދި ވީ އެންމެ އަ .ބަދަލުކޮށް ގެންނުވާނެއެވެ

 .އައިޓަމް ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ

އި އެހެން އެއްޗެއް ޔުނީފޯމް ގަމީހުގެ ކުރިމަތީ ޖީބައް އެއްވެސް ފުލުހަކު ގަލަމެއް ފިޔަވަ 4.1.7.9

 .ލައިގެން ނުވާނެއެވެ

 

  ލާޤީ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުން ޚްއަ 4.1.8

  .ލާޤީ މައްސަލަތައް ކިޔައިދިނުންޚްއަ

ގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ސާރވިސްކޮންމެ ފުލުސް އޮފިސަރަކުވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  4.1.8.1

އަމަލެއް ކޮށްފިނަ  ހިލާފުއަދި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ . ހުރުމަތް ތެރިކޮށް ހިތަން ވާނެއެވެ

އަދި އެކުށަކަށް އަދަބު ކަޑައަޅައި ގޮތް . އެކަންބެލޭނީ އަހުލާޤީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 .މާގޮތަކަށެވެންވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނިނިއްމާނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ނު
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  ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުންށް ސްޓޭޝަނަ 4.1.9

 .ގޮތް ކިޔައިދިނުންތައް ހޯދުމުގައި އަމަލު ކުރަންވީބޭނުންވާ އެއްޗެހި ށްޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަ

ހޭނީ ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދެންޖެޕޮލިސް ސްޓޭޝަނައް ނުވަތަ ޕޮލިސް ޕޯސްޓަކަށް ބޭނުންވާ  4.1.9.1

 .ކޮމާންޑުގައެވެ އޭރިއާނޯޓުގެ ޒަރީއްއާއިން 

ސްޓޮކް  .ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ ކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ޤަވާއިދުންތަނަށް ހޯދޭ ތަ 4.1.9.2

ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދާއި ސްޓޮކް އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓާނީ 

 .އެއްގޮތަށެވެ

ނަލް ހަލާކު ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަން ލިޔުމަކުން  ރީޖައެއްޗެއް  4.1.9.3

 .މި ގޮތުގެ ލިޔުން ހޯދަންޖެހޭނެއެވެންކޮމާންޑަށް އަންގާ ގޮތް ނި

ވުމުން ރީޖަނަލް ޓަކަށް ހޯދިފައިވާ ތަކެތި ހަލާކުނުވަތަ ޕޮލިސް ޕޯސް ށްލިސް ސްޓޭޝަނަޕޮ 4.1.9.4

 .ވީ އެތަކެއްޗާއިމެދު އަމަލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެމެނުޑުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކޮމާން

މީގެ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ އިހުމާލުން ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އޭގެ ޒިއްމާ 

 .އެމީހަކު ނަގަންޖެހޭނެއެވެ

ފުލުހުންގެ ބޭނުމަށް ހޯދިފައިވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއް ފުލުހުންގެ މީހަކު ފިޔަވައި އިތުރު  4.1.9.5

 .ވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެމީހަކު ދުއް

ފުލުހުންގެ ބޭނުމަށް ހޯދިފައިވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއްގައި އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް  4.1.9.6

 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ  ލިޔުމަކުން ހުއްދަ އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުގެހަރުކުރަންވާނީ 

ފުލުހުންގެ ބޭނުމަށް ހޯދިފައިވާ އިންޖީނުލީ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި ދުންފަތުގެ  4.1.9.7

 .އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  

  ޕެޓީ ކޭޝް 4.1.10

 .ތް ކިޔައިދިނުންޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުގެ ޕެޓީ ކޭޝް  ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ގޮ

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ފޮނުވޭ ޕެޓީ ކޭޝްއަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކެއިން ބުއިމަށް  4.1.10.1

ފިޔަވައި އެހެން  ޚަރަދުކެއިން ބުއިމުގެ  ވާތީ،ރުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭ އެއްޗަކަށްކުޚަރަދު

 .ލިބިގެންނެވެ ޕާރޓްމެންޓްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުންނީ ރީޖަނަލް ޕޮލިސް ޑިވޭހަރަދެއް ކުރޭ

އެހެން  .ތަކުގައި އެހަރެދެއް ކުރުމަށް ފޯނުން ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތް 4.1.10.2

 .ނަމަވެސް އެކަން ނޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ

-މަހަކު  ށް، މީހަކަށްއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަ ގައިޕޮލިސް ސްޓޭޝްންގައި ޑިއުޓީ 4.1.10.3

އިން ލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ޕެޓީ ކޭޝްރަށުން ބޭރު އެ )ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ(.ރފ300/
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މުވައްޒަފަކު ވެސް ވަކި ފޮތެއްގައި ފައިސާ  ކޮންމެމި ފައިސާ ހަވާލުވުމުން  .ދޭންވާނެއެވެ

މުވައްޒަފެއްގެ ރަށުން ބޭރު އެލަވަންސް އެއްވެސް  .ލިބުނުމަކަށް ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ

 ށްއަކުން ޑިޕާރޓްމެންޓަދޫކުރެވޭނީ އެކަމަށް އެދި ސިޓީ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް

 .ދެންނެވުމުންނެވެ

އަދި އެބިލަށް ފައިސާ  .އިން ކުރެވޭ ހުރިހާ ޙަރަދެއްގެ ބިލް ހޯދަންވާނެއެވެޕެޓީ ކޭޝް 4.1.10.4

ބިލްގެ  .އެބިލްގައި އޮންނަން ވާނެއެވެ ރަސީދު ނުވަތަ ތަތްގަނޑުލިބުނުކަމުގެ 

 .ކުރެވުނު ތަފްސީލު ލިޔެ އިންޗާރޖް ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެޚަރަދުއަނެއްފަރާތުގައި 

 ޒިއްމާހަރަދެއް ކޮއްފިނަމަ އެކަމުގެ ފިޔަވައި އެހެން  ޚަރަދުއިން ކުރެވޭ ޒާތުގެ ޕެޓީ ކޭޝް 4.1.10.5

 .ސްޓޭޝަން އިންޗާރޖް އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ

ހަމަވުމުން ފައިސާ ) ފިޔާދިހަ ހާސް ރު(.ފރ10000/- ތަކަށްޕެޓީ ކޭޝް ބިލް 4.1.10.6

 ށްފައިވާ ބިލްތަކާއެކު ޕެޓީ ކޭޝް ރިޕޯޓް ރީޖަނަލް ޕޮލިސް ޑިޕާރޓްމެންޓަދައްކާ

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 .ވާނީ ތިޖޫރީގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮތުގައި ނޯޓްކޮށްފައެވެޕެޓީ ކޭޝް ބަހައްޓަން 4.1.10.7

 .ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ފައިސާގެ ހިސާބުތިޖޫރީގައި ހުރި 

ން އިތިޖޫރީ ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓި، ތަފްސީލް، ،ތާރީޙް، މިފޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭކޮލަމްތަކަކީ 4.1.10.8

  .ވަލާއި އެއްގޮތަށެވެތިރީގައި އަންނަނިވި ތާ، ނެގި އަދި ތިޖޫރީގެ ބާކީ

  

  

  ތާރީޙް
  ޚަރަދުގެ

  ތަފްސީލް

 ތިޖޫރީގައި

  ބެހެއްޓި
  ތިޖޫރީގެ ބާކީ  ތިޖޫރީން ނެގި

          

  

  

  

  

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  207  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ފެކްސް ބޭނުންކުރުންއަދި ޓެލިފޯން  4.1.11

 .ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅު ގޮތް ކިޔައިދިނުން ފެކްސްގެ އަދިޓެލިފޯން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުގައި 

 .ފެކްސް ބޭނުން ކުރަން ވާނީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށެވެއަދި  ޓެލިފޯން 4.1.11.1

ދޭންޖެހޭނީ ހިތްހެޔޮކަމާއި  ތަކަށް ޖަވާބުއަންނަ ކޯލް ށްޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަ 4.1.11.2

 .މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކުގައެވެ

މުވައްޒަފުން ޖަވާބްދާރީވުމަކީ  އާއްމުތަކަށް އަންނަ ކޯލް ށްޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަ 4.1.11.3

 .މަނާކަމެކެވެ

ވަނުމަކީ ފެކޮސް ލައިން ބޭނުން ކޮށްގެން އިންޓަރނެޓަށް އަދި  ޓެލިފޯން ލައިން 4.1.11.4

 .މަނާ ކަމެކެވެ

 .ސް ކުރުމަށެވެހަމަ އެކަނި ލިޔެކިޔުންތައް ފެކް ފެކްސް ބޭނުން ކުރަންވާނީ 4.1.11.5

ނަމަވެސް ފޯނާއި ފެކްސް  .ފެކްސް ލައިނުން ފޯނުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ 4.1.11.6

 .އެއްލައިނަކުން ނަގާފައިވާ ސްޓޭޝަންތައް މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ

 .މެޝިން ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެފޮޓޯ ކޮޕީ ނެގުމަށް ފެކްސް  4.1.11.7

  

  ދިދަނެގުމާއި ތިރިކުރުން 4.1.12

 .ބުނެދިނުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުގައި ދިދަ ނަގާނެ ގޮތާއި ދިދަ ތިރިކުރާނެ ގޮތް

އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ދިދަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ދިވެހިދިދަ 4.1.12.1

ޔުނިފޯރމްގައި ޕީކް ކެޕް ނެގުމާއި ދިދަ ތިރިކުރަންވާނީ ވޯރކިންގ ޑްރެސް 

 .އަޅައިގެންނެވެ

މުވައްޒަފުން  .ވާނީ މަދުވެގެން ދެމުވައްޒަފުންގެ ޑީޓޭލްއަކުންނެވެދިދަ ނެގުމާއި ބާލަން 4.1.12.2

 .މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ 03ނަމަ ޑީޓޭލްގައި ގިނަ ސްޓޭޝަނެއް

 .ތަކުގައި ދިދަ ނުނަގާނެއެވެޕޮލިސް އައުޓް ޕޯސްޓް 4.1.12.3

މޯލަޑިވްސް ޕޮލިސް . ތްފަރާތުގައި ހުންނަންވާނީ ޤައުމީ ދިދައެވެޕޮލިސް އިމާރާތުގެ ކަނާ 4.1.12.4

 .ސާރވިސްގެ ދިދަ ހުންނަންވާނީ ޤައުމީ ދިދައިގެ ވާތްފަރާތުގައެވެ

ފުލުހުންގެ ދިދަ ނަގާފައި ހުންނަންވާނީ ފުލުހުންގެ ބެޖް އެކޮޅުކޮޅުން ނުހުންނާނެ ގޮތައް  4.1.12.5

 .ބަލައިގެންނެވެ
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  ސާފުތާހިރުކަން 4.1.13

އިމާރާތާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ އާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް އެދެވޭ ޕޮލިސް 

  ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން

 .ޕޮލިސް އިމާރާތްތައް ފޮޅާ ސާފްކޮށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ 4.1.13.1

ރިހާ މުވައްޒަފުން ހު) އްގައިބަންދު ދުވަހެ(ރު މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު ދެފަހަ 4.1.13.2

މީގެ ތެރޭގައި  .ބައިވެރިވެގެން އިމާރާތްތަކާއި ގެންގުޅޭ ތަކެތި ސާފްކުރަންވާނެއެވެ

 .ދޮވެ ސާފްކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ ވެހިކަލު

 

  ފިރިމީހާ  އަދި ދަރީން ގެންދިއުން/ ޑިއުޓީ އަދާކުރަމުންދާ ރަށަށް އަނބިމީހާ  4.1.14

ފިރިމީހާ  އަދި ދަރީން ގެންދަންޖެހޭ / އަދާކުރަމުންދާ ރަށަށް އަނބިމީހާ ޑިއުޓީ ޑިއުޓީ ޓާރމްތެރޭގައި 

  .އުސޫލުތައް ކިޔައިދިނުން

އޯގަނައިޒޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތީން މެނުވީ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ  4.1.14.1

އަނބިމީހާ ނުވަތަ ދަރީން ގެނެސް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބޭތިއްބުމަކީ / ފިރިމީހާ 

އަދި އެމީހުންނަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ވަދެވޭނީ އެޕޮލިސް . މަނާކަމެކެވެ

ންނަށްވެސް ވަދެވެން ހުއްދަދެވިފައިވާ މީހު އާއްމުސްޓޭޝަނެއްގައި އެހެނިހެން 

އަދި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެއިން މީހަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އޮފީސް . ހިސާބަކަށެވެ

  .ތެރެއަށް ވައްދައިގެންނުވާނެއެވެ

އަނބިމީހާ ނުވަތަ ދަރީން އެމީހަކު މަސައްކަތްކުރާ ރަށަށް / އެމުވައްޒަފެއްގެ ފިރިމީހާ  4.1.14.2

ވީނަމަވެސް އެމީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ޑިއުޓީއެއް އަދާކުރުމުގައި  އިގެންދިއަކަމުގަ

  .ފަރުވާ ކުޑަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

  )ދައުރު( ޓީ ޓާރމްޑިއު 4.1.15

 .ޑިއުޓީ ޓާރމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ބުނެދިނުން ށްޓީ ޓާރމްތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަޑިއު

  މްއިންޗާރޖުންގެ ޑިއުޓީ ޓާރ 4.1.15.1

  

ޑިއުޓީ ޓާރމްގެ . މަސް ދުވަހެއެވެ 06އިންޗާރޖުންގެ ޑިއުޓީ ޓާރމްގެ މުއްދަތަކީ  4.1.15.1.1

 .މަސް ދުވަހަށެވެ 09މުއްދަތު ގިނަވެގެން އިތުރުކުރެވޭނީ 
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 ރީޖަނަލް ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ވެއްޖެނަމަ ބޭނުން އިތުރުކުރަން ޓާރމް ޑިއުޓީ 4.1.15.1.2

 .ލާންވާނެއެވެ ސިޓީ ހެޑަށް ކޮމާންޑް

ވަތަ  ޓާރމްގެ ޑިއުޓީ 4.1.15.1.3 މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނު

އެވަގުތަކު ސްޓޭޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަވާ އިންޗާރޖަކަށް އެކަން 

 .ފެނިލައްވާނަމައެވެ

  

  ދިގު މުއްދަތައް ފޮނުވޭ މުވައްޒަފުންގެ ޑިއުޓީ ޓާރމް  4.1.15.2

  

 09ގެ މުއްދަތަކީ ގިނަވެގެން ދިގު މުއްދަތަށް ފޮނުވޭ މުވައްޒަފުންގެ ޑިއުޓީ ޓާރމް 4.1.15.2.1

 .މަސް ދުވަހެވެ

 ޕޮލިސް އެހެން އެރީޖަންގެ އެމުވައްޒަފަކު ހަމަވުމުން މަސް 09 ފުރަތަމަ 4.1.15.2.2

 03 ސްޓޭޝަންގައި ޕޮލިސް ފޮނުވާ މިގޮތުން .ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ ސްޓޭޝަނަކަށް

 ސްޓޭޝަނައް ޕޮލިސް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އެމުވައްޒަފަކު މަސްވުމުން

ވުމުން އަނެއްކާވެސް މިއުސޫލުގެ މަތީން  ނުވަމަސް .ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ

 .ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ

 ރީޖަނަލް ކަނޑައަޅާނީ ސްޓޭޝަނެއް ފޮނުވަންޖެހޭ އެމުވައްޒަފަކު ޓާރމްގައި ޑިއުޓީ 4.1.15.2.3

 .ފަރާތުންނެވެ ކޮމާންޑުގެ

 

  ދިގު މުއްދަތަކަށް ނޫންގޮތަކަށް ފޮނުވޭ މުވައްޒަފުންގެ ޑިއުޓީ ޓާރމް 4.1.15.3

  

ގެ މުއްދަތަކީ ދިގު މުއްދަތަށް ނޫން ގޮތަށް ފޮނުވޭ މުވައްޒަފުންގެ ޑިއުޓީ ޓާރމް 4.1.15.3.1

 .މަސް ދުވަހެވެ 04

 އެމުވައްޒަފަކު ޖެހިއްޖެނަމަ މަޑުކުރަން ޑިއުޓީގައި ދިމާވެގެން ޙާލަތެއް ކުއްލި 4.1.15.3.2

 .ދުވަހަށެވެ މަސް 04 ބެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން ބަދަލުނުކޮށް ޑިއުޓީ

ޑިއުޓީ ،ވުރެ އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  މަހައް 04ގެ މުއްދަތު ޑިއުޓީ ޓާރމް 4.1.15.3.3

ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ދެހަފްތާ ކުރީން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެމުވައްޒަފަކު ޓާރމް

ޑިއުޓީ ޓާރމަށް  .ޑިއުޓީކުރާ ރީޖަންގެ، ރީޖަން ކޮމާންޑަރަށް އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

 .ވެމަސް ދުވަހެ 06ކު އިތުރުކުރެވޭނީ ފަހަރަ

  

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  210  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ޑިއުޓީ ޓާރމް  ޢާއްމު 4.1.15.4
  

ޓަރމަށް އަމަލު ކުރުމުގައި ވަޒީފާ ޤަވާޢިދުގައިވާ  ޑިއުޓީޢާއްމު މުވައްޒަފުންގެ  4.1.15.4.1
އެއްގޮތަށް އަމަލު ނާއި ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ މާއްދާ ތަކާއި " މުވައްޒަފުން އާއްމު"

 .ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  
  ބަދަލުވުންޑިއުޓީ ސްޓޭޝަން އިނޗާރޖްގެ  4.1.16

ސްޓޭޝަން އިނޗާރޖުގެ ޑިއުޓީ ޓާރމް ހަމަވެގެން ނުވަތަ އެނޫނަސް ސަބަބަކާއިހުރެ ސްޓޭޝަން 

 .އަންގާދިނުން މަޢުލޫމާތުއެގެންޖެހޭ  ށްބަދަލުވާނަމަ އަލަށް ހަވާލުވާ އިންޗާރޖަ

ސްޓޭޝަންގެ އި މަޢުލޫމާތާސްޓޭޝަނަށް ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އެންމެހާ  4.1.16.1

މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވާ  އެއިރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތާއި،ޑިއުޓީ 

 .ހަވާލުވާ އިންޗާރޖް އަށް އަންގަންޖެހޭނެއެވެ ގޮތް

ތަނަށް ހޯދިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ތަކެއްޗާއި އެކަމަށް  4.1.16.2

ހަވާލުވާ އިންޗާރޖް އަށް  އަދި އެއިހުމާލެއް އެނގޭނެ ލިޔުން އިހުމާލުވާ ފަރާތް،

 .އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

އަދި ބާކީ ފައިސާގެ ހިސާބާއެކު  ޕެޓީ ކޭޝް އާއި ބެހޭ އެންމެހާ ތަފްސީލެއް، 4.1.16.3

 .ޗާރޖަށް ލިޔުމުން ބަދަލުވާ އިންޗާރޖް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެހަވާލުވާ އިން

ކަމާބެޙޭ  އަތޮޅުތަކުގައި ސަރުކާރުގެ  ހަވާލުވާ އިންޗާރޖާއިއެކު ބަދަލުވާ އިންޗާރޖް، 4.1.16.4

އަދި  އިސް މުއައްސަސާތައް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެލައްވަލގެން ތިއްބެވި ބޭފުނުންނާއި

 .އެނޫނަސް މުހިއްމު މީސްމީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފްކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ޑިއުޓީ ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ސާފުކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ސާފުނުކޮށް އޮތްވާ ދިމާވާ  4.1.16.5

މައްސަލައެއްގައި އެއިރަކު ހަވާލުވެ ހުންނަވާ ސްޓޭޝަން އިންޗާރޖަކު 

 .ޒިއްމާނަގަންޖެހޭނެއެވެ

ޑިއުޓީ ބަދަލުވާއިރު ދަތުރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫނަސް ކުއްލި ހާލަތެއް  4.1.16.6

 24ދިމާވެގެން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކިޔައިދޭން މަދުވެގެން 

ނުލިބޭނަމަ، އެވަގުތަކު  އެރީޖަންއަކާ ހަވާލު ވެގެންހުރި ވެރިއެއްގެ ލަފާގެ ގަޑިއިރު 

  .މަތީން އަމަލުކުރާނީއެވެ

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  211  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ސްޓޭޝަންތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް މަސައްކަތްތައް 4.1.17
 

  )ޕެޓްރޯލް އަޅާ އުޅަދުފަހަރު/ ސައިކަލް ( ބަލާފާސް ކުރުން 4.1.17.1

ޗެކުކުރާނެ ގޮތުގެ މުހިންމު ނުކުތާތައް ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްވެސް ފެށުމުގެ ކުރިން ވެހިކަލް 

 .ބުނެދިނުން

 ނިމިގެން ،ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގެ ޑްރައިވަރުވެސް ޑިއުޓީފެށޭއިރު ވެހިކަލް ޗެކްކޮށް 4.1.17.1.1

އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކުކުރަން ދިޔަ ޝިފްޓުން ވެހިކަލްއަށް  

ށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ނޯޓްކޮއަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ . ވާނެއެވެ

 .ވާނެއެވެޖަށް އަންގަންއިންޗާރޝިފްޓް 

ގައި  ޕެޓްރޯލްކުރާ ޕެޓްރޯލްމަނުން ޑިއުޓީ ފެށޭއިރު ސައިކަލް ޕޮލިސް ސައިކަލް 4.1.17.1.2

އް ލިބިފައިވޭތޯ ޗެކުކޮށް، ނިމިގެން ދިޔަ ޝިފްޓުން ސައިކަލަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެ

ވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް އަދި އެއް. ވާނެއެވެބަލާ ޗެކުކުރަން

 .ވާނެއެވެޖަށް އަންގަންއިންޗާރށް ޝިފްޓް ލިބިފައިވާނަމަ އެމައްސަލައެއް ނޯޓްކޮ

ޝިފްޓެއްގެ ވެހިކަލްއަކަށް ނުވަތަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއެއްގެ ވެހިކަލްއަކަށް   4.1.17.1.3

ރޖު ޗާމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ޝިފްޓް އިންއެއްވެސް ގެއްލު

ވެހިކަލްގެ  .ވާނެއެވެއެކަން އަންގަން ށްއިންޗާރޖަނުވަތަ ސްޓޭޝަން 

ޑްރައިވަރުންނާއި  ޕޮލިސް ސައިކަލްގައި ޕެޓްރޯލްކުރާ ޕެޓްރޯލްމަނުން ވެހިކަލް 

އަދި ވެހިކަލްގެ . ސާފްކުރަންވަނެއެވެލަކު އެއްފަހަރު އަދި ޕޮލިސް ސައިކަލް  ދުވާ

ވެހިކަލް ހުރީ ރަގަޅަށް ސާފްކޮށްފައިތޯ ޑްރައިވަރުންނާއި ޕެޓްރޯލްމަނުން 

ނާއި ޕޮލިސް ސައިކަލްގައި އަދި އެއަށްފަހު ޑްރައިވަރުން. ބަލަންވާނެއެވެ

ގައި ޕެޓްރޯލް ތަކުރޯލް އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޕެޓްރޯލްކުރާ ޕެޓްރޯލުމަނުން ޕެޓް

 .ނަޖެހޭނެއެވެއަޅަ

 ޝިފްޓްއްވެސް ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ޑިއުޓީއެ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 4.1.17.1.4

އާއި ޕޮލިސް ސައިކަލް އަދި ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ވެހިކަލްޖް ކަޑައަޅާބަޔަކު ރއިންޗާ

ވެށި ބަލާ ޗެކުކޮށް ޑެއިލީ ޗެކްލިސްޓް  އާއްމުތަކެއްޗާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ 

  .ޖެހޭނެއެވެފުރިހަމަކުރަން

  

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  212  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  )ތަކެތި ކަރަންޓް ސާމާނާއި އެހެނިހެން/  ކޮމްޕިއުޓަރސް/ ޓޯކީ ( ކުރުންބަލާފާސް  4.1.17.2

ސިސްޓަމްތަކާއި،  ގެ ކުރިން ޓޯކީ އާއި ކޮންޕިއުޓަރކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްވެސް ފެށުމު

  .ކަރަންޓް ސާމާނާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ޗެކުރާނެ ގޮތުގެ މުހިންމު ނުކުތާތައް ބުނެދިނުން

އެޝިފްޓެއްގެ އިދާރީ  ކޮންމެ ޑިއުޓީ ޝިފްޓެއްވެސް ފެށުމުގެ ކުރިން 4.1.17.2.1

އިދާރީ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޓޯކީއާއި  ކުރާ މުވައްޒަފަކު އެތަނުގެމަސައްކަތް

 .ތަކާއި އެހެނިހެން އިދާރީ ތަކެތި ބަލާ ޗެކުކުރަންވާނެއެވެކޮންޕިއުޓަރ

ވުމަށްފަހު ޓޯކީއާއި ޚާޟިރުއުޓީއަށް ކޮންމެ ޑީއުޓީ ޝިފްޓެއްވެސް ޑި 4.1.17.2.2

 އާއި ގުޅޭ ތަކެތި ޗެކުކުރާއިރު އެއިންނޮލޮޖީކޮންޕިއުޓަރތަކާއި އެހެނިހެން ޓެކް

އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޑިއުޓީ ޝިފްޓާއި ހަވާލުވެގެން ހުންނަ 

އެކު ސްޓޭޝަންގެ ރޓްމަންޓަށް އަންގައި ހަމައެއާއިޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާ މުވައްޒަފަކު

 .އިންޗާޖަށް އަނަގަންވާނެއެވެ

ޝިފްޓަކާއި ހަވާލްވެގެން ހުންނަ ކުރިން އެ ޝިފްޓެއްވެސް ފެށުމުގެކޮންމެ ޑިއުޓީ  4.1.17.2.3

އާއި މުގުރު އަދި އެހެނިހެން އާމަރީ ތަކެތި ސީ ބިޑި.އައި.ވައްޒަފަކު ނުވަތަ ޓޫމު

 .ރިތޯ ބަލާ ޗެކުކުރަންވާނެއެވެހަމައަށް ހު

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެ  4.1.17.2.4

. ވާހަކަ ލިޔެކިއުމުން ރިކޯޑްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ހާލަތެއްގައި އެއްޗެއްގެ

 .ވެއަދި އެއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖަށް އަންގަންވާނެއެ

އާއި މޭޒް އެ ޝިފްޓެއްގެ މުވައްޒަފުން ގޮޑިކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްވެސް ފެށުމުގެ ކުރިން  4.1.17.2.5

އާލާތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ބަލައި އަދި އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގެންގުޅޭ 

 . ޗެކުރަންވާނެއެވެ

ނަމަ ނުވަތަ އިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެއްލިޖެބަޔާންކުރެވިފަ މަތީގައި 4.1.17.2.6

ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އެ ޝިފްޓެއްގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ހަވާލުވެގެން ހުންނަ 

އަންގަން ޖެހޭފަރާތަށް މުވައްޒަފަކު އެކަން ޑެއިލީ ޗެކްލިސްޓްގައި ރިކޯޑްކޮށް 

 .އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ
  

  މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތު ކުރުން  ރޭޑިއޯ 4.1.18

  :އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގައި ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން ހިންގުމުގެ މުހިންމު ނުކުތާތައް

 ޝިފްޓެއްގައި އެ، އަދާކުރުމަށް މައްސޫލިޔަތު ކޮށްމުޢާމަލާތު ގޮތުގައި ފުރިހަމަ 4.1.18.1

. ބަހާލަންޖެހޭނެއެވެ ތަކަކަށް ބިސީ މީހުންގެ 02 ފުލުހުން ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  213  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ންކުރާނީ މިކަ. ދޭންވާނެއެވެ ކޯލްސައިންއެއް ބިސީއަކަށް ކޮންމެ މިއިން އަދި

: މިސާލަކަށް. ނުވަތަ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ އިސްފަރާތެވެ އިންޗާރޖްޝިފްޓެއްގެ އެ

 .އެވެ 50ގޮލުފް  ،40ގޮލުފް  30ގޮލްފު  20ގޮލްފް  ، 10ގޮލްފް 

ދޮރުމަތީގައި އިރުއޮއްސި  ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއްގެއެއްގޮތަށް  އިކަނޑައެޅޭ ތާވަލަކާ 4.1.18.2

. ޑިއުޓީގައި ހުންނަންވާނެއެވެޝިފްޓް އަށް ފުލުހަކު 06:00ދުނު ން ހ18:00ެ

އިސްވެ ދިޔަގަޑީގައި ޑިއުޓީގައި ހުންނަ އޮފިސަރު އަތުގައި މުއަސަލާތު ކުރެވޭނެ 

 ހުންނަންވާނީ އޭނަގެ ވަށައިގެން އަދި. ސެޓެއް އޮށްނަންވާނެއެވެރޭޑިއޯ ޓޯކީ 

 . ދަރަޖަ ފެންނަ ފަދަ ތަނެއްގައެވެ 180

ރޭޑިއޯ  ރޭޑިއޯ ސެޓްގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފުމަށް، ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް 4.1.18.3

އެއްވެސް ފުލުހަކު އެއްވެސް  .ތަކަށް ބޯލަބަން ޖެހޭނެއެވެބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

 .  ބޭއަދަބީ އިބާރާތް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ހާލަތެއްގައި

  

   ކުރާނެގޮތް މުޢާމަލާތުންނަށް އާއްމުދުމަތަށް އެދި އަންނަ ޚިސްޓޭޝަނަށް  4.1.19

ދުމަތަށް އެ ސްޓޭޝަނަކަށް އަންނަ ނުވަތަ ގުޅާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފަސޭހައިން އެ ހިދުމަތެއް ޚި

  .ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތްގޮތެއް އަންގައިދިނުން

 ސްޓޭޝަނަށް ހާޞިރުކުރެވޭ މީހުންނާއި ހިދުމަތަށް އެދި އަންނަ މީހުންގެ ނަމާއި 4.1.19.1

ޒިޔާރަތް ކުރި  ގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އަދިރައްޔިތެއްކަން އަން ދިވެހި އެޑްރެހާއި،

 .ސަބަބު ހަމަޖެހިފައިވާ ލިސްޓެއްގައި ނޯޓްކުރެވެން ވާނެއެވެ

ޓް ތެރޭގައި މިނެ 10 ގިނަވެގެންސްޓޭޝަނަށް ހާޞިރުކުރެވޭ މީހުން ހާޞިރުވާތާ  4.1.19.2

 .އެމީހެއްގެ މައްސަލައަށް އެޓެންޑްވާން ޖެހޭނެއެވެ

ހޭނީ ޑިއުޓީ ގަޑީގައި، ކޮންމެ ފުލުހަކުވެސް ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާންޖެ 4.1.19.3

 .ތެރިކަމާއި އިޙްތިރާމާއި އެކުގައެވެތްކެ
 

  ޕެޓްރޯލްކުރުން 4.1.20

  .އަދާކުރާނެ ގޮތުގެ މަގުދެއްކުންތަކާއި ޒިމާތަށް ޒިއްމާޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދާއިރު 

 ޤަވާއިދުތަކަށް ގެސާރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ފުލުހުން ހުރިހާ އުޅޭ ޝިޕްޓްގައި 4.1.20.1

 .އެކެވެޒިއްމާ ގެ ސީ.އައި ޝިފްޓް ބެލުމަކީ ހިތާތޯ ހުރުމަތްތެރިކޮށް

އެނގޭ އަދި  ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިން ސްޓްރެޓެޖީސްހާ ފުލުހުންވެސް ވާންވާނހުރި 4.1.20.2

ކުރުމުގައި މީގެ ބޭނުން ހިފާ  މުޢާމަލާތްންނާއި އާއްމުއާއި ޕެޓްރޯލްކުރުމުގަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  214  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގެވެސް ބްރީފިން ގަޑީގައި ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް . ވެބަޔަކަށެ

ސީ ގެ .ގައި ފުލުހުންގެ ވާޖިބްތައް ހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ ޝިފްޓް އައިމުޖުތަމަޢު

 .އެކެވެޒިއްމާ

ޓާގައި އެ ބީޓަކަށް ރޯލް ކުރަމުން ދާންވާނީ ޑިއުޓީ ރޮސްކޮންމެ ބީޓެއްވެސް ޕެޓް 4.1.20.3

 .ވާ ސަރަހައްދުގައެވެކަޑައެޅިފައި

އާއި ނިމޭގަޑީގައި ސްކޫލުތައް ކައިރިއަށް ޕެޓްރޯލެއް ފޮނުވާ ފެށޭގަޑީގައި ސްކޫލުތައް 4.1.20.4

ގެ  ސީ.އެސަރަހައްދުގައި ޓްރެފިކް މެނޭޖްކޮށް އަމަންބެލެހެއްޓުމަކީ ޝިޕްޓް އައި

 .އެކެވެޒިއްމާ

ކޮންމެ އަވަށެއްގެ ފުލުހުންވެސް އެއަވަށެއްގައި ހުންނަ މުހިންމު ތަންތަނާއި  4.1.20.5

 .އެތަނެއްގައި ޑިއުޓީ ޕޮއިންޓް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ކޮންމެ އަވަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން އެ އަވަށެއްގެ  4.1.20.6

އަދި އެންމެ ގިނައިން  ތަކާއިކަޒްތަކާއި، ބޭންކުމަރު މުހިންމު ވިޔަފާރި ކުރާ

މަނުންވެސް ހުރިހާ ޕެޓްރޯލް. ރަންޖެހޭނެއެވެޤްރޫޕްތައް އެއްވާތަންތަން ފާހަގަ ކު

 .ސަމާލްކަމެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެ ޚާއްޞަޕެޓްރޯލް ކުރުމުގައި މި ސަރަހައްދުތަކަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހުރިހާ ޕެޓްރޯލްމަނުންވެސް ވެހިކަލްތައް ދުއްވުމުގައި  4.1.20.7

ޓްރާންސްޕޯޓުން ހައްދަވައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް 

 .ބޯލަބަންޖެހޭނެއެވެ

އެއްވެސް ޕެޓްރޯލްމަނަކަށް ޑިއުޓީގައި އުޅެނިކޮށް އެއްވެސް ކަމަކާއި ކުރިމަތި  4.1.20.8

އެކަން ވަގުތުން ޑިއުޓީ އޮފިސަރ ނުވަތަ ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް  ،ވެއްޖެނަމަ

 .އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

ކޮށް މީހުން ހޭލާ އުޅޭނަމަ، ހުރިހާ ފެޓްރޯލްމަނުންވެސް އާއްމުގައި ދަންވަރުގަޑީ 4.1.20.9

ސަބަބަކީ އަދި އެ. އެމީހުން ހޭލާ އުޅޭ ސަބަބާއި މެދު ސުވާލްކުރަންވާނެއެވެ

 .ދިއުމަށް އެދެންވާނެއެވެއެކު ގެއަށްބަބަކަށް ނުވާނަމަ އިހްތިރާމާއިޤަބޫލްކުރެވޭ ސަ

ން ކުށުގެ ވެއްޓާއި، މަނުންނަށް ކުށުގެ ވެއްޓާއި ހަމައަށް ފޯރުމު ޕެޓްރޯލް 4.1.20.10

މަޢުލޫމާތު  ށްވާ ސަރަހައްދު ބެލުމަށްފަހު ޝިފްޓް އިންޗާޖަވަށައިގެން

 .ދޭންޖެހޭނެއެވެ

މަނަކުވެސް ރަގަޅަށް ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށްފަހު ޝިފްޓް ކޮންމެ ޕެޓްރޯލް 4.1.20.11

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެފަރާތެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން  ށްއިންޗާޖަ

 . އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 ޔަޤީން ކުރެވުނުކަން ހިމާޔަތް ވެށި ކުށުގެ ޕެޓްރޯލްމަނުންވެސް ހުރިހާ 4.1.20.12

ކަކަން ހެއް މާއްދީ ނުވަތަ ނައްތާލާ ހެއްކެއް މާއްދީ އެއްވެސް އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ
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ޓްރޯލްމަނުން ޕެ .ނެއެވެކުރަންވާ ރައްކާތެރިކުށުގެ ވެހި ނުކޮށް  ގޯނާއެއް

ގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ވެށީއެމީހުންނަށް ހާވާލު

 .ކުރެވިފައިވާ ފޮށީގައެވެ ޚާއްޞައުފުލަންޖެހޭނީ އެކަމަށް 

 އަވަށެއްގައިއެ  އަވަށުގެ ސްޓޭޝަންގެ ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރުއެ 4.1.20.13

ތަންތަން  ތަކާއި ފަތުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮންފާނެފަދަހިމެނޭ ފިހާރަ

ނަށް ޖް ހުރިހާ ޕެޓްރޯލްމަނުންރއަދި ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާ .ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ

ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް  ޚާއްޞަތަންތަނަށް  ޕެޓްރޯލްކުރުމުގައި މިފަދަ

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

  ންވުޚާޟިރުރައްކާތެރި ކުށުގެ ވެއްޓަށް ނު  4.1.21

  .ކުރަންވީގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޕެޓްރޯލްމަނުންނަށް ދިނުންއްކަންތަ

އަށް އިންޗާރޖްސްޓޭޝަން  ނުވަތަކޮމާންޑް ސެންޓަރ  ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް 4.1.21.1

ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ . ންވާނެއެވެމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ

 .އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށެވެން ދޭއިކޮމާންޑް ސެންޓަރ ނުވަތަ އިންޗާރޖް ސްޓޭޝަން

ހުންނަށް އެތަން ފުލު ވާޚާޟިރު ،ވާއިރުޚާޟިރު ވެއްޓަށް ކުށުގެ ނުރައްކާތެރި 4.1.21.2

ސްޓޭޝަން ނުވަތަ  އިންޗާރޖްޝިފްޓް ބާރުގެދަށަށް ނުގެނެވޭނެހެން ހީވާނަމަ 

 . އަންގަވާގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަންވާނެއެވެޖަށް އަންގާ އެފަރާތުން އިންޗާރ

 ބާރުގެ އެތަން ފުލުހުންނަށް ވާޚާޟިރު، ވާއިރުޚާޟިރު ވެއްޓަށް ކުށުގެ ނުރައްކާތެރި 4.1.21.3

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ފުލުހަކަށްނެހެން ހީވާނަމަ، އެއްވެސް ނުގެނެވޭ ދަށަށް

ލަފައާއި  ޖުގެއިންޗާރސްޓޭޝަން ޖް ނުވަތަ އިންޗާރޝިފްޓް ހަތިޔާރެއްގެ ބޭނުން 

އަދި މިފަދަ ހަތިޔާރެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށް  .ނުލައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ންވެސް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަންވާނީ އޭގެ ފުލުހުއަންގަވައިފި ހާލަތެއްގައި، ހުރިހާ 

 .އެންމެ ކުޑަމިންވަރަކަށެވެ

ންވެސް އެއްވެސް މީހަކު ހިފާ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި، ބިޑި ބޭނުން ފުލުހު ހުރިހާ 4.1.21.4

އަދި ޑިއުޓީ  އިންޗާރޖްސްޓޭޝަން ، ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތަކަށް 

އެކު، ހައްޔަރުކުރުމުގައި ހުރިހާ މާއިއޮފިސަރަށް ފުރިހަމައަށް މަޢުލޫމާތު ދިނު

ސްޓޭޝަން ޖް ނުވަތަ އިންޗާރޝިފްޓް ންވެސް އަމަލުކުރަންވާނީ ފުލުހު

 .އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ ޖުގެއިންޗާރ

ވެސް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ފުލުހަކު ކޮންމެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އަމިއްލަ 4.1.21.5

އަދި އެ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަންވާނީ . ހަތިޔާރެއްގެވެސް ބޭނުން ހިފަންވާނެއެވެ
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. ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށެވެ އާއްމުއިން ހަދާފައިވާ ސާރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ނުން ހިފައިފިނަމަ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އަމިއްލަ ސަލާމަތަށްޓަކައި ހަތިޔާރެއްގެ ބޭ

އަންގައި،  ޖަށްއިންޗާރސްޓޭޝަން އެކަން  އިންޗާރޖްއެ ޝިފްޓެއްގެ 

ހަތިޔާރެއްގެ ބޭނުން ކުރި ވަގުތާއި އެ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރެވުނީ ކޮންފަރާތަކާއި އެ

މި މަޢުލޫމާތު އެ ސްޓޭޝަނެއްގެ ކަޑައެޅިފައިވާ . ދެކޮޅަށްކަން އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ

 . ލިޔަންޖެހޭނެއެވެފޮތްތަކުގައި 
 

  ޝަކުވާއާއިގެން އަންނަ މީހުންނާއި މުޢާމަލާތުކުރުން   4.1.22

  .ފައިދާހުރި ރަނގަޅުގޮތުގައި ދައުވާ ކުރާ ފަރާތާއި މުޢާމަލާތުކުރުން

ނަ ނުވަތަ ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ންސްޓޭޝަނަށް، ޝަކުވާއާއިގެން އަ 4.1.22.1

އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރާއި،  ނަމާއި،

 ނިހެންގަޑިއާއި، ޒިޔާރަތްކުރި ސަބަބުގެ އިތުރުން އެހެން ސްޓޭޝަނަށް އައި

ކުރެވިފައިވާ ލޮގުފޮތުގައި ލޮގުކުރުމަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ޚާއްޞަ ،މަޢުލޫމާތު

ގައި މަޑުކޮށްލުމަށް، ގ ރޫމްވެއިޓިން ކަށްއަދި އެމީހަ. ގެ ވާޖިބެކެވެފުލުހުން

 .އޯގާތެރިކަމާއެކު ބުނަން ޖެހޭނެއެވެ

 ޖަށްއިންޗާރސްޓޭޝަން ޖް ނުވަތަ އިންޗާރޝިފްޓް މިގޮތުން ނެގޭ މަޢުލޫމާތު  4.1.22.2

އަށް ގިނަވެގެން މީހާ ނަންއަދި ޚިދުމަތަށް އެދި އަ .ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ

 .ވާނެއެވެވާން މިނެޓް ތެރޭގައި ޖަވާބުދާރީ 10ހާޒިރުވާތާ 

 ހާލަތެއް ކުރަންޖެހޭފަދަ ހައްޔަރު ވަގުތީގޮތުން، އަށްނަމީހާ ސްޓޭޝަނަށް 4.1.22.3

 އަވަސް ވީހާވެސް އެމީހާ މަތީން ލަފާގެ ގެއިންޗާރޖް ޝިފްޓް، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ފުރުސަތެއްގެ

 ކޯލަށް އެ، ހުށައެޅިއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ސްޓޭޝަނަށް ޒަރިއްޔާއިން ޓެލެފޯންގެ 4.1.22.4

 މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ ބޭނުންވާ، އޮފިސަރަކު ޖަވާބުދޭ

 ނަން، ފޯން ،މިސާލް(. ކުރަންވާނެއެވެ ޔަޤީން ނެގުނުތޯ ފަރާތުން ހުށައެޅުނު

އެއާއި ...) އަދިވެސް، ކަންތައްނަންބަރ، އެޑްރެސް، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 

 .ސް އެމީހަކަށް ބުނެދޭންވާނެއެވެގުޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއްވެ

ން ފެށިގެން ސްޓޭޝަންގެ ދައުޥާ ކުރާފަރާތް ސްޓޭޝަނަށް އައުމު ތިރީގައި އެވަނީ 4.1.22.5

ކުރުމާއި ހަމައަށް ކަންތައް  ޤްޤީކުރާ އޮފިސަރ އެ މައްސަލައެއް ތަހް ޤުޤީތަހް

  .ތަފްސީލް ތާވަލެކެވެކުރަންވީ ގޮތުގެ 
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  ްފިޔަވަޅު އަޅަށްވީގޮތ

 ރާޖް ޝިފްޓް ނުވަތަ ސްޓޭޝަން އިންޗ
 މަޢުލޫމާތުދިނުންމައްސަލައިގެ އަށް 

  ުމެސެޖް ފޯމްގައިވާ މަޖުބޫރ

 ތައް ފުރުންމަޢުލޫމާތު

  ިޕޮލިސް ހެޑްކޯޓަރގައ
ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް 

 .މެސެޖް ފޯމް ފެކްސް ކުރުން
   ިކުށެއް ހިންގަމުންދާ ހާލަތެއްގައ

ނުވަތަ ޝިފުޓް  ސްޓޭޝަން

ދަށުން  އިންޗާޖުގެ މަޝްވަރާގެ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން

 

 ސްޓޭޝަން ނުވަތަ ޝިފްޓް އިންޖާޗް 

 ިނަމަ، ވަގުތުން ކުށެއް ނުވަތަ ކުރިމަތިލުމެއް ހިނަގަމުންދާ ހާލަތެއްގައ

 ފޮނުވުން ފުލުހަކުއެތަނަކަށް 

  ެފުރަތަމަ ކުށުގެ ވެއްޓަށްދާ ފުލުހުންނަށް ކަންތަން ކުރަންވީ ގޮތުގ
މަގު ދައްކައިދީ، ސިއްހީ އެހީ އަކަށް ބޭނުންވާ ހާލަތެއް ނަމަ 

 .ގުތުން އެކަން ހަމަޖެއްސުންވަ
 ުނަގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮފިސަރަށް، މެސެޖް ފޯމް  މަޢުލޫމާތ

)A.S.A.P (ެޓަރަށް ފޮނުވަން އަންގަންޖެހޭނެއެވެންކޮމާންޑް ސ. 

  ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯރޓް ނަންބަރ)F.I.R NO (ިބުމާއި އެކު، ލ
ހުންނަ ކުރައިމް ގައި ތަކާއި އެކު އެ ސްޓޭޝަނެއްއިތުރު މަޢުލޫމާތު

 އަށް އެންޓަރ ކުރުންރަޖިސްޓަރ

  ިއެ ވަގުތު ސްޓޭޝަނެއްގައި ހުންނެވި، ތަހުޤީޤް ކުރާ އޮފިސަރަކާއ
 އެމައްސަލަ ބެލުމަށް ހަވާލުކުރުން

  ،ަޑީ ސެކުޝަނަކުން ބަލަން ޖެހޭނަމަ، .އައި.ސީ ޚާއްޞައެމައްސަލ

 ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެ ސެކުޝަނަކަށް ފޮނުވުން

  ްޑިއުޓީގައި އުޅޭ ޕެޓްރޯލް މަނުނ

  ީވަގުތުން ހިނގަމުންދާ ކުށަށް އިޖާބަދ
އެތަނަށް ގޮސް ޝިފުޓް ނުވަތަ 

ސްޓޭޝަން އިންޗާޖުގެ ލަފާގެދަށުން 
 .މަސައްކަތްކުރުން

  ްނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ނަމަ، އެތަނ
 ހައްލަކަށް އަޅުވަން މަސައްކަތްކުރުން

 ،ްމިފަދަ  ފޭރުން، މަރު ނުވަތަ ވައްކަނ
ކުށުގެ ވެއްޓެއް ނަމަ، އެ ސަރަހައްދު، 
ބައްދުކުރުމަށްފަހު ކުށުގެ ވެށި ހިމާޔަތް 

 .ކުުރާށެވެ

  ީއެތަނަކުން ފެންނަ ކޮންމެ މާއްދ
 ހެއްކެއް ހިމާޔަތް ކުރުން

 

 ހުށައަޅާ މައްސަލަތައް

  ކޮމާންޑް ސެންޓަރ

  ްސަރަހައްދީ ސްޓޭޝަންތަކުނ
 މެސެޖް ފޯމް ލިބިގަތުން

   ްއިލެކްޓްރޯނިކް ކްރައިމ
ރަޖިސްޓަރަށް މެސެޖްފޯމްގައިވާ 

 މަޢުލޫމާތުއެއް ކުރުން

  ްއެ މައްސަލައަކަށް ކޭސ
ނަންބަރެއް ހޯދުމަށްފަހު 

 އެމައްސަލައެއް އައި
 ް ސްޓޭޝަނަކަށް ފޮނުވުނ

  ްތަހުޤީޤް ކުރާ ފަރާތ

 ްކޭސްފައިލްއެއް ތައްޔާރުކުރުނ 

 ްބަޔާންތައް ފައިލުކުރުނ 

  ްކުރިޔަށް ގެންދިއުންތަހްޤީޤ 

 ްކޭސްޑައިރީ އަޕްޑޭޓްކުރުނ 

  ްމައްސަލަ ކުރިއަށްދާވަރުގެ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓް ފޯމ
  ފުރިހަމަ ކުރުން

 ިފުލުހުންގެ ،ފައިލްގައި،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއ
  ބަޔާންތައް ހިމެނުން

  ްމައްސަލައިގެ ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ފެންނަށްދެނ
 ތަހްޤީޤްކުރުން
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  ތަހްޤީޤް ކުރުމުގެ މަރުހަލާ  4.1.23

 .ޤީޤްކުރުމަށް މަގުދައްކައިދިނުންޙްދާހުރި، ފުރިހަމަގޮތެއްގައި ތަފައި

 ސްޓޭޝަނެއްގައި ޕޮލިސް އިވާފަކަނޑައެޅި އެއަތޮޅެއްގައި ތަހުޤީޤަކީވެސް ކޮންމެ 4.1.23.1

 .ކަމެކެވެ ޖެހޭ ހިންގަން

ކުރަން ޖެހިއްޖެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތް ރަށެއްގައި ތަހުޤީޤް  4.1.23.2

 .ހާލަތެއްގައި، އެކަން ކުރާނީ އެރަށެއްގެ ރަށުއޮފީހުގައެވެ

ކުރުމަށް  ސްމީ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ތަހުޤީޤުއެއްވެސް ހާލަތެއްގައި، ރަ ފުލުހަކުއެއްވެސް  4.1.23.3

އިތުރުއެއްވެސް ތަނަކަށް މީހަކު  ނަށް ނުވަތަ ރަށުއޮފީސް ފިޔަވައިޕޮލިސް ސްޓޭޝަ

 .ވެކޮށްގެން ނުވާނެއެޚާޟިރު

) ވޯރކިންގް ޑްރެސް( ފުރިހަމަ ވެސް ހުންނަންވާނީ ފުލުހަކުކުރާއިރު، ކޮންމެ  ތަހުޤީޤު 4.1.23.4

 .ޔުނިފޯމްގައެވެ

ގަޑީގައި، " އޮފް ޑިއުޓީ"ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  ކަށް، ކުލަހެދުމުގައި ތަހުޤީޤުފުލުހަ 4.1.23.5

މިމާއްދާގައި  .ދެއްގައެވެނތަހުޤީޤް ކުރަންޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ހި

ކުރާ  ތަޙްޤީޤްޔޫގެ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް .ޕީ.ސީ.އެސްޓޭޝަނެއްގައި ތިބޭ އެފް

 .ފުލުހުން ނުހިމެނެއެވެ

  

  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ފަރާތުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް  4.1.24

ވާ ކަނޑައެޅިފައިއިން، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ތަހުޤީޤް ކުރުމަށް ސާރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 .އް ބުނެދިނުންތަކުގެ މައްސަލަތަބާވަތް

 .އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަކެތި އެއްލުން ނުވަތަ އުކުން އެހެން މީހަކާއި ދިމާއަށް 4.1.24.1

 މިންގަނޑުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ -  ފަލީހަތްކުރުން މީހަކު އަނގަބަހުން( ބެހުން އަބުރާއި 4.1.24.2

 .)ނުހިމެނޭ

 .ދިނުން ގެއްލުން ނުވަތަ ވަދެގަތުން އިމާރާތްތަކަށް، ގެދޮރު ގަދަކަމުން 4.1.24.3

ނުވަތަ  އަރައިގަތުން އުޅަދުތަކަށް ފަތުރުކުރާ ދަތުރު ކަނޑު އަމިއްލަ ނުވަތަ ޢާންމު 4.1.24.4

 .ގެއްލުން ދިނުން

 މިފަދަ ނުވަތަ ކުރާގޮތް ކަންތަން މެދު ންނާއިޚާދިމު( މައްސަލަ ގުޅޭ ންނާއިޚާދިމު 4.1.24.5

 .)މައްސަލަ އެހެންވެސް

 ރާއްޖޭގައި( ބުއިން ކެއިން ތަކުގައި ވަގުތު ހުންނަންޖެހޭ ރޯދައަށް މަހު ންރަމަޟާ 4.1.24.6

 .)އެކަނި
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 ބަނގުރާ، އޮރިޔާން ކާޑް އަދި، ސްތުވާތަކެތިމަ ތެރެއިން ތަކެތީގެ މަނާ އެތެރެކުރުން 4.1.24.7

 .އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރެއް ފިޔަވާ މިފަދަ މަނާތަކެތި ރާއްޖެއެތެރެކުރުން

 .މައްސަލަތައް ގުޅޭ ފޮޓޯނެގުމާއި ހުއްޓާއި ނޭގި 4.1.24.8

 .ބޭނުންކުރުން ބަސްމަގު ހިނގާފަދަ ލުމެއް ކުރިމަތި ނުވަތަ ޒުވާބުކުރުން ކޯޅުން 4.1.24.9

 .ންދަކުން ފިލުންބަ ޤާނޫނީ 4.1.24.10

 މައްސަލަތައް ބެހޭ ހާޒިރުކުރުމައި މީހުން ވުޒާރާތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކިއައިގެން ޗިޓް 4.1.24.11

 .ތަންފީޒުކުރުން އަމުރުތައް ނެރޭ ކޯޓުތަކުން ޢީޝަރު 4.1.24.12

 .މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކަނޑާލައިގެން ތައްޚިދުމަތް ފަދަ ޓެލެފޯން، ކަރަންޓް ފެން 4.1.24.13

 .މައްސަލަ ބޭނުންކުރުމުގެ ގުރާނބަ 4.1.24.14

 .ގެންގުޅުން ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ހިލާފަށް ޤަވާއިދާ 4.1.24.15

 .ކާޑް އޮރިޔާން 4.1.24.16

 .ގޯނާކުރުން ޖިންސީ ހިންގުމާއި އަމަލު ބަދުއަޙްލާޤީ 4.1.24.17

 .ވިހެއުން ނަހަލާލަށް 4.1.24.18

ރާ ވިހެއުމުގެ ދުވަސްފު ނުވަނީސް ހަމަ ދުވަސް ދުވަހުންފެށިގެން ކުރި ކައިވެނި 4.1.24.19

 .މައްސަލަ

 .މައްސަލަ ބެހޭ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ނުވަތަ ގެއްލޭ 4.1.24.20

 .މައްސަލަ ބެހޭ ތަކެއްޗާއި ލައްގާ 4.1.24.21

 .ވައްކަންތައް އަގުދަށް ވުރެ ރުފިޔާއަށް ފަސްހާސް 4.1.24.22

 ތަހްޤީޤް މައްސަލައެއް އެއްވެސް ހިނގާފާނެފަދަ ހަމަނުޖެހުމެއް ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ 4.1.24.23

 ކޮމާންޑު ގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ރިން، ހެޑް އޮފް ރީޖަނަލްކު ފެށުމުގެ ކުރަން

 .ހޯދަންވާނެއެވެ

 ރަށުއޮފިސްތަކުން ކުރާނީތަޙްޤީޤް ހަމައެކަނި ސްޓޭޝަންތަކުން ޕޮލިސް ރީޖަނަލް 4.1.24.24

 ހާލަތްތަކުގައި ބައެއް ނަމަވެސް. މައްސަލަތަކެވެ ފޮނުވާ ލިޔެކިއުމުން ރަސްމީކޮށް

މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި . ބަލަން ޖެހިދާނެއެވެ ލަތައްމައްސަ އަންނަ ގޮތަށް ގޮތް މިނޫން

 .ނެއެވެކޮމާންޑު ގެ އިރުޝާދު ހޯދަންޖެހޭ ގޮސް ހެޑް އޮފް ރީޖަނަލް ހައިރާކީއިން

 އަވަހަކަށް ވީއެންމެ، ފަށާ ކުރަން ތަހުޤީޤު އެމައްސަލައެއް، ންފުލުހު ކުރާ ތަހުޤީޤު 4.1.24.25

 .ވަން ޖެހޭނެއެވެފޮނު ރިޕޯޓް ހާދިޝާ މައްސަލައިގެ ކޮމާންޑަށް ރީޖަނަލް
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  ތައްމު މަޢުލޫމާތުއްރިޕޯޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މުހި ސާހާދި 4.1.25

  ދެނެގަތުން މަޢުލޫމާތުޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މުހިންމު ހާދިސާ ރިޕޯ

  .ރިޕޯޓް ނަންބަރ ސާހާދި 4.1.25.1

 .ތަފްސީލް ފުރިހަމަ ދިޔަގޮތުގެ ގާނހި ސާހާދި 4.1.25.2

 -އެޑްރެސް ، އުމުރު، ނަންފުރިހަމަ ( މަޢުލޫމަތު ފަރާތުގެ ކުރި ކުރިމަތި މައްސަލަ 4.1.25.3

 .)އައިޑީ ކާޑު، ފޯން ނަންބަރު، ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ،ދާއިމީ އަދި މިހާރުއުޅޭ

ދާއިމީ އަދި  -  އެޑްރެސް، އުމުރު، ނަންފުރިހަމަ ( މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ކުރާ ދައުވާ 4.1.25.4

 .)އިޑީ ކާޑު، ފޯން ނަންބަރުއަ، ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ،މިހާރުއުޅޭ

ދާއިމީ އަދި  - އެޑްރެސް ، އުމުރު ، ނަންފުރިހަމަ (ވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ދައު 4.1.25.5

 .)އައިޑީ ކާޑު، ފޯން ނަންބަރު  ،ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ،މިހާރުއުޅޭ

 މަޢުލޫމާތު ތަފްސީލް ގޮތުގެ ދިޔަ ހިނގައި ކަން ދެފަރާތުންވެސް ހިމެނޭ މައްސަލައިގައި 4.1.25.6

 .ރިޕޯޓް ދުއްމީހުންގެ މަންޒަރުތިބިނަމަ  4.1.25.7

 .ހެކިތައް ހޯދުނު ގުޅިގެން މައްސަލައާއި 4.1.25.8

 .އިވާ ނަމަ އެކަންލިބިފަ އަނިޔާއެއް މީހަކަށް އެއްވެސް 4.1.25.9

 .ރިޕޯޓް ޞިއްޙީ ތަފްސީލް ވާނަމަ އަނިޔާއެއް 4.1.25.10

 .މަޢުލޫމަތު މީހުންގެ ގުޅުންހުރި މައްސަލައާއި 4.1.25.11

 މީހެއްވޭތޯ ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި އިތުރު އެއްވެސް  4.1.25.11.1

 ވޭތޯ މީހަކު އުޅޭ ވަޒީފާގައި ސަރުކާރު  4.1.25.11.2

އަދި ލަށްދާ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކުވޭތޯ ސުކޫ ނުވަތަކުއްޖަކުވޭތޯ  ކުޑަ 4.1.25.11.3

އިންޑެކްސް  ،މަޢުލޫމާތުއެކުއްޖެއްގެ ސުކޫލާއި ބެހޭ  ހުރިނަމަ

ބޭނުންވާ  މީގެއިތުރުންވެސް ކްލާސް އަދި ނަންބަރ، ގްރޭޑް،

 .ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެމަޢުލޫމާތުތައް 

ކުއްޖެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި، ވާނަމަ، ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަށް އެތުއްތު ކުއްޖަކު މައްސަލައިގައި 4.1.25.12

 .ވާނެއެވެއުފަންދުވަހު ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީއެއް ފޮނުވުން

 ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ މަރުހަލާގައި ސުވާލުކުރުމުގެ، ހެކިތައް، ރިޕޯޓް ދުންމީހުންގެ މަންޒަރު 4.1.25.13

ށްފަހު، ކަމާބެހޭ އްސަލަ ނިމުމަމަ، މައުލޫމާތެއް ހުރިހާ ފަދަ އޯޑިއޯތައް ނުވަތަ އޯވީޑި

ސެކްޝަނެއްގައި ފައިލް ކުރުމަށްފަހު، ސްޓޭޝަންގައި އެއްވެސް  ނުވަތަޑިޕާރޓްމަންޓް 

 . މައުލޫމާތެއް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ

 ނުވަތަ އޯޑިއޯ ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ އިރު ސުވާލުކުރެވުނު ތަހުޤީޤްގައި އެކުގައި ރިޕޯޓްއާއި 4.1.25.14

 .ވެޖެހޭނެއެ ފޮނުވަން ކޮޕީ ވީޑިއޯގެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  221  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ކަންތަންތައް ތިރީގައިވާ ހެދުމަށް ރިކޯޑިންގްއެއް އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ 4.1.25.15

 .ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ

  .ކޭސްނަންބަރ 4.1.25.15.1

 .ވަގުތު ތާރީހާއި ކުރެވުނު ރިކޯޑް 4.1.25.15.2

 .ބާވަތް މައްސަލައިގެ 4.1.25.15.3

     މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ލިބޭ ދައުވާ އަދި ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި 4.1.25.15.4

އެޑްރެސް، ދިވެހި އަދި ދާއިމީ ހާރު އުޅޭ މި  ،އުފަންތާރީޙް ،ނަން( 

ވާރކް ، ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރ ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރ

 )ޕާމިޓް ނަންބަރު

  

   މުޢާމަލާތުކުރުންމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުންނާއި  4.1.26

 ދާ ހުރިގޮތެއްގައި ކުރިމަތިލައިމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ސްޓޭޝަނަށް ގެނެވޭ މީހުންނާއި ފައި

  .މުޢާމަލާތްކުރާނެގޮތް އޮޅުންފިލުވައި ދިނުން

ސްޓޭޝަނަށް އައުމަށް އަންގާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެކަން އަންގަންވާނީ ޗިޓް  4.1.26.1

 .ގަޑިއިރު ކުރިންނެވެ 12އޭނާ ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ގަޑީގެ މަދުވެގެން  އިން)ލިޔުމަކުން(

 މަގުބޫލް، ހާޒިރުނުވެ ނުވަތަ، ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ގަސްދުގައި މީހާ އެންގޭ ހާޒިރުވުމަށް 4.1.26.2

ފަހު، އޭނާގެ ލަފާއަކަށް އެންގުމަށް އެކަން އިންޗާޖަށް،  ނުދެއްކިއްޖެނަމަ އުޒުރެއް

 .އެދެންވާނެއެވެ

ވެން ނެތްކަން ރަސްމީ ލިޔުމަކުން އެމީހަކަށް އެދުވަހަކު ހާޒިރުވެ ،ފޮނުވުމުން ޗިޓެއް 4.1.26.3

ޗިޓާއި އެކު ފޮނުވައިފިނަމަ، އެ އުޒުރު ޤަބޫލުކޮށް އޭނާއަށް އެހެން ދުވަހަކު 

 .ހާޒިރުވުމަށް ހަމަޖައްސައި ދޭންޖެހޭނެއެވެ

އާއި ގައި އެމީހާމިނެޓް ތެރޭ 10ވާތާ އެމީހާ ހާޒިރު ޤީޤް އޮފިސަރ،ތަހް ހަވާލުކުރާ ޗިޓް 4.1.26.4

 .ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 އަންގަންވާނީ އަންނަން މީހަކަށް އަނގަބަހުން ނުވަތަ ޒަރިއްޔާއިން ޓެލެފޯންގެ 4.1.26.5

 އެމީހަކަށް ނުވަތަ، ވާނަމަ ބޭނުން މަޢުލޫމާތެއް އަވަސް މައްސަލައިގައި އެ ހަމައެކަނި

 .ށް ނުދެވޭފަދަ ހާލަތެއްގައެވެފޯރުކޮ ޗިޓް

 ޖެހިއްޖެނަމަ އަންގަން ހާޒިރުވުމަށް ސްޓޭޝަނަށް ވަގުތުން މީހަކަށް އެއްވެސް 4.1.26.6

 .ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ ހުއްދަ ކޮމާންޑަރުގެ އެޓޯލް ނުވަތަ އިންޗާރޖް

 ގޮތުންޞިއްޙީ އަދި މީހުން ނުކުޅެދޭ ،އަންހެނުން މާބަނޑު ،ދުވަސްވީމީހުން އުމުރުން 4.1.26.7

އެފަދަ . ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެ ވާ ފަރާތްތަކަށްއުޒުރުވެރި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  222  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

މީހެއްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ތަހުޤީޤް ކުރާ ފަރާތުން 

އެމީހެއްގެ ގެއަށް ނުވަތަ އުޅޭ ތަނަކަށް ގޮސް، އޯގާތެރި ކަމާއިއެކު އެ ބޭނުންވާ 

 .މަޢުލޫމާތު ނަގަންވާނެއެވެ

 އަޅައިގެން ތަކެތި ފަދަ ބުރުގާ މޫނު(މީހުން  އުޅޭ ކޮށްގެންނިވާ ސިފަ އެމީހެއްގެ 4.1.26.8

 ކުރުމުގެ ކުރިން ތަހުޤީޤު ތަހުޤީޤު. ސްޓޭޝަނަށް ގެނެސްގެންނުވާނެއެވެ) އުޅޭމީހުން

 .ކުރާ ފަރާތަކަށް އެމީހެއްގެ މޫނު ފެންނަށްޖެހޭނެއެވެ

ޤަވާއިދުތަކަށް ގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ ފުލުހުންވެސްހާ ތަހުޤީޤް ކުރާ ހުރި 4.1.26.9

 .ފުރިހަމައަށް ބޯލަބަންޖެހޭނެއެވެ

. ކުޑަކުއްޖަކު ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ނުޥާނެއެވެ ނުފުރޭ އަހަރު 18އުމުރުން  4.1.26.10

ނަމަވެސް އެފަދަ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ކުއްޖަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އޮފީހަށް 

އެކުއްޖާގެ  ރަށުއޮފީހުން ބޭފުޅަކާއިއެކު އެންގުމަށްފަހު، ރަށުއޮފީހުން އަންގާ ތަނެއްގައި

ޔުނިޓް ޤާއިމް   FCPU .އެކުއްޖަކާއި ބައްދަލުކުރާނީއެވެ ،ބެލެނިވެރިޔަކާއި އެއްކޮށް

 .ކުރެވިފައިވާ ސްޓޭޝަންތައް މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ

 ނުވަތަ އުޅެނިކޮށް މަގުމަތީގައި ދަންވަރުވަގުތުގައި، ކުޑަކުއްޖަކު ދަށުގެ އަހަރުން 10 4.1.26.11

އެކުއްޖަކު ސްޓޭޝަނަށް ، ފެނިންޖެނަމަ ވެއްޓަކުން ކުށުގެ ދަންވަރުވަގުތެއްގައި

ނަމަވެސް، އެކުއްޖަކު ސްޓޭޝަނަށް ގެނެވުމާއިއެކު އެކުއްޖެއްގެ . ގެނެވިދާނެއެވެ

ބެލެނިވެރިޔަކަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު ބެލެނިވެރިޔާ ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވީހާ އަވަހަކަށް 

 .ބެލެނިވެރިޔާއަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ ކުއްޖާ

 ހުޅުވައިފައި ރަށުއޮފީސް، ކުޑަކުދިން ގެނެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ދެންނެވުނު އިސްވެ 4.1.26.12

 .މަ، ގެންދަން ޖެހޭނީ ރަށުއޮފީހަށެވެހުރިނަ

 އޮތްކަން ފުރުސަތު ވަކީލެއްގެތަހުޤީޤަށް ހާޒިރު ކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް  4.1.26.13

ހަނުހުރުމުގެ އިހްތިޔާރު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަން އަންގަން އަދި . އަންގަންވާނެއެވެ

 .ޖެހޭނެއެވެ

އަންގައިފި  އޭނާއަށް ދޭނެކަން ފުރުޝަތު ވަކީލެއްގެ މީހަކަށް ގެނެވޭ ތުހުމަތެއްގައި 4.1.26.14

 .އޭނާއަށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ ނަމަ،

، ދައްކާނަމަ ތެރިކަންނުކިޔަމަން، މީހަކު ގެނެވިފައިވާ ސްޓޭޝަނަށް ތުހުމަތެއްގައި 4.1.26.15

. ވެނަސޭހަތްތެރިވާންވާނެއެ އިނުމަށް މަޑުން ނުދައްކާ ނުކިޔަމަންތެރިކަން އެމީހަކަށް

އަދި ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކުން  އަދި އެމީހަކު މި ނަސޭހަތް އަޑު ނުއަހައިފިނަމަ،

ހައިރާކީ މެދުވެރިކޮށް، އެޓޯލް ކޮމާންޑަރ ނުވަތަ  ރީޖަން  ،ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ

އެފަރާތުގެ ލަފާގެ  ތަކާއި މެދު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފަހު،އަމަލުކޮމާންޑަރަށް އެމީހެއްގެ 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  223  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

މަތީން އެމީހާ ބާރުގެދަށަށް ގެނެސް، މައިތިރި ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް 

 .އަޅަންވާނެއެވެ

، އަތުވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއް ޖެހިއްޖެ ގެންނަން ޓޭޝަނަށްސް މީހަކު ނުކިޔަމަންތެރި 4.1.26.16

 އަޑުނާހާ އެމީހަކު ނަސޭހަތް އެ، ނަސޭހަތްތެރިވެ އެމީހަކަށް ފުރަތަމަ

ންޗާޖުގެ ހުއްދައާއި އެކު އެމީހެއްގެ އަތުގައި ބިޑި އި ސްޓޭޝަންގެ، ނުކިޔަމަންތެރިވާނަމަ

ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމަ، އެޓޯލް އެވަރުންވެސް އެމީހަކު . އަޅުވަންވާނެއެވެ

ކޮމާންޑަރަށް ސްޓޭޝަން އިންޗާޖުގެ ފަރާތުން އެކަން އަންގައި، އެމީހަކަށް ގަސްދުގައި 

އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނުދީ އެމީހަކު ބާރުގެ ދަށަށްގެނެސް ސްޓޭޝަނަށް 

އްގެ އަދި މިފަދައިން ކަންތައް ކުރަމުން ގެންދާ ވަގުތު އެމީހެ. ގެންދަންވާނެއެވެ

 .އަމަލުތައް ހުންނަގޮތް ވީޑިއޯ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ރިކޯޑް ކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ

ސްޓޭޝަނަށް  ނުލައި އިޒުނައަކާއި ޕޮލިސްގެ އޮފް ކަމިޝަނަރ ބަޔާންކުރަނީ މި ތިރީގައި 4.1.26.17

 .ހާޒިރުނުކުރެވޭނެ މީހުންނެވެ

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ 4.1.26.17.1

 .ނައިބު ރައީސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 4.1.26.17.2

 .ވަޒީރުން 4.1.26.17.3

 .ސަފީރުން ޤައުމުތަކުގެ ބޭރު 4.1.26.17.4

 .މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 4.1.26.17.5

 .ފަނޑިޔާރު އުއްތަމަ 4.1.26.17.6

 ޑިފެންސް ނެޝަނަލް މޯލްޑިވްސް އަދި ސާރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 4.1.26.17.7

 .އޮފިޝަރުން ކަމިޝަންޑް ފޯރސްގެ

 

 އްރައްޔިތުން ހާޘިރު ނުކުރެވޭނެ ގަޑިތަ އާއްމުތަހުޤީޤަށް ސްޓޭޝަނަށް  4.1.27

 

 .ދެމެދު ހާއި 07:30 ހެނދުނު ފެށިގެން ން 10:30 ރޭގަނޑު 4.1.27.1

 .އާ ދެމެދު 02:00 މެންދުރުފަހު ފެށިގެން ން 07:30 ހެދުނު ދުވަހުގެ ހުކުރު 4.1.27.2

 .އާއި ދެމެދު 08:15ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު  05:00ހަވީރު  ން މަހުރަމަޟާ 4.1.27.3

ށް ބޭނުންވާ ހާޒިރުކުރަން ކޮންމެހެން މައްސަލައެއްގައި އަވަސް 4.1.27.4  މިގަޑިތައް ފަރާތްތަކަ

 .ސްނާވާނެއެވެއިސްތި
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    ރުޤީޤް ދަތުޙްތަ 4.1.28

  .ތުރު ކުރާނެގޮތް އަންގައި ދިނުންފައިދާހުރި ގޮތުގައި ތަހުޤީޤް ދަ

 .ންގެ ޓީމެއް ކޮންމެ ދަތުރަކަށް ދާންވާނެއެވެފުލުހު 02 މަދުވެގެން 4.1.28.1

ތަހުޤީޤް ދަތުރުތައް ކުރަންވާނީ، އެ ސްޓޭޝަނަކަށް ކޮންމެ ސްޓޭޝަނަކުންވެސް  4.1.28.2

 .ހަމަޖައްސައިފައި އޮށްނަ ސްޕީޑް ބޯޓްގައެވެ

ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުއްޔައް ހިފާފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ  ޤުތަހުޤީ 4.1.28.3

ދޯންޏެއް ނުވަތަ ސްޕީޑް ބޯޓެއްގައިނަމަ، އެފަދަ އުޅަދެއްގައިވެސް ތަހުޤީޤް ދަތުރު 

 .ނެއެވެދެވިދާ

ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން، ސްޓޭޝަން އިންޗާރޖު އެކަން އެޓޯލް އިންޗާރޖަށް އަންގަން  4.1.28.4

 .ޖެހޭނެއެވެ

ތަކުގައި، ދުވަހުގެ ކޮއްތު އަދި ބޭނުންވާ ތަކެތި، ރަށުއޮފީސް ދަތުރު ތަހުޤީޤު 4.1.28.5

. އިން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެދުވެރިކޮށް، ސްޓޭޝަންގެ ޕެޓީކޭސްމެ

އަދި ދަތުރުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތަކުން ފައިސާ ދެއްކި ރަޝީދުތައް 

ގެނެސް އިދާރީ ބޭނުމަށް ޕެޓީކޭސް އާއި ހަވާލުވެ ހުންނަފަރާތަކަށް އެނބުރި އަށްނައިރު 

 .ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 އަތޮޅު އޮފީހުން ސްޓޭޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފިނަމަ، ސްޓޭޝަންގެ ސްޕީޑް 4.1.28.6

ބޯޓް ނެތް ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ސްޓޭޝަންގައި އެފަދަ އުޅަދެއް ނޯންނަ ނަމަ، އަތޮޅު 

 .އޮފީހުން ދަތުރު ފަތުރުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ދޭންޖެހޭނެއެވެ

 

 ތިތަހުޤީޤް ދަތުރެއްގައި ފުރާއިރު ތަހުޤީޤް ކުރާ ފަރާތުން ގެންދަންޖެހޭ ތަކެ 4.1.29

 .ތަކެތި ދެނެގަތުން ގެންދަންޖެހޭ ފަރާތުން ކުރާ ތަހުޤީޤް ފުރާއިރު ދަތުރެއްގައި ޤީޤްތަޙް

 .ދަބަސް/ ސޫޓްކޭސް  4.1.29.1

 .ބިޑި 01 މަދުވެގެން 4.1.29.2

 .)ބަޔާންލިޔުމަށް( ކަރުދާސް ރަސްމީ 4.1.29.3

 .ދޫ ޗިޓް ފަދަ މުހިންމު ފޯމްތައް/  ޗިޓް ބަދަލު/  ޗިޓް ހައްޔަރު 4.1.29.4

 .ޓޭޕް ކޯރޑަން 4.1.29.5

 .)ބޮޑުމިނުގެ ތަފާތު( ކޮތަޅު ބޭނުންކުރާ ބަންދުކުރުމަށް ހެކި މާއްދީ 4.1.29.6

 .)ދާނަމަ މައްސަލައަކަށް މަރުގެ(  ދަބަސް ލާ ހަށިގަނޑު 4.1.29.7

 .ޓެގު ލޭބަލްކުރާ ހެކި މާއްދީ 4.1.29.8
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 .ސާރޗްލައިޓް/  ޓޯޗް 4.1.29.9

 .ކެމެރާ މޫވީ/  ކެމެރާ ފޮޓޯ 4.1.29.10

ރިކޯޑަރަށް  ،ކެސެޓް ޓޭޕް ރިކޯޑަރ،(ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރިކޯޑް ނަގާއިރު ބަޔާން 4.1.29.11

 .)ލައްވާ އިތުރު ބެޓެރި

 .)ސައިޒުގެ 4 އޭ(  ހުސްގަނޑު 4.1.29.12

 .ޗޯކް 4.1.29.13

 .ކިޓް ލިފްޓިންގ ޕްރިންޓް ފިންގަރ 4.1.29.14

 .ބިއްލޫރި ބޮޑުވާ 4.1.29.15

 .)ބޮޑު( ފޫޓްފީތާ 4.1.29.16

 .)އާލާތް ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިއުމަށް( ރަބަރު ފުހޭ، ފަންސުރު، ފަތިގަނޑު 4.1.29.17

 

  ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުން  4.1.30

ކަނޑުދަތުރު  މޫދު، ބިން، ގެދޮރު،(ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުން 

   )..ފަތުރުކުރާ އުޅަދުތައް، އެއްގަމު އުޅަދުތައް މީގެ އިތުރުންވެސް

ދިވެހި  ،ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި ފުލުހުންގެ، ންވެސްފުލުހު ހުރިހާ، ފާސްކުރުމުގައި ތަންތަން 4.1.30.1

 .ންވާނެއެވެގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތްކުރަ އެއްގޮތް ވާ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުއާއިރާއްޖޭގެ 

 ލަފާގެ ކޮމާންޑަރުގެ އެޓޯލް ނުވަތަ އިންޗާރޖް ބަލާފާސްކުރެވޭނީ ތަނެއް އެއްވެސް 4.1.30.2

 .ގޮތަށެވެނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްކަ ފާސްކުރުމަށް ބަލާ ތަންތަން ،މަތީން

 ސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި، ތަނެއް ބަލާއި 4.1.30.3

ވެ މުހިންމުކަން އިތުރުވެ، އެތަނެއްގެ ވަށައިގެންވާ މީހުންނަށް ނުރައްކާފާސްކުރުމުގެ 

ގެއްލުން ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި،  ކިތަކަށްނުވަތަ އެތަނުގައިވާ ހެ

އަދި . ވެއެވެލިބިގެން އެތަނަށް ވަދެ ބަލާފާސް ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ފުލުހުންނަށް

ފުރިހަމަ ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް  ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަމުގެ

 .ދޭންޖެހޭނެއެވެ

ރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ ބަލާފާސްކުރުމުގައި ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ހުއްދަ ތި 4.1.30.4

 .ލިބިގެން މެނުވީ ބަލާފާސް ނުކުރެވޭނެ ތަންތަނެވެ

 ގެކޮޅު އެމަނިކުފާންގެ އޮފީހާއި ޖުމުހުރިއްޔާގެ ރައީސުލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 4.1.30.4.1

 އޮފީހާއި އެމަނިކުފާންގެ ގެކޮޅުނައިބު ރައީސްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 4.1.30.4.2

 އޮފީސްތައް މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރު 4.1.30.4.3

 ގެކޮޅު އޮފީހާއި މިނިސްޓަރުންގެ  4.1.30.4.4



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  226  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 މަޖިލީސް ރައްޔިތުންގެ 4.1.30.4.5

 ގެދޮރު އޮފީސްތަކާއި މެންބަރުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 4.1.30.4.6

 އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އޮފީހާއި ގެކޮޅު 4.1.30.4.7

 ގެ އޮފީހާއި ގެކޮޅުރުންސަފީ ބޭރުގެ 4.1.30.4.8

 އިމާރާތައް ގެ.ދ.އ 4.1.30.4.9

 ކަމިޝަނަރ ވަނުމުގައި ތަންތަނަށް މިދެންނެވި ފުލުހުންވެސް ހުރިހ4.1.30.4.10ާ

ހުއްދައެއް ނުލިބެނީސް ނުވަނުމަށް  ޚާއްޞަޕޮލިސްގެ  އޮފް

އެހެންނޫނީ ނަމަ އެތަނެއްގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއްގެ  .ސަމާލުވާންވާނެއެވެ

 .ވަދެވިދާނެއެވެ   އިޒުނައަކާއި އެކު 

 

    ންމީހުންގެ ހަށިގަނޑު ބަލާ ފާސްކުރު 4.1.31

މިކަން . ފައިދާ ކުރަނިވި ރަނގު ގޮތުގައި މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ބަލާފާސް ކުރާނެގޮތް ބުނެދިނުން

  :އެއީ. ގޮތެއްވެއެވެ 02ކުރެވޭނެ 

 ލައިގެން ހުންނަ އަންނައުނުގެ މަތިން ފާސްކުރުން 4.1.31.1

 ހުރި ލައިގެން އެމީހާ ،ކުރާއިރު ބަލާފާސް މަތިން ހެދުމުގެ ހުންނަ ލައިގެން 4.1.31.1.1

ގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ފޮރުވާފައި ވޭތޯ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހެދުމުގައި

ފާސްކުރަންވާނީ އެމީހަކާއި  މީހަކު. ރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެބެލުމަކީ ވަ

 .އެއްޖިންސެއްގެ ފުލުހެކެވެ

  

  ފާސްކުރުން ދަށުން ނުވަތަ އެތެރެއިން އަންނައުނުގެ ހުންނަ ލައިގެން 4.1.31.2

މީހަކު ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމުގެ އެތެރެ ބަލާފާސްކުރާއިރު، އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ  4.1.31.2.1

އެއްވެސް ގުނަވަނެއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ފޮރުވައިފައި ވޭތޯ 

ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލާފާސް . ރަނގަޅަށް ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ

އެހެން  .ހުންނެވެފުލު )02(ދެ  ރަން ވާނީ އެމީހަކާއި އެއްޖިންސެއްގެކު

  .ވަގުތު ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ ފާސްކުރާ ޖިންސެއްގެ ފުލުހެއް ފާސްކުރާ ކޮޓަރީގައި
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 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލާފާސްކުރުމުގައި  ވިސްނަށްވީ މުހިންމު ނުކުތާތައް 4.1.32
 

 ކުރިމަތިވާގޮތަކަށް ފާރަކާއި، މީހާ ކުރެވޭ ޝަކުވާ ކުރިން ފެށުމުގެ ފާސްކުރަން 4.1.32.1

ހިސާބަކަށް ދުރުކޮށް، ފާރުގައި އެއް ދެފައި ކޮޑާއި   ނަގާފައި ދެއަތްމައްޗަށް

 .ން ވާނެއެވެބެހެއްޓަ) ހަށިގަނޑުގެ ބުރަދަން ފާރަށްވާގޮތަށް ލެގިގެން(

 ކައިރިވުމަށް އަރިމައްޗަކުން އެއް ފުރަގަހުން އެމީހެއްގެ، ސަލާމަތަށްޓަކައި އަމިއްލަ 4.1.32.2

 ވާގޮތަށް ފުރަގަހަށް ފައިން އެމީހެއްގެ މިއީ .ވާނެއެވެ ހަނދާންކުރުން

 .ޖެހިޔަނުދިނުމަށެވެ

 ހުންނަށް ހާޒިރުގައި ފުލުހުން 02 މަދުވެގެން ފާސްކުރާއިރު ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ 4.1.32.3

 .ހޭނެއެވެޖެ

އެއްވެސް  މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފާސްކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، އެމީހެއްގެ އަތުގައި    4.1.32.4

އެއްޗެއް ނެތްކަން ޔަޤީންކޮށް، އެމީހެއްގެ ދެއަތް މައްޗަށް އުފުލުވައި ކުރިމަތީގައި ހުރި 

 .ފާރުގައި އަތްތިލަ ހުޅުވުމަށްފަހު ޖައްސުވާށެވެ

 .ން ފައިގެ އިނގިލިތަކާއި ހަމައަށް، މަތިން ތިރިއަށެވެފެށިގެ ބޮލުން ފާސްކުރަންވާނީ 4.1.32.5

 ހަރަކާތްތަކަށް އެމީހެއްގެ، ސަމާލުވެހުރެ، ފާސްކުރާއިރު، ކުރިންނާއި ފެށުމުގެ ފާސްކުރަން 4.1.32.6

 .ބަލަންވާނެއެވެ އެއްލާލާތޯ އެއްޗެއް އެއްވެސް އެމީހާ އަދި ބަލަމުން

 ،ވަކިން އެހެން ތަނެއްގައި ދުރުގައި މީހުންނާއި އެހެން އެމީހާ، ފާސްކުރުމަށްފަހު 4.1.32.7

 .ރަނގަޅު ބެލުމުގެ ދަށުން ބަހައްޓާށެވެ

 އިތުރުން މީގެ. ވިސްނަށްވާނެއެވެ ނުވުމަށް ހަރުކަށި، ންފުލުހު ފާސްކުރުމުގައި 4.1.32.8

 .ނުވާނެއެވެ ފާސްކޮށްގެން ކުރިމަތީގައި ކަމާއިނުބެހޭމީހުންގެ ފާސްކުރާއިރު

ނުގައި މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޤާނޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ތެރޭގައި ފާސްކުރުމުގެ 4.1.32.9

ސުވާލުކުރުމަށްފަހު، ފާސްކުރުމާއިގެން ފެނިއްޖެނަމަ، އެއެއްޗކާއި މެދު އެމީހަކާއި 

ހަށިގަނޑު    .ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ކުރިން، އެފެނުނު އެއްޗެއް ލޭބަލް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 .ބަލާފާސްކުރަން  ވާނީ އެމީހަކާއި އެއްޖިންސެއްގެ ފުލުހެކެވެ

 

  ބަލާފާސްކުރުންތައް ހިނގާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަންތަން އަމަލުޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފް  4.1.33

ކުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރަންވީގޮތް  )ކުށް( ތައްއަމަލުޤާނޫނާއި ޚިލާފް 

 .ދޭހަކޮށްދިނުން

ށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަންތަން ބަލާފާސް ތަކެއް ހިނގާ ކަމައަމަލުމިފަދަ  ފުލުހުން 4.1.33.1

އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ކުރަންވާނީ ސްޓޭޝަން އިންޗާޖު ނުވަތަ އެޓޯލް އިންޗާރޖު ނުވަތަ 

 .އިޒުނައާއި އެކުގައެވެ
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 ދެނެގަނެ ދޮރެއް ހުންނަ ނިކުންނަށް ވަދެ އެތަނަކަށް، ދެވުމާއިއެކު ތަނަކަށް މިފަދަ 4.1.33.2

 .ގެ ވާޖިބެކެވެފުލުހެއްކުރުމަކީ ކޮންމެ ގާޑު ރަނގަޅަށް އެތަން

 ހަރަކާތެއް އެއްވެސް އިތުރަށް، ބަޔަކަށް ތިބި އެތަނެއްގައި، ވަނުމާއިއެކު މިފަދަތަނަކަށް 4.1.33.3

 ބަލާފާސް ތަން، ފަހު އެންގުމަށް ނުލުމަށް އެއްލާ އެއްޗެއް އެއްވެސް، ނުގެނައުމަށާއި

 .ރިޔަށް ގެންދާނީއެވެކު މަތީން ލަފާގެ އިންޗާރޖުގެ ސްޓޭޝަން އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ

 

  ތައް ނުހިންގާ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުންއަމަލުޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފް  4.1.34

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފް އަމަލެއް ހިނގާކަމަށް ޝައްކުނުކުރެވޭ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުމުގައި 

  .ކުރަންވީގޮތް އަންގައިދިނުންއަމަލު

ކުރަންވާނީ، މީހެއްގެ އަމިއްލަ އަމަލުންތަނަށް ވަނުމުގައި ފުލުހުން މިފަދަ ތަ 4.1.34.1

ވާނީ އަދި ވަންނަން .އެކުގައެވެއިހްތިރާމާއި   މިލްކިއްޔާތެއް ތެރެއަށް ވަންނަ ފަދައިން

ނުވަތަ ކޯޓުގެ  .އެފަރާތުގެ ހުއްދަލިބިގެންނެވެ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް އެނގިގެން

  .އަމުރަކާއި އެކުއެވެ

 .ނުވާނެއެވެ އުނދަގޫކޮށްގެން ކުޑަކުދިންނަށް ނިދާފައިވާ ތަނެއްގައި 4.1.34.2

 ކުރާފަދައިން ކަންތަން ބަޔަކު ހުރި ތަޖުރިބާ ޤާބިލް ށްކަމަ ކުރުމުގައި ބަލާފާސް 4.1.34.3

 .ކުރަންވާނެއެވެ ކަންތައް

އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށް، ބޭކާރު އަޑުތައް ނުލައްވާ  ،ކުރާއިރު ބަލާފާސް 4.1.34.4

 .މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

 ފަރާތެއްގެ ދާރުޒިއްމާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް ތަނުގެފާސްކުރަންވާނީ  ފާސްކުރާއިރުތަން  4.1.34.5

 .އެވެހާޒިރުގަ

ޗެއްގެ ތަރުތީބު އޮޅުވާނުލައި އެއްވެސް އެއް އެއްވެސް ތަނުގައިވާ ފާސްކުރާއިރު 4.1.34.6

 .ކުރަންވާނެއެވެޔަޤީންއެއްޗަކަށްގެއްލުމެއް ނުލިބޭކަން 

 ފާސްކުރަން އާއި ތަރުތީބުންތޯ ތަކެތުހުރީ އެންމެހާ އެތަނުގައިވާ، ނިއްމާލާއިރު ފާސްކޮށް 4.1.34.7

 .ލަންވާނެއެވެބަ ހުރިތަނުގައިތޯ ނެގިއިރު ހުރީ ނެގިތަކެތި

 

  ދަބަސް ބަލާފާސް ކުރުންއަދި ކަބަޑް ސޫޓްކޭސް  4.1.35

 ދަބަސް ބަލާފާސް ކުރުމުގެ ގޮތްތަށް އަންގައި ދިނުންއަދި  ސޫޓްކޭސް ،ކަބަޑް

 

ދަބަސް ފަދަތަކެތި ޗެކުކުރަންވާނީ އަދި  ޓްކޭސްސޫ ،އެއްވެސް އޮފިސަރަކު ކަބަޑު 4.1.35.1

ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ހުއްދަ  ނުވަތަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ،ޖްރއިންޗާ

  .ލިބިގެންނެވެ
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 ބޭނުންކުރާ ފޮރުވަން މުދާ އަގުބޮޑު މީހުން ތަކެއްޗަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި 4.1.35.2

 އޮފިސަރ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލި އެއްޗެއް އެތަންތަނުން ކަމަށްވުމުން ތަންތަން

 .ޖެހޭނެއެވެ ވާންޒިއްމާ

ޑު ގަހަނާ ފަދަތަކެތި ފެނިންޖެނަމަ އިތުރަށް އަގުބޮ އާއި ފައިސާ ތެރޭގައި ޗެކުކުރުމުގެ 4.1.35.3

އެހެންތަނަކަށް ، ކުރިއަށް ގެންދާނީ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި އެތަކެތި ގުނާ

 .ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ ލުބަދަ

 ވެރިފަރާތާއި ނަމަ ތަކެތި ނުބެހޭ ކަމާއި ތަކެއްޗަކީ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަތީގައި 4.1.35.4

 .ނެއެވެރަންޖެހޭހަވާލުކު

 ހަނދާނުގައި ނުލުމަށް ހާވާ ތަކެތި ފަދަ ހެދުން ހުންނަ ބަހައްޓައިފައި ރީއްޗަށް 4.1.35.5

 .ޖެހެއެވެ ބަހަށްޓަށް

ލޭބަލްކޮށް ، ސުވާލުކޮށް ގޮތުން ބެހޭ އެއެއްޗަކާއި ފެނިންޖެނަމަ އެއްޗެއް ކުރެވޭ ތުހުމަތު 4.1.35.6

 .ނޯޓް ކުރާނީއެވެ

 

 ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވޭ މުދާ 4.1.36

 .އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތަކެތި އަތުލާނެގޮތް ބުނެދިނުން

ފޯމް ފުރުމަށްފަހު އަސްލު " ތަކެތި ނުވަތަ ނެގޭ ފައިސާ"އްޗެއް ނަގާނަމަ އެއްވެސް އެ 4.1.36.1

ޑައިރީގައި  އަދި ކޮޕީއެއް ކޭސް. ފޯމް ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކުރާނީއެވެ

  .ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ

 ރަނގަޅަށް އަދި ޖެހި ނަންބަރ ކޭސް ހުންނަންޖެހޭނީ ތަކެތި ނެގޭ މައްސަލައިގައި 4.1.36.2

 .ލޭބަލްކުރެވިފައެވެ

 ފޮތްތަކުގައި ލިޔަންޖެހޭ ޖެހޭނީ ހުންނަން މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ ބެހޭ ތަކެއްޗާއި އަތުލެވޭ 4.1.36.3

 .ލިޔެފައެވެ

 ވޭ ތަކެތީގެ ވާހަކަ ވެރިފަރާތުގެ ބަޔާން ނަގާއިރު ބަޔާންގައިއަތުލެ މައްސަލައިގައި 4.1.36.4

އަދި އެތަކެތި ހަވާލުކޮށްފައި ވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތުވެސް އަންގަން . ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ

 .ޖެހޭނެއެވެ

، ތަކެތި ގަހަނާފަދަ ޖަވާހިރު އަގުބޮޑު، ފައިސާއާއި، ތަކެތި އަގުބޮޑު ހުންނަ ތަނުގައި 4.1.36.5

 .ހުންނަ ތިޖޫރީގައި ރައްކާކުރެވިފައެވެ ނީ ސްޓޭޝަނެއްގައި ވާ ހުންނަން

 ސްޓޭޝަންގައި އެކަން، ފޮނުވައިފިނަމަ މާލެއަށް އެއްޗެއް ހުންނަ ތުލެވިފައިއަ މިގޮތަށް 4.1.36.6

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް  މިގޮތުން .ލިޔަންޖެހޭނެއެވެ ފޮތްތަކުގައި ހުންނަ

 .އެވެނޯޓުކުރަންވާނެ
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 .އި ތާރީޚުނަގެ ތަކެތި ޝްޓޭޝަނަށް 4.1.36.6.1

 .ތަކެތީގެ ތަފުސީލު 4.1.36.6.2

 .އައި ޑީ ކާރޑް ނަންބަރު ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި 4.1.36.6.3

 .މީހާގެ ނަމާއި ސާރވިސް ނަންބަރު ތަކެތި ގެނައި ފުލުހުންގެ 4.1.36.6.4

 .ތަކެތި މާލެފޮނުވުނު ތާރީޚު 4.1.36.6.5

 .މާލެ ފޮނުވުނު ތަކެތީގެ ތަފުސީލު 4.1.36.6.6

މާލެގެންދަން ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވި ފުލުހުންގެ މީހާގެ ނަމާއި ސާރވިސް  4.1.36.6.7

 .ނަންބަރު

ލުމުގެ ބެ ފުލުހުންގެ އެއްޗެއް އެއްވެސް ނުހުންނަ ގުޅުން މައްސަލައާއި 4.1.36.6.8

އަދި އަތުލެވިފައިވާ އެއްޗެއް . ދަށަށް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ

މައްސަލައާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 

 ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އައްޔަންކުރާ ފަރާތަކަށްއެއެއްޗެއްގެ 

 .ލިބުނު ކަމުގެ ސޮއި ހޯދަންޖެހޭނެއެވެއެ އެއްޗެއް ރައްދު ކުރުމަށްފަހު، 

އައްޔަން ކުރިކަމުގެ  ވެރިފަރާތުގެ،، ވެރިފަރާތުން މީހަކު އައްޔަންކުރާނަމަ

 .ސިޓީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ

 އެއްޗެއް އެ، އަތުލެވިއްޖެނަމަ ފަރާތަކުން ތިންވަނަ އެއްޗެއް އެއްވެސް 4.1.36.6.9

، ގޮތާއި ލިބުނު އެއްޗެއް އެ އެފަރާތަކަށް ކުރެވޭނީ ރައްދު އެފަރާތަކާއި

ތައް އެކަން، ދިނުމަށްފަހު ބަޔާނެއް އެނގޭގޮތަށް ވަގުތެއް ގަތް

 .ކޭސްޑައިރީގައި ހިމެނުމަށްފަހު ގައެވެ

 އެއްޗެއްގެ އެ، ނަމަ އެއްޗެއް ގެނެވޭ މައްސަލައެއްގައި ވައްކަމުގެ 4.1.36.6.10

 ލިބޭ ދައުވާ ފަރާތާއި ކުރާ ދައުވާ މަޢުލޫމާތު ސީލްތަފް ފުރިހަމަ

 .ހިމަނަށްޖެހޭނެއެވެ ބަޔާނުގައިވެސް ފަރާތުގެ

ށް ގެނެވޭ ހުރިހާ ދަށަ ބަލުމުގެ ފުލުހުންގެ މިވަނީ ތިރީގައި 4.1.36.6.11

އެއްޗެއްގައިވެސް ސީލް ކުރުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މުހިންމު 

 މަޢުލޫމާތުތައް؛

  .އުމުރު/ އެޑްރެސް / ވެރިފަރާތުގެ ނަން  4.1.36.6.12
 .ނަންބަރ ކާރޑް އަންގައިދޭ ކާކުކަން 4.1.36.6.13

 .)އެކު ފެންވަރާއި އެއްޗެއްގެ އެ( އްފަތަސި އެއްޗެއްގެ އެ 4.1.36.6.14

 .ނަންބަރެއް މޮޑެލް ނުވަތަ ނަންބަރ ސީރިއަލް އެއްޗެއްގައި އެ 4.1.36.6.15
 .ޖެހޭނެއެވެ ހިމަނަށް ނަންބަރ އެ ވާނަމަ

 .ނަންބަރ ކޭސް 4.1.36.6.16

 .ތާރީޙް ގެނެވުނު ދަށަށް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ އެއްޗެއް އެ 4.1.36.6.17



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  231  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ނަންބަރ ސާރވިސް ނަމާއި ފަރާތުގެ ކުރާ ޤީޤްތަޙް 4.1.36.6.18

ތި ތަކެ އެފަދަ ވާނީ ހުންނަން ތަކެއްޗެއް ހުރިހާ ކުރެވިފައިވާ ލޭބަލު 4.1.36.6.19
 .ތަނެއްގައެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބެހެއްޓުމަށް

 އެއްޗެއް އެއްވެސް، ކުރުމަށް ކްލޯސް ކޭސް ނިންމުމަށްފަހު މައްސަލަ 4.1.36.6.20
ލު ހަވާ އެއްޗެއް އެ. ނުވާނެއެވެ ބަހައްޓައިގެން ސްޓޭޝަންގައި ޕޮލިސް

ފަރާތަކަށް ލިބުނުކަމަށް އެފަރާތެއްގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަހު ކުރަންވީ 
 .އެފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  

  ހައްޔަރުކުރުން  4.1.37

  .ގޮތް ދޭހަކޮށް ދިނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރާނެ

އްޔަރު ކުރެވޭނީ  ފުލުހުންގެ އްވެސް މައްސަލައަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މީހަކު ހައެ 4.1.37.1

 .ގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުންނެވެބިލު

 ދެންނެވުނު މި ހާލަތްތައް ޖެހޭފަދަ ހައްޔަރުކުރަން ކުއްލިއަކަށް ގޮތުން ވަގުތީ 4.1.37.2

 ރުމަށް ފަހު ލިޔުމަކުން އެކަންކު ހައްޔަރު ނަމަވެސް. އިސްތިސްނާވާނެއެވެ ކަންކަމުން

 .އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ ހައްޔަރުވި

 މީހަކު ގެނެވޭ ސްޓޭޝަނަށް އިސުވާލުކުރުމަށްޓަކަ ނަމަވެސް، ހައްޔަރުނުކޮށް 4.1.37.3

 .ނުވާނެއެވެ ބަހައްޓައިގެން ގިނައިރު ގަޑިއިރަށްވުރެ 04 ސްޓޭޝަންގައި

 ކޮށްގެން ކަންތައް ކުށްވެރިއެއްގޮތަށް ސާބިތުނުވަނީސް ކުށް މެދު މީހަކާއި އެއްވެސް 4.1.37.4

 .އެވެނުވާނެ

 އެ އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ، ކުރެވިއްޖެނަމަ ހައްޔަރު މީހަކު މައްސަލައެއްގައި ޚިޔާނާތުގެ 4.1.37.5

 .ވާނެއެވެ އަންގަން ވެރިއަކަށް އިދާރާއެއްގެ

 ހައްޔަރު އެމީހަކު އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ ޢާއިލާއަށް މީހާގެ ކުރެވުނު ހައްޔަރު 4.1.37.6

 .ޖެހޭނެއެވެ އަންގަން ކުރެވުނުކަން

 ތައްޔާރު ޗިޓް ހައްޔަރު ތެރޭގައި ގަޑިއިރު 04 ކުރެވޭތާ ހައްޔަރު މީހަކު 4.1.37.7

 .ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 ރީޖަނަލް ޗިޓް ހައްޔަރު ތެރޭގައި ގަޑިއިރު 24 ކުރެވުނުތާ ހައްޔަރު އެމީހަކު 4.1.37.8

 .ޖެހޭނެއެވެ ފޮނުވަން ކޮމާންޑަރަށް

ގައި ވާނަމަ، ހައްޔަރު ޗިޓާއި އެކުގައި އެމީހެއްގެ ކަމު ބިދޭސީއެއް ކުރެވުނީ ހައްޔަރު 4.1.37.9

 .ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ ކޮމާންޑަރަށް ރީޖަނަލް މަޢުލޫމާތު ފޯރމްވެސް

 24މީހާ ބަދަލުކުރިތާ  ،ބަދަލު ޗިޓް ،ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ހުރިތަން ހައްޔަރުގައި މީހާ 4.1.37.10

 .ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރަށް އަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  232  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ނަލްރީޖަ ތެރޭގައި ގަޑިއިރު 24 ދޫކޮށްލިތާ، ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މީހަކު ހުރި ހައްޔަރުގައި 4.1.37.11

 .ޖެހޭނެއެވެ ފޮނުވަން ޗިޓް ދޫ ކޮމާންޑަރަށް

 ރީޖަނަލް ތެރޭގައި ގަޑިއިރު 24 މިކަން، ފިލައިފިނަމަ މީހަކު ހުރި ހައްޔަރުގައި 4.1.37.12

 .ޖެހޭނެއެވެ އަންގަން ކޮމާންޑަރަށް

 ޔަޤީން ގުޅައިގެން ފޯނުން ލިބުނުތޯ ކޮމާންޑަރަށް ރީޖަނަލް ފެކްސްތައް ފޮނުވުނު 4.1.37.13

 .ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

، ޖެހިއްޖެނަމަ ބަހައްޓަން ބަންދުގައި މުއްދަތެއްގައި ދިގު ވުރެ ގަޑިއިރަށް 24 މީހަކު 4.1.37.14

މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަކީ އެ މައްސަލަ  ކޯޓަށް ހުށައަޅައިތަހުޤީޤް ކުރާ ފަރާތުން 

 . އެކެވެޒިއްމާތަހުޤީޤް ކުރާ ފަރާތުގެ 

ވުމަށްފަހު މުއްދަތު އިތުރުނުކޮށް މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން  ގަޑިއިރު 24 4.1.37.15

މިއާއި ޚިލާފަށް އެނގިގެން ނަމަވެސް ނުވަތަ އެގުމަކާއި ނުލައި ކަމުގައި  .ނުވާނެއެވެ

ވިޔަސް ކަންތައް ކޮށްފިނަމަ، އެ މައްސަލަ ބަލާ މީހާ ނުވަތަ އެ ސްޓޭޝަނަކުން 

ދި އެ ފަރާތަކާއި މެދު ޤަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އަ. އެކަމުގެ ޒިއްމާ ނަގަންޖެހޭނެއެވެ

 .އެޅޭނެއެވެ

، ޖެހޭނީ ބަލަހައްޓަން ކަންތައް އިދާރީ އެންމެހާ ބޭނުންވާ އިތުރުކުރުމަށް މުއްދަތު 4.1.37.16

ޑީ .އައި.ލައަކާއި ގުޅޭ ސީމައްސަ އެ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ބާލާ އެމައްސަލަ

 .ސެކްޝަނަކުންނެވެ

 ހާލެއްގައި އެއްވެސް މުއްދަތުގައި ހުންނަ ހައްޔަރުގައި މީހަކަށް ކުރެވިފައިވާ ހައްޔަރު 4.1.37.17

، ވެއްޖެނަމަ ޚިލާފް މިއާއި ފުލުހަކު އެއްވެސް އަދި. ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން އަނިޔާއެއް

 .ޅޭނެއެވެއެ ފިޔަވަޅު ޤަވާއިދުން މެދު އެމީހަކާއި

 ޢަމަލެއް މިފަދަ ނުވަތަ އަނިޔާކޮށް ،ތަޅާ ގައިގާ  ގައިދީއެއްގެ ފުލުހަކު އެއްވެސް 4.1.37.18

އަދި . އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެއެވެ، ފެނިއްޖެނަމަ ފުލުހަކަށް އެހެން ކުރާތަން

  އަށް ޕޮލިސް އޮފް ކަމިޝަނަރ ނުވަތަ ކޮމާންޑް އޭރިއާ ،އިންޗާޖު ސްޓޭޝަން އެކަން

ރާތަން ފެނި ނުއަންގާ ހުރިކަން ފުލުހެއްގެ ކު ޢަމަލެއް މިފަދަ. ޖެހޭނެއެވެ އަންގަން

  .މައްޗައް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކާއި މެދުވެސް ޤަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

ހައްޔަރު ކުރާނަމަ، އެމީހެއްގެ އުޅޭ ތަނަކުން މި  ހަކުމީ މައްސަލައެއްގައި އެއްވެސް 4.1.37.19

 .ދަންނަވާ ތަކެތި ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ

 ްދަތް އުނގުޅާ ބުރުސ. 

 ްދަތް އުގުޅާ ބޭސ.  

 ިސާބޯނ. 

 ޫޝޭންޕ. 
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 ުއަށްނައުނ. 

 ިތުވާލ. 

  ާބުރުސް/ ފުނ. 

 އެހެން ނުވަތަ މީހާއަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިތުރަށްވެސް ތަކެތީގެ މަތީގައިވާ 4.1.37.20

ވާ ތިރީގައި ވާނަމަޔަޤީން އޮފިސަރަށް ނުދޭނެކަމަށް ގެއްލުމެއް ފަރާތަކަށްވެސް

 .ތަކެތިވެސް ދޭންޖެހޭނެއެވެ

o  ިރޭޒަރ(ތުބުޅި ބައިލާ ތަކެތ(. 

o  ުކުޑަ(ލޯގަނޑ(. 

o  ޭސެންޓް/ ލޯޝަން / ބޮޑީސްޕްރ. 

o ްހެއަރ ކްރީމ. 

o ިނިޔަފަތި ކަޑާ ދަތ. 

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތުބުޅި ބައިލާ ތަކެތި، ލޯގަނޑު އަދި ނިޔަފަތި ކަނޑާ ދަތި  4.1.37.21

އަދި ބޭނުންކޮށް . ގައެވެޚާޟިރުގެ ފުލުހެއްފަރާތަށް ދޭންވާނި  ފަދަ ތަކެތި ހައްޔަރުކުރި

އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތް ތެރިކަމަށް އެތަކެތި އަތުލަން ނިމުމުން އެފަރާތާއި 

 .ޖެހޭނެއެވެ

ހައްޔަރު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭ އެއްވެސް ، ނެތި އޮފިސަރއެއް ޕޮލިސް 4.1.37.22

 .ތަނެއްގައި މަތީގައިވާ ތަކެތި ބަހަށްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ

 ބެލުމުގެ އޮފިސަރެއްގެ ޕޮލިސް ނީލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ ތަކެތި ގައިވާމަތީ 4.1.37.23

 .ގަޑިތަކެއްގައެވެ ވަކި ދަށުން

 ފަރާތް ހައްޔަރުކުރެވޭ ތަކެތި ހުރިހާ ފަދަ ދަބަސް އަތް އަދި ވޮލެޓް ،ގަޑި، ބެލްޓް 4.1.37.24

ހަމައެކަނި ހުއްދަދޭންވާނީ އަންނައުނު . އްދުމުގެ ކުރިން އަތުލަންވާނެއެވެވެ ގޮޅިއަށް

 .އެކަންޏެވެ

 ފޯރުކޮށް ޢާއިލާއިން ފަރާތުގެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި 4.1.37.25

ހެޑް އޮފް ރީޖަނަލް ޕޮލިސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އެންގުމަށްފަހު، އެފަރާތުން  ،ނުދޭނަމަ

 .އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ

ހެޑް  ނުވަތަޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މިކުޑަކުއްޖެއް އެހެންތަނެއްގައި ބަންދުކުރާނަމަ ކަ 4.1.37.26

 .އޮފް ރީޖަނަލް ޕޮލިސްގެ އެންގުމަށް މެނުވީ ބަންދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އް ބަންދުކުރާނަމަ، ކުޑަކުއްޖެއް ބަންދުކުރާއިރު ފުރަންޖެހޭ ފޯމްތައް ކުޑަކުއްޖެ 4.1.37.27

 .ފުރުމަށްފަހު ރީޖަނަލް ޕޮލިސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ

 ވީއެންމެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެކުއްޖާގެ، ކުއްޖެއްނަމަ އުޅޭ ސްކޫލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 4.1.37.28

 .ވެއެއަނަގަންޖެހޭނެ އަވަހަކަށް
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 ބަފައިންނަށް މައިން އެކުއްޖާގެ އަވަހަކަށް ވީއެންމެ ކުރާނަމަ ހައްޔަރު ކުޑަކުއްޖެއް 4.1.37.29

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 އެ މަޢުލޫމާތު ކުރިކަމުގެ ހައްޔަރު އެމީހަކު، ކުރިނަމަވެސް ހައްޔަރު މީހަކު ކޮންމެ 4.1.37.30

އަދި ގެއެއްގައި . ބެލެނިވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ ނުވަތަ މައިންބަފައިންނަށް ފަރާތުގެ

 އަދި ގޭ ބަންދުން. ބަންދުކުރާނަމަ ގޭގެ ވެރި ފަރާތަށް ޗިޓަކުން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

އަދި ކޭސް ފައިލްގައި . އަންގަންޖެހޭނެއެވެން ދޫކޮށްލާފައި އެކަންވެސް ޗިޓަކު

 .މިފޯރމްތައް ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ

ގައި އެމަޢުލޫމާތު މަ، ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮރމުސީއެއްނަބިދޭ ކުރާމީހަކީ ހައްޔަރު 4.1.37.31

ބިދޭސީ މީހާއާއި ބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންޖެހޭނީ  . ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 .އިގިރޭސި ބަހުންނެވެ

 އޮފިސަރަކު ޑިއުޓީ ހުންނަނަމަ ހައްޔަރުކޮށްފައި މީހަކު ސްޓޭޝަނެއްގައި ޕޮލިސް 4.1.37.32

މިނެޓަކުން އެއްފަހަރު  15އަދި ކޮންމެ . ޑިއުޓީގައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ އަބަދުވެސް

 .ޑިއުޓީ އޮފިސަރ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަ މީހާ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޫކުރެވޭނީ ދަށުން ލާތުގެކަފާ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭ ތުހުމަތުގައި 4.1.37.33

ލަވާލައިފައިވާ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އެކަ އޮފީހުން ޖުމުހުރިއްޔާގެ ރައީސުލް

  .މަތިންނެވެ
 

 ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގުތައް 4.1.38

  .ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގުތަށް ބުނެދިނުން

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ އަސާސި ހައްގުތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ  4.1.38.1

  .އެކެވެޒިއްމާސްޓޭޝަންގެ 

 ބޭނުން ހޯދަން ފަރުވާ ނުވަތަ ބަލިވެއްޖެނަމަ މީހަކު އެއްވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 4.1.38.2

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަންއެއްގެ  އެމީހަކު ކޮށްދިނުމަކީ އެކަން ވެއްޖެނަމަ

 .އެކެވެޒިއްމާ

ވާ ފަރާތެއް ބަލިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާ ހޯދަން ބަންދުކޮށްފައި ގޭގައި 4.1.38.3

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ބޭސްފަރުވާ ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރު ކޮށްދިނުމަކީ ޕޮލިސް 

އެހެން ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާއަށްދާ ޚަރަދު  .އެކެވެޒިއްމާސްޓޭޝަންގެ 

 .ދޭކަންނުޖެހޭނެއެވެ

ޖައް އެކަން އަންގައި އިންޗާރހާލަތެއްގައި ޝިފްޓް  ކުރަންޖެހިއްޖެ ސްފަރުވާގެބޭ 4.1.38.4

 .އެވެން އަންގާގޮތަކަށް އަމަލުކުރާނީއެފަރާތު



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  235  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އެފަދަ ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަކުން ގެސަރުކާރު ކުރަންވާނީ ހުރިހާކަމެއް ބޭސްފަރުވާގެ 4.1.38.5

 ބަލާނަމަ ޚަރަދު ބޭސްފަރުވާގެ ފަރާތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް. ތަނަކުންނެވެ

 .އަމިއްލަ ތަނަކުން ކުރެވިދާނެއެވެ

، މެންދުރު، ހެދުނު ދުވަހުގެ ފަރާތްތަކަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަންގައި ޕޮލިސް 4.1.38.6

 ހަމަޖައްސާނީ. ޖެހޭނެއެވެ ހަމަޖައްސަން ކެއުން ރޭގަނޑު އަދި ހަވީރު

 .ގޮތަށެވެ މެނޫގައިވާ ކެއުމުގެ މީހުންގެ ހައްރަޔުކުރެވިފައިވާ

އެދިއްޖެނަމަ  ބައްދަލުކުރަން އެފަރާތަށް ލިޔުމަކުން ޢާއިލާއިން ފަރާތުގެ ބަންދުގައިވާ 4.1.38.7

 .މަށްފަހު އެފަރާތުން އަންގާ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރާނީއެވެޖަށް އެންގުއިންޗާރ

 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބައްދަލުކުރަން މީހަކާއި އަމިއްލަކަމެއްގައި ފަރާތުން ބަންދުކޮށްފައިވާ 4.1.38.8

އާ ކޮމާންޑް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ސްޓޭޝަނުން އެކަން ހަމަޖައްސައި އޭރި

 .ދޭންވާނެއެވެ

 މަތިން އެދޭގޮތެއްގެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާނަމަ އަންހެނަކު ވިހައިފައިވާ ވަރަށްފަހުން 4.1.38.9

  .ޖެހޭނެއެވެ ހަމަޖައްސަން ކިރުދެވޭގޮތަށް ދަރިފުޅަށް

  
 

 ބިޑި އެޅުވުން 4.1.39
 

 .ބިޑި އަޅުވާނެ ގޮތް އަންގައިދިނުންއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

 

މަންތެރިކަން ދައްކާ ނުވަތަ އެއްވެސް މީހަކު ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭނީ، އެމީހާ ނުކުޔަ 4.1.39.1

ހަކަށް ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކަށްވެސް ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމަށް އޮފިސަރަށް އެމީ

ކުރެވިފައިވާ ފޮތުގައި  ޚާއްޞައަދި ބިޑި އަޅުވައިފި ނަމަ އެކަމަށް . ޤަބޫލްކުރެވޭނަމައެވެ

  .ތަފްސީލާއި ސަބަބު ލިޔަންވާނެއެވެ

ޖް އިންޗާރޝިފްޓް  އަޅުވަންވާނީ ބިޑި ހައްޔަރުކުރާއިރު  މީހަކު ގެންނަ ސްޓޭޝަނަން 4.1.39.2

އެހެންނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް . ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ ޖުގެއިންޗާރސްޓޭޝަން ނުވަތަ 

އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިފާނެކަމުގެ  އަޅުވަންޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެމީހަކަށް ނުވަތަ

 .ބިރު ހީވާނަމަ މިކަމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

 އިން ސާރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ބެހޭގޮތުން ބިޑިއެޅުވުމާއި ހައްޔަރުކުރުމާއި 4.1.39.3

 .ންނަށް ރަނގަޅަށް އެގެންޖެހޭނެއެވެފުލުހު ހުރިހާ ޤަވާއިދު ކަނޑައަޅާފައިވާ
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  މީހުން މާލެ ފޮނުވުންހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ  4.1.40

 .ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން މާލެ ފޮނުވާނެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްތައް ބުނެދިނުން

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު މާލެ ފޮނުވާނީ ބަދަލުކުރުމަށް ލިޔުމަކުން  4.1.40.1

 .އެންގުމުންނެވެ އޭރިއާކޮމާންޑުން

 ބަދަލު އަޔަސް އޯޑަރ ބަދަލުކުރުމަށް މާލެއަށް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފޯންކޯލަކުން 4.1.40.2

ނަންދެން ންއަ އަމުރު ލިޔުމަކުން ޖަށްއިންޗާރ ސްޓޭޝަން. ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން

 .މަޑުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ލިޔުން އަތޮޅު އޮފީހަށް  ބޭނުންވާ ބަދަލުކުރުމަށް މާލެއަށް ފަރާތް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 4.1.40.3

 .ފެކްސް ކުރަންވާނެއެވެ އޭރިއާކޮމާންޑަށްފޮނުވުމަށްފަހު 

އެކަމާއި ހަވާލުވެގެން އުޅޭ ، ބަދަލުކުރާއިރު މާލެއަށް މީހަކު އެއްވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 4.1.40.4

އި އެފަރާތް ފޮނުވަނީ ހުރިހާ އަމިއްލަ އެމީހާ ފޮނުވުމަށް އެދޭ ލިޔުމުގައޮފިސަރު 

 .އެއްޗަކާއި އަންނައުނާއި އެކުގައި ކަމަށް ލިޔަންވާނެއެވެ

 .އޭރިއާކޮމާންޑަށެވެ ހުންނަށްޖެހޭނީ އެޑްރެސްކޮށްފައި އްލިޔުންތަ ރަސްމީ ހުރިހާ 4.1.40.5

 ގެއްލުމެއް އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެހެންމީހުންނަށް، ގަދަދައްކާ މީހަކީ ފޮނުވާ މާލެ 4.1.40.6

އެމީހަކާއި އެކު  ފުލުހުންގެ މީހަކު ހެއްނަމަމީ ކުރެވޭ ޤަބޫލު ދީފާނެކަމަށް

އަދި މީގެއިތުރަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި އެކުގައި ދާ އޮފިސަރގެ . ދާންޖެހޭނެއެވެ

 .ލޯމަތިން ފަޚާނާއަށް މެނުވީ ގެއްލުނަ ދިގެއް ނުވާނެއެވެ

ބަންދުގައިވާ މީހާ ބޯޓަށް އެރުމުގެ ކުރިން، ހަތިޔާރެއްގެ ގާތުގައި އެހެންމީހަކަށް ނުވަތަ  4.1.40.7

ލުމެއްދީފާނެ ފަދަ އެއްޗެއް ގެންގުޅޭތޯ ހަށިގަނޑާއި ފޮށި ޗެކުކުރުމަކީ އަމިއްލައަށް ގެއް

 . އެކެވެޒިއްމާގެ ފުލުހު

ލު އަމަ ގޮތަށް ޤަވާއިދުގައިވާ ޢާންމު ފުލުހުންގެ ފޮނުވުމުގައި ފޮނުވޭމީހުން މާލެއަށް 4.1.40.8

 .ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 

  މާލެއަށް ފޮނުވާ ސާމާނު 4.1.41

  .ރަނގަޅުގޮތްތައް ބުނެދިނުންމާލެއަށް ތަކެތި ފޮނުވާނެ އެންމެ 

  .މާލެއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވަންޖެހޭނީ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށެވެ 4.1.41.1

ތަކާއި ތަކެތި، ފޮނުވަންޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް ލިޔެކިއުން ހުރިހާ ގުޅޭ މައްސަލައާއި 4.1.41.2

 .ރު މުވައްޒަފެއްގެ ހަވާލުގައެވެނުވަތަ ސަރުކާ ފުލުހެއްގެބަންދުކޮށް 
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 ކުރާއިރުހަވާލު  އެމީހަކާއި ތަކެތި ނުވަތަ ލިޔެކިއުންތައް ހަވާލުކުރާ މީހަކާއި އެހެން 4.1.41.3

 .ކުރާނީއެވެއާއި ހަވާލުކުރުމަށް އެދި ލިޔުމަކުން ހަވާލުއޭރިއާކޮމާންޑު

ށް އިދާރީ ހިގާ މިކަމަށް 4.1.41.4  ސްޓޭޝަނެއްގެ ޕޮލިސް އެރަށެއްގެ ޚަރަދުކުރާނީ ޚަރަދުތަކަ

 .އިންނެވެ ޕެޓީކޭސް

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ  ތަފްސީލްތައް އޭރިއާކޮމާންޑަށް ތަކެތީގެ ފޮނުވާ މާލެއަށް 4.1.41.5

ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު  ވަންޖެހޭ ތަކެތިފޮނު ބެހޭގޮތުން ކަންތައްތަކާއި އެކިއެކި 4.1.41.6

 އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތަކާއިހަވާލްކުރުމަށް އަންގައި  އޭރިއާކޮމާންޑު އާއި

 .ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

އަދި  ،ބަގުރާ ،ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާ އެއްޗެއް އެއްވެސް ،އޮރިޔާން ކާޑު، ފިލްމު އޮރިޔާން 4.1.41.7

ފައިސާ ފަދަ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފޮނުވާތަކެތި ފޮނުވަންވާނީ ރަނގަޅަށް 

 .އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ އޭރިއާކޮމާންޑަށްލުގައި ބަންދުކުރުމަށްފަހު އޮފިސަރެއްގެ ހަވާ

 ތުހުމަތު މައްސަލައިގައި، ފޮނުވާއިރު ކޯޓަށް އްސަލަތައްމަ ފަދަ ބެލުން ފިލްމު އޮރިޔާން 4.1.41.8

ބަޔާނާއި، ހެކިވެރިންގެ ބަޔާނާއި، އަދި މުހިންމު ލިޔެކިއުންތައް  ފަރާތުގެ ކުރެވޭ

 .ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ބޭރުގައި ތަފްސީލް ލިޔެފައި ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 

  ބަންދުގައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުން 4.1.42

 .ދޫކޮށްލާއިރު އެކަން އޮށްނަ އުސޫލެއްގެ މަތިން ދޫކޮށްލުންހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުން   

  .ލިޔުމަކުން އެންގުމުންނެވެ އޭރިއާކޮމާންޑުންބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށްލާނީ  4.1.42.1

 .ދޫކޮށްލެވިދޭނެއެވެ ގުޅިގެން އޮފީހާއި ރަށު ފަރާތްތައް ގޭބަންދުކުރެވިފައިވާ 4.1.42.2

 ގަޑިއިރުތެރޭގައި 12 ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މީހަކު އެއްވެސް ބަންދުކޮށްފައިވާ 4.1.42.3

 .އަންގަންވާނެއެވެ އޭރިއާކޮމާންޑަށް

 ހަވާލުވިކަމަށް، ހަވާލުކޮށް ބެލެނިވެރިއަކާ އަންގައި ބެލެނިވެރިންނަށް 4.1.42.4

ރިޔާގެ ފުރިހަމަ މިގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުގައި ހަވާލުވި ބެލެނިވެ .ވަންވާނެއެވެސޮއިކުރު

 .ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ނަގަ

 

   ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާމީހަކު ގޭބަންދަށް ބަދަލްކުރުން 4.1.43

 ކުރާނެގޮތް ބުނެދިނުންއަމަލުސްޓޭޝަނުން ގޭބަންދަށް ދޫކުރާއިރު 

ން ގެއަށް ބަދަލުކުރާނަމަ، ބަދަލުކުރާކަމުގެ ސްޓޭޝަނު ށްބަންދުގައިވާ އެއްވެސް މީހަކަ 4.1.43.1

 .ފުރުމަށްފަހު އެމީހާ ލައްވާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެލިޔުންތައް 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  238  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ޗިޓްތައް ބަދަލުކުރާނަމަ ގެއަށް ސްޓޭޝަނުން މީހަކު އެއްވެސް ބަންދުކޮށްފައިވާ 4.1.43.2

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ އޭރިއާކޮމާންޑުގެ

 އިނަގަ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ބެލެނިވެރިޔާގެ ހަވާލުވި ކުރުމުގައި އަމަލު މިގޮތަށް 4.1.43.3

 .ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ

 

   ގެއްލިގެން ހޯދާ ތަކެތި 4.1.44

 ކުރާނެގޮތް ބުނެދިނުންއަމަލުމޫދުކައިރިންނާއި މޫދު އަޑިން ގެއްލިގެން ހޯދާ ތަކެއްޗާއި ބެހޭގޮތުން 

މޫދުން ނުވަތަ ގޮޑުދޮށުން ފެންނަ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް  4.1.44.1

 .އެގޭނެނަމަ ހަވާލުކުރައްވާނެއެވެ

 ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރަށް މަޢުލޫމާތު ބެހޭ އެއެއްޗަކާއި، ނޭގޭނަމަ ވެރިފަރާތް އެއެއްޗެއްގެ 4.1.44.2

 .އެޑްމިންއަށް ފޮނުވާނީއެވެ އޭރިއާކޮމާންޑުއެންގުމަށްފަހު 

 ފެންނައެއްޗެއް އޮތްވާ ލައްގާފައި ގޮޑުދޮށަށް ނުވަތަ އޮޔާދަނިކޮށް މޫދުގައި 4.1.44.3

 .ދޭންޖެހޭނެއެވެ ސަމާލުކަން ންޓަކަށްޕޮއި މިވާ ތިރީގައި ންފުލުހު ދެނެގަތުމުގައި

ވެސް ވެރިފަރާތް އެއްޗެއް ހުރިހާ ގެންނަ ސްޓޭޝަނަށް ފެނިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން 4.1.44.4

 .ދެނަގަނެވޭތޯ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ

 ކަމަށް ގެއްލިފައިވާ ނަގައި ލިސްޓެއް އެތަކެތީގެ، ހަލާކުނުކޮށް ތަކެތި، ބެލުމަށްފަހު ތަކެތި 4.1.44.5

 އެއެތި ނަމަ ވަނިކޮށް ލައްވެފައި ނުވަތަ އޮޔާދަނިކޮށް ފެނުނީ އެއެއްޗެއް، އެއްޗެއްނަމަ

 .ވެވާނެއެ ފޮނުވަން މާލެ

 އެންގުމަށް އެކަން އެމީހަކަށް އެއްޗެއްނަމަ ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް އެރަށުގެ އެއެއްޗަކީ 4.1.44.6

 .އަދި ހަވާލުވިކަމުގެ ސޮއި ކުރުވަންޖެހޭނެއެވެ .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ އެމީހަކާއި ފަހު

ގަޑިއިރުތެރޭ  24އެއެއްޗެއް ފެންނަތާ  އޭރިއާކޮމާންޑަށް ވެރިފަރާތްނޭގޭނަމަ އެއެއްޗެއް 4.1.44.7

 .އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

ފަސޭހައިން  ،ނުރައްކާތެރިއެއްޗެއް ،ދިރޭއެއްޗެއް އެއްޗަކީ ގެނެވޭ ހޮވައިގެން 4.1.44.8

އެންގުމަށްފަހު  އޭރިއާކޮމާންޑަށްކުވާ އެއްޗެއް ނަމަ އަވަހަށް ހަލާ ނުވަތަ ތެޅޭއެއްޗެއް

 .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީއެވެ
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  މައްސަލައަކާއި ބެހޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުން 4.1.45

  .މައްސަލައެއް ހުށައެޅިއްޖެނަމަ އެމައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުން

 އަތޮޅު އޮފީސް ރަށުއޮފީސް 4.1.45.1

ޅު އޮފީހުން މީހަކު ރަށުއޮފީހުން ނުވަތަ އަތޮ އެއްވެސްމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން  4.1.45.1.1

ނުވަތަ ތަހުޤީޤް ކުރާ ފަރާތުން  އިންޗާރޖްސުވާލުކޮށްފިނަމަ ސްޓޭޝަން 

 .ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެއެވެ

ދާ މައްސަލައެއްނަމަ އެކަން އެގޭ ގޮތަށް ށްކުރިއަ މިހާރު އެމައްސަލައަކީ 4.1.45.1.2

 .މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެރަށުއޮފީހަށް ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފީހަށް 

ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާ ފައިސާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު  ޕްރޮސެކިއުޓާ 4.1.45.1.3

ރަށު / އަތޮޅު އޮފީސް  އެމައްސަލައެއް ގޮއްސައޮތް ހިސާބެއްސުވާލުކޮށްފިނަމަ 

 .ގާނީއެވެންއޮފީހަށް އަ

 

 މީޑިއާ 4.1.45.2

 ޕޮލިސް ސީދާ ގުރޫޕަކުން ނުވަތަ މީހަކު  އެއް،ޖަމިއްޔާ މީޑިއާ އެއްވެސް 4.1.45.2.1

ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރަށް ނުވަތަ  ގުޅައިފިނަމަ ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ސްޓޭޝަނަށް

 .އެފަރާތުގެ ލަފާގެ މަތީން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ އަށް ގުޅާ އޭރިއާކޮމާންޑަށް

އޮފިސަރަކަށް  އޭރިއާކޮމާންޑުގެހުއްދައާއި ނުލައި އެއްވެސް  އޭރިއާކޮމާންޑުގެ 4.1.45.2.2

އަދި . އެއްވެސް ކަމަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުދެވޭނެއެވެ ޑުގެއޭރިއާކޮމާން

ހުއްދަދީފައި ވާ މިނަވަރަށް  އޭރިއާކޮމާންޑުންއޮފިސަރަށް ދެވޭނީ  ،ހަމައެހެންމެ

 .މަޢުލޫމާތެވެ

އި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެއްމައްސަލައަކާ ދެވަނަފަހަރަށް މީޑިއާއިން 4.1.45.2.3

 .ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ  އޭރިއާކޮމާންޑުގެ ކުރިން ގުޅާނަމަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ

  

  ރައްޔިތުން 4.1.45.3

 ސުވާލުކުރާނަމަ އޮފިސަރަކާއި ތަކުރާރުކޮށް މެދު މައްސަލައަކާއި މީހަކު އެއްވެސް 4.1.45.3.1

 .އަންގާށެވެ ހުށައެޅުމަށް ލިޔުމަކުން އެދި އެކަމަށް

ސިޓީއަށް ން ފޮނުވާ އާއްމުސްގެ ކަމަކާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޕޮލި 4.1.45.3.2

 .އެކެވެޒިއްމާއެޑްމިނިސްޓެރޭޝަންގެ   އޭރިއާކޮމާންޑު ޖަވާބު ދިނުމަކީ
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 ންރަސްމީ ކަންތަށްތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވު 4.1.46

  .ރަސްމީ މަޢުލޫމާތު ތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޖަވާބު ދާރީވާނެގޮތް ބުނެދިނުން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް  އޭރިއާކޮމާންޑު ޕޮލިސް އޮފިސަރެއްގެ ބަޔާންނެގުމުގައި 4.1.46.1

 .އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ

 ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން އެހެން ގެސާރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މައްސަލައަކާއި 4.1.46.2

ސް ވެސް ޕޮލިނަމަ އެހެން. ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ، ވެއްޖެނަމަ ބޭނުން މަޢުލޫމާތު

ހައްޔަރުކުރުމުގައި މި  ،އަމިއްލަ ތަކެތި ޗެކުކުރުމާއި ،އޮފިސަރެއްގެ ބަޔާންނެގުމާއި

މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ރަސްމީގޮތުން ލިޔުމަކުން . ޤަވާއިދަށް ތަބާވާކަން ނުޖެހޭނެއެވެ

 .އެންގުމުންނެވެ

ހެން އެ ސަރުކާރުގެ، އޮފިސަރެއް ސްޓޭޝަންއެއްގެ ޕޮލިސް ރީޖަނަލް އެއްވެސް 4.1.46.3

 .އެޑްމިން މެދުވެރިކޮށެވެ އޭރިއާކޮމާންޑުހޭނީ އިދާރާއަކުން އެދޭ މަޢުލޫމާތެއް ދޭންޖެ

 

  ޚާޝިރުނުވާ ހާލަތްތައް އިންޗާރޖްސްޓޭޝަން  4.1.47

  .ކުރާނެގޮތް ބުނެދިނުން ނުވާ ހާލަތްތަކުގައި ކަންތައް ޚާޟިރުސްޓޭޝަން އިންޗާޖު ނެތް ނުވަތަ 

އަދާކުރާނީ ޒިއްމާސްޓޭޝަން އިންޗާޖު ނެތް ހާލަތެއްގައި ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ  4.1.47.1

  .އެކަންހަވާލުކޮށްފައި ހުރިފަރާތް ނުވަތަ އެންމެ ސީނިއަރ އޮފިސަރެވެ

ކުވާތައް ލިބުމުން އެކަމާއި ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން ސްޓޭޝަން އިންޗާޖަށް ގުޅައި ޝަ 4.1.47.2

 .އެފަރާތުން އަންގާ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރާނީއެވެ

މަ އޮޅުމެއް އެއްވެސް ގުޅިގެން ކަމަކާއި ފުލުހުންގެ 4.1.47.3 ންވެސް ފުލުހު ހުރިހާ އަރާނަ

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަންގައިގެން އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނެއެވެ އޭރިއާކޮމާންޑު
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ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  241  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑް
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  އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑް
  

އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑަކީ، މާލެއަކީ ސަލާމަތްތެރި ރައްކާތެރި ތަނަކަށް 
ކުރުމާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހެދުމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް 

ކުށްމަދުކޮށް އަމަން ޤާއިމްކުރުމަށް ޙާއްޞަ އޮޕަރޭންތައް ހިންގުމަށް އުފައްދާފައިވާ 
 .ކޮމާންޑެކެވެ

 
 :މިކޮމާންޑުގައި ހިމެނެނީ

 
  ޓްރެފިކް ޕޮލިސް؛  .1
 ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް؛  .2
  ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓް؛  .3
  ޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް؛ޕޮލިސް ކަސްޓޯ  .4
  .މެރިން ޕޮލިސް  .5
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  ޓްރެފިކް ޕޮލިހުގެ ޕްރޮސީޖަރ
 

 

 

  ތަޢާރަފް 
 މަގުތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެއްގޮތަށް ތަޞައްވުރާއި ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް    

 ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤަވާޢިދާ ޤާނޫނާއި ހެދުމާއި ތަނަކަށް ސަލާމަތްތެރި އަދި އަމާން އެމަގުތަކަކީ

އާއްމުރައްޔިތުންނާއި ސްކޫލްކުދިން ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި  ފުލުހުންނާއި ،އެޅުމާއި

ތެރިން ދަތުރުކުރާ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ރާއްޖެއައް ވަޑައިންނަވާ ބޭރުޤައުމުތަކުގެ ޢިއްޒަތް ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި

ސަރުކާރުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތް ތަކުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ އެކިއެކި ޙަފްލާތަކުގެ  ،ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި

  . މަގުމަތީގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމެވެ
 

 ބަޔާންކުރެވުނު މަތީގައި މަޤްޞަދަކީ މައިގަނޑު އޮތުމުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ޕޮލިސް ޓްރެފިކް

މަގުމަތީގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ، މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުން މިމަސައްކަތްތައް މަގުފަހިކުރުމަށް ވީހިނދު ކަންތައްތަކަށް

ދު ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު ނެގުމަށާއި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެ

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، މަގުމަތީގައި ހިނގާއެކްސިޑެންޓް މައްސަލަތައް ތަޚްޤީޤުކުރުމަށާއި، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ 

އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށާއި، ފުލުހުންނާއި އާއްމު ރައްޔިތުން މަގުމަތީގެ ޓްރެފިކު ޤަވާޢިދުތަކަށް 

މިޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ވަކި ، މަގުމަތީގެ އާއްމު ޓްރެފިކް ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށްހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި އަދި 

 އެކުގައި ޔުނިޓުތަކެއް މިހުރިހާ ގެންދެވޭނީ ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ. އުފައްދާފައެވެ ޔުނިޓުތަކެއްވަނީ

  . ކޮށްގެންނެވެ މަސައްކަތް
  

  ތަޞައްވުރު 
 އެއްގޮތްވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ތަޞައްވުރާއި ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް    

  .ދިނުމެވެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ޚިދުމަތްތައް މިޑިޕާޓުމަންޓުންދޭ މަތިން ގޮތުގެ

  

  މަޤްޞަދު 
 ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މައްސަަލަތަކުގައި މަޤްޞަދަކީ ޓްރެފިކް މައިގަނޑު ޕޮލިހުގެ ޓްރެފިކް    

 ،ހެދުމާއި ތަނަކަށް ސަލާމަތްތެރި އަދި އަމާން އެމަގުތަކަކީ މަގުތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެއްގޮތަށް ތަޞައްވުރާއި

 ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤަވާޢިދާ އަދި ޤާނޫނާއި މާލޭގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓް މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤްކުރުމާއި އަދި

  .ކުރުމެވެ ހޭލުންތެރި ސަލާމަތްތެރިކަމަށް މަގުމަތީގެ ފުލުހުންނާއި އާއްމުން، އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ
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 ޔުނިޓް ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް  .1

 ކުރަންޖެހޭ ދުވަހަށް ދުވަހުން މިޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިދާރީގޮތުން މަސައްކަތަކީ މައިގަނޑުމިޔުނިޓްގެ 

 ޔައުމިއްޔާ ދުވަހަށް ދުވަހުން، ބެލެހެއްޓުމާއި މަސައްކަތްތަކަކީ ހާޟިރީ ކުރެވޭނެ މިޔުނިޓުން މިގޮތުން. ކުރުމެވެ މަސައްކަތް

 ސެކްޝަނަށް، ބެލެހެއްޓުމާއި އިންވެންޓްރީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ، ފޮނުވުމާއި ތަކެތި ފަދަ ނޯޓު ފޮނުވަންޖެހޭ، ލިޔުމާއި، ހޯދުމާއި

، ފޮނުވުމާއި މަހަށް މަހުން ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ރިސޯރސް ހިއުމަން، ހޯދުމާއި ތަކެތި ބޭނުންވާ

 ލިބޭ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް، ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ގުޅިގެން ވެލްފެއަރއާއި ފުންގެމުވައްޒަ

  .ހިމެނެއެވެ ބެލެހެއްޓުން ފައިލްކޮށް ލިޔެެކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ ތަކެތި ލިޔެކިޔުމާއި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރެވެމުން ދާނީ ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަންމީގެ އިތުރުން 

 .ނެވެޔުނިޓްގެ ދަށުން

   ސެކްޝަން ޓްރޭނިންގް  1.1

 ކޮންސެޕްޓް ޕޮލިސީސްތަކަށް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މަޤްޞަދަކީ ސެކްޝަންގެ މި

 ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓިޖިކް ޕޮލިހާއި ޓްރެފިކް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިސަރޗް، އެކުލަވާލުމާއި

 ގުޅުންހުރި ވުޒާރާއާއި ކުރުމާއިބެހޭ ދަތުރު ފަތުރު އެއްގަމުގެ އެވަގުތު ފަރާތުން ސެކްޝަނުގެ އަދި، ހުށަހެޅުމާއި

 ބަދަލު ގުޅޭގޮތުން ޒަމާނާ ރިސަރޗްތަކާއި ޕޮލިހުގެ ޓްރެފިކް އަދި މިސަރވިސްއާއި މުއައްސަސާތަކާއި އެހެން

  . ހިމެނެއެވެ އަދާކުރުން ރޯލު ގެނައުމުގެ
 

  ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސީޖަރ

   މޮނިޓަރކުރުން 1.1.1

 ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެންމެން ހަރަކާތްތެރިވާ ތެރޭގައި ނިޒާމްގެ ދަތުރުފަތުގެ އެއްގަމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ބެލުމަށްޓަކައި އެއްގޮތަށްތޯ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނާއި ދަތުރުފަތުރާއިބެހޭ އެއްގަމު ދަނީ
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 މުވައްޒަފުންނާއި އެކި ޔުނިޓްތަކުގެ ޕޮލިހުގެ ޓްރެފިކް ޚާއްޞަކޮށް އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި ހުރިހާ ސަރވިސްގެ

 ބޭނުންކުރާ މަގުމަތި އަދި. ކުރުމެވެ މޮނިޓަރ ގޮސް އެމާހައުލުތަކަށް މުވައްޒަފުން މިޔުނިޓްގެ ގުޅިގެން

  . ބެލުމެވެ މިންވަރު ހޭލުންތެރިވެފައިހުރި ޤަވާޢިދުތަކަށް އެމީހުން، ސުވާލުކޮށް ފަރާތްތަކާއި

 މޮނީޓަރކޮށް މަސައްކަތްތައް ފުލުހުންގެ ހަރަކާތްތެރިވާ ޓްރެފިކް ކަންތައްތަކުގައި މަގުމަތީގައި

 އިޞްލާޙްކުރުމަށް އްތައްއެކަންތަ އަދި، ފާހަގަކޮށް ކަންތައްތައް ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދާ ބެލުމަށްފަހު

  .މޮނިޓަރކޮށް ބަލަންވާނެއެވެ ބަދަލު އަންނަ މިންވަރާއި އިޞްލާޙްގެންނަ. ފުރުޞަތުދޭންވާނެއެވެ

 ހިނގުން އެކްސިޑެންޓްތައް ސަބަބުތަކާއި ދިމާވާ ޚީލާފުވާން ޤަވާޢިދާ ޓްރެފިކް މީހުން މަގުމަތީގައި

 ޓްރެފިކް އަދި އެކްސިޑެންޓާއި ހިނގާ، ދެނެގަތުމަށްފަހު ހޯދާ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނޭ މަދުކުރުމަށްޓަކައި

  . ކުރުމެވެ މަސައްކަތް މަދުކުރުމަށް މީހުން ވައިލޭޓްވާ
 

 މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 1.1.2

 ގެންނަމުންދާ ހިންގުމަށް ސަރުކާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޕޮލިހުގެ ޓްރެފިކް

 ޤާނޫނާއި ކުރުވުމާއި އަހުލުވެރި މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެހާ ކުރެވޭ ތަރައްޤީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަދަލުތަކާއި

 ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ހެދުމަށްޓަކައި ބަޔަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް

  .ހިންގަންވާނެއެވެ

 ދޭބަޔަކަށް ސަމާލުކަމެއް މަގުމައްޗަށް މުވައްޒަފުންނަކީ ހުރިހާ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

ހިތާ  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ޤަވާޢިދަށް އަދި ޤާނޫނަށާއި ދަތުރުފަތުރާއިބެހޭ އެއްގަމު ޚާއްޞަކޮށް ވަކިން އަދި ހެދުމަށާއި

  .  ހެދުމެވެ ބަޔަކަށް

 ރާވާ ގްރާމްތައްޕްރޮ ގުޅިގެން އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

  .ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އެކި ޕްރޮގުރާމްތަކަށް އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ހިންގާ އަދި ހިންގުމާއި

  . ހިންގުމެވެ ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަފާތު ގުޅިގެން ޖާމާޢަތްތަކާއި ޖަމިއްޔާ އަމިއްލަ އަދި ސަރުކާރާއި
 

 މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުވުން 1.1.3

 ވަކިން އަދި ހެދުމަށާއި މީހަކަށް ސަމާލުކަންދޭ މަގުމައްޗަށް ކޮންމެ މީހަކީ ހަރަކާތްތެރިވާ މަގުމަތީގައި

  .  ހެދުމެވެ މީހަކަށް ހިތާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ޤަވާޢިދަށް އަދި ޤާނޫނަށާއި ދަތުރުފަތުރާއިބެހޭ އެއްގަމު ޚާއްޞަކޮށް

 ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ގުޅިގެން ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއިއެކިއެކި  ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

  .ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ހިންގާ އަދި ހިންގުމާއި

 ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި މުޖުތަމައު ގުޅިގެން ޖާމާޢަތްތަކާއި ޖަމިއްޔާ އަމިއްލަ އަދި ސަރުކާރާއި

  .ހިންގުމެވެ ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތުތަފާ
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  ޓްރެފިކް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް .2
 

  ތަޢާރަފް 
 

 އެކްސިޑެންޓް މައްސަލަތައް ހިނގާ މަގުމަތީގައި މަޤްޞަދަކީ ބޮޑު އެންމެ އޮތުމުގެ މިޔުނިޓް އުފެދިފައި

 އަދި ފޮނުވުމާއި އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ މައްސަލަތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ދައުވާކުރާ ،ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި އަވަހަށްބަލައި

ރިޕޯރޓް  ޙާލަތުގައި ދޫކުރަންޖެހޭ ރިޕޯރޓް ޕޮލިސް ބޭނުންމަށް އިންޝުއަރެންސްގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެކްސިޑެންޓް

 .ދޫކުރުމެވެ
        

 

  ޓްރެފިކް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް

  ހުށަހެޅުން   މައްސަލަ 2.1

 ސަރވިސްއަށް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ހުށަހެޅޭނީ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް މިޔުނިޓަށް

 މައްސަލައެއް މިޔުނިޓަށް. މަތިންނެވެ އުސޫލުތަކުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ އަދި މައްސަލައާއި

 ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އެޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އެމައްސަލައެއް، ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ

  .އެންޓްރީކުރަންވާނެއެވެ ޑާޓާބޭސްއަށް
 

  އެކްސިޑެންޓް ސީނަށް ދިއުން 2.2

 އެތަނަށް ސީނެއްނަމަ ވަރުގެ ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިންވެސްޓިގޭޓަރެއް އެއީ ބާވަތުން އެކްސިޑެންޓެއްގެ

 ލިބިދާނެ ސީނަށް އެކްސިޑެންޓް އަދި .ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ އިންވެސްޓިގޭޓަރެއް ބަލާ އެކްސިޑެންޓް މައްސަލަ

 މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންވާ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް މައްސަލަ ރައްކާތެރިކޮށް ސީން އެކްސިޑެންޓް، ގެއްލުމަކުން

 .ނަގަންވާނެއެވެ އިންވެސްޓިގޭޓަރަކު ޙާޞިރުވާ އެތަނަށް

 ޑިޕާރޓްމަޓަށް ފޮރެންސިކްއެމައްސަލަ  ކުޑަ އެކްސިޑެންޓެއްނަމަ އެއީ ބާވަތުން އެކްސިޑެންޓްގެ

 ބާވަތުން އެކްސިޑެންޓުގެ. އެއްކުރާނީއެވެ މަޢުލޫމާތުތައް އެކްސިޑެންޓްގެ ފޮޓޯނެގުމަށްފަހު ލިއޭޒްނުކޮށް

 އެޑިޕާޓުމަންޓަށް ފެންނަނަމަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ލިއޭޒް ޑިޕާރޓްމަންޓާ ފޮރެންސިކް އެއެކްސިޑެންޓަކީ

 . ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ ކުރިއަށް އެޑިޕާރޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް އެއްކުރުމުގެ އެވިޑެންސް ލިއޭޒްކޮށް

 މައްސަލަ ޙަވާލުކުރުން 2.3

 އެޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އެމައްސަލައެއް، ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް މިޔުނިޓަށް

 ދަންނަވަން ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ވެރިއަކަށް ޙަވާލުވެހުރި ހިންގުމާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް ލަސްނުކޮށް

 މިޑިޕާރޓްމަންޓްގައި އެމަސައްކަތްކުރާނީ މައްސަލައެއްނަމަ ހުށަހެޅުނު ލިޔުމުން އެއީ. ވާނެއެވެ

 މުވައްޒަފަކު ލިބުނު މަޢުލޫމާތު އެޝަކުވާއެއްގެ ނޫންނަމަ .ޔުނިޓުންނެވެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ

  .އަންގަންވާނެއެވެ ވެރިއަކަށް ރޓްމަންޓުގެޑިޕާ
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 ޙަވާލުވެހުރި ހިންގުމާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް ޝަކުވާތައް ނުވަތަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މިޔުނިޓަށް

 ބަލައި އެޝަކުވާތައް ނުވަތަ އެމައްސަލަތައް، ދެންނެވުމުން ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ވެރިއަކަށް

، ކަނޑައެޅުމުން ފަރާތެއް ކުރާނެ ތަޙްޤީޤު .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ އޭނާ ފަރާތެއް ތަޙްޤީޤުކުރާނެ

 ލިޔުމުން ކަނޑައެޅުއްވި ފަރާތާއި ބެލުމަށް އެޝަކުވާތައް ނުވަތަ އެމައްސަލަތައް ޔުނިޓުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 ޔުނިޓުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މިކަންކުރާނީ. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

  .ކަނޑައަޅާފަރާތަކުންނެވެ
   

  ކުރުން ތަޙްޤީޤު 2.4

 ތަޙްޤީޤުކޮށް އަވަހަކަށް ވީއެންމެ ޝަކުވާތައް ނުވަތަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މިޔުނިޓަށް

 އެކަން ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި ޙަޤީޤަތަށް ޝަކުވާގެ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ހުށަހެޅިފައި އަދި. ނިންމަންވާނެއެވެ

 ހަމަހަމަކަމާއި މަތީދަރަޖައަކަށް އެންމެ ތަންދޭ ޤާބިލިއްޔަތު ލަޔާޤަތާއި ފަރާތެއްގެ ހަވާލުކުރެވޭ ބެލުމަށް

  .ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތް އިންސާފުން

އަދި  ޤަރީނާ، ހެއްކާއި ހޯދަންޖެހޭ، ބެލުމުގައި ޝަކުވާތައް ނުވަތަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ޔުނިޓަށް މި

. ފަރާތުންނެވެ ޙަވާލުކުރެވޭ ބެލުމަށް އެމައްސަލައެއް ކުރާނީ ދިރާސާތައް ހޯދުންދަކާއި އެންމެހާ ގުޅޭ މައްސަލާއާ

 ބޭނުންވާ ތަޙްޤީޤަށް ލަފަޔާއިއެކު ވެރިންގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ކުރުމުގައި ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެވުނު އަދި

  . ޒިންމާއެކެވެ ތުގެތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާ ކުރުމަކީ މަސައްކަތް ހަމަޖައްސަން ހުރިހާކަމެއް

  ގޮތް ނިންމުން  2.5

   .ޢަމަލުކުރެވެއެވެ ދެގޮތަކަށް، ގޮތްނިންމުމުގައި މައްސަލަތަކަށް ހުށަހެޅޭ ޔުނިޓަށް މި

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ދައުވާއެއް ނެތްނަމަ ނުވަތަ  2.5.1

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް އެމައްސަލައަކީ އެއްވެސް ހަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް 

ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ސާބިތު ކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި 

 ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން އެމައްސަލަ، ނުވާނަމަ މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި

މިފަދަ މައްސަލަތައް . ންނަވާނީއެވެވެރިއަކަށް ދަ ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި

އިތުރުފިޔަވަޅު ނާޅައި ، ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ވެރިއަކަށް ދެންނެވުމުން ޑިޕާރޓްމަންޓް

 މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ބޭއްވުމަށް

ނަށް ބަލާފައި މައްސަލަ ކޯޓަށް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ކުޑަ ބޮޑުމި. ނިންމިދާނެއެވެ

  .ފޮނުވުމަށްވެސް ނިންމިދާނެއެވެ

  ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވާނޭ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ،މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު 2.5.2

  . ލިޔުންތަކާއެކު މައްސަލަ ފޮނުވާނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށެވެ
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  ފިޔަވަޅު އެޅުން  2.6

 ބޭނުންވާ ބަދަލުހޯދަން އެމައްސަލައިގައި، ނިންމައިފިނަމަ އަޅަން ފިޔަވަޅު މައްސަލައަކަށް އެއްވެސް

 އަދި. އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން ފަރާތުން ތަޙްޤީޤުކުރި ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ފަރާތަށް

   . ހިމަނަންވާނެއެވެ ބައިގައި ފައިލްކުރާ މައްސަލައިގެ ކޮޕީ އެލިޔުމުގެ

 ކުރުން މައްސަލަ ފައިލް 2.7

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ދަޢުވާއެއް ނެތްނަމަ ނުވަތަ  2.7.1

ޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ޙައެމައްސަލައަކީ އެއްވެސް 

 ،ކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ސާބިތު 

ނުވަތަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން ކުރިއަށް  ނާޅައި މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށް ވަޅުޔައިތުރުފި

 . ފައިލް ކުރެވިދާނެއެވެ ނިންމާ ގެންދާގޮތަށް ބޭއްވުމަށް

 ވާނޭޝަރީޢަތަށް ބޭނުން މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ،ކުރުމަށްފަހު ޤީޤުމައްސަލަ ތަޙް 2.7.2

 ކުރުމަށްޓަކައިފައިލްލިޔުންތައް ނެގުމަށްފަހު، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް 

 . ކަށް ފޮނުވާނީނެވެއާރ ނުވަތަ އެކަމަކަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ތަނަ.ސީ.ބީ

  

  ޓްރެފިކް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ޔުނިޓް .3
 

  ތަޢާރަފް

 ސެކްޝަނުގެ އެހީގައި ޓޯވ ސެކްޝަނާއި އަދި ޕެޓްރޯލް ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު މިޔުނިޓުގެ

 ،ހޯދައި ޚިލާފުވޭތޯ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި ފަރާތްތައް ބޭނުންކުރާ މަގުތައް އަދި ބެލެހެއްޓުމާއި ޕެޓްރޯލްކޮށް މަގުމަތި

މަގުމަތީގައި ، ހިންގުމާއި ރާވާ އޮޕަރޭޝަންތައް ތަފާތު ،ފޯރުވައިދިނުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ އެކްސިޑެންޓްތަކަށް

މަގުމަތި  މުނާސަބަތުތަކަށް އެކިއެކި އަދި ނެގުމާއި މުދާ އުޅަނދާއި އެއްގަމު ހުންނަ ބަހައްޓާފައި ޚިލާފަށް ޤަވާއިދާ

  . އެހީތެރިވެދިނުމެވެ ޙާލަތުގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ
  

 

. މައްޗަށެވެ ސެކްޝަނުގެ 02 އެކްލެވިގެންވަނީ ޔުނިޓް އެންފޯސްމަންޓް ލޯ ޓްރެފިކް

 :މިސެކްޝަންތަކަކީ

     

  .ސެކްޝަން ޓޯވް 3.1

 .އޮޕަރޭޝަން ސެކްޝަން 3.2
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 ޓޯވް ސެކްޝަން  3.1

 ވަނަ 12 ޤަވާޢިދުގެ އާއްމު ހަދާފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ފުލުހުންގެ މަޤްޞަދަކީ ސެކްޝަންގެ މި

 ނެގުމާއި އުޅަނދުތަށް ޕާކުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބަހައްޓާފައިވާ ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ މަގުމަތީގައި ބާބުގައިވާ

 .ނައްތާލުމެވެ އުޅަނދުތައް ޙަވާލުނުވާ ވެރިފަރާތުން އަދި ދޫކުރުމާއި އުޅަނދުފަހަރު ނެގޭ އަދި) ޓޯވކުރުމާއި(

 

  ޓޯވް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސީޖަރ
 

 ޤަވާޢިދާ ޚިލާވުވެފައިވާ އުޅަނދެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުން 3.1.1

 ސަބަބުން ގޮތުގެ ބާއްވާފައިއޮތް އެޅަނދެއް ގުޅާފައި ފަރާތަކުން އެއްވެސް ޔާރޑަށް ޓޯވް ޕޮލިސް

 ވެރިފަރާތަށް އުޅަނދުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އޮޕަރޭޝަނުންގެ ޓްރެފިކް، ލިބިއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު އުނދަގޫވާކަމުގެ

 ޔާރޑުން ޓޯވް މަސައްކަތް ނެގުމުގެ އުޅަނދުތައް ނުނެގޭ މިގޮތަށް އަދި. ނަގާނީނެވެ އުޅަނދު ގުޅައިގެން

 ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރުމުގައި ޕެޓްރޯލް ރަށުތެރޭގައި ވެހިކަލުތައް ޔާރޑްގެ ޓޯވް އިތުރުން މީގެ. ކުރާނީއެވެ

 ނެގުމުގެ އެއުޅަނދު، ކުރެވިއްޖެނަމަ ފާހަގަ އުޅަނދެއް އޮތް ބާއްވާފައި ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ ވަގުތުތަކުގައި

 .ކުރާނީއެވެ މަސައްކަތް
 

 މަޢުލޫމާތު ނޯޓްކުރުން 3.1.2

 މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ އުޅަނދާ ކުރިން ނަގަންފެށުމުގެ ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ، އުޅަނދު ޤަވާޢިދާ އުޅަނދު

 ވައްތަރާއި ބާވަތާއި، ނަންބަރ ރަޖިސްޓްރީ އުޅަނދުގެ؛ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުގެ ނަގާ މިގޮތުން. ނޯޓްކުރާނީއެވެ

 ނަގާ އުޅަނދު އަދި ޙާލަތު އުޅަނދުގެ، ހިސާބު ހުރި އަވަށާއި ނަމާއި މަގުގެ ހުރިތަނާއި އުޅަނދު، ސިފަތައް

 އުޅަނދު އެ ނުވަތަ އެހީތެރިވި ނެގުމުގައި މަޢުލޫމާތު ފަރާތާއި ނޯޓްކުރި މަޢުލޫމާތުތައް، ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި

  .ވެހިމަނަންވާނެއެ ނަންބަރ ސަރވިސް ނަމާއި ފުލުހުންގެ 2 އިތުރު ބައިވެރިވި އަމަލީގޮތުން ނެގުމުގައި
 

 ފޮޓޯނެގުން 3.1.3

 ގެއްލުމެއް އުޅަނދަށް އަދި ފޮޓޯނަގައި ދިމާލުން ހަތަރު އުޅަނދުގެ ކުރިން ކުރުމުގެ ޓޯވް އުޅަނދު

 .ނެގުމެވެ ފޮޓޯވެސް އެގެއްލުމުގެ ލިބިފައިވާ ނަމަ

 ޓޯވް ކުރުން 3.1.4

 ފޮޓޯ އަދި ނޯޓްކޮށް މަޢުލޫމާތު އުޅަނދުގެ ހުންނަ ބަހައްޓާފައި ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ މަގުމަތީގައި

 އުޅަނދަށް ޓޯވްކުރާ އަދި. ގެންނައުމެވެ ދަށަށް ބެލުމުގެ އުޅަނދު ފުލުހުނެްގެ ޚިލާފުވި ޤަވާޢިދާ، ނެގުމަށްފަހު

 އުޅަނދަށް ޚިލާފުވި ޤަވާޢިދާ ޖަހާނީ، ޖަހާއިރު ވެހިކަލު ޓޯވް ނުވަތަ އަރުވާއިރު އުޅަނދު ޚިލާފުވި ޤަވާޢިދާ

 .ގޮތަށެވެ ނުލިބޭ ގެއްލުމެއް އިތުރު
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  ގެނައުން ޔާރޑަށް ޓޯވް އުޅަނދު ޚިލާފުވި ޤަވާޢިދާ 3.1.5

ތް ބޭލުމުގައި ގެނެސް ޔާރޑަށް ޓޯވް އުޅަނދު ޚިލާފުވި ޤަވާޢިދާ  އިތުރު އުޅަނދަށް ކުރާނީ މަސައްކަ

 އުޅަނދުގެ ޚިލާފުވި ޤަވާޢިދާ ގެނައުމަށްފަހު ޔާރޑަށް ޓޯވް އުޅަނދު އަދި. ނުލިބޭގޮތަށެވެ ގެއްލުމެއް

 .ދޭނީއެވެ ކައުންޓަރަށް އެކު ފޮޓޯއާއި މަޢުލޫމާތުތައް
 

 އޮޕަރޭޝަން ސެކްޝަން  3.2

  ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް

   .ގެންދިއުން ކުރިއަށް ޓްރެފިކް ކަންތައްތައް މަގުމަތީގެ މަތިން ގޮތެއްގެ ހަމަޖެހިފައިވާ 3.2.1

 ޤާނޫނާއި، ޕެޓްރޯލްކޮށް ފައިމަގުގައި ނުވަތަ ސައިކަލު، ވެހިކަލު ސަރަހައްދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 3.2.2

  .މަސައްކަތްކުރުން ދަމަހައްޓަން ޤަވާޢިދު

މީހުން  ޚިލާފުވާ ޤަވާޢިދާ ޓްރެފިކް އަދި ވެހިކަލާއި ހޯދާ ގެއްލިގެން، ކުށްކުރާމީހުންނާއި މަގުތީގައި 3.2.3

 ވައިލޭޝަން އެޅުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު ދޭތެރޭގައި ފަރާތްތަކާއި ޚިލާފުވާ ޤަވާޢިދާ ޓްރެފިކް އަދި. ހޯދުމެވެ

 މަތިން އަންގާގޮތެއްގެ ސެންޓަރުން ކޮމާންޑް މިނޫން ފަރާތްތަކާއިމެދު އަދި ޙަވާލުކުރުމާއި ޔުނިޓާއި

 .އަމަލުކުރުން

 އެހީތެރިކަން ވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމަކަށް ،ފުލުހުން އެހެން ހަރަކާތްތެރިވާ މަގުމަތީގައި 3.2.4

 . ފޯރުކޮށްދިނުން

 މޮނީޓަރކޮށް ބަލާ ފެންވަރަކަށްތޯ އެކަށީގެންވާ ކުރަމުންދަނީ ޓްރެފިކް މަސައްކަތް މަގުމަތީގެ 3.2.5

 .ގެނައުން އިޞްލާޙްތައް ގެންނަންޖެހޭ

 އަމާޒުކޮށްގެން އެކަންތައްތަކަށް ހޯދައި ކަޮންކަމެއްތޯ މުހިއްމީ އެންމެ އެވަގުތަކު މަގުތަކުގައި 3.2.6

 .ދިނުން ފުލުހުންނަށް ހަރަކާތްތެރިވާ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެވަގުތު އިރުޝާދު ގޮތުގެ އަމަލުކުރަންވީ

 ހަދައި ތަނަކަށް އަމާން ރައްކާތެރި އެމަގުތަކަކީ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ މަގުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3.2.7

 .ބެލެހެއްޓުން ޕެޓްރޯލްކޮށް ގޮތުން ދިނުމުގެ

ޓްރެފިކް  މަގުމަތީގައި އަދި ދިނުމާއި ދުއިރުޝާ ދަތުރުކުރެވޭގޮތަށް ފަސޭހައިން ފްލޯ ޓްރެފިކް މަގުމަތީ 3.2.8

 .މަސައްކަތްކުރުން އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ވަތުތަކުގައި ޖޭމްވެފައިވާ

 އެކްސިޑެންޓުތަކަށް ހިނގާ މަގުމަތީގައި ފުލުހުން އަދާކުރާ ދައުރު ފަސްޓްރެސްޕޮންޑަރގެ 3.2.9

 ވަގުތުން އަޅައި ފިޔަވަޅު ފުރަތަމަ އަޅަންޖެހޭ ސީންތަކަށްގޮސް އެކްސިޑެންޓް އަދި އެޓެންޑްވުމާއި

 ޙައްލުކޮށް އެތަނުން ނަގައި މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ އެކްސިޑެންޓެއްނަމަ ކުޑަ ބާވަތުގެ ޙައްލުކުރެވޭ

 .ނިންމުން

 ފެންނަނަމަ މައްސަލައެއްކަމަށް ބާވަތުގެ ނުކުރެވޭ ޙައްލު ވަގުތުން އެކްސިޑެންޓަކީ ހިނގާފައިވާ 3.2.10

 ޙާޟިރުވުމުން އޮފިސަރ އިންވެސްޓިގޭޓިން ޙާޟިރުކުރުވާ އޮފިސަރެއް އިންވެސްޓިގޭޓިން ވަގުތުން
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 އޮފިސަރގެ އިންވެސްޓިގޭޓިން ،ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ސީން މިގޮތުން. އެހީތެރިވުން އެއޮފިސަރަަށް

   .އަމަލުކުރުން މަތިން ލަފާގެ އެފަރާތުގެ ޙާޟިރުވެފައިވާނަމަ ޓީމު ފޮރެންސިކް ލަފަޔާއި

 ނުވަތަ ޖަމިއްޔާ އެކިއެކި ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާއި، އޮފީސްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ 3.2.11

 ޓްރެފިކް ކަންތައްތައް މަގުމަތީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެކިއެކި ކުރިއަށްގެންދާ ރާއްޖޭގައި ،ޖަމާއަތްތަކުން

 .ގެންދިއުން ކުރިއަށް ރާވާ

 ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުންޢިއްޒަތްތެރިން  ވަޑައިގަންނަވާ ރާއްޖެ ބޭރުން ރާއްޖެއިން 3.2.12

   .ގެންދިއުން ކުރިއަށް ރާވާ ޓްރެފިކް ކަންތައްތައް މަގުމަތީގެ

  

 ލައިސަންސް ޔުނިޓް .4
 

  ތަޢާރަފް

އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިލާފުވާ ޤަވާޢިދާ މަގުމަތިން މަޤްޞަދަކީ ސެކްޝަންގެ މި

 ޤަވާޢިދާ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ހެދޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި ދަށުން އެޤާނޫނުގެ އަދި ޤާނޫނާއި ދަތުރުފަތުރާއިބެހޭ އެއްގަމު ގޮތުން

 ކުރެވޭ ޕޮއިންޓް ކެނޑުމާއ އަދި ޓޯވ ލައިސަންސުން ހިފެހެއްޓުމާއި ލައިސަންސް ކުރުމާއި ޖޫރިމަނާ ފަރާތްތައް ޚިލާފުވާ

   .ބެލެހެއްޓުމެވެ މައުލޫމާތު އުޅަނދުތަކުގެ
 

. މައްޗަށެވެ ސެކްޝަނުގެ 02 އެކްލެވިގެންވަނީ ޔުނިޓް އެންފޯސްމަންޓް ލޯ ޓްރެފިކް

   :  މިސެކްޝަންތަކަކީ

  .ސެކްޝަން ވައިލޭޝަން 3.3

 .ސެކްޝަން ފައިނޭންސްް 3.4

 

  ވައިލޭޝަން ސެކްޝަން  4.1

   ވައިލޭޝަން ސެކްޝަން މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސީޖަރ

  

 ލައިސަންސްޚިލާފުވެގެން ގެނެވޭ  ޤަވާޢިދާ ޓްރެފިކް 4.1.1

ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެގެން ގެނެވޭ ލައިސަންސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް އިންފޮމޭޝަން 

 . ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރާނީއެވެ

 ްދޫކުރުނ ސްލިޕް ގުޅިގެން ލައިސަންސާއި 4.1.2

ލައިސަންސް ވެރިފަރާތް ވައިލޭޝަން ސެކްޝަނަށް ޙާޟިރުވުމުން ކުރިކުށާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިސާ 

  . ދެއްކުމަށް ސްލިޕް ދޫކުރާނީއެވެ
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 ކެނޑުން ޕޮއިންޓް ކާރޑުން ލައިސަންސް 4.1.3

ލައިސަންސް ހިފަހައްޓަންޖެހުނު ކުށަކީ ލައިސަންސް ކާރޑުން ޕޮއިންޓް ކަނޑަންޖެހޭ 

   .ސަންސް ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ޕޮއިންޓް ކަނޑާނީއެވެކުށެއްކަމަށްވާނަމަ، ލައި
 

 ްހަވާލުކުރުނ ލައިސަންސް ވެރިފަރާތަށް ލައިސަންސްގެ 4.1.4
 

ކުރިކުށާއި ގުޅިގެން ދައްކައްޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުން ލައިސަންސް ހިފަހައްޓަން ނުޖެހޭ ކުށަކަށްވާނަމަ، 

 .ލައިސަންސް ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލުކުރާނީއެވެ

 ްޙަވާލުނުވާ ލައިސަންސްތައް ނައްތާލުނ 4.1.5

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ވައިލޭޝަން ސެކްޝަނަށް ގެނޭވޭ ލައިސަންސްތައް އޭގެ 

ވެރިފަރާތުން ޙަވާލުނުވާނަމަ، ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން އެލައިސަންސްތައް 

 . ނައްތާލާނީއެވެ

 މަޢުލޫމާތު އެންޓްރީކުރުން އުޅަނދުގެ ޚިލާފުވި ޤަވާޢިދާ 4.1.6
 

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވި އުޅަނދު ޓޯވް ޔާރޑަށް ގެނައުމަށްފަހު، އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް އިންފޮމޭޝަން 

  .އަދި މިމަޢުލޫމާތާއި އެއްކޮށް ފޮޓޯތައްވެސް އަޅާނީއެވެ. ސިސްޓަމަށް އަޅާނީއެވެ
 

 ްއިޢުލާންކުރުނޓޯވް ކުރެވޭ އުޅަނދު ދޫކުރުމާއި އާއްމުކޮށް  4.1.7
 

ފުލުހުން އާއްމު ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމުން ޓޯވްކޮށްގެން 

އަދި ޓޯވް ކުރެވޭ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ނުގެންދާ . ގެނެވޭ އުޅަނދުތައް ދޫކުރާނީ ޕޮލިސް ޓޯވް ޔާރޑުންނެވެ

  .ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރާނީއެވެ 72އުޅަނދުތައް ޓޯވް ކުރެވޭ ވަގުތުން ވެށިގެން 
 

 ނައްތާލުން އުޅަނދުތައް ނުގެންދާ ތެރެއިން ތަކުގެ އުޅަނދު ކުރެވޭ ޓޯވް 4.1.8

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުގެންދާ އުޅަނދުތައް ޓްރާންސްޕޯރޓް  90ޓޯވް ކުރެވޭ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން 

  .ނައްތާލާނީއެވެއޮތޯރިޓީއާއި ގުޅިގެން 

 ް ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަ ކުރެވުނ ޚިލާފު ޤަވާޢިދާ އުޅަނދުން ކުރެވުނު ޓޯވް 4.1.9

ޓޯވް ކުރެވުނު އުޅަނދުން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ފަހަގަ ކުރެވުނުނަމަ އުޅަނދު ދޫނުކޮށް 

އަށް ގެންގޮސް، މައްސަލައާއި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ލިއޭޒްކޮށް މައްސަލަ ކުރި

  .  ގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން އުޅަނދު ދޫކުރާނީއެވެ
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 ްއުޅަނދުތައ ގެނެވޭ ޔާރޑަށް ޓޯވް ނޫންގޮތަކަށް ޓޯކޮށްގެން 4.1.10

ޓޯވްކޮށްގެން ނޫންގޮތަކަށް ޓޯވް ޔާރޑަށް އުޅަނދެއް ގެނެވިއްޖެނަމަ، އެއުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު ޓޯވް 

ޔާރޑުގައި ލޮގުކުރުމަށްފަހު އުޅަނދު ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އުޅަނދު ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 

  .  އުޅަނދު ވެއްދި މައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ސެކްޝަނަކުންނެވެ

 ކްޝަންސެ ފައިނޭންސް 4.2
 

މި ސެކްޝަންގެ މަޤްޞަދަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާއިބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންލޭންޑް ރެވެނިއުއަށް ނުދެއްކޭ ވަގުތުތަކުގައި އާއްމު ، ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި އަދި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް 

  .ޕޮލިސް ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ޙަވާލުކުރުމެވެ
 

 ފައިނޭންސް ސެކްޝަން މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސީޖަރ

   

 ބަލައިގަތުން ފައިސާ 4.2.1

ދަތުރުފަތުރާއިބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި އެއްގަމު 

ފައިސާ، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންލޭންޑް ރެވެނިއުއަށް ނުދެއްކޭ ވަގުތުތަކުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން 

 .ދެއް ދޭނީއެވެފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ފަހު އަދި ފައިސާ ދެއްކިފަރާތަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީ

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން 4.2.2

ޓޯވް އަދި ވައިލޭޝަނާއި ގުޅިގެން ނެގޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންލޭންޑް 

  .ޙަވާލުކުރުމެވެ  ރެވެނިއުއަށް
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  ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްގެ ޕްރޮސީޖަރ
  

  ރަފްތަޢާ

ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި އެއާރޕޯރޓް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކުށްކުރުން ރައްޔިތުންނަށްރައްކާތެރި އަމާން އޮމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި 

މަދުކުރުމަށް ޕެޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކުށުގެވެއްޓަށް ދިޔުމާ ކުށުގެވެށި ތަޙްލީލްކުރުމާއި ކުށްމަދުކުރުމަށް 

ތަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކީ ތަޙްޤީގުކޮށް ޝަރީއަ

  :މިމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ތަންތަނަކީ. ހުށައެޅުމަށްޓަކައި ފޮނުވުމެވެ

  .ސްޓޭޝަން ޕޮލިސް މާފަންނު .1

   .ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން .2

  .ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންވިލިމާލެ  .3

އެތަނަކީ ވަކި . ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޕޯސްޓެކެވެ ކީ ހުޅުމާލެއެއަރޕޯރޓަ( .ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން .4

 .)ވެނޫނެސްޓޭޝަނެއް 

  

  މަސައްކަތްތައް އެޑްމިންގެ ޕޮލިސް ކެޕިޓަލް .1
ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް / ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް އެޑްމިންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އަންގާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި މިސަރވިސްގެ އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީ، ނޯޓްތައް 

އެކަމަކާއި ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ސަރުކާރުގެ އެކި މުވައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތައް އެކަމަކާއި 

މީގެ އިތުރުން ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ . ގުޅޭ ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވުމެވެ

ޕާރޓްމަންޓުން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ޑި

ކެޕިޓަލް ގޮތުން ތިރީގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ . އް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެއެންމެހާ ވަސީލަތްތަ

ގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާނީ ޔޫ.އާރު.ންޓަރ އަދި ޕީމާންޑް ސެކޮ . ން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެވެޕޮލިސް އި

  .ވަކިން، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުން ދާގޮތަށެވެ

  

 ރިޕޯރޓްތައް 1.1

ހެޑް އޮފް ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް އަދި ކޮމާންޑް ސެންޓަރ ގައި  ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް ކެޕިޓަލް

އިންނާއި ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް އެޑްމިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ) އޯ .ޑީ( މަސައްކަތްކުރާ ޑިއުޓީ އޮފިސަރުން 

ރީ ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޙާޟިފުންގެ އްޒަމުވަ
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ޔޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ .އާރ.ސެންޓަރ އަދި ޕީކޮމާންޑް  .ޓަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެއެވެޓްމަންޑިޕާރ

 -:މިގޮތުން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތަކަކީ . ހާޒިރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރާނީ ވަކިންނެވެ މުވައްޡަފުންގެ

 ރީ ރިޕޯރޓްޙާޟި 1.2

 16ނިޔަލަށް ނިންމުމަށްފަހު އެމަހުގެ  ގެ 15ން ފެށޭމަހުގެ  16ޙާޞިރީ ރިޕޯރޓަކީ ނިމުނުމަހުގެ 

މި ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް . ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓެކެވެ

މިރިޕޯރޓްގައި ހިމަނާނީ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމެންޓް، ޑެޕިއުޓީ ހެޑް . ފޮނުވާނީ ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްގެ އެޑްމިންއިންނެވެ

  .ޔޫގައި މަސްއްކަތްކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނެވެ.އާރ.ރޓްމެންޓް އަދި ކޮމާންޑް ސެންޓަރާއި ޕީއޮފް ޑިޕާ
 

 އަހަރީ ރިޕޯރޓް 1.3

އަހަރީ ރިޕޯރޓަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޖެނުއަރީ ން އޮކްޓޯބަރ ގެ ނިޔަލަށް އަދި ނޮވެމްބަރު އަދި 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކަމިޝަނަރސް އޮފީހަށް  5ޑިސެމްބަރު  ނިމުމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 

މިރިޕޯރޓަކީ މުޅި އަހަރުދުވަހު ތެރޭގައި ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް އަދި ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްގެ . ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓެކެވެ

ދަށުންހިނގާ ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުން އެއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ކުރުމަށް 

  .އިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުރެވިހުރި މަސައްކަތްތައްް އެނގޭނޭހެން ހަދާ ރިޕޯރޓެކެވެރާވައިފަ

  

 އަންނަ އަދި ފޮނުވޭ ސިޓީ ނޯޓް 1.4

 

 ނޯޓް/އަންނަ ސިޓީ

 .ކެޕިޓަލް ޕޮލިހަށް އަންނަ ސިޓީ ނޯޓަކީ އެންޓްރީ މެދުވެރިވެގެން އަންނަ ސިޓީ ނޯޓެވެ 1.4.1

އެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އަދި މި ސިޓީ ނޯޓްތައް އައުމުން 

މި . ނުވަތަ ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް އެޑްމިން އިންޗާރޖްގެ އިންޓްރޭ އަށް ލެވޭނެއެވެ

ސިޓީނޯޓްތަކަކީ ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ އެކިއެކި 

ލް ޕޮލިސ ޔުނިޓްތަކަށް އަންނަ ސިޓީނޯޓަށް ވާތީ މިތަކެތި ހެޑް އޮފް ކެޕިޓަ/ސެކްޝަން

ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް އެންޑޯޒް ކުރުމުން އެ  ސެކްޝަނަކަށް 

  .ހަވާލުކުރުމަށް އެސެކްޝަނެއްގެ ފޮތުގެ ތެރެއަށް ލެވޭނެއެވެ
  

 ނޯޓް/ފޮނުވޭ ސިޓީ

ޔުނިޓްއިން އެސެކްޝަންތަކަށް ހުށަހެޅޭ / ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަން  1.4.2

އިބެހޭ ނޯޓްތައް އެސެކްޝަންއިން ނަމްބަރު ނަކަލް ކުރުމަށްފަހު މައްސަލަތަކާ

އަދި އެސެކްޝަން އިން . ޑިޕާރޓްމަންޓް އެޑްމިންއަށް ފޮނުވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

ނޯޓްގެ ނަމްބަރު ނަކަލްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ /ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ސިޓީ
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ނޯޓް /ތަކުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ސިޓީކަމިޝަނަރސް އޮފީހުންކަމަށްވާތީ އެސެކްޝަން

ތައް ނަމްބަރުނަކަލްކުރުމަށްފަހު ޑިސްޕެޗް ސެކްޝަނާއި ހަވާލުކުރުމުން އެތަކެތި 

އަދި ޕޮލިސް އިން ބޭރަށްދާ . އެއޮފީސްތަކަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

ލިސް މުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ނޯޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނީ ހެޑް އޮފް ކެޕިޓަލް ޕޮ/ސިޓީ

  . ހެޑް އޮފް ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްއެވެ
 

 ރެކޯރޑްސް ބެލެހެއްޓުން 1.5

ކެޕިޓަލް ޕޮލިހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯރޑް ބަލަހައްޓާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް 

ޕޮލިސްގެ ސެކްޝަންތަކުން މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯރޑްސް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ކެޕިޓަލް . ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ

އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވުމުން ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްއިން މުވައްޒަފުންގެ 

ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯރޑްސް  / ނަމަވެސް ޔުނިޓް . ރިކޯރޑްސް ބަލަަހައްޓާނެއެވެ

  .ނިޓަކުންނެވެފޮތުގައި ބަލަހައްޓާނީ އެޔު
 
 

 ފައިލިންގް ޕްރޮސީޖަރ  1.6

ނޯޓް ތަކުގެ ކޮޕީއެއް އަބަދުވެސް ކެޕިޓަލް ޕޮލިހުގައި /ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްއަށް އަންނަ އަދި ފޮނުވޭ ސިޓީ

 ނޯޓް/ސިޓީ މި އަދި. އެއީ ފަހުން ބަލައިލަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި މިކަމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ފައިލްކުރެވޭނެއެވެ

ނޯޓް /ނަމަވެސް ވަކިމީހަކަށް އަންނަ ސިޓީ. އެންޓަރ ކުރެވޭނެ ތަކެއްޗެވެ އަށް އެންޓްރީ ޕޮލިހުގެ ކެޕިޓަލް ތަކަކީ

ނަމަވެސް . އެތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

ނެތްނަމަ ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް އެޑްމިންއިން އެއެއްޗެއް ނޯޓް ވަކިފަރާތަކަށް ޖަހާފައި/ޖަހާފައި ފޮނުވޭ ސިޓީ" ސިއްރު"

ކަނޑާ އެއެއްޗަކާއި ދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމައްޓަކައި ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް 

  . އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަރިހަށް އެއެއްޗެއް ގެންދެވޭނެއެވެ
 

 ކަންތައްތައްކުން ކޮށްދޭން އެދޭ ޔުނިޓް ތަ/ސެކްޝަން 1.7

ކަންކަން އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ޔުނިޓަކުންވެސް، އެ ޔުނިޓަކަށް ބޭނުންވާތަކެތި 

ނަމަވެސް ޔުނިޓްތަކުގެ  .ހޯދުމަށްޓަކައި އެހެނިހެން ޑިޕާރޓް މަންޓް ނުވަތަ ޔުނިޓްތަކުގައި އެދިގެން ހޯދިދާނެއެވެ

ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ނުވަތަ ތަންތަން ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ތަރައްޤީ

އިން ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ނޯޓް ފޮނުވާނީ ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް އެޑްމިން

  .ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ

  

  
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް |   258 

 

 އަމުރު/ނެވުދެން/މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުން 1.8

ކެޕިޓަލް ޕޮލިހަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށްވުމުން މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

އަމުރު އެންގުމަށްޓަކައި އެމުވައްޒަފެއް މަސައްކަތްކުރާ  / ދެންނެވު / އަންގަންޖެހޭ އެންގުން

އިޢުލާން އެއްނަމަ ކޮންމެ  / ދެންނެވުން / އަދި އެންގުން. ޔުނިޓަކާއި ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ/ސެކްޝަން

ޔުނިޓްތަކަށް ް ފޮނުވި ނުވަތަ  / ޔުނިޓްގެ ނޯޓިސް ބޯރޑަރ އެރުވުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ސެކްޝަން/ސެކްޝަން

  .މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ
 

 މުވައްޒަފުންނާއިގުޅޭ މައްސަލަތައް  1.9

ހެޅިއްޖެނަމަ ކެޕިޓަލް ޕޮލިހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަ

އެމައްސަލައެއްބަލައި އެމައްސަލައަކީ އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދީގެން ހައްލުކުރެވޭ މައްސަލައެއްނަމަ ފުރަތަމަ 

އަދި . ބަޔާން ނަގައިގެން ހައްލުކުރެވޭ މައްސަލައެއްނަމަ ބަޔާންނެގޭނެއެވެ. އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދެވޭނެއެވެ

ތިންފަހަރު ބަޔާންނަގައިގެންވެސް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ . ސޭހަތްދެވޭނެއެވެތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ ތިންފަހަރުމަތިން ނަ

އިތުރަށް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ ނެގިފައިހުރި ބަޔާން އަދި ތިންފަހަރުދެވުނު .ނަސޭހަތާއި އިންޒާރު ދެވޭނެއެވެ

ފާއި ދޭތެރޭ އަދި ނަސޭހަތާއި އިންޒާރާއިއެކު ހިއުމަން ރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއަށް މުވައްޒަ، ނަސޭހަތާއި

ފުރަތަމަ ފަހަރުން ޑިސިޕިލިނަރީ ބޯރޑަށް ދާންޖެހޭ މައްސަލައެއްނަމަ . ގޮތެއްނިންމުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ

އެމައްސަލައެއް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޑިސިޕިލިނަރީ ބޯރޑަށް ހުށައެޅުމައްޓަކައި މައްސަލައާއިބެހޭ ހުރިހާ 

ތިކަލް ސްޓޭންޑާރޑް ކޮމާންޑްއިން ބައްލަވައި ދެއްވުމައްޓަކައި ލިޔެކިޔުންތައް ނޯޓަކާއިއެކު އެމައްސަލަ އެ

 .ހިއުމަން ރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

 

 ވިލީތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއިމެދު ގޮތްނިންމުން 1.10

ގެ ނިންމާނީ، ޔުނިޓްތަކުކެޕިޓަލް ޕޮލިސްގެ ޔުނިޓްތަކުން ތަޙްގީޤްކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއިމެދު ގޮތް 

އަދި . ހެޑުންގެ ގޮތުގައި އޮފިސަރުން ތިބޭ ތަންތަނުގައި އެވަގުތު އެތަނަކާއި ހަވާލުވެގެން ހުންނަ އޮފިސަރެކެވެ

އޮފިސަރަކު ނެތް ތަނެއް ނަމަ، ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް، ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ 

  .އެވެ) އޯ .ޑީ(އެވަގުތެއްގައި ޑިއުޓީގައި ހުންނަވާ ޑިއުޓީ އޮފިސަރ 

  

  ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް .2

ސްޓޭޝަން،  ޕޮލިސް މާފަންނު(ސް ގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ޕޮޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ކެޕިޓަލް ޕޮލި

 :ހިނގަމުންދާގޮތް) ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ވިލިމާލެ ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން،

ތެރެއިން، ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާއި ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހަތަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މި

  .ހިނގަމުންދާގޮތް ތަފާތުވާނެއެވެ
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  ން ތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްޕޮލިސް ސްޓޭޝަ 2.1

ކެޕިޓަލް ޕޮލިހަކީ ވަރަށް ގިނައަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ވުމުން 

މިންއިން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީ އަދި ވެލްފެއަރަ ކަންތައްތަކާއި އެހެނިހެން، ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްގެ އެޑް

އެންމެހާ ކަންތައްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައިވެސް 

ސް ސްޓޭޝަންގެ އިދާރީ އެއީ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމާއި، ޕޮލި. އެޑްމިންއެއް ހެދިފައިވާނެއެވެ

މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މައްސަލަތައް އަދި 

  .ރިޕޯރޓްފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަށެވެ

ޒަފުން އެޑްމިންގެ ޑިއުޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެޑްމިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައް  

އެއީ އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނިންމުމަށާއި، ޝިފްޓްތަކުގައި . އަދާކުރަންޖެހޭނެއެވެ

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކަމެއްނުވަތަ އެއްޗެއް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެތަކެތި އަވަހަށް ފަސޭހަ 

ތިރީގައި މިވަނީ މާފަންނު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންނާއި ގަލޮޅު ޕޮލިސް  .ގައެވެކަމާއިއެކު ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމު

ޖެހޭ އަދި ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއިން ތައްޔާރު ކުރަން ސްޓޭޝަނާއި، ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި

  .ރިޕޯރޓްތަކެވެ

 ރިޕޯރޓް 2.1.1

  ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް 2.1.1.1
  ރަންޓް ލައިން އެލަވަންސް ރިޕޯރޓްފް 2.1.1.2
  )ފުންނަށްޕޯރޓް ޑިއުޓީއަށް ދާ މުވައްޒައެއަރ(ކޮށްތު ފައިސާ ރިޕޯރޓް  2.1.1.3
  )އިން ވިލިމާލެ/ ހުޅުމާލެ ( ރީ ރިޕޯރޓްމުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިމު އާއް 2.1.1.4
 )އިން ވިލިމާލެ/ ހުޅުމާލެ (ރިޕޯރޓް  ފުންގެ އިތުރު ގަޑިއާއްމު މުވައްޒަ 2.1.1.5

ފޮނުވާނީ ސީދާ މި ރިޕޯރޓްތައް  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން މިރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުުރުމަށްފަހު

  .ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސެލަރީ ސެކްޝަނަށެވެ

މީގެ އިތުރުން ތިރީގައި މިވާ ރިޕޯރޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޕެޓީސްކޭސް ރިޕޯރޓް ފިޔަވާ ދެންހުރި 

ރިޕޯރޓްތަކަކީ ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްގެ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ އެކަނި ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާއި ވިލިމާލެ 

ޕާރޓްމަންޓަށް  ސް ޑިންއިން ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް ފައިނޭޝަންސް ސްޓޭޕޮލި

  .ޖެހޭ ރިޕޯރޓްތަކެވެފޮނުވަން

 ްޕެޓީކޭޝް ރިޕޯރޓ.  

 ްކޮއްތު ބިލް ރިޕޯރޓ . 

 ެޑިކަލް އިންވޮއިސްމ.  
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 ެއިންހަމައެކަނި ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް(ސް ޔޮ އިންވޮއިތ(  

ރިޕޯރޓްތަކަކީ ޔުނިޓް ތަކުން ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތިރީގައި މިވާ 

  .ދުވަހަކަށް ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް އެޑްމިންނަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ރިޕޯރޓްތަކެވެ

 ްއަހަރީ ރިޕޯރޓ.  

  ެޑެއިލީ އަދި ވީކްލީ ރިޕޯރޓް(ރޓް ޓަސް ރިޕޯސްޓޭމައްސަލައިގ(  

 ްސަލާމް ރިޕޯރޓ.  

  :ގެ ތެރޭގައިމަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކުރެވޭ މީ

  .ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން 2.1.1.6

 .ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން އަންނަ ސިޓީ ނޯޓް ފަދަ ތަކެތި އެންޓްރީކުރުން 2.1.1.7

މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  2.1.1.8

 .ކޮށްދިނުން

 .މައްސަލަ ތަކުގައި ތައްޔާރުކުރާ ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް ހެދުން 2.1.1.9

 .ލިސް ރިޕޯރޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ފޮނުވުންޕޮ 2.1.1.10

ހައްޔަރު ޗިޓް، ދޫ ޗިޓް، މުއްދަތު ފޯރމް، ގާޟީ ފޯރމް އަދި ބަދަލު ޗިޓް  2.1.1.11

 .އާރ އަށް ފޮނުވުމުން.ސީ.ބީ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އަދި ކުންފުނި ތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ ނޯޓް ފަދަ  2.1.1.12

 .ތަކެތި ފޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހު ހަވާލުކުރުން

 .އޯ އިންނާއި ހަވާލުކުރުން.ހެޅޭ މައްސަލަތައް ފޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހު އައިހުށަ 2.1.1.13

މައްސަލަ ތަކާއި ގުޅިގެން އަންނަަ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ފޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހު  2.1.1.14

 . އޯ އިންނާއި ހަވާލުކުރުން.ސެކްޝަންގެ އައި/ ޔުނިޓް 

އްކުރުމާއި އަހަރީ ރިޕޯރޓް އަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް އެ 2.1.1.15

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ، ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި

 .ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

މައްސަލަ ތަކާއި ގުޅިގެން އެކި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން އަންނަ  2.1.1.16

ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދައި ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް 

 .ންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުންސޮއިކުރުވާ ފޮނުވަ

މަގު ސަރަހައްދުގައި ހިނގާ ކުއްތައް ހޯދައި ދެނެގަނެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަށް  2.1.1.17

 .އެޅުން
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ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންގެ ވެލްފެއަރ ކަންތައްތައް  2.1.1.18

 . ހަމަޖެއްސުމާއި ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ޙްޤީޤް ކޮށްފައި ހުންނަ މައްސަލަ ތަކުގެ ބަޔާން ތަކާއި މިސާރވިސްއިން ތަ 2.1.1.19

ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދި ކޯޓްތަކުން އަދި އެނޫންވެސްް ސަރުކާރުގެ 

އޮފީހަކުން އަންނަ ސިޓީތަކާއި ޙަވާލުވެ އެފަދަ މައްސަލަތައް ހޯދައި 

 .ކޯޓްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވުން

) އިލްކެޓްރޯނިކްސް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި(ތި މައްސަލަތަކުގައި ގެނެވޭ ތަކެ 2.1.1.20

 އެންޓްރީކޮށް އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން 

ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީކުރުމަށް / ސްޓޭޝަން  2.1.1.21

 .މަސައްކަތްކުރުން

ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސްތަކަށް ނުވަތަ އެހެނިހެން ތަންތަނަށް  2.1.1.22

 .ފެކްސްކުރުން އަދި ފޮނުވުންފެކްސްކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް 

ޔުނިޓްގެ ބައްދަލުވުންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަންޖެހޭ / ސްޓޭޝަން  2.1.1.23

 .މަސައްކަތްކުރުން

މައްސަލަތަކުގައި ގެނެވޭ ތަކެތި އަދި އަތުލެވޭ ތަކެތި އެންޓްރީކޮށް އެތަކެތި  2.1.1.24

 )ލިޔެކިޔުން(ބެލެހެއްޓުން 

ޔުނިޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯޯދުމާއި، އެތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ނޯޓްފަދަ  2.1.1.25

 . ތަކެތި ފޮނުވުން

 24ބާރުގެ ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ ހާދިޘާ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް  2.1.1.26

 .ގަޑިއިރު ތެރޭ ޑިޕާރޓްމަންޓް އެޑްމިންއަށް ފޮނުވުން

 .ޔަވަޅުއެޅުމަށް ފޮނުވުންމައްސަލަޖެހޭ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް ފި 2.1.1.27

 .ސްޓޭޓަސް ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން 2.1.1.28
 

  ވާޖިބު/ ންތަކުގެ މަސްއޫލިޔަތު ސްޓޭޝަ 2.2

އިގަނޑު މަސައްކަތަކީީ، މާލެއާއި، ވިލިނގިލި އަދި މަ ތަކުގެޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކެޕިޓަލް

ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި އަމާން އޮމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި  ހުޅުމާލެ އަދި އެއާރޕޯރޓްއަކީ

ވަކިބާވަތެއްގެ ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް ޕެޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި

 މިގޮތުން ތަޙްޤީޤްކުރަން. މައްސަލަތައް ތަހްޤީޤްކޮށް، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމައްޓަކައި ފޮނުވުމެވެ

  : ކަނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލަ ތަކަކީ

  .އަތްވީއްލާ އެއްޗެތިއުކުން 2.2.1
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ޓެރަރިޒަމް ޤާނޫނުގައި  ހިމެނޭނަމަ . (ބިރުދެއްކުމުގެ އާދައިގެ މައްސަލަތައް 2.2.2
 .ޑީ ގެ   ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުންނެވެ.އައި.އެމައްސަލައެއް ބަލާނީ ސީ

 .ނެރުން/ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ގޯތި ގެދޮރަށް ވަނުން  2.2.3
 .ޚިލާފަށް އޮޑިދޯނި ފަހަރަށް އެރުންޤަވައިދާ  2.2.4
  .ބުއިން/ ރަމަޟާން މަހު ރޯދައަށްހުރެ ކެއުން  2.2.5
ޑްރަގް އާއި ބަންގުރާ އަދި ހަނގުރާމައިގެ ހަތިޔާރު ފިޔަވައި، ރާއްޖެ  2.2.6

 .އެތެރެކުރުން މަނާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް
 .ނެގުންނުރުހުމުގައި ފޮޓޯ 2.2.7
 . މީހުންނާއި ފޮށުން 2.2.8
 .ހަޑިހުތުރު އެއްޗެތި ގޮވުންޒުވާބު ކުރުމާއި  2.2.9

  .ފިލުން/ ސަރުކާރުގެ ހައްޔަރުން ނުކުތުން  2.2.10
 . ކޯޓުންކުރާ ޙުކުމް ތަމްފީޒްކުރަން އެހީތެރިވުން 2.2.11
ކަރަންޓް، ފެން، ޓެލްފޯނު ފަދަ ޚިދުމަތުގެ ވަސީލަތްތައް ކަނޑާލުމުގެ  2.2.12

 .މައްސަލަތައް
  .ޤަވަޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް 2.2.13
 . އޮރިޔާން ފިލްމު ފަދަ ތަކެތީގެ މައްސަލަތައް 2.2.14
 . ބަދުއަޚްލާޤީ މައްސަލަތައް 2.2.15
 .ވަކިމީހަކަށް ނުލައްވާ ގޮތަށް ވިހެއުން 2.2.16
 .ކައިވެންޏަށް ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުން 2.2.17
 . ގެއްލޭ ތަކެތީގެ މައްސަލަތައް 2.2.18
  .ހޮވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތައް 2.2.19
  .ލަގުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތައް 2.2.20
  .ދަށުގެ އަގުހުރި މުދަލުގެ މައްސަލަތައްރުފިޔާއިން  5000 2.2.21
 .ހަތިޔާރަކާ ނުލައި ހިންގާ  އާދައިގެ މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް 2.2.22
  .މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި ލިބުމުގެ މައްސަލަތައް 2.2.23

 ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްއިން އިތުރަށް ބަލާ މައްސަލަ 

 .ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް 2.1.1
  

      ގޮތުގެ ތަފްސީލްސައްކަތް ކުރާނޭ މައް  2.2

ގައި ތަކުޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދާނާ އުސޫލުތައެއްގެ ދަށުން ކުރުމުގެގޮތުން ސްޓޭޝަން

 07:30އެއީ ހެންދުނު . ޝިފްޓަކުންނެވެ 03ދަންފަޅިއަކަށް ބަހައިލައިގެން  03ޑިއުޓީ ކުރަމުން މިގެންދަނީ 

މިގޮތުން ކޮންމެ . ހަށެވެ 07:30ހުން  23:30ހަށް އަދި  23:30ހުން  15:30ހަށް އަދި  15:30ހުން 

އެންސީއޯއިން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކް ތަކުގެ  ،ޝިފްޓެއްގެ ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނީ ސީނިއަރ
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އަދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހަރުދާ އުސޫލްތަކެއްގެެ ދަށުން ތަޙްޤީޤްކުރުމައްޓަކައި ކޮންމެ . މުވައްޒަފުންނެވެ

ޝިފްޓަކަށްވެސް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި، އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން 

  .މާސްޓަރ ޕެރޭޑް ބާއްވައި ޑިއުޓީތަކަށްދާ މުވައްޒަފުންނަށް ބްރީފްކުރެވޭނެއެވެ ެ.ހަމަޖައްސާފައި ތިބޭނެއެވެ

ށް އައިސްތިބި ފުލުހުންގެ ޓާންއައުޓް ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްވެސް ފެށުމުގެ ކުރިން ޝިފްޓްް ކޮމާންޑަރ ޑިއުޓީއަ

އަދި ޑިއުޓީއާއި ޙަވާލު ވުމުގެކުރިން  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އާލާތްތަކާއި، ވަސީލަތްތައް ބަލާ . ބަލާ ޗެކް ކުރާނެއެވެ

އަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ އެކަން ވަގުތުން ސްޓޭޝަން އިންޗާރޖަށް . ޗެކް ކުރެވެަޭނެއެވެ

  . އެވެއަންގާނެ

މިގޮތުން ކޮންމެ . ޑިއުޓީތައް ކުރިޔަށްދާނީ  ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ޑިއުޓީރޮސްޓަރާއި އެއްގޮތަށެވެ

. ފޮނުވޭނެއެވެ ސައިކަލުގައި ޕެޓްރޯލް ކުރާ ބީޓް ސަރަހައްދެއް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފުޓް ޕެޓްރޯލްކުރާ ބީޓާއި،

ބީޓްތަކާއި އަައި އޯ އިންގެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބަލާ މޮނީޓަރ ކުރަމުން ގެންދާނީ ޝިފްޓް 

ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްވެސް ނިމުމުން ޑިއުޓީގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ޔަވްމިއްޔާ ތައްޔާރު . ކޮމާންޑަރެވެ

ސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހްޤީޤްކުރާ ބާވަތުގެ އަދި ޑިއުޓީގައި ހުށަހެޅުނު މައް. ކުރެވޭނެއެވެ

  .ސްޓޭޝަން އިންޗާރޖެވެމައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރާނެ އައިއޯ ކަނޑައަޅާނީ 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާރޖް އެމައްސަލަ ސިސްޓަމުން އެސައިން  އަކަށް.އޯ.ކަނޑައަޅާ އައި

ރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް އެވަގުތެއްގެ ކޮމާންޑްސެންޓަރ ޑިއުޓީ އަދި ސެކްޝަންތަކަށް ފޯވާރޑް ކު. ކުރާނެއެވެ

އަކީ އަދި ހުޅުމާލެ ވިލިމާލެ. އޮފިސަރ މެދުވެރިކޮށް އެމައްސައަކާއިގުޅޭ ސެކްޝަނަކަށް ފޯވާރޑް ކުރެވޭނެއެވެ

 މިއިން ސްޓޭޝަންވާތީ މި ދެތަނުގައި ހިންގާ ޕޮލިސް ކަމަށް އަވަށްކެޕިޓަލް ސިޓީއާއި ވަކިން އޮންނަ ދެ

ލިސް ސްޓޭޝަންގެ މައިގަނޑު މިދެ ޕޮ. ދެއަވަށުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ސީންތަކަށް ދާންޖެހެއެވެ

މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްޓޭޝަންގެ . ދަކީ ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ޕެޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެޞަމަޤް

  .ޕެޓްރޯލްކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެއާޕޯރޓް ފަރާތުން އެއާރޕޯޓްގައި ހިނގާ ސީންތަކަށް މީހުން ފޮނުވައި އެ

  

 މައްސަލަތައް ކޭސްކުރެވޭ ގޮތް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ޙާޟިރުވެ ހުށަހަޅާ އެކި އެކި 2.3

 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަސް ޙާޟިރުވެ ހުށަހަޅާ އެކި އެކި މައްސަލަތައް ކޭސްކުރެވޭ ގޮތަކީ ފުރަތަމަ  2.3.1

 . އެމައްސަލައަކީ މޯލަޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއްތޯ ސާފްކުރުން

އެ މައްސަލައަކީ މިސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤް ކުރަންޖެހޭފަދަ މައްސަލައެއްނަމަ، އެމައްސަލަ  2.3.2

ހަޅާ ފަރާތުގެ ޚުލާސާ ބަޔާނެއް އިންޓްރާ ނެޓްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް ނެގުމަށްފަހު ހުށަ

 .ކޮޕީނެގުން 3ސޮއިކުރުމަށް މިގޮތުން ބަޔާނުގެ 
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ބަޔާނުގައި ސޮއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހުމަށްފަހު ކޭސްކުރަންޖެހޭފަދަ މައްސަލަ  2.3.3

ށް ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް ފޯވަރޑް އެއްނަމަ، އިންޓްރާނެޓްގައި މެސެޖްހަދާ ކޭސްކުރުމަ

 .ކުރުވުމަށްފަހު ކޭސްކޮށްދިނުމަށް ފޯނުން މައުލޫމާތުދިނުން

އިންޓްރާނެޓްގައި ހަދާފައިވާ މެސެޖް ކޮމާންޑް ސެންޓަރުން އިންޓްރާނެޓްގައި ކޭސްކޮށް  2.3.4

ށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސްލިޕްގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްް ހުންނަ ބައިތައްފުރާ މައްސަލަހުށަހެޅި ފަރާތަ

ކޭސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސްލިޕްގައި ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ސޮއިކުރުވާ ސްލިޕް ހަވާލުކޮށް މައްސަލަ 

 . މިސާރވިސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެދިނުމަށްފަހު މީހާ ފޮނުވާލުން

ސޮއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާ ބަޔާނާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޭސް  2.3.5

ސްލިޕް، ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނުވަތަ އައިޑެންޓީ ކާރޑުގެ ރަޖިސްޓެރޭޝަން 

 .ގަނޑު އެޓޭޗް ކުރުން'' މައްސަލަ ރިޕޯރޓް ރަޖިސްޓަރ/ ކުށުގެ ހާދިޡާ ''ކޮޕީއަކާއި އެކު 

ކޭސްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ޑިއުޓީ ނިމުމުގެ ކުރިން ސެކްޝަން އިންޗާރޖްގެ މޭޒުމަތީގައި  2.3.6

 .ވެބާއްވަން ވާނެއެ

 . ސެކްޝަން އިންޗާރޖުންނަށް ދިނުން/ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މައްސަލާއިގެ މައުލޫމާތު ޔުނިޓް  2.3.7

ވިލީފުލުސްތަކުން ތަޙްޤީޤް ކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫންނަމަ ސެކްޝަންތަކަށް މައްސަލަ  2.3.8

 ޙަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮތުގައި މައްސަލަ ކޭސްކުރުމަށް ހެދިފައިވާ މެސެޖް ލިޔެ

ލިޔެ  ނަމާއި، ކޭސް ނަމްބަރާއި، ތާރީޚް މައްސަލަ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަނުގެ

ނަމްބަރ، ގަޑި، ތާރީޙް އެފޮތުގައި .ސެކްޝަންތަކަށްގޮސް ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ސޮއި، ސ

 . އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮލަމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ

  

 މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މައްސަލައެއްސްޓޭޝަންތަކުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ  2.4

  ހުށަހެޅުމުން އަމަލު ކުރެވޭގޮތް

ސްޓޭޝަނތަކުންް ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މައްސަލައެއްް މީހަކު   

އޮފިސަރއަށް  ހަދައިފައި އެއިރަކު އިންނަ ޑިއުޓީ) ވިލީއިން(ވިލީއަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ފުރަތަމަ މެސެޖް 

އެމައުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ޑިއުޓީ އޮފިސަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އެމައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ) އޯ.ޑީ(

އެގޮތުން ހުށަހަޅާ މީހާ ދެވަނަ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމުގެ . އެކަމަކާއި ގުޅޭ ސެކްޝަނަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

އްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށްޓަކައި އެކަމާއި ގުޅޭ ސެކްޝަނުގެ ފުލުހަކު ބަދަލުގައި އެމީހަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަ

ނުވަތަ  ވިލިމާލެ  .ނުވަތަ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަކު ވިލީއަށް ޙާޞިރުވެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ

ހުށަހަޅާ މީހާ ދެވަނަ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެމީހަކާއި ބައްދަލުކޮށް  ހުޅުމާލޭގައިނަމަ މައްސަލަ

  .ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަޔާން ނަގައި، އެކަމަކާއި ގުޅޭ ޔުނިޓަކަށް އެމައްސަލަ ފޮނުވަން ޖެހޭނެއެވެ މައްސަލަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް |   265 

 

ވޭ ސްޓޭޝަންތަަކަށް ޙާޞިރުވާން އަންގައިގެން އަންނަ މީހުންނާއި ޗިޓަށް ޙާޞިރުކުރެ 2.5

  ގޮތްމީހުންނާއި މެދު އަމަލުކުރެވޭ

މައްސަލަތަކުގައި ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތް ގޮތަށް ޙާޞިރުވާން އަންނަން  2.5.1

އަންގައިގެން އަންނަ މީހުން ޙާޞިރުވުމުން އެމީހާގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް އިންފޮމޭޝަން 

  .މަޢުލޫމާތު ފޮތުގައި ނޯޓުކުރުންމެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަދި ޙާޞިރުވާ މީހުންގެ 

މިގޮތުން ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތް ގޮތަށް ޙާޞިރުވާން އަންނަން އަންގާ  2.5.2

 .މީހުންގެ ނަންތައް ޙާޞިރުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތުގައު ނޯޓްކޮށްފައިވޭތީ ބެލުން

 . އޯ އަށް މީހާ ޙާޞިރުވެފައިވާކަން އެންގުން.ޗިޓުގައިވާ އައި  2.5.3

  

  ން އަދި ސީން ޕްރޮޓެކްޓް ކުރުންސީންތަކަށް އެޓެންޑްކުރު 2.6

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ކެޕިޓަލް ސިޓީ ޕެޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ކަމުގައިވިޔަސް   

އަދި ޕެޓްރޯލް ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ . އެކި ސަރަހައްދު ތަކުން ސީން ތަކަށް އެޓެންޑް ކުރަން ޖެހެއެވެ

މިގޮތުން . ރޯލް މަނުންނަށް ސީންއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް އަންގަން ވާނެއެވެޕެޓް

  :އެޓެންޑް ކުރެވޭ ސީންތަކުގައި އަމަލުކުރެވޭނީ

 10ކޮމާންޑް ސެންޓްރުން ސީން އޮންނަ ސަރަހައްދުން ސާފުކޮށް ދިނުމުން ލަސްވެގެން  2.6.1

  .ށް މަސައްކަތްކުރުންމިނެޓްވުމުގެ ކުރިން ސީނަށް އެޓެންޑްވުމަ

 .ސީންއަށް އެޓެންޑްކޮށް ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް ސީންއަށް އެޓެންޑް ކުރެވުނުކަން އެންގުން 2.6.2

ސީންއިން ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް އަންގާ ޑިއުޓީ އޮފިސަރ  2.6.3

 .އަންގާގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުން

ސެކްޝަނުން އެޓެންޑްކޮށް މަޢުލޫމާތު ނަގަންޖެހޭ ސީންއެއްނަމަ ކޮމާންޑް ސެންޓަރ  2.6.4

 . މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަން ޑިއުޓީ މީހާއަށް އެކަން އެނގުން

ޕެޓްރޯލް މަނުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ވަޔަލަންޓް ސީންއެއްނަމަ ކޮމާންޑް  2.6.5

 .ދިއުންސެންޓަރުން އަންގާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެން

ކުށުގެ ވެށި އޮންނަ ސަރަހައްދަށް ކަމާއި ނުގުޅޭ މީހުން ވަނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެސަރަހައްދު  2.6.6

 . ސީލްކުރުން

ކުށުގެ ވެށި ފޮޓޯނަގާ ފޯދަންޖެހޭ ހެއްކާ ޤަރީނާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮމާންޑް ސެންޓަރ  2.6.7

 .މެދުވެރިކޮށް ސޯކޯއަށް އެންގުން
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ކު ހުރިނަމަ، އަނިޔާގެ ސީރިއަސް ކަމަށްބަލާ އެންމެ ސީނުގައި ޒަޙަމްވެ އަނިޔާ ވެފައިވާ މީހަ 2.6.8

 . ކައިރީގައިހުރި ސިއްޙީ ފަރުވާދޭ ހަސްފަތާލަކަށް ގެންދިއުން

އޮފިޝަލް "ސީންތަކަށް އެޓެންޑްކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ޕެޓްރޯލްމަނަކަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  2.6.9

ންލިބޭ ހުރިހާ މިފޮތުގައި ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނެގޮތަށް ސީނު" ޕޮލިސް ނޯޓް ބުކް

  . މައުލޫމާތެއް ނޯޓުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 ޤަރީނާ ހޯދާނީ އެ އިޖެހޭ ހެއްކާމަ ކުށުގެވެށި ފޮޓޯ ނަގާ، ހޯދަންވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ނަ

ކޮމާންޑް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ، ނަމަވެސް ސީންގެ ބާވަތަށް ބަލައި. ފުންވެސްޓޭޝަނަކުން ސީންއަށްދާ މުވައްޒަ

  .ސޯކޯ  މީހުން އަންނަންދެން ސީން ޕްރޮޓެކްޓް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ ،އަންގާސޯކޯ އަށް 
 

  މީހުން ހައްޔަރުކުރުން   2.7

ހުށަހެޅޭ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ   

ކަމިޝަން އޮފިސަރަކަށް ދެންނެވުމަށްފަހު ހައްޔަރުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާގެ 

އެގޮތަށް އެންޓަރ ކުރުމުން . ނީއެވެއަށް އެންޓަރ ކުރާ) އެސް.ސީ.ފީ(މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

ގަޑިއިރަށް  24ޔުނިޓްގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަ މީހަކު އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރަން އޮތޮރައިޒޭޝަން ދިނުމުން 

މީގެ އިތުރުން ވަގުތީގޮތުން ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކުވެސް މިދެންނެވިގޮތަށް . އެމީހަކު ހައްޔަރު ވީއެވެ

އަދި ވަގުތީމީހަކު ދާއިމީ ހައްޔަރަށް ބަދަލުކުރަން . އެސް އަށް އެންޓަރ ކުރާނީއެވެ.ސީ.ޢުލޫމާތު ޕީއެމީހެއްގެ މަ

އޯ އަކު ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ހާޞިރުގައި .ގަޑިއިރު ވުމުގެ ކުރިން އައި 24ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ 

 BCRއަދި ގާޟީ ނިންމެވި ގޮތުގެ ލިޔުން  ގާޟީއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ހައްޔަރާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުން

  . ފޮނުވުން

   ހިންގޭ އޮޕަރޭޝަންތައް   2.8

ކެޕިޓަލް ސިޓީގެ ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި މާލޭގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން މާލެ، ވިލިމާމާލެ އަދި ހުޅު  

އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް އަމަން އަމާން ކަމާއި ސުލްޙަ މަސްލަސްކަން ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ތަފާތު 

މިގޮތުން ހަފްތާ ބަންދުތަކުގައި ހިންގޭ އޮޕްރޭޝަން ތަކާއި، ގުރޫޕް މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމަށް ހިންގޭ . ގެންދެއެވެ

މީގެ އިތުރުން ލިބޭ  .އޮޕަރޭޝަން ތަކާއި، ވައްކަމާއި ފޭރުން ހުއްޓުވުމަށް ހިންގޭ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިމެނެއެވެ

ކެޕްޓަލް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ޗުއްޓީ  ޅުމާލެ އަދިބޮޑެތި ޗުއްޓ ވިލިމާލެ، ހު

ހޭދަކުރުމަށް އަތޮޅު ތެރޭގެ ރައްތަކަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމުން އެމީހުންގެ ގެދޮރާއި މުދާ ރައްކާތެރިކޮށް 

   . ސަ އޮޕަރޭޝަންތެކެއް ހިންގެއެވެބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަރަށް ޙާއް
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  )ހައުސް ވިޒިޓިންގް ޕްރޮގްރާމް( ޓީ ޕޮލިސިންގްކޮމިއުނި   2.9

މު ރައްޔިތުންނާއި ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ކުއްމަދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ޕޮލިސް އާއް  

ސްކޫލްތަކުގެ  ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ގުޅިގެންމިގޮތުން . ސްޓޭޝަންތަކުން ހިންގެއެވެ

ދަރިވަރުންނަށާއި، ޓީޗަރުން އަދި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ކުއްކުރުން 

އަދި މީގެ އިތުރުން ޢާންމުރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެއަށާއި، . މަދުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެއެވެ

ރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހާލު އަޙްވާލު ބަލާ އެމީހުންނަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި ފިހާ

މިގޮތުން ނެގޭ . ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ އޮޅުންފިލުވައި ކޮށްދެވެން ހުންނަ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ދެވެއެވެ

  :އެންމެބޮޑު އެއްބޭނުމަކީ މިމައުލޫމާތު ނެގުމުގެ. މައުލޫމާތު ތައް ފޯމެއްގައި ނޯޓްކުރެވި ލޮގްކުރެވެއެވެ

ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ވަގުތެއްގައި ތަނުގެ ވެރިންނާއި ފަސޭހައިން ގުޅޭނެގޮތެއް  2.9.1

  .ހޯދުން

 .އެކުވެރިކަމާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 2.9.2

 . ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ތަކަކީ ކޮބައޮތޯ ބެލުން 2.9.3

ކިހާވަރެއްގެ މައްސަލައެއްތޯ ބަލާ، މައްސަލަތައް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ  2.9.4

މެދުވެރިވަނީ ކޮބްވަގުތެއްގައިތޯ ބަލާ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބެނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ 

 .އަދި މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ދަތިކަން އޮޅުން ފިލުވުން

ށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ރައްޔިތުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަ 2.9.5

 . ކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ނެރެވުނު ނަތީޖާއަކީ ކޮބާތޯބަލާ ރަނގަޅު  2.9.6

  - :އަލުން އެކަން ދިރާސާކޮށް އެހެންގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ނަތީޖާއެއް ނުފެންނަ ނަމަ

  :ރުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައިމީގެ އިތު

  ްމަގުމަތީގެ ފާރުތަކުގައި ހުންނަ ގްރެފިޓީތައް ފިލުވުމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެނ

 .މަސައްކަތްކުރުން

  ިމާލޭގެ އަވަށްތަކާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައ

) ގޮނޑި، މޭޒް، ޖޯލިފަތި އަދި އެއްވެ ތިބުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް(ބެންޗްތައް ހުންނަ 

  .ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ

 ަޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް، ވަށު އޮފީސް، ސްކޫލްތައް، އަމިއްކޮންމެ އަވަށެއްގައި ހުންނަ އ

މެޓީތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލް، އަމިއްލަ ވިޔާފާރިކުރާ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ
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އެއް އުފައްދައި، މަސައްްކަތްކުރަން " ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީ"ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން 

 .ޖެހޭނެއެވެ

  ްއަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުށްމަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލައި، އެކަމަށ

 .މަސައްކަތްކުރުން

  

  އްސައްކަތްތައް ކުރާއިރު ބަލަންވީ މައިގަނޑު ކަންތައްތައްްމަ 2.10

 .ބޭނުންނުވާ މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭނުންނުކުރުން 2.10.1
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  ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޕްރޮސީޖަރ
 
 

 

  ތަޢާރަފް
 

އަކީ ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ " ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓް"

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވެދާނެ ޓެކްޓިކަލް ސަޕޯރޓް ދިނުމާއި، ސަރުކާރު އިދާރާތަކާއި ކުރުމުގައި އެކި 

ޤައުމުގެ އަމަންއާންމު  ،ޢިއްޒަތްތެރިންނަށާއި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި

  .ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓެކެވެ
 
 

 މަޤްޞަދު

ހުންގެ ޙާއްޞަ ބަޔަކު ތައްޔާރީ     ލަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ފުލުބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ޙާ

  .ތިބުންލަތުގައި ޙާ

       

 ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑު
ޔުނިޓެއްގެ  4ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އެކުލެވިގެންވަނީ 

 :މިޔުނިޓްތަކަކީ. މައްޗަށެވެ

 .ޔުނިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1

 .ޕްރޮޓެކްޓިވް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓް .2
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  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް  .1

 .ކުރުމެވެ މަސައްކަތް ކުރަންެޖެހޭ ދުވަހަށް ދުވަހުން ގޮތުން މިޔުނިޓްގެ މަސައްކަތަކީ މިޑިޕާރޓްމަންޓުން އިދާރީ

ދުވަހުން ދުވަހަށް ޔައުމިއްޔާ ހޯދުމާއި، ލިޔުމާއި، މިގޮތުން މިޔުނިޓުން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކަކީ ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، 

ފޮނުވަންޖެހޭ ނޯޓު ފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ސެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

މުވައްޒަފުންގެ  ހޯދުމާއި، ހިއުމަން ރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް މަހުން މަހަށް ފޮނުވުމާއި،

ވެލްފެއަރއާއި ގުޅިގެން ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި 

މީގެ އިތުރުން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ލިޔެ، . ބަލައިގަނެ ލިޔެެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ

 .ހޭ ތާރީޚަށް ކޮމިޝަނާރސް އޮފީހަށް ފޮނުވުމަކީވެސް މި ޔުނިޓްގެ ޒިންމާއެކެވެފޮނުވަން ޖެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  270 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ޕްރޮޓެކްޓިވް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓް .2
 

  ތަޢާރަފް  
 

ފަރާތުން، ޢިއްޒަތްތެރިންނަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  ޕްރޮޓެކްޓިވް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓަކީ

ދިނުމަށާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، އެފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޙާއްސަގޮތެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހާ 

  .ޓެކެވެކަންކަމުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޔުނި

  

  ޔުނިޓުގެ މެމްބަރުން
 ްމި ޔުނިޓްގެ . ކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ސިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެމިޔުނިޓްގައި މަސައްކަތ

 .އެވެރެސް، ސަފާރީ އަދި ސިވިލް ޑްރެސްއެއީ ވޯކިންގ ޑް. ވައްތަރުގެ ޔުނީފޯމެވެ 3މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާނީ 

  ާމި ޔުނިޓްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ސެކިއުރިޓީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިޓްގެ އިންޗާރޖް ކަނޑައަޅ

 .ކްލާސްތައް ބޭއްވޭނެއެވެ )ރިފްރެޝަރ(ތާވަލަކާއި އެއްގޮތަށް ފިޒިކަލް ޓްރޭނިންގ 

 ަސް އާއި ސައިކޮލޮޖިކަލް މި ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރަކު ދެފަހަރު، ފިޒިކަލް ފިޓްނ

ވައްޒަފުން އެހެން މި ޓެސްޓުން ފާސްނުވާ މު. ފިޓްނަސް ދެނެގަތުމަށް ޙާއްސަ ޓެސްޓެއް ދެވޭނެއެވެ

މި ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ . ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ނުވަތަ ޔުނިޓްތަކަށް

  .އަހަރެވެ 40 އެންމެ ދޮށީ ޢުމުރަކީ
 

  ޓެކްޓިވް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސީޖަރޕްރޮ
 

  .ޕްރޮޓެކްޓިވް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ހަތަރުބަޔަކަށް ބެހިގެންދެއެވެ
 

 ޕާރސަނަލް ސެކިއުރިޓީ  2.1
  

، ބިނެޓް މިނިސްޓަރުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއިޕާރސަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސެކްޝަނަކީ ކެ       

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މި ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ށް ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެއިރެއްގެ ޙާލަތާއި އަދި މިފަރާތްތަކަ. ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ

މިގޮތުން ތްރެޓް ލެވެލް . ނުރައްކާތެރިކަން އޮތްމިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅޭނެއެވެ

ކަތާއި އޮތް މިންވަރެއް ބިނާވެގެން ދާނީ އެވަގުތެއްގެ އިންޓެލް މައުލޫމާތު ތަކާއި އެބޭފުލެއްގެ މައްސައް

ތްރެޓް ލެވެލް އަށް ބިނާކޮށް ހިދުމަޓުގެ ފެންވަރު . ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ނުވަތަ އުޅުއްވަޖެހޭ ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ

  .ކަންޑައަޅާނީ ޕްރޮޓެކްޓިވް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްގެ އިންޗާޖްއެވެ
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   އިންސްޓަލޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  2.2
  

އެއީ ސެކިއުރިޓީ . ހިފައެވެބަޔަކައް ބެ 3ންވަނީ އިންސްޓަލޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސެކްޝަ 

  .ނެވެދި ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީ ސެކްޝަނާއި، އައަލް އިވެންޓްސް ސެކިއުރިޓި ސެކްޝަނާއި، ސްޕެސިސެކްޝަ
 

ސެކިއުރިޓީ ސެކްޝަނަކީ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސެކިއުރީޓީ  

އިމާރާތްތަކާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް އެމްބަސީތަކާއި އަދި  ރާތްތަކާއި ސަރުކާރުގެބެލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމާ

ހައިކޮމިޝަނަރުންގެ ގެކޮޅު ތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތަށް 

  . އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ

ގޮތެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަދަ  ހަރަކާތްތަކާއި ތަންތަނުގެ މީގެ އިތުރުން ޙާއްސަ

ތެރެއިން ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ފަރާތުން 

މީގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި  .ނިންމަވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ

  .ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ބޭންކް ދަތުރުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ހިމެނެއެވެ

ރާއްޖޭގައި ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީގެ ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަން  އަކީޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީ ވިންގ

ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަމަހައްޓާ އެފަދަ  ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް އެތަންތަނުން

  .ފަރާތްތަށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ

. އެކުލަވާލެވޭނެއެވެވެސް ސެކިއުރިޓި ޕްލޭނެއް ކޮންމެ އިމާރާތެއްގެ ސެކިއުރިޓި ބަލަހައްޓާ

ގައި ދޭގެއްލުމެއްގައި އެތަނަކައް ނުވަތަ ޑެން، ނުވަތަ ގަސްތުސިޑެން، އިންސިޕްލޭނުގައި އެކް މިސެކިއުރިޓީ

މިޕްރޮސީޖާ ބިނާވާނި އެތަނެއް . މީހުނަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާނޭގޮތުގެ ޕްރޮސީޖާއެއް އޮންނާނެއެވެ

  .ނުވަތަ އެހިސާބުގަންޑެއްގެ ބާވަތާއި އެހިނގާ ކަމެއްގެ ބޮޑުކުޑަމިނާއި ބާވަތުންނެވެ

  ބަލަންވީ މައިގަނޑު ކަންތައްތައްކިއުރިޓީ ދިނުމުގައި ސެ 2.2.1

 ޕްލޭން ސެކިއުރިޓި ތަނަކަށް ނުވަތަ ހަރަކާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީ ކޮންމެ 2.2.1.1

 ރިވިއު އެއްފަހަރު އަހަރަކު ކޮންމެ ދާނަމަ ދިގުލައިގެން އަދި، ތައްޔާރުކުރުން

  .ކުރުން

އެވަގުތެއްގެ ތްރެޓް ލެވެލްއާއި ޕޮލިސް އިޓަލިޖެންސްއަށް ޕްލޭންނާއި  ސެކިއުރިޓީ 2.2.1.2

 .ބިނާކޮއްގެން ސެކިއުރިޓީ މިންގަޑު ކަންޑައެޅުން

 އަތްބަހާއި ،ޗެކްކުރުން ބޮޑީ. މެސިންސް ސްކޭނިންގ، ޑިޓެކްޓަރ މެޓަލް މިގޮތުން 2.2.1.3

 .ޗެކްކުރުން އެޗެހި އެހެނިހެންވެ
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ނާއި ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގައި ބަލަހައްޓާނެ  މީހުން ކުރާނެ ބޭނުން އެތަނަކަށް 2.2.1.4

 .މިންވަރެއް ކަންޑަ އެޅޭނީ ސެކިއުރީޓީ ޕްލޭންގެ މައްޗައް ބިނާކޮށެވެ

 .ވަންނަމީހުންނާ ސުވާލުކުރުމާއި ހަށިގަނޑު ބަލާ ފާސްކުރުން ތެރެއައް އިމާރާތުގެ 2.2.1.5

 ްހަށިގަނޑު ބަލާ  ،ސުވާލުކުރުމާއި ވަންނަމީހުންނާ އިމާރާތްތެރެއަށ

ފާސްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ މިންގަނޑެއް ބިނާވެގެން ވަނީ އެއިރެއްގެ ހާލަތައް 

މިމިންގަނޑު . ނުވަތަ އެބަލަހައްޓާ ސެކިއުރިޓީއެއްގެ މުހިންމު ކަމުގެމައްޗަށެވެ

ހެޑް އޮފް ކަނޑައަޅާނީ އެއިރެއްގެ އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތަކައްބަލައިފައި 

ޑީގެ .އެސް.އޯ.ނުވަތަ އެސް. ރޭޝަންސް ކޮމާންޑުންނެވެސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަ

  .ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓެވެ
 

 .މައުލޫމާތު ނޯޓްކުރުން  2.2.1.6

 އުޅުމާއި ނިކުމެ ވަދެ ތެރެއިން ސެކިއުރިޓީ މިންގަންޑުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ 2.2.1.7

 .ތެރިވުން ހަރަކާތް ތެރޭގައި އެތަނެއްގެ

ބަލައި  މީހުން ކުރެވޭ ޝައްކު ކޮއްފާނެކަމަށް ނުވަތަ ބްރީޗްކުރިކަމަށް ސެކިއުރިޓީ 2.2.1.8

 .ފާސްކުރުމާއި ހައްޔަރުކުރުން

 ތަކެތި ނެރޭ ތެރެއިން އިމާރާތުގެ ވައްދާތަކެއްޗާއި އިމާރާތުގެތެރެއަށް 2.2.1.9

 .ބަލާފާސްކުރުން

 ައިމާރާތުގެ ތެރެއިން ނެރޭތަކެތި  ކެއްޗާއިއިމާރާތްތެރެއަށް ވައްދާތ

ޗެކްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ މިންގަނޑެއް ބިނާވެގެން ވަނީ އެއިރެއްގެ ހާލަތައް 

މިމިންގަނޑު . ނުވަތަ އެބަލަހައްޓާ ސެކިއުރިޓީއެއްގެ މުހިންމު ކަމުގެމައްޗަށެވެ

ހެޑް އޮފް ކަނޑައަޅާނީ އެއިރެއްގެ އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތައްބަލައިފައި 

ޑީގެ .އެސް.އޯ.ނުވަތަ އެސް. ޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑުންނެވެސްޕެ

 .ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓެވެ

 ިން ބަހައްޓައިގެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ޗެކްކުރުންއެކްސްރޭ މެޝ. 

 ްސެކިއުރިޓި މީހާ ފިޒިކަލީ އަތްލައިގެން ނުވަތަ އަތައްނަގައިގެނ. 

 ްއެމީހަކުލައްވައި އެމީހާގެ އެއްޗެހި ނަގައިގެނ. 

 ޭއްކުރެވޭ އެއްޗެހިދެނެގަތުންރުން އަތްލައިގެން އެހުރިކަމައް ޝަބ. 

 ައްކުރެވޭމުދާއްކުކުރެވޭ މީހުންގެ ނުވަތަ ޝަޝަ ކޮއްވަކިން ޚާއްޞ. 

 ްއެމީހެއްގެ ކައިރީގައި އެހުރި އެއްޗެއް އަހައިގެނ. 

 ްމެޓަލް ޑިޓެކްޓަރ ބޭނުންކޮއްގެނ. 

 .ތައްޔާރުވެހުރުން އަބަދުވެސް ނުރައްކަލަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ އަށް ޕީ.އައި.ވީ 2.2.1.10



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  273 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ރައްކާތެރި އެންމެ އަބަދުވެސް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ތަންތަނަށް ޕީ.އައި.ވީ 2.2.1.11

 .މަގުތަކުން ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ބުނުން

 ކިހާވަރެއްގެ އަށް ޕީ.އައި.ވީ އެރަށަކީ ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ރަށަކަށް ޕީ.އައި.ވީ 2.2.1.12

 .އޮތްރަށެއްތޯބެލުން ތުރެޓެއް

 އަވަހަކަށް ވީއެންމެ ނަމަ އަތުވެއްޖެ ނުރައްކަލެއް އަށް ޕީ.އައި.ވީ 2.2.1.13

 .ގެންދިއުން ތަނަކަށް ރައްކާތެރި ސަަލާމަތްތެރި

ސެކިއުރިޓީގައި ބަލަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އިމަށްވުރެ  ކުޅޭތަންތަނުގެ ކުޅިވަރު 2.2.1.14

 .އެތެރެއަށް ސަޕޯޓަރުން ދިޔަނުދިނުން

 ކަމެއް މިފަދަ ބެލައި ކަމެއްހިންގާތޯ ރޫހާހިލާފް ކުޅިވަރުގެ ސަޕޯޓަރުން 2.2.1.15

 .ހުއްޓުވުން ކުރަންއުޅޭނަމަ ނުވަތަ ކުރާނަމަ

ކުޅޭސަރަހައްދަށް އެއްޗެތިއުކާއި ކޫޅިވަރުގެ  ސަޕޯޓަރުން ދާއިރު ކުޅުންކުރިޔަށް 2.2.1.16

 .ރޫހާއި ހލާފު ކަމެއް ކުރޭތޯބެލުން

 ފަހު ކުޅެނިމުމަށް ކުރިންނާއި ފެށުމުގެ ކުޅެން އޮފިސަލުން ކުޅުންތެރިންނައި 2.2.1.17

 . ކޮންޓްރޯލުކުރުން ހަމަނުޖެހުން އުޅޭ ހިންގަން ނުވަތަ ހިންގާ

ދަކިކޮއް ހިންގާ  ދަނުން ކުޔައް ހަރަކާތް ކުޅިވަރު ނުވަތަ ކުޅެމުން ކުޅިވަރު 2.2.1.18

ހަމަ ނުޖެހުންވެސް އެކުޅިވަރާއި އެވަގުތަކު ހަވާވުވެ ހުންނަ އެންމެ އިސް 

 .ލަތަކަށް ބަލައި ކޮއްދިންފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އެހާ

 ކައްސާލިޔަނުދީ ލޯމަތިން ދާތަކެތި ހަވާލުވެގެން ތަކުގައި ދަތުރު ބޭންކު 2.2.1.19

 .ބެލެހެއްޓުން

ހަވާލުވެގެން ދާތަކެތި އަބަދުވެސް ރައްކާތެރިކަންމަތީ  ތަކުގައި ދަތުރު ބޭންކު 2.2.1.20

 .ބެލެހެއްޓުން

 ތަންތަނަށް ންނަބަހައްޓާފައިހު ދާތަކެތި ހަވާލުވެގެން ތަކުގައި ދަތުރު ބޭންކު 2.2.1.21

 .ފާރަވެރިވުން ވެއްދޭތަކެއްޗަށް މީހުންނަށާއި ވަދެނިކުމެވާ

ސެކިއުރިޓިދޭނީ  އިވެންޓްތަކުގައި އެހެނިހެންވެސް ހަފްލަތަކާއި ޖަލްސަތަކާއި 2.2.1.22

 .އެހިނގާ ހަރަކާތެއްގެ ބަވަތައްބަލައި އެންމެ ރައްކަތެރިގޮތަށް

 އެސެކިއުރިޓި ދެމެދު ދޭފަރާތާއި ސެކިއުރިޓީ ލިބިދޭފަރާތާއި ސެކިއުރިޓި 2.2.1.23

 .ބޭއްވުން ބައްދަލުވުމެއް ކުރިން ފެށުމުގެ

 ފެންނާނޭގޮތައް ސަރަހައްދުތައް ވަނަރަބަލް ޕްލޭންގައިވާ ސެކިއުރިޓި 2.2.1.24

 .ކެމެރާ ހަރުކުރުން ޓީވީ.ސީ.ސީ

 އެތަނެއް އެއްޗެއްވަނަމަ ނުވަތަ ތަނެއް ޖެހެ ހައްޓަން ބަލަ ހާސަގޮތެއްގައި 2.2.1.25

 .ކުރުން ކެމެރަ ކުރެވޭގޮތައް ރެކޯޑް އަބަދުވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  274 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 .ކުރުން ބެނުން ފުރިހަމައަށް އެންމެ ބޭނުންވާތަކެތި ޕްލޭންގައި ސެކިއުރިޓީ 2.2.1.26

ލާފް އަމަލުތައް ޤަވާޢިދާ ޚި ޤާނޫނާ ދާތަނުގައި ބަލަމުން ސެކިއުރިޓީ 2.2.1.27

  .ހިނގާތޯބެލުން

  ބޭނުންކުރާނެ އާލާތާއި ހަތިޔާރު ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތުގައި 2.2.2

ވިންގެ  ޕާރސަނަލް ސެކިއުރިޓީ ގެ މަސައްކަތުގައި" ޕްރޮޓެކްޓިވް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓް"    

މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބަޖެޓް ތަންދޭ މިންވަރަކުން އެއިރަކު 

އަދި  ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ހުންނަ، ބައިނަލް އަގްވާމީ މިންގަނޑުން އެންމެ މަގުބޫލު، މޮޅު، ރަނގަޅު

މީގެ ތެރޭގައި ލީތަލް ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުން . ބޭނުންތެރި ލީތަލް އަދި ލެސްލީތަލް ހަތިޔާރެވެ

ލެސްލީތަލް ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ . އެވެ) ބްލޮގް އާއި ބްރައުނީ(ބޭނުންކުރާނީ ޕިސްޓަލް 

  .އެކްސްޓެންޑަބަލް ބެޓަން، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ އަދި ކެނިސްޓަރއެވެ

ޓީ ވިންގް، ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީ ވިންގް އަދި ސްޕެޝިއަލް އިވެންޓްސް ސެކިއުރި    

ސެކިއުރީގެ މުވައްޒަފަން ބޭނުންކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބަޖެޓް ތަންދޭ މިންވަރަކުން 

އެއިރަކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ހުންނަ، ބައިނަލް އަގްވާމީ މިންގަނޑުން އެންމެ މަގުބޫލު، މޮޅު، 

މިގޮތުން ލެސްލީތަލް ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި . އަދި ބޭނުންތެރި ލެސްލީތަލް ހަތިޔާރެވެ ރަނގަޅު

އަނދިރިތަންތާގައި . ބޭނުންކުރާނީ އެކްސްޓެންޑަބަލް ބެޓަން، ބިޑި، ޕެޕަރ ސްޕޭރޭ އަދި ކެނިސްޓަރެވެ

  .ބޭނުންކުރާނީ ރޭޑިއޯއާއި ލެޑެވެ

 

   އްހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަޔޫ އިން ސެކިއުރިޓީ ދިނުމަށް .އެސް.ޕީ  2.2.3

ޔޫއިން ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް .އެސް.ޕީ(ފުލުހުންގެ ބޮޑެތި މަރުކަޒުތަކަށް    2.2.3.1

  .)ކަނޑައަޅުއްވާ ތަންތަން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސެކިއުރިޓީއަށް (ރައްޔުތިންގެ މަޖުލީހުގެ މެމްބަރުން  2.2.3.2

  .)ބޭފުޅެއްއެދިއްޖެ ކޮންމެ 

ޔޫއިން ބެލެހެއްޓުމަށް .އެސް.ޕީ(ގެ ގެކޮޅުތައް ރައްޔުތިންގެ މަޖުލީހުގެ މެމްބަރުން 2.2.3.3

  .)ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅުއްވާ ތަންތަން

  .)ވަގުތު ކުރިއަށްދާ މަޖިލިސް( ޕެރިމީޓަރ އައުޓަރ މަޖިލިސްކުރާގެ ރައްޔިތުންގެ  2.2.3.4



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  275 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ހުރަސް މަސައްކަތައް އެބޭފޫޅުންގެ ގެއްލުމެއްދީ ހަށިކޮޅައް މެންބަރެއްގެ މަޖިލީސް 2.2.3.4.1

 .ކުރުން ރައްކާތެރި ތަކުން ކަންތައް ފަދަ އެޅިދާނެ

 .ބެލެހެއްޓުން ސަރަހައްދު ގޭޓް 2 ވަދެނުކުނެވާ މެންބަރުން 2.2.3.4.2

 .ބެލެހެއްޓުން ސަރަހައްދު ގޭޓު ވަދެނިކުމެވާ މީހުން ވަންނަ އަޑުއަހަން 2.2.3.4.3

 .ބެލެހެއްޓުން ވަށައިގެން ގެކޮޅު މަޖްލީސްގެ ރައްޔިތުންގެ 2.2.3.4.4

 މީހުން ލިބިފައިވާ ހުއްދަ ދޮށައް މަޖިލިސްކުރާގެ ކޮށްބިނާ އިންޓަލްއަށް ޕޮލިސްގެ 2.2.3.4.5

 .ހަމަޖެސުން ނުވަދެވޭގޮތައް މީހުންށް އެހެން ފިޔަވައި

 ކަންޑައަޅާ ލީހުންމަޖި ދެވޭނި ހުއްދައެއް އިތުރު ފިޔަވައި ކާޑުކޮޅު މެންބަރ މަޖިލީހުގެ 2.2.3.4.6

 .ފާސްތަކަށް

 .ޔުނީފޯމްގައެވެ ވޯކިންގ ކުރާނި ޑިއުޓީ ލަތުގައިޙާ މުއްއާ 2.2.3.4.7

  

 .)ވަގުތު ކުރިއަށްދާ މަޖިލިސް( ޕެރިމީޓަރ އައުޓަރ މަޖިލިސްކުރާގެ ރައްޔިތުންގެ 2.2.3.5

  ބައްދަލުވުމެއް މަޖިލިސްގެ ރައްޔިތުންގެ ތަނެއްގައި ބޭރު ގެއިން ލީހުގެމަޖި ރައްޔިތުންގެ 2.2.3.6

 .އެތަނެއް، ބާއްވާނަމަ

 .ތަންްތަން ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓަރ ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްކައުތެރިކޮށް ތަނެއް ވަކި  2.2.3.7

 ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ކުރިމަތިލައްވާ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނުވަތަ ކެނޑިޑޭޓުން ރިޔާސީ 2.2.3.8

 .ކެނޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ކެނޑިޑޭޓާއި ކުރިމަތިލާ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނުވަތަ ކެނޑިޑޭޓުން ރިޔާސީ 2.2.3.9

 .އްގެކޮޅުތަ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކުރިމަތިލާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ޔޫއިން.އެސް.ޕީ( ޖަލްސާތަަށްް ބާއްވާ ގުޅިގެން މުނާސަބަތްތަކާއި އެކިއެކި ސަރުކާރުން  2.2.3.10

 )ތަންތަން ކަނޑއަޅުއްވާ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިސަނަރ  ބެލެހެއްޓުމަށް

  ބެލެހެއްޓުމަށް ޔޫއިން.އެސް.ޕީ(އް ޖަލްސާތަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖުމުހުރިއްޔާ ރައީސުލް  2.2.3.11

 )ތަންތަން ކަނޑއަޅުއްވާ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިސަނަރ

 ކޮންމެ އެދިއްޖެ ސެކިއުރިޓިއަށް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް( ވަޒީރުން ދައުލަތުގެ 2.2.3.12

 )ބޭފުޅެއް

 ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިސަނަރ  ބެލެހެއްޓުމަށް ޔޫއިން.އެސް.ޕީ( ގެކޮޅުތަށް ވަޒީރުންްގެ ދައުލަތުގެ 2.2.3.13

 )ތަންތަން ކަނޑއަޅުއްވާ

 ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިސަނަރ  ބެލެހެއްޓުމަށް ޔޫއިން.އެސް.ޕީ( އެމްބަސީތަށް ބޭރުގައުމުތަކުގެ 2.2.3.14

 )ތަންތަން ކަނޑއަޅުއްވާ

 ކޮމިސަނަރ  ބެލެހެއްޓުމަށް ޔޫއިން.އެސް.ޕީ( ގެކޮޅުތަށް އެމްބެސެޑަރުންގެ ބޭރުގައުމުތަކުގެ 2.2.3.15

 )ތަންތަން ކަނޑއަޅުއްވާ ޕޮލިސް އޮފް
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 ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިސަނަރ  ބެލެހެއްޓުމަށް ޔޫއިން.އެސް.ޕީ( މިޝަންތަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް 2.2.3.16

 ތަންތަން ކަނޑއަޅުއްވާ

 ކަނޑއަޅުއްވާ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިސަނަރ  ބެލެހެއްޓުމަށް ޔޫއިން.އެސް.ޕީ( ކޯޓުތަށް ޝަރުއީ 2.2.3.17

 )ތަންތަން

  އްހަކާތްތަ އެދޭ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ކުޅިވަރު  2.2.3.18

 އެދުން އަކަށް ސެކިއުރިޓި ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމަކުން 2.2.3.18.1

 ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޓެކްޓިވް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވް ބައްދަލުވުމެއް ސެކިއުރިޓީ 2.2.3.18.2

 ބޭއްވުން ޔުނިޓާއިއެކު

 .ބަލަހައްޓައިދިނުން ސެކިއުރިޓި އިވެންޓެއްގެ އެބޭނުންވާ އެފަރާތުން 2.2.3.18.3

  ސާވިސްއިން ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކަނޑައަޅާނީ މިންގަނޑެއް ދޭނެގޮތުގެ ސެކިއުރިޓި 2.2.3.18.4

  އްހަރަކާތްތަ އެދޭ މިނިސްޓްރީތަކުން ސަރުކާރުގެ 2.2.3.19

 އެދުން އަކަށް ސެކިއުރިޓި ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމަކުން 2.2.3.19.1

 ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޓެކްޓިވް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވް ބައްދަލުވުމެއް ސެކިއުރިޓީ 2.2.3.19.2

 ބޭއްވުން ޔުނިޓާއިއެކު

 .ބަލަހައްޓައިދިނުން ސެކިއުރިޓި އިވެންޓެއްގެ އެބޭނުންވާ އެފަރާތުން 2.2.3.19.3

  ސާވިސްއިން ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކަނޑައަޅާނީ މިންގަނޑެއް ދޭނެގޮތުގެ ސެކިއުރިޓި 2.2.3.19.4

  ހަރަކާތްތައް އެދޭ ޖަމިއްޔާތަކުން ކްލަބް 2.2.3.20

 އެދުން އަކަށް ސެކިއުރިޓި ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމަކުން 2.2.3.20.1

 ނިންމެވުން ޕޮލިސް ކަމިސަނަރ ގޮތަށް ބަލަހައްޓާ ސެކިއުރިޓީ ޔޫއިން.އެސް.ޕީ 2.2.3.20.2

 ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޓެކްޓިވް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވް ބައްދަލުވުމެއް ސެކިއުރިޓީ 2.2.3.20.3

 ބޭއްވުން ޔުނިޓާއިއެކު

 .ބަލަހައްޓައިދިނުން ސެކިއުރިޓި އިވެންޓެއްގެ އެބޭނުންވާ އެފަރާތުން 2.2.3.20.4

  ސާވިސްއިން ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކަނޑައަޅާނީ މިންގަނޑެއް ދޭނެގޮތުގެ ސެކިއުރިޓި 2.2.3.20.5

  ހަރަކާތްތައް އެދޭ ސްކޫލްތަކުން 2.2.3.21

 އެދުން އަކަށް ސެކިއުރިޓި ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމަކުން 2.2.3.21.1

 ނިންމެވުން ޕޮލިސް ކަމިސަނަރ ގޮތަށް ބަލަހައްޓާ ސެކިއުރިޓީ ޔޫއިން.އެސް.ޕީ 2.2.3.21.2

 ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޓެކްޓިވް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވް ބައްދަލުވުމެއް ސެކިއުރިޓީ 2.2.3.21.3

 ބޭއްވުން ޔުނިޓާއިއެކު

 .ބަލަހައްޓައިދިނުން ސެކިއުރިޓި އިވެންޓެއްގެ އެބޭނުންވާ އެފަރާތުން 2.2.3.21.4

 ސާވިސްއިން ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކަނޑައަޅާނީ މިންގަނޑެއް ދޭނެގޮތުގެ ސެކިއުރިޓި 2.2.3.21.5

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  277 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ހަރަކާތްތައް ބައިވެރިވާ ރައްޔިތުން އަދަދެއްގެ ގިނަ ހިންގާ ފަރުދުން އަމިއްލަ 2.2.3.22

 އެދުން އަކަށް ސެކިއުރިޓި ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމަކުން 2.2.3.22.1

 ނިންމެވުން ޕޮލިސް ކަމިސަނަރ ގޮތަށް ބަލަހައްޓާ ސެކިއުރިޓީ ޔޫއިން.އެސް.ޕީ 2.2.3.22.2

 ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޓެކްޓިވް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވް ބައްދަލުވުމެއް ސެކިއުރިޓީ 2.2.3.22.3

 ބޭއްވުން ޔުނިޓާއިއެކު

 .ބަލަހައްޓައިދިނުން ސެކިއުރިޓި އިވެންޓެއްގެ އެބޭނުންވާ އެފަރާތުން 2.2.3.22.4

  ސާވިސްއިން ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކަނޑައަޅާނީ މިންގަނޑެއް ދޭނެގޮތުގެ ސެކިއުރިޓި 2.2.3.22.5

އެދި  ހޯދުމަށް  ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީމޯލްޑިވްސް  2.2.4

  ގޮތްހުށަހަޅާނެ

ޑީގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޯނުން .އެސް.އޯ.އެސް އެދި ސެކިއުރިޓީއަށް ޕާސަނަލް 2.2.4.1

ގަޑިއރު ތެރޭގައި ލިޔުމުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  24ގުޅައިގެން އެދެވިދަނެ ނަމަވެސް 

 .ސާރވިސް އަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ޖަލްސާތަކާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ކަންކަމުގައި  ހަފުލާތަކާއި 2.2.4.2

 .ސެކިއުރިޓީއަށް އެދެން ވާނީ ލިޔުމުންނެވެ

ނިމުމަށް އެސެކިއުރިޓީ އެއްގެ  ކަންކަން ނިންމަންޖެޖެހޭ ކަންކަމުގައި މިފަދަ އަދި 2.2.4.3

 .އެވެބާވަތުން ވަގުތުވެސް ދޭންވާނެ

 .ދެނިގެންދާ ހަރަކާތްތައްގިނަދުވަސްތަކަށް  2.2.4.3.1

 .ހަރަކާތްތައް އެހަރަކާތެއްގައިބައިވެރިވާ ބަޔަކު ގިނައަދަދެއްގެ 2.2.4.3.2

 ނުވަތަ ހޯދެޖެހޭފަދަ ގިނަމައުލޫމާތުތަކެއް ޓަކައި ޕްލޭންހެދުމަށް ސެކިއިރިޓި 2.2.4.3.3

 .ހަރަކާތްތައް ހޯދަޖެހޭފަދަ މައުލޫމާތު ގިނަފަރާތްތަކެއްގެ

 .ސެކިއުރިޓީ އިމާރާތްތަކުގެ 2.2.4.3.4

 ސެކިއުރިޓީ ކަންކަމުގައި އެދޭ ސެކިއުރިޓީއަށް ނޫންވެސްމި އަދިވެސް 2.2.4.3.5
 ސެކިއިރުޓީ އާއި ހެދުމުގައި އެސެސްމަންޓް ސެކިއުރިޓީ ހެދުމާއި އެސްމަންޓް

 .ބޭނުންވާނެ މުއްދަތު ކުރެވޭހައި ހުރަސް އުންދަގޫތައް ހުރި ލުމުގައި

 .އެދެވިދާނެ ފެކޮސުންވެސް ކަންކަމަށް މިބުނެވުނު އަދި 2.2.4.3.6
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  ނިޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނީފޯމްޔު 2.2.5

 )ސަމަރކެޕާއި އެކު(ވޯކިންގް ޑްރެސް   2.2.5.1

މި ޔުނީފޯމް އަކީ ސެކިއުރިޓީ ސެކްސަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އާންމު 

  .މިޔުނީީފޯމުގައި ޑިއުޓީ އަދާ ކުރާނީ ސެންޓްރީ ޑިއުޓީތަކުގައެވެ. ޔުނީފޯމެވެ

 )ޕީކެޕާއި އެކު(ވޯކިންގް ޑްރެސް  2.2.5.2

ޑިއުޓީ އަދާކުރާނީ އެގޮތަށް ހާއްޞަ ކަމެއް އޮތްނަމަ ޕީކެޕާއި އެކު 

  .ޔުނިޓްގެ ހެޑް އެންގުމުންނެވެ/ޑިޕާރޓްމަންޓް

 )ޕެޓްރޯލް ބެލްޓް ހަތިޔާރާއި އެކު އަޅައިގެން(ޑީސެންޓް ސިވިލް ޑްރެސް  2.2.5.3

ޑީސެންޓް ސިވިލް ޑްރެސްގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާނީ އިންޓެލިގެންސްގެ 

ޓްމަންޓާއި ޕްރޮޓެކްޓިވް ސެކިއުރިޓީ މައުލޫމާތަށްބަލައި ހެޑްއޮފް ޑިޕާ

  .ސެކްސަންގެ ޔުނިޓް އިންޗާޖް ކަނޑައަޅާ ޙާއްސަ ޕޮއިންޓަތަކުގައެވެ

 )ޕެޓްރޯލް ބެލްޓް ހަތިޔާރާއި އެކު އަޅައިގެން(ސަފާރީ  2.2.5.4

ސަފާރީ ޑްރެސް އަކީ ޕާސަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސެކްސަންގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ތެރެއިން އިއްޒަތްތެރިންގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަ

  .ޔުނީފޯރމެވެ

 

  ތަމްރީނުކުރުވުން ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން  2.6.2
 
 

މި ޔުނިޓަކީ ދައުލަތުގެ އިއްޒަތްތެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އަދި       

ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ތަފާތު ޙަރާކާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހެއްޓުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ 

ޔުނިޓެއްކަމުން މި ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ އެފަރާތްތަކުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަނަކަށް 

ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި އަތުވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ  އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލެވޭނީ. ބަޔަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ

އަމާޒުކޮށް  ސެކްސަންތަކައް މިގޮތުން މި ޔުނިޓުގެ ހުރިހާ. ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިބިގެންނެވެ

އެހެންކަމުން . އެވިންގްތަކާއި ގުޅޭ އިންޑޯ އަދި އައުޓްޑޯ ތަމްރީނުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނެއެވެ

މިޔުނިޓުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެދާއިރާތަކުން ބާއްވާ އެންމެހާ 

  .  ވެތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާންވާނެއެ
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  އެސަސްމަންޓް  2.2.7
 

 

 

މަހުން އެއްފަހަރު ޔުނިޓުގެ އެކި ސެކްސަންތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެސެސް  06ކޮންމެ   2.2.7.1

، އެސެސް ކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކަކީ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް، މެންޓަލް  ފިޓްނަސް. ކުރެވޭނެއެވެ

 .ކޮންފިޑެންސް، ޓެކްޓިކްސް އާއި ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމެވެ

ފާސްނުވާ . އެސެސްމަންޓް ތަކުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ފާސްވާންޖެހޭނެއެވެ  2.2.7.2

 .މުވައްޒަފުން ޔުނިޓުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

ޕާސަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސެކްސަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުވައްޒަފުން ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް   2.2.7.3

އަށް  45އަދި . އަށް  ދުވަން ވާނެއެވެ 10.1. ބެލެވޭނީ ބީޕްޓެސްޓުން ޓެސްޓުން ނެވެ

، މެންޓަލް  ފިޓްނަސް. ސިޓަޕްސް ހެދެން ވާނެއެވެ 1ވުރެމަތިން ޕުށަޕުސް ހަދައި 

. ޕަސަންޓް ހޯދަން ވާނެއެވެ 70ކޮންފިޑެންސް، ޓެކްޓިކްސް މިޓެސްޓުތަކުން މަދުވެގެން 

މިގޮތައް އެސެސް . ޕަސަންޓް ހޯދަންވާނެއެވެ 95ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމުން 

ސްޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ މިކަން ކަމުގެ ކުރުމައްޓަކައި ޓެ

 .އިންސްޓްރަކްޓަރ ސެޓްފިކެޓް އޮތް އިންސްޓްރަކްޓަރުންނެވެ

ސެކިއުރިޓީ ސެކްސަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން   2.2.7.4

މީހެއްގެ އެ. މުވައްޒަފުންގެ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ބެލެވޭނީ ބީޕްޓެސްޓުން ޓެސްޓުން ނެވެ

އެމީހެއްގެ . އުމުރާއި ގުޅޭގޮތުން ފާސްވުމައް ބޭނުންވާމިންގަނޑަށް ދުވަން ވާނެއެވެ

ސިޓަޕްސް  1އުމުރާއި ގުޅޭގޮތުން ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑައް ޕުށަޕުސް ހަދައި 

ކޮންފިޑެންސް، ޓެކްޓިކްސް މިޓެސްޓުތަކުން ، މެންޓަލް  ފިޓްނަސް. ހެދެން ވާނެއެވެ

މިގޮތައް އެސެސް ކުރުމައްޓަކައި ޓެސްޓް . ޕަސަންޓް ހޯދަން ވާނެއެވެ 50މަދުވެގެން 

ތައްޔާރުކުރުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ ޕޮލިސް އެކަޑަމީއާއި ގުޅިގެން މިކަން ކަމުގެ 

މިމިންގަނޑަށް ފާސްނުވާ . އިންސްޓްރަކްޓަރ ސެޓްފިކެޓް އޮތް އިންސްޓްރަކްޓަރުންނެވެ

 .ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެމުވައްޒަފުންނާއި މެދު ގަވައިދުން 

ސް ކޮމާންޑް އެސެސްމެންޓްތައް ކަނޑަ އަޅާނީ ހެޑް އޮފް ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަން 2.2.7.5

 .ނިންމަވާ ގޮތަކަށެވެ

އެސެސް ކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ދިމާވެފައިވާ ސިއްޙީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން   2.2.7.6

ވުމުން އެސެސްމަންޓްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމަކުން ރަނގަޅު

އަދި ފާނުވާމުވައްޒަފުންނަށް ރީއެސެސްމަންޓް ދިނުމަށް . އެސެސްމަންޓް ދެވޭނެއެވެ

ނުވަތަ ނުދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމާނި ހެޑް އޮފް ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް 

  .މިގޮތުންވެސް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ އެންމެ ޓެސްޓެކެވެ. ކޮމާންޑުންނެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  280 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  : މި ޕްރޮސީޖަރގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ނެތް ކަމެއްގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތް 2.2.8

ގަ ކުރެވިފައިނެތް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރގައި ފާހަމަތީގައި ބަޔާން     

ހެޑް އޮފް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު،  ހެޑް އޮފް ކޮމާންޑްއާދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ކުރިއަށްގެންދާނީ 

  . އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ ޑިޕާރޓްމަންޓް

  

  ސްވޮޓް . 3
 

 

އަކީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން، ހިންގަންޖެހޭ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް " ސްވޮޓް"       

ސްޕެޝަލް މިޔުނިޓް މަސައްކަތް ކުރާނީ . ޔުނިޓެކެވެ' އެލީޓް ޓެކްޓިކަލް'ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

  .އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުންނެވެ
       

  

  ޔުނިޓުގެ މެމްބަރުން
 

 ިޙިދުމަތުގައި އަހަރު 03 މަދުވެގެން ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ދިވެހި ހޮވާނީ ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާ ސްވޮޓްގައ 

 ޤާބިލް އެންމެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޝައުގުވެރިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސްވޮޓްގައި ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ދެމިތިބެ

 ސިއްޙީ އެމީހެއްގެ، ކުރިން ކުރުމުގެ އައްޔަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ސްވޮޓްގައި. އިސްކަންދީގެނެވެ މީހުންނަށް

 . ބަލަންވާނެއެވެ ދުޅަހެޔޮކަން ސިކުނޑީގެ ހާލަތާއި

 ިކަޅުކުލައިގެ ޔުނިފޯރމަކީ ސްވޮޓްގެ. އަހަރެވެ 40 ޢުމުރަކީ ދޮށީ އެންމެ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ސްވޮޓްގައ 

 .ޔުނިފޯރމެކެވެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޙާއްސަ

 ުޙާއްސަ ދެނެގަތުމަށް ފިޓްނަސް ސައިކޮލޮޖިކަލް އާއި ފިޓްނަސް ފިޒިކަލް މެމްބަރުންގެ ސްވޮޓްގެ، ފަހަރު 3 އަހަރަކ 

 ޔުނިޓްތަކަށް ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް އެހެން ފަރާތްތައް ފާސްނުވާ އެޓެސްޓުން، ހަދައި ޓެސްޓްތައް

 އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕާރފޯމަންސް އަދި ސުލޫކު އަޙްލާޤާއި މެމްބަރެއްގެ ކޮންމެ މިމުއްދަތުގައި. ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ

ޓެސްޓް  ސްވޮޓް ޔުނިޓްގެ ފިޒިކަލް. ވަކިކުރެވޭނެއެވެ މިޓީމުން މީހުން އިވެލުއޭޓް ކުރާ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ 

އަދި މެންޓަލް ޓެސްޓް ތައް ކަނޑައަޅާނީ ސްޕެޝެލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ ލަފާގެ މަތިން 

ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި ޔުނިޓް 

ށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނަން ކަނޑައެޅޭ ޓެސްޓްތައް ލިޔެކިއުމުން ހެދިފައި އާއްމުކޮ. އިންޗަރޖްއެވެ

އަދި ޓެސްޓް ތަކަށް ބަދަލެއްގެންނަންވާނީ ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ . ހުންނަންވާނެއެވެ

  .ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުއެވެ

  
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  281 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ސްވަޓް ޔުނިޓްގެ ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޓް ކުރާނެގޮތް 3.1
 

 ރަނިންގ ޝީޓް 3.1.1
 

މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ރިކޯރޑް ކުރުމަށް ރަނިންގ ޝީޓެއް ކޮންމެ ސްވަޓް ޓީމްގެ ކޮންމެ 

މި ޝީޓްގައި މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ފެންނަށް ރަނގަޅު އަދި . މީހަކަށް ހެދިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

ހަފްތާއިން  2ޓީމް ލީޑަރުން މި ޝީޓް ކޮންމެ . ނުރަގަޙު ހުރިހާކަމަށް ރެކޯރޑް ކުރަންވާނެއެވެ

ޔުނިޓް އިންޗަރޖަށް ދައްކާ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފެއް ވާނަމަ އެއްފަހަރު 

ޕޮލިސްއިން މުވައްޒަފުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު 

ޖެހޭ މީގެ އިތުރުން މައްސަލަތަކުގައި ކޮންމެހެން ޔުނިޓް އިންޗަރޖްގެ ލަފާ ހޯދަން. އަޅަންވާނެއެވެ

ރަނިންގ ޝީޓް ފުރާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ . ކަމެއްނަމަ ވަގުތުން އެކަމަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

  .އިމީޑީއޭޓް ސުޕަރވައިޒަރުއެވެ
 
 
 

 ބްރީޗް އޮފް ޑިސިޕްލިންގ ފޯރމް 3.1.2
 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޕޮލިސްގ އިންޓާނަލް އެއްވެސް ޤާވާއިދަކާއި ހިލާފުވެއްޖެނަމަ މި 

. އަދި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޔުނިޓް ފައިލްގައި މި ފޯރމް ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ. ފުރަންވާނެއެވެފޯރމް 

ވަނަ ފޯރމްއާއިއެކު އެ  2އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ފޯރމް ތަކުރާރުކޮށް ފުރަންޖެހިއްޖެނަމަ 

މުގެ އިޙްތިޔާރު މުވައްޒަފަކު ސްވަޓް ޔުނިޓްއިން ބަދަލުކުރުމަށް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަށް ހުށަހެޅު

ބްރީޗް އޮފް ޑިސިޕްލިންގ ފޯރމް ފުރާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ . ޔުނިޓް އިންޗަރޖް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  .އިމީޑިއޭޓް ސުޕަރވައިޒަރުއެވެ
  

  

 ފޯރމްޕަރފޯމެންސް އިވެލުއޭޝަން  3.1.3
 

މަހަކުން އެއްފަހަރު ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޓްކޮށް މި ފޯރމް  3 ކޮންމެ

މި ފޯރމް ފުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަނިންގ ޝީޓް އަދި ބްރީޗް އޮފް . ފުރަންވާނެއެވެ

  .ޑިސިޕްލިން ފޯރމްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ އިމީޑިއޭޓް ސްޕަރވައިޒަރުއެވެ
  

  

 ންސް ރިވިއު މީޓިންގމެޕަރފޯ 3.1.4
 

މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް ދެނެގަތުމަށް ސްވަޓް ޔުނިޓްގެ ޓީމް ލީޑަރުންގެ މެދުގައި      

މިމީޓިންގައި މުވައްޒަފުންގެ . މަހަކު އެއްފަހަރު ޕާރފޯމަންސް ރިވިއު މީޓިންގެއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ

ރފޯމަންސް ޕާރޕޯމަންސްއާއި ބެހޭގޮތުން ޑިސްކަސްކުރެވި ޕާރފޯމަންސް ދަށްކުދިން ފާހަގަކޮށް ޕާ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  282 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ޕާރފޯމަންސް ރަނގަޅު އަދި . ޅާ ހިންގަންޖެހޭނެއެވެރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ކަނޑއަ

މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ 

  .ގޮތަތަކެއް ނިންމަން ޖެހޭނެއެވެ

  

އެސް އޯ އެސް ޑީ ގެ ޕްއިންޓްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރއަކީ ވަނަ  1 މަތީގައި އެވާ :ނޯޓް  

  .ހުރިހާ ޔުނިޓްތަކުންވެސް އާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެގޮތެވެ

  
 

  ސްވަޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް 3.2
  

  :މި ޓީމްތަކަކީ. ޓީމެއްގެ މައްޗަށެވެ 03ސްވޮޓް ޓީމް އެކުލެވިގެންވާނީ ސްޕެޝަލައިޒްޑް 

 .ޓީމް ސްނައިޕަރ .1

 ).ޑީ.އޯ.އީ(ޑަނަންސް ޑިސްޕޯސަލް އެކްސްޕޮލޯސިވް އޯ .2

 .)ސްވޮޓް ޓީމް(އެސޯލްޓް ޓީމް  .3
 

 ޓީމް ސްނައިޕަރ 3.2.1

މިޓީމްގެ ބޭނުމަކީ ދިމާވާ . މީހުންނެވެ 5މިޓީމްގައި އެކުލެވެނީ ކޮމާންޑަރާއި އެކު 

ހާލަތްތަކުގައި އެސޯލްޓް ޓީމްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްޓިކަލް ސަޕޯރޓް ދިނުމާއި ދިމާވެގެން އުޅޭ 

 . ހާދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދައިދިނުމެވެ

 

 )ޑީ.އޯ.އީ(ޑިސްޕޯސަލް  އޯޑަނަންސް އެކްސްޕޮލޯސިވް 3.2.2

މިޓީމްގެ ބޭނުމަކީ ސްވޮޓް ޔުނިޓް . މީހުންނެވެ 5މިޓީމްގައި އެކުލެވެނީ ކޮމާންޑަރާއި އެކު 

ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އާއި އަދި ތަފާތު އެކިއެކި ބޮމް ތްރެޓް ތަކުގައި އެތަނެއް ބަލާ 

ން އެކްސްޕްލޯސިވް ބޭނުންކޮށްގެން މީގެ އިތުރު. ފާސްކުރުމަށާއި އެކަމެއް އާއްމު ހާލަތަށް ގެނުއުމެވެ

  . ހިންގަންޖެހޭ އޮޕްރޭޝަންތައް ރާވާ ހިންގުމެވެ

 )ޓީމް ސްވޮޓް( ޓީމް އެސޯލްޓް 3.2.3

މިޓީމް ހަރަކާތް ތެރިވާނީ . މިޓީމް އެވެ 4މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ  8މިއީ 

ސަޕޯރޓްދިނުމަށާއި އެހާދިސާއެއް އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކަށް ޓެކްޓިކަލް 

 .  ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  283 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ހާލަތްތައް ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ޓީމް ސްވޮޓް 3.2.4
  

 ؛ގެނައުމަށް ހުއްޓުމަކަށް ހަރަކާތެއް ރަހީނުކުރުމުގެ 3.2.4.1

 ނުރައްކާވެދާނެ ފުރާނައަށް ބައެއްގެ ނުވަތަ މީހެއް އަމަލަކީ ކުށުގެ ހިނގަމުންދާ 3.2.4.2

 ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް؛އެކަން  އަމަލެއްނަމަ

 ފަރާތްތަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ހިންގަފާނެ އަމަލެއް ނުރައްކާތެރި ފިދާވެގެން ޖާނުން 3.2.4.3

 ؛ގެނައުމަށް ދަށަށް ކޮންޓްރޯލްގެ ފުލުހުންގެ

 ؛ދެކޮޅަށް އަމަލަކާ ޓެރަރިޒަމްގެ ޑޮމެސްޓިކް 3.2.4.4

އްޗާއި އެކު ތަކެ ފަދަ ދެވިދާނެ ގެއްލުން ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަތިޔާރު 3.2.4.5

 ކޮންޓްރޯލްކޮށް ހައްޔަރު ކުރުން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން

 ގެއްލުމާއިއެކު މިންވަރެއްގެ ކުޑަ އެންމެ ހާލަތެއް ބޮޑު ނުރައްކާތެރިކަން 3.2.4.6

 ؛ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް

 ޓެކްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޮޑެތި ހިންގޭ ދެކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ 3.2.4.7

 ؛ދިނުން ސަޕޯރޓް

ކުށްވެރިޔަކު ސްނެޗް ކުރުމަށް ނުވަތަ  ނުވަތަ ކުށްވެރިން ނުރައްކާތެރި 3.2.4.8

  ހައްޔަރުކުރުމަށް؛
 

 ހަތިޔާރު އާލާތާއި ބޭނުންކުރާނެ 3.2.5
  

ސްވޮޓް ޓީމް ބޭނުންކުރާނީ މިސަރވިސްގެ ބަޖެޓް ތަންދޭ މިންވަރަކުން އެއިރަކު  3.2.5.1

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ހުންނަ، ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަނޑުން އެންމެ މަޤްބޫލް، 

މީގެތެރޭ އެސޯލްޓް . މޮޅު، ރަނގަޅު، އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ހަތިޔާރެވެ

ރައިފަލާއި ސަބް މެޝިން ގަން އާއި ސްނައިޕަރ ރައިފަލާއި ޝޮޓްގަން އާއި 

ޕިސްޓަލް އާއި ފްލޭޝް ބޭންގ، ސްޓިންގަރ، ގޭސް ގްރެނޭޑް، ބެޓަރިންގ ރޭމް 

  .ހިމެނިގެން ވެއެވެ

 ކުރެވޭނީ ބޭނުން ގޮތުގައިި ތިޔާރެއްގެހަ ޕާރސަނަލް މެމްބަރުންގެ ސްވޮޓްގެ 3.2.5.2

 ހެކްލަރ އެމް.އެމް 10( 5ޕީ.އެމް އާއި) ބްރައުނީ އާއި ގްލޮކް( ޕިސްޓަލް

ކޮންމެހެން  ގުޅިގެން ޙާލަތާއި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓީމް ސްވޮޓް. އެވެ)ޝޮކް އެންޑް

ފަޔާރ އާރމްސް ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު 

މިގޮތުން ޓޭސަރ، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ކެނިސްޓަރ، ބީންބޭގް . ކުރާނެއެވެ ބޭނުން

 .ރައުންޑް ލޯރޑްކުރާ ޝޮޓް ގަން ގެންގުޅެ ބޭނުންކުރާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  284 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ސްވޮޓް ޓީމްތަކާއި އެ ޓީމް ތަކުން ބޭނުންކުރާ އާލާތާއި ތަކެތި، އެއްތަނުން  3.2.5.3

މި .އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަށް ޚާއްސަ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ

އުޅަނދުތަކުގެ ކުލައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ ކަޅު ނުވަތަ ނޭވީ ބްލޫ 

  .  ކުލައެވެ
 

 ޕްރޮސީޖަރ ގޮތުގެ ކުރާނެ ޑިޕްލޮއި ޔުނިޓް ސްވޮޓް   3.3
  

 ޤާނޫން އުނދަގޫވެ ތަންފީޒްކުރުމަށް ޤާނޫނު ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3.3.1

ނުރައްކާ ވެދާނެކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޤާނޫނާއި ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ ތަންފީޒް

ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް އެސަރަޙައްދަކަށް ސްވޮޓް ޔުނިޓްގެ މެމްބަރުން ޑިޕްލޮއި 

މިގޮތުން ޑިޕްލޮއި ކުރަންވާނީ ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ . ކުރެވިދާނެއެވެ

 .މަޝްވަރާ ލިބިގެންނެވެ

ޕްރޮސީޖަރގައި ސްވޮޓް ޔުނިޓް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙާލަތެއް  މި 3.3.2

މެދުވެރިވެގެން ސްވޮޓް ޔުނިޓް ޑިޕްލޮއި ކުރާނަމަ ކުރަންޖެހޭނީ ސްޕެޝަލިސްޓް 

 \.އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ އަމުރު ލިބިގެންނެވެ

ތު ނެތް ޙާލަތެއްނަމަ ވަގު ގުޅާނެ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އިތުރު އަކީ ޙާދިސާ އުޅޭ ދިމާވެގެން 3.3.3

އަދި އެކަމުގެ ނުރައްކާ ބެލުމަށްފަހު އިތުރަށް ހޭދަވާ ކޮންމެ ވަގުތަކީ އިތުރު 

ނުރައްކާތެރިކަން އެކަމުގައި އެކުލެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ ޔުނިޓަށް ނުވަތަ 

. އެވެޑިޕާރޓްމަންޓަށް ސްވޮޓް ޔުނިޓްގެ މެމްބަރުން ޑިޕްލޮއި ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވެ

  .އަދި އެކަމަށް ޖަވާބްދާރީ ވާންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ
 

 

 

  ޓްރޭނިންގ  3.4

ސްވޮޓް ޔުނިޓަކީ ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި އެކަމަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި 

އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ބަޔަކަށް ވާއިރު މިފަދަ ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލެވޭނީ 

ގޮތުން މިޔުނިޓްގެ ވަކިވަކި ޓީމްތަކަށް އެޓީމަކާއި މި. އެކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ހުރެގެންނެވެ

މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މިޔުނިޓްގެ ހުރިހާ ފުލުހުން . ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގޭނެއެވެ

  . އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ
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  ޔުނިފޯރމް  3.5
  

މި . ސިވޮޓް ޔުނިފޯރމް އަކީ ސްވޮޓް ޓީމްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯރމް އެވެ - :ކޮމްބެޓް ކަޅު 3.5.1
ޔުނިފޯރމް ބޭނުކުރާނީ ސްވޮޓް ޔުނިޓް އިން ހިންގާ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންސް ތަކުގައި 

މިނޫންގޮތަކަށް ސްވޮޓް ޔުނިފޯރމްގައި އަމިއްލަ ކަންތައްތައްކުގައި އުޅުމަކީ . އެކަނިއެވެ
ރމްގައި އޮޕަރޭޝަން އެއްގައި ނޫންގޮތަކަށް ބޭރުތެރޭގައި އަދި މިޔުނިފޯ. މަނާކަމެކެވެ

 .އުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ސްވޮޓް ޓީމް ޢާއްމު ހާލަތްތަކުގައި ޑިއުޓީ ކުރުމާއި ޓްރޭނިންގ  - :ކޮމްބެޓް ޖެނެރަލް 3.5.2
މިޔުނިފޯރމް ބޭނުންކުރުމަށް . ކަންތައްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ޖެނެރަލް ކޮމްބެޓްއެވެ

 . ތްނޫންގޮތަކަށް މިޔުނިފޯރމް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮ

ސްވޮޓް ޔުނިޓް ފިޒިކަލް ޓްރޭނިންގ ގަޑީގައި ބޭނުންކުރާނީ އެއިރަކަށް  - :ކިޓް ޓީ.ޕީ 3.5.3
މީގެ އިތުރުން ސްވޮޓްގެ މެމްބަރުން ޢާއްމުކޮށް . ޓީ ކިޓެއްގައެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ ޕީ

އްތަކުގައި އުޅޭއިރު ބޮޑުސޯޓް ލާނަމަ، ހުންނަންވާނީ އުޅޭ އުޅުމުގައާއި ޓްރޭނިންގ ކަންތަ
  .ޓެނިހަށް އެރިފައެވެ

  

  ޑިއުޓީ ޔުނިޓްގެ ސްވަޓް  3.6
 

. ޔުނިޓް އަބަދަވުސް އޮންނަންވާނީ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ތައްޔާރަށެވެ ސްވޮޓް 3.6.1
ޢާއްމު ހާލަތްތަކުގައި މިޔުނިޓްގެ ޑިއުޓީއަކީ ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން 

ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި . ތަމްރީން ހެދުމާއި ދިމާވެދާނެ ހާދިސާއަކަށް ސަމާލުވެތިބުމެވެ
 . އުޓީއެއް އަދާކުރުމެވެޑި

 އަބަދުވެސް މިޔުނިޓް، މެދުވެރިނުވާނަމަ ހާދިސާއެއް ފަދަ ކުރަންޖެހޭ ޑިޕްލޯއި މިޔުނިޓް 3.6.2
 . އޮތުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޮލިސްގެ މަރުކަޒެއްގައި ތައްޔާރީ ހާލަތުގައެވެ މިޔުނިޓް އޮންނާނީ

ޔުނިޓް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ނުރައްކަލަކަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ބައެއް ކަމަށް ވާތީއާއި މި  މި 3.6.3
ޔުނިޓް ދާންޖެހެނީ ފުލުހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުން ކަމުން ނޯމަލް ޝިފްޓް 
ޑިއުޓީ އުސޫލުން ޑިއުޓީ ނުކުރިކަމުގައިވިއަސް މިޔުނިޓްގެ އިންޗާރޖް ކަނޑައަޅާ 

 . ން އެހާލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިއުޓީއަދާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެގޮތެއްގެމަތި

ސްވޮޓް ޔުނިޓުން ކަނޑައެޅޭ ވަކި ބަޔަކު ޢާއްމު ޑިއުޓީތަކަށް ނެގި ، ޙާލަތުގައި ޢާއްމު 3.6.4
ޓީމް، ދިމާވެދާނެ ކޮންމެ 01ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަބަދުވެސް ތައްޔާރީ ޙާލަތުގައި މަދުވެގެން 

  . ރިކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަން ވާނެއެވެހާލަތަކަށް ޙަރަކާތްތެ
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 )ޓެސްޓް(އެސެސްމަންޓްސް   3.7
  

 އެސެސް މެމްބަރުން ހުރިހާ ޓީމްގެ ދާއިރާތަކުން އެކި އެއްފަހަރު މަހަކުން 04 ކޮންމެ 3.7.1

 .ކުރެވޭނެއެވެ

 ސްވޮޓް މީހުން ފާސްނުވާ. ފާސްވާންޖެހޭނެއެވެ މެމްބަރުން ހުރިހާ އެސެސްމަންޓްތަކުން 3.7.2

 .ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ޔުނިޓުން

 ނިންމަވާ ކޮމާންޑް އޮޕަރޭޝަންސް ސްޕެލިސްޓް އޮފް ހެޑް ކަނޑައަޅާނީ އެސެސްމަންޓްތަށް 3.7.3

 . ގޮތަކަށެވެ

ކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ދިމާވެފައިވާ ސިއްހީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން  އެސެސް 3.7.4

އެސެސްމަންޓްގައި ބައިވެރިނުވެވޭ މެމްބަރުން އެކަމަކުން ރަނގަޅުވުމުން އެސެސްމަންޓް 

 . ދެވޭނެއެވެ

، ކޮންފިޑެންސް، ފިޓްނަސް މެންޓަލް، ފިޓްނަސް ފިޒިކަލް ދާއިރާތަކަކީ އެސެސްކުރެވޭ 3.7.5

 . ބޭނުންކުރުމެވެ ރުހަތިޔާ ޓެކްޓިކްސްއާއި
 

 

  ކަމެއްގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތް މި ޕްރޮސީޖަރގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ނެތް  3.8

ގަ ކުރެވިފައިނެތް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރގައި ފާހަމަތީގައި ބަޔާން   

ހެޑް އޮފް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު،  ހެޑް އޮފް ކޮމާންޑްއާދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ކުރިއަށްގެންދާނީ 

  . އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ ޑިޕާރޓްމަންޓް
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  ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ އެންޑް ރެސްޕޯންސް ޔުނިޓް  - 4
  

އިންޓާނަލް އަކީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން، " ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ އެންޑް ރެސްޕޯންސް ޔުނިޓް"

ރޯލްކުރުމަށް ހިންގަންޖެހޭ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި ޑިސްޓަރބަންސް ކޮންޓް

       . ޔުނިޓެކެވެ' ޓެކްޓިކަލް'ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

  

  މެމްބަރުންޔުނިޓުގެ 
 

 

 ިފުރިހަމަކޮށް ތަމްރީނު ބޭސިކް ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ދިވެހި ހޮވާނީ ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޔުނިޓްގައި މ 

މަސް ދުވަހު ޕްރޮޓެކްޓިވް ސެކިޔުރިޓީ ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  06 މަދުވެގެން

 މީހުންނަށް ޤާބިލް އެންމެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޝައުގުވެރިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޔުނިޓްގައި މި ތެރެއިން

 ހާލަތާއި ސިއްޙީ އެމީހެއްގެ، ކުރިން ކުރުމުގެ އައްޔަން މަށްމަސައްކަތްކުރު ޔުނިޓްގައި މި. އިސްކަންދީގެނެވެ

 .ބަލަންވާނެއެވެ ދުޅަހެޔޮކަން ސިކުނޑީގެ

 ިނޫކުލައިގެ ޔުނިފޯރމަކީ  ޔުނިޓްގެ މި. އަހަރެވެ 40 ޢުމުރަކީ ދޮށީ އެންމެ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓްގައި މ 

 . ޔުނިފޯރމެކެވެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޙާއްސަ

 ުޙާއްސަ ދެނެގަތުމަށް ފިޓްނަސް މެންޓަލް އާއި ފިޓްނަސް ފިޒިކަލް މެމްބަރުންގެ ޔުނިޓްގެ މި، ފަހަރު 3 އަހަރަކ 

 ޔުނިޓްތަކަށް ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް އެހެން ފަރާތްތައް ފާސްނުވާ އެޓެސްޓުން، ހަދައި ޓެސްޓްތައް

 އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕާރފޯމަންސް އަދި ސުލޫކު އަޙްލާޤާއި މެމްބަރެއްގެ ކޮންމެ މިމުއްދަތުގައި. ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ

 .ވަކިކުރެވޭނެއެވެ މިޔުނިޓުން މީހުންއިވެލުއޭޓްކުރާ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ 

 

  ޓީ އެންޑް ރެސްޕޯންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައްފްޕަބްލިކް ސޭ
  

ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ އެންޑް ރެސްޕޮންސް އެންޑް ސެކިޔުރިޓީ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ދެބަޔަކަށް 

  މި ޓީމްތަކަކީ. ޓީމަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ 2މިގޮތުން މިޔުނިޓްވަނީ .ބެހިގެންދެއެވެ

  )ޕޮޓް( ޓީމް އޯޑަރ ޕަބްލިކް .1
 ) ޓީމް އާރތް( ޓީމް ރެސްޕޯންސް އިމާރޖެންސީ .2

  

 )ޕޮޓް(އޯޑަރ ޓީމް  ޕަބްލިކް  4.1

އެއްވުންތައް މިޓީމްގެ ބޭނުމަކީ ދިމާވާ ޕަބްލިކް ޑިސް އޯޑަރ ތައް އޯޑަރ ކުރުމާއި ޢައިރުގާނޫނީ 

  .ރޫޅާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ
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 )ޓީމް އާރތް( ޓީމް ރެސްޕޯންސް އިމަރޖެންސީ  4.2

މިޓީމްގެ ބޭނުމަކީ . މީހުންނެވެ 15މިޓީމްގައި އެކުލެވެނީ ކޮމާންޑަރާއި އެކު ގިނަވެގެން 

އާއި އަދި އެ ފްރޮންޓްލައިން ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި 

ފުލުހުންގެ ގާބިލްކަމުގެ ބޭރުން ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓެކްޓިކަލް ސަޕޯރޓް 

އަދި މީގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްޓިކަލް ސަޕޯރޓް . ދިނުމެވެ

ގައި އަންހެން ސްކޮޑެއްވެސް މި ޓީމްތަކުގެތެރޭ. ދިނުމަކިވެސް މި ޓީމްގެ ޒިންމާއެކެވެ

  .އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ

ޔޫ ގެ އެއްވެސް ޓީމެއް މާލެ އަދި މާލެއިން ބޭރަށް އޮޕަރޭޝަނަކަށް .އާރު.އެސް.ޕީ 4.3

 ދާނަމަ އަމަލް ކުރާނެގޮތް

 

ޕެރޭޝަންތަކަށް މާލެ އަދި މާލެއިން ބޭރަށް ސްކޮޑްތައް ދާންޖެހޭ ގޮތުގެ ތާވަލެއް އޮ 4.3.1

ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް ދާންޖެހޭ . ގައި ހުންނާނެއެވެއަބަދުވެސް އޮޕްސް ރޫމު

  .އޮޕަރޭޝަނެއް ނަމަ ދާނީ އެވަގުތު ޑިއުޓީ ގައިވާ ސްކޮޑްއެވެ

ޓީމް އެއްވެސް  އޮޕަރޭޝަނަކަށްް ދާންޖެހޭނަމަ އެދާންޖެހޭ ސްކޮޑުގެ  1ސްކޮޑަކުން  4.3.2

 .ސްކޮޑު ސްޕަވައިޒަރގެ އެހީތެރިޔާ ނުވަތަ ޓީމް ލީޑަރ ދާންޖެހެނެއެވެ

ޓީމް އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަނަކަށް ދާންޖެހޭނަމަ އެދާންޖެހޭ ސްކޮޑުގެ  2ސްކޮޑަކުން  4.3.3

 .އެސިސްޓެންޓު ސްކޮޑު ސްޕަވައިޒަރ ނުވަތަ ސްކޮޑު ސްޕަވައިޒަރ ދާންޖެހޭނެއެވެ

އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަނަކަށް ސްކޮޑު ދާންޖެހޭނަމަ އެދާންޖެހޭ ސްކޮޑުގެ ސްކޮޑު  4.3.4

 .ޑެޕިއުޓީ ދާންޖެހޭނެއެވެ ޔޫގެ.އާރު.އެސް.ސްޕަވައިޒަރ ނުވަތަ ޕީ

ސްކޮޑު ދާންޖެހޭނަމަ  2މީހުން ނުވަތަ  40އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަނަކަށް  4.3.5

 . ޔޫގެ ހެޑް ދާންޖެހޭނެއެވެ.އާރު.އެސް.ޔޫގެ ޑެޕިއުޓީ ނުވަތަ ޕީ.އާރު.އެސް.ޕީ

ޔޫއިން އެންމެއިސްކޮށް .އާރު.އެސް.އޮޕަރޭޝަނަކަށް ދާނަމަ އެޕަރޭޝަނަކަށް ޕީ 4.3.6

ޑީގެ .އެސް.އޯ.ޝަނަށްދާ ހުރިހާ އެންމެގެ ނަންލިސްޓް އެސްހުންނަށްމީހަކު އޮޕަރޭ

 .އޮޕްސްރޫމަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

އޮޕަރޭޝަނަށް އާމަރީންނަގާ ހަތިޔާރާއި އަދި ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓުން ނަގާތަކެތި  4.3.7

އޮޕަރޭޝަނަށް . ޑީގެ އޮޕްސްރޫމުގައި ހުންނާނެއެވެ.އެސް.އޯ.ނޯޓްކުރާ ޗެކުލިސްޓު އެސް

ކެތި މިލިސްޓްގައި ނޯޓް ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ކޮޕީއެއް އޮޕްސްރޫމަށް ހަވާލު ގެންދާ ތަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ
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ޔޫއިން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަމީހަކު އޮޕަރޭޝަނުގައި .އާރު.އެސް.އޮޕަރޭޝަނަކަށް ޕީ 4.3.8

ހިމެނޭ ހުރިހާކުދިންގެ ވެލްފެއާރ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

އަދި ހަމައެއާއެކު އޮޕަރޭޝަނުގެ ހާލަތު ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ . ވާނެއެވެބަލަހައްޓަށް 

   .ޔޫގެ ހެޑަށް އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ.އާރު.އެސް.ހެޑަށާއި އަދި ޕީ
  

  ޔޫ ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކާއި އެހާލަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތް.އާރު.އެސް.ޕީ  4.4
 ރޫޅާލުމަށް އެއްވުންތައް ޣައިރުގާނޫނީ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ބޮޑެތި 4.4.1

 
ޕަބްލިކޮ އޯޑަރ ޓީމް ޣައިރުގާނޫނީ އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމަށް އަމަލްކުރަންޖެހޭނީ 

ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދާ  ގައި ޣައިރުގާނޫނީ އެއްވުންތައް  ރޫޅާލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

  .އެއްގޮތަށެވެ

 

އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޓެކްޓިކަލް ސަޕޯރޓް  ޑްރަގް ނުޖެހޭ ހަރަކާތްތެރިވާން ޓީމް ސްވޮޓް 4.4.2
 ދިނުމަށް

 
ސްވަޓް ޓީމް ހަރަކާތްތެރިވާން ނުޖެހޭ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝންތަކަށް ޓެކްޓިކަލް ސަޕޯރޓް 

 ،ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ޑިއުޓީ އޮފިސަރދިނުމަށް އަމަލްކުރާނީ އެވަގުތަކު މޯލްޑިވްސް 

އަދި އެތަނަކުން . ޝްވަރާގެ މަތިންނެވެޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް ނުވަތަ ޔުނިޓް އިންޗާރޖްގެ މަ

ގެންގޮސް އެހައްޔަރު  ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަކަށްގެނެވޭތަކެތި ނުވަތަ މީހަކު 

ކުރެވުނު މީހާ ކުރިކުށާ ގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރާއި 

ކުށުގެވެށިންގެނެވޭ މީހުންނާއި ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ފޯރމް ފުރުމަށްފަހު ހަވާލުކުރުމުން މިޓީމުގެ 

  .ޓާސްކް ނިމުނީއެވެ

  ގޮތް ހައްޔަރުކުރާނެ ކުށްވެރިން ނުރައްކާތެރި ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ އެކު ކޯޓް އަމުރާއި  4.4.3

 

ކޯޓް ވޮރެންޓީ އާއި އެކު ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިން ހައްޔަރުކުމަށް 

 އަމުރުމިޓީމް ހަރަކާތްތެރިވާނީ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަން ބޭނުންވާ ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން ކޯޓް 

ޑީގެ ހެޑްގެ .އެސް.އޯ.ޑާއި އެސްހޯދުމަށްފަހު މިޓީމަށް ލިބޭހިސާބުން އެޑިޕާރޓްމެންޓްގެ ހެ

އަދި އެތަނަކުން . މަޝްވަރާގެ މަތިން އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރަން ހަރަކާތްތެރި ވާންޖެހޭނެއެވެ

ގެންގޮސް އެހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކަށްގެނެވޭތަކެތި ނުވަތަ މީހަކު 

ރާއި ކުށުގެވެށިންގެނެވޭ މީހުންނާއި ކުރިކުށާ ގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަ

  .ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ފޯރމް ފުރުމަށްފަހު ހަވާލުކުރުމުން މިޓީމުގެ ޓާސްކް ނިމުނީއެވެ

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  290 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ކޯރޑްން (ފާސްކުރުމަށް  ބަލާ ތަންތަން ކުރަންޖެހޭ ބަލާފާސް އާއިއެކު ވޮރެންޓީ ކޯޓް 4.4.4
 )އެންޑް ސާރޗް

 
ކޯޓް ވޮރެންޓީ އާއި އެކު ބަލާ ފާސްކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުމަށް މިޓީމް 

ހޯދުމަށްފަހު މިޓީމަށް ލިބޭހިސާބުން އަމުރު ހަރަކާތްތެރިވާނީ ބޭނުންވާ ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން ކޯޓް 

ޑީގެ ހެޑްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ބަލާ .އެސް.އޯ.ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑާއި އަދި އެސް

އަދި އެތަނަކުން . ހޭ ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރަން ހަރަކާތްތެރި ވާންޖެހޭނެއެވެފާސްކުރަންޖެ

ގެންގޮސް އެހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކަށްގެނެވޭތަކެތި ނުވަތަ މީހަކު 

ކުރިކުށާ ގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރާއި ކުށުގެވެށިންގެނެވޭ މީހުންނާއި 

  .މައުލޫމާތު ފޯރމް ފުރުމަށްފަހު ހަވާލުކުރުމުން މިޓީމުގެ ޓާސްކް ނިމުނީއެވެތަކެތީގެ 

 

 އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން )މީހުން މެރުން، ޓެރަރިޒަމް ފަދަ(ކުށްވެރިން ނުރައްކާތެރި 4.4.5
 ހަރަކާތްތެރިވާނެގޮތް ގެންދިއުމަށް

 
ނުރައްކާތެރި ކުއްވެރިން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާއިރު މަދުވެގެން ފުލުހުންގެ 

 އުޅަނދުކުއްވެރި މީހާ ގެންދާ . މީހަކު އޭނަ އާއި އެއްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ 2

ން މީގެ އިތުރު .އްތޯ ބަލަން ޖެހޭނެއެވެއަދި ގެންދާ ތަނަކީ އެކަމަށް އެކަށޭނެ ސަލާމަތްތެރި ތަނެ

ކުށްވެރިން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން 

  . ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 

 ވަކިވަގުތަކަށް ވެދާނެކަމަށް ނުވަތަ ދިމާވެގެން ހާލަތެއް ބޮޑު ނުރައްކާތެރިކަން 4.4.6
  ބެލެހެއްޓުމަށް ޖެހޭތަނެއް ބަލަހައްޓަން

 
ނުރައްކަތެރިކަން ބޮޑު ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ނުވަތަ ވެދާނެކަމަށް ވަކި ވަގުތަކަށް 

ބަލަހައްޓަން ޖެހޭތަނެއް ބެލެހެއްޓުމަށް އެވަގުތު ޑިއުޓީގައި އުޅޭ ޑިއުޓީ އޮފިސަރ ، 

ޔޫގެ ހެޑްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެސަރަހައްދު ފުޓް .އާރ.އެސް.ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް ނުވަތަ ޕީ

ވެހިކަލް ޕެޓްރޯލް ނުވަތަ އެތަނެއްގައި ސްޓެޓިކްކޮށް ތިބެގެން އެތަނެއް ނުވަތަ ،  ޕެޓްރޯލް

  . އެސަރަހައްދެއް ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ

  

  

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  291 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މާރާމާރީތައް އެކުލެވިގެންވާ ނުރައްކާތެރިކަން  4.4.7
 

ކުރާނީ  ނުރައްކާތެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ މާރާމާރީތަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަމަލު

އަންގާ  ޑީ ގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް.އެސް.އޯ.އެވަގުތުގެ ޑިއުޓީ އޮފިސަރ ނުވަތަ އެސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އެތަނަކުން ގެނެވޭތަކެތި ނުވަތަ މީހަކު . ގޮތަކަށެވެ

ގެންގޮސް އެހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހާ ކުރިކުށާ ގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ  ތަނަކަށް

ވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރާއި ކުށުގެވެށިންގެނެވޭ މީހުންނާއި ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ފޯރމް އިން

  .ފުރުމަށްފަހު ހަވާލުކުރުމުން ޓާސްކް ނިމުނީއެވެ

 

 ންފޯރުކޮށްދިނު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފުލުހުންނަށް ފްރޮންޓްލައިންގެ  4.4.8
  

ފޮރުކޮށްދިނުމަށް އަމަލްކުރާނީ  ފްރޮންޓްލައިންގެ ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން

އަދި  . އަންގާ ގޮތަކަށެވެ ޑީ ހެޑް.އެސް.އޯ.އެވަގުތުގެ ޑިއުޓީ އޮފިސަރ ނުވަތަ އެސް

ގެންގޮސް އެހައްޔަރު  ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކަށްއެތަނަކުން ގެނެވޭތަކެތި ނުވަތަ މީހަކު 

ފިސަރާއި ކުރެވުނު މީހާ ކުރިކުށާ ގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮ

ކުށުގެވެށިންގެނެވޭ މީހުންނާއި ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ފޯރމް ފުރުމަށްފަހު ހަވާލުކުރުމުން ޓާސްކް 

  .ނިމުނީއެވެ

  ހަތިޔާރު އާލާތާއި ބޭނުންކުރާނެ 4.4.8

މި ޔުނުޓްގެ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާނީ މިސަރވިސްގެ ބަޖެޓް ތަންދޭ މިންވަރަކުން 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަނޑުން އެންމެ މަޤްބޫލް، މޮޅު، އެއިރަކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ހުންނަ، 

މީގެ އިތުރުން އެވަގުތަކު ނިޔާކުރާ ހާލަތަކައި . ރަނގަޅު، ބޭނުންތެރި ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރެވެ

ގުޅެގޮތުން ލީތަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުން މުހިއްމުކަމަށް ބެލެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމަށް 

  . އެ ހަތިޔާރުތަކައި އެކު ހަރަކާތްތެރި ވެވިދާނެއެވެ ވެފައިވާ ބަޔަކަށްތަމްރީނު

 

 

 

 

 

 

 

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  292 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ޔޫ ޑިޕްލޮއި ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރ.އާރު.އެސް.ޕީ 4.5
  

 ފަދަ އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު ޔުނިޓްގެ މި ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 4.5.1

ނިންމާނީ  ޑިޕްލޮއިކުރުމަށް ޔުނިޓް މި އެހާލަތަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަށް ހާލަތެއް

 . ޑިޔުޓީ އޮފިސަރ ނުވަތަ އެސް އޯ އެސް ޑީގެ ހެޑް އެވެ

 ހާލަތެއް ފަދަ އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު ޔުނިޓްގެ މި ރަށެއްގައި ފިޔަވައި އެހެން މާލެ 4.5.2

ލިބިގެންވަނީ  އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޑިޕްލޮއި ޔުނިޓް މި އެހާލަތަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 . ކޮމާންޑްގެ ހެޑަށެވެ

  

  ޓްރޭނިންގ 4.6

މި ޔުނިޓަކީ ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި އެކަމަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި 

ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި އޮންނަ ޔުނިޓަކަށް ވާއިރު މިފަދަ ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލެވޭނީ އެކަމަކަށް 

މިގޮތުން މިޔުނިޓްގެ ވަކިވަކި ޓީމްތަކަށް އެޓީމަކާއި . ހުނަރު ހުރެގެންނެވެއެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި 

މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މިޔުނިޓްގެ ހުރިހާ . ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގޭނެއެވެ

  . ފުލުހުން އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ

 ޑިއުޓީ ޔުނިޓްގެ 4.7
 

 . ތައްޔާރަށެވެ އަދާކުރުމަށް ވާޖިބު އަދާކުރަންޖެހޭ އޮންނަންޖެހޭނީ އަބަދަވުސް ޔުނިޓް މި 4.7.1

މެދުވެރިނުވާނަމަ، މިޔުނިޓުގެ ޑިޔުޓީ  ހާދިސާއެއް ފަދަ ކުރަންޖެހޭ ޑިޕްލޯއި މިޔުނިޓް 4.7.2

ސްކޮޑް އޮންނާނީ މިޔުނިޓް އޮތުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއްގައި 

 . ތައްޔާރީ ހާލަތުގައެވެ

 މި އިހުތިޔާރު ހިންގުމުގެ ރާވާ ޑިއުޓީ ޔުނިޓްގެ މި ގުޅޭގޮތުން ހާލަތައި އެއިރެއްގެ 4.7.3

ހާލަތުގައި ބަޔަކު  ތައްޔާރީ އަބަދުވެސް ނަމަވެސް. ލިބިގެންވެއެވެ ހެޑަށް ޔުނިޓްގެ

 . ތިބެންވާނެއެވެ

 

 ޑީބްރީފިން އަދި ބްރީފިންގ 4.8
 

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މެމްބަރުންނަށް ޑިއުޓީ ފެށުމުގެ ކުރިން ޑިއުޓީގައި  - :ބްރީފިންގ 4.8.1

  .ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ

ޑިއުޓީ ނިމުމުން މަސައްކަތްދިޔަގޮތުގެ ފީޑްބެކް މެމްބަރުންނަށް  - :ޑީބްރީފިންގ 4.8.2

 . ދޭންވާނެއެވެ
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 )ޓެސްޓް( އެސެސްމަންޓްސް 4.9
  

 އެސެސް މެމްބަރުން ހުރިހާ ޓީމްގެ ދާއިރާތަކުން އެކި އެއްފަހަރު މަހަކުން 06 ކޮންމެ 4.9.1

 .ކުރެވޭނެއެވެ

 ރީ މީހުންނަށް ފާސްނުވާ. ފާސްވާންޖެހޭނެއެވެ މެމްބަރުން ހުރިހާ އެސެސްމަންޓްތަކުން 4.9.2

އިން ފާސްނުވާމީހުން ޔުނިޓުން  ރިއެސެސްމަންޓް. އެއްދެވޭނެއެވެ އެސެސްމަންޓް

 . ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

 ކޮމާންޑް އޮޕަރޭޝަންސް ސްޕެލިސްޓް އޮފް ހެޑް ކަނޑައަޅާނީ އެސެސްމަންޓްތަށް 4.9.3

 . ގޮތަކަށެވެ ނިންމަވާ

 ސަބަބުން މައްސަލައެއްގެ ސިއްހީ ދިމާވެފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުރެވޭ އެސެސް 4.9.4

އެކަމަކުން ރަނގަޅުވުމުން އެސެސްމަންޓް  މެމްބަރުން ބައިވެރިނުވެވޭ އެސެސްމަންޓްގައި

 . ދެވޭނެއެވެ

، ކޮންފިޑެންސް، ސްފިޓްނަ މެންޓަލް، ފިޓްނަސް ފިޒިކަލް ދާއިރާތަކަކީ އެސެސްކުރެވޭ 4.9.5

  . ބޭނުންކުރުމެވެ ބޭނުންކުރާހަތިޔާރު އެވަގުތެއްގައި ޓެކްޓިކްސްއާއި
 

 ޕެރޭޑް މަސްޓަރ 4.10
 

މި މަސްޓަރ . ޕެރޭޑް ބޭއްވޭނެއެވެ މަސްޓަރ ކުރިން ފެށުމުގެ ޑިއުޓީ ޔުނިޓުގެ މި 4.10.1
އަދި . ގައި މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ އަށް ނިކުމެފައިވާ ގޮތް ބަލާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

 .އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ އެކަމެއް ވަގުތަން ހައްލުކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ

 ގެންނަންޖެހޭ އަދި ޓަރންއައުޓް އެމީހެއްގެ ބެލެވޭނީ ޕެރޭޑްގައި މަސްޓަރ 4.10.2
 .އިކްއިޕްމަންޓް ހަމައަށް ގެނެއިތޯއެވެ

  

 ރޯލްކޯލް 4.11
 

 . ބޭއްވޭނެއެވެ ރޯލްކޯލް އެއްފަހަރު މަހަކު މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިޓުގެ މި 4.11.1

 . ޔުނިފޯރމެއްގައެވެ ކަނޑައަޅާ ކޮމާންޑަރ  އެވަގުތަކު ބޭއްވޭނީ ރޯލްކޯލް 4.11.2

 އެމީހަކާއި އަދި ޓާރންއައުޓް މީހާގެ ކަންތައްތަކަކީ ބެލެވޭނެ ރޯލްކޯލްގައި 4.11.3

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ހުރީ ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތެއްގައިތޯ އާއި ތަކެތި ހަމައަށް 

 . ހުރިތޯއެވެ

 . ޖެހޭނެއެވެ ފާސްކުރަން ބަލާ ފެންޑާ ނިދާ މެމްބަރުން ތުރުންއި މީގެ 4.11.4
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 މީޓިންގސް 4.12
 

 މީޓިންގއެއް މެމްބަރުންނަށް ހުރިހާ ޔުނިޓްގެ  އެއްފަހަރު ހަފްތާއަކު ކޮންމެ 4.12.1

 .ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ

 މީޓިންގއެއް އެއްފަހަރު ހަފްތާއަކު ލީޑަރުންނަށް ޓީމް ހުރިހާ ޔުނިޓްގެ 4.12.2

 .ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ

 އިންޗާރޖަށް ޔުނިޓްގެ މިނިޓްސް މީޓިންގ އެއްގެ މީޓިންގ ކޮންމެ ބޭއްވޭ 4.12.3

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މެމްބަރުންނާއި  ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ކޮންމެ ބޭނުންވެއްޖެ އިންޗާރޖް ޔުނިޓްގެ 4.12.4

 .ނުވަތަ ޓީމްތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެވިދާނެއެވެ

 މެމްބަރުންނައި ވަކިވަކި އަދި ވަކިން ޓީމްތަކާއި ންއިތުރު ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަތީގައިވާ 4.12.5

  .  ވާނެއެވެ ބައްދަލުކުރަން ލީޑަރުން ޓީމް އަދި އިންޗަރޖް ޔުނިޓްގެ
 

 އިސްލާޙްގެނައުން ޕްރޮސީޖަރއަށް  4.13
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  ގެ ޕޮރޮސީޖަރލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްޕޮ
 

  

  ތަޢާރަފް

މަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ އަލް ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ ކުށުގެ ތުހުކަސްޓޯޑިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

ވޭ މީހާ ޙުކުމް މަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ނުވަތަ ބަންދުކުރެކުށެއްގެ ތުހުމީހުން ތަޙްޤީގް ނިމެންދެން ނުވަތަ 

ވާލުކުރެވެންދެން، ބަންދުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަ މީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޓަކައި އިދާރާއަކާ ޙަތަންފީޒުކުރުމަށް

މަށް ން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދިނުގެނެވޭ މީހުންނަ ތުހުމަތުގައިއަސާސީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  ކުށުގެ 

   .ބޭތިއްބޭ ތަނެކެވެ

އާއި ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ޓްގެ ތެރެއިން މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްޔުނި 4މިޑިޕާރޓްމަންޓް އެކުލެވޭ 

  .  މަލުކުރާނީ އެއް އުޞޫލަކުންނެވެކުރުމުގައި މައިގަޑުގޮތެއްގައި އަ މަސައްކަތް

  ޞަދުމަޤް

ޤަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން، ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި ތަޙުޤީ، ތުހުމަތުގައިކުށުގެ 

ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުޢައްސަސާތަކަށް  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސަލާމަތްތެރިކަމާއި

  .ޙާޒިރު ކުރަންޖެހޭ މީހުން ޙާޒިރުކުރުމެވެ
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  ޔުނިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޔުނިޓް  .1

ރީ ގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މިޔުނިޓްގެ މަސައްކަތަކީ މިޑިޕާރޓްމަންޓުން އިދާ

ޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ދުވަހުން ދުވަހަށް ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، ތަކަކީ ޙާޓުން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްމިގޮތުން މިޔުނި. ކުރުމެވެ

 ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ޔުނިޓްތަކަށްފޮނުވަންޖެހޭ ނޯޓް ފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، 

ހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ލިއްޔަތު ފުރިގެ މަސްއޫބެނުންވާތަކެތި ހޯދުމާއި، ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓު

އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް 

އްތައް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭތަކެތި ފޮނުވުމާއި، ޔުނިޓްތަކުން އެދޭ ކަންތަ، ބެލެހެއްޓުމާއި

 ވުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއަކަށް ދަންނަވައި،ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގެ

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޔުނިޓްތަކުން އެދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  އަދި. މަސައްކަތްކުރުމެވެއެކަންތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް 

ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ކަސްޓޯޑިއަލް  ޔުނިޓްތަކަށް ނޯޓް ފޮނުވައިގެން ނިންމަންޖެހޭ/ޓްއެހެނިހެން ޑިޕާރޓްމަން

ފޮނުވަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ކޮމިޝަނަރސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ ޔުނިޓްތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ހޯދައި އެކުލަވާލުމަށްފަހު، 

  .އޮފީހަށް ފޮނުވުމެވެ

 

  މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލް   .2
 

  ތަޢާރަފް

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެކިއެކި ޔުނިޓްތަކުންނާއި އަތޮޅުތެރޭގައި 

ތަޙްޤީޤް އެންމެހައި ކަންތައްތައް ގެންނަ މީހުންގެ ތަކުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ 

ހު ޙުކުމާއި ޙަވާލުކުރުމަށް  ދޫކުރެވޭ މީހުން ހަމަޖެހިފައިވާ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ތަޙްޤީޤް ނިމުމަށްފަ

އުޞޫލުގެމަތިން ޙުކުމާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، ބަންދުގައި ތިބޭ މުއްދަތުގައި ބަންދުމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް 

ތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެމީހުންގެ ސަލާމަ ފެއަރ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި،ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި، ބަންދުމީހުންގެ ވެލް

. ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަތޮޅުވެހީގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޔުނިޓެކެވެ

އަދި މި ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި، ވަކީލުންނާއި 

  .ދިނުން ހިމެނެއެވެއްދަލުކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސައި ދިނުމާއި، ބަލިވުމުން ބޭސް ފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާބަ

  

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  297 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހިމެނޭ ސެކްޝަންތައް

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1

 ްސްޓޮކ.  

 ްމެއިންޓަނަންސ. 

 .އޮޕަރޭޝަންސް .2

 .އެސްކޮޓް ޓީމް .3

 .އެރެސްޓް ސްޓޭޝަން .4

 .މެޑިކަލް .5

  ނިކުތުން ވަދެ ކަސްޓޯޑިއަލް މާލެ .6

  

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 2.1

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ޔުނިޓް ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ 

ލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ޔުނިޓްގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މިތަނުގެ މަސްއޫ. ތެއްކުރާ ތަނެވެމަސައްކަ

މަސައްކަތްކުރުމާއި، ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ކަންތައްތަކާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

 ،މިޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި އުގެނުމުގެ ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައި ދިނުމާއި

ތަޙްޤީޤަށް ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ވެލްފެއަރ ކަންތައްދަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ރަގަޅަށްތޯ 

ބެލުމާއި، ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ހެދިފައިވާ ސެލްތަކާއި، ޔުނިޓްގައި ހުންނަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް 

   .ރާވާ ހިންގުން ހިމެނެއެވެ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކު

  ސްޓޮކް  2.1.1

ލިއްޔަތަކީ ބަންދުމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ސްޓޮކްގެ މަސްއޫމާ

ތަކެއްޗާއި ޔުނިޓްގެ އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހުސްނުވާނޭހެން ދުރާލައިި ހޯދުމާއި، އެތަކެތި 

ދާއި ހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިސަރުުކާރުގެ މުދާ ބެލެއިންވެންޓްރީ  ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދޫކުރުމާއި، ތަނުގެ

  . ބެލެހެއްޓުމާއި، ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ނައްތާލުންއެއްގޮތަށް 

  މެއިންޓަނަންސް 2.1.2

ލިއްޔަތަކީ ޔުނިޓްގައި ހުންނަ ޢިމާރާތްތަކާއި، ޑިއަލްގެ މެއިންޓަނަންސްގެ މަސްއޫމާލޭ ކަސްޓޯ

ފަރުނީޗަރުތަކާއި، ފިކްސްޗަރތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކާއި ޔުނިޓްގައި އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓަކައި 

 ސާފުތާހިރުކަމާއެކުމިތަކެތި  ދެމިހުންނާނެހެން ގިނަދުވަހަށްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެނެގަތުމާއި، 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  298 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ އިންފްރައްޓުމަށްޓަކައި ބެލެހެ މަރާމާތުކޮށް

އިތުރުން ޔުނިޓްގައި ހެދިފައިވާ މީގެ. މެއިންޓަނަންސްއަށް އަންގައިގެން އެމީހުންލައްވާ ކުރުވުމެވެ

އްދު ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ޢިމާރާތްތަކާއި، ސަރަހަ

  . މަސައްކަތްކުރާގޮތް ބަލައި އެކަން މޮނީޓަރކޮށް ސްޕަވައިޒްކުރުމެވެ

  އޮޕަރޭޝަންސް     2.2

) ގޮޅީގައި(ލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަސްއޫމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ 

ހައްޔަރުކުރުމަށް އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުން މީހާ ޙަވާލުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެމީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލަންދެން 

ނުވަތަ ދޫނިދޫއަށް ބަދަލުކުރެވެންދެން ގޮޅީގައި ނުވަތަ ގޮޅީގައި ޖާގަ ނެތްނަމަ ބޭރުގައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން 

ދުގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި ބަންދުމީހުންގެ ވެލްފެއަރ އެންމެހާ މީގެއިތުރުން ބަން. ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ

ކަންތައްތަކާއި އެމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ކަންތައްތަކާއި، ބަންދުމީހުންނާއި ތަނުގެ ސަލާމަތާއި 

އިތުރުން ގޮޅި ޑިއުޓީއާއި މީގެ . އިންނެވެރިހާކަމެއް ކުރާނީ އޮޕަރޭޝަންސްރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހު

ރުމަކީވެސް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައިކުރާ އެހެނިހެން އިންސްޓޮލޭޝަން ޑިއުޓީތައް ކު

  .ލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތަކެވެމަސްއޫ

  އެސްކޮޓް ޓީމް   2.3

ބަންދުކުރެވޭ  އިތުރުކުރުމާއި،ބަންދުގައިތިބޭ މީހުންގެ މުއްދަތު  ކީމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އެސްކޮޓް ޓީމަ

 ހަމަޖެހުމާއިގުޅިގެންމީހުންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކުރާގޮތަށް 

އެސްކޮޓް ޓީމުގެ . ޓީމެކެވެ ޑިއަލްގެ ސެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުނުމިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މާލޭ ކަސްޓޯ

  -:ރޭގައި ހިމެނެނީލިއްޔަތުގެ ތެމަސްއޫ

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުގައިތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެކި  2.3.1

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން، ޝަރުޢީ (މުއައްސަސާތަކުން 

އެދޭ ވަކިގަޑިއަކަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ) ކޯޓްތައް

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބުމުން، އެފަދަ މީހުން 

ގަޑިއަށް އެމުއައްސަސާތަކަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމާއި، އެތަންތާގައި ހޭދަވާ ވަގުތުތަކުގައި ބަންދު 

 .މީހުން ބެލެހެއްޓުން

 ދޫނިދޫ އަދި ކަސްޓޯޑިއަލް ވިލިިގިނލި، ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ ގޭގަޔާއި ބަންދުގައި ފުލުހުންގެ 2.3.2

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކޯޓް  ،ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށާއި

ބެހޭ ކޯޓް، މަދަނީ ކޯޓް، ކުޑަކުދިންނާއިބެހޭ ކޯޓް، ޢާއިލާއާއި(މަށް ކޯޓްތަކަށް އަމުރު ހޯދު

ޑިއަލް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ރިކްއެސްޓް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަސްޓޯ) ޖިނާޢީ ކޯޓް



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  299 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ކުރުމުން، އެގަޑިތަކަށް ކޯޓްތަކަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމާއި، ކޯޓް ތެރޭގައި މީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި، 

 .ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީއާއި ޤާޟީ އަރިހުގައި ހޭދަވާ ވަގުތު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

 އެދުމުގެމަތިން ކޯޓްގެ ، މީހުން ޙުކުމްކުރާ ކޯޓްތަކުން މަަައްސަލަތަކުގައި އެކިއެކި 2.3.3

މީހުންނާއެކު ގެންދާ  މްކޮށްގެންމިގޮތުން ޙުކު. އެސް މާލޭ ޖަލާއި ޙަވާލުކުރުން.އާރ.ޕީ.ޑީ

  .ދާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ އަބަދުވެސް ކޯޓްގެ ފަރާތުން މީހަކު
 

 

 

 އެރެސްޓް ސްޓޭޝަން   2.4
 

 ގެނައުންކުރެވޭމީހާ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް  ތުޙުމަތު ކުށުގެ 2.4.1

  

މަތު ކުރެވޭ މީހާ  އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ގެންނާނީ ތަޙްޤީޤް ކުރާ ކުށުގެ ތުހު 2.4.1.1

 .ފަރާތުންނެވެ

ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތުން ގެންނަ މީހުންނާއި ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން ޖިސްމާނީ  2.4.1.2

 . އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވޭތޯބަލާ އެކަން ރިކޯރޑްކުރަން ވާނެއެވެ

ޑިއަލްގައި ޙަވާލުވާންވާނީ އެއިރަކު ކަސްޓޯ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުން މީހާއާއި 2.4.1.3

 . ޑިއުޓީގައި ތިބި ޝިފްޓެއްގައި އުޅޭ ފުލުހުންނެވެ
 

 އެންޓަރ ކުރުން މަޢުލޫމާތު 2.4.2

  

ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތުން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ އެފަރާތުގެ  2.4.2.1

ސިސްޓަމްއަށް މަޢުލޫމާތުތައް ނަގާ، އެމަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

ސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ބެހެއްޓުމަށް އެރެ  އެންޓަރކޮށް ބަންދުގައި

މިގޮތަށް ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތަށް ވަކިލޮގިންއެއްގެ . ރިކުއެސްޓްކުރަންވާނެއެވެ

ދަށުން މަޢުލޫމާތު އެންޓަރ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގައި 

ސައްކަތްކުރާ ޕޮލިސް ތޮޅުތެރޭގައި މައަ. ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެ

ސްޓޭޝަންތަކުން ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ހައްޔަރާއި ބެހޭ ލިޔުންތަށް އެރެސްޓް 

އަތޮޅުތެރޭ ސްޓޭޝަންތަކުން ހައްޔަރު ކުރެވޭ . ސްޓޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެންޓަރ ކުރާނީ އެމައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ 

  .ސެކްޝަނަކުންނެވެ

 ގަޑިއިރު 24މީހާ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބައިންދާނީ ގެނެވޭ  ތުހުމަތުގައިކުށުގެ  2.4.2.2

ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  24. ނެވެވަންދެން

. ގައި ޖާގަ ނެތް ހާލަތްތަކުގައިއެވެބެހެއްޓޭނީ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ހައްޔަރުގައި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  300 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުން އެމީހާއާއި  ހައްޔަރުކުރުމަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން

އްޙަ މަޢުލޫމާތުތޯ ބަލައި، މަޢުލޫމާތު ޙަވާލުވެ، އެނާ ދޭ މަޢުލޫމާތަކީ ޞަ

މިގޮތުން ފުރަތަމަ، މީހާ އެރެސްޓް . ަނަމަ މީހާ ހައްޔަރުކުރާނީއެވHެޞައް

އޭނާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ސިސްޓަމަށް ، ސްޓޭޝަނަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު

އެންޓަރ ކުރުމަށްފަހު، އޭނާގެ އަތުގައިހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގޮޅިއަށް ވެއްދުން 

މަނާ ތަކެތި އަތުލުމަށްފަހު، ތަކެތި އަތުލިކަމުގެ ސްލިޕެއް އެމީހަކާއި 

ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހާ ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން، . ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

 . އްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ފޮޓޯ އަދި ފިންގަރ ޕްރިންޓް ނަގަންވާނެއެވެހަ

 

 ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ނެގުން 2.4.3

އްޔަރުކުރުމަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ އަތުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ނެގުމަށްފަހު ތަޙްޤީޤްކުރާ ހަ

ފަރާތުން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންއާއި އެތަކެތި ޙަވާލުކޮށް އަދި އެތަކެތި ޙަވާލްވިކަމުގެ ލިޔުމެއް 

ރެސްޓް ހައްޔަރުކުރުމަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ އަތުގައި ހުންނަ ތަކެތި އެއަދި . ހޯދަންވާނެއެވެ

  . ސްޓޭޝަނުން ނެގުމަށްފަހު އެތަކެތި ނެގިކަމުގެ ލިޔުމެެއް ހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ

  މަޢުލޫމާތު ފޯމް ފުރުން 2.4.4

ތާހިރުވުމަށް ދޭންޖެހޭ  ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭނީ އެމީހަކަށް ގައިން

ހައްޔަރު  ،   ވާލުކުރުމަށް ފަހުއަތުގައި ނެތް ނަމަ އެމީހަކާއި ޙަ ސީ ތަކެތި އެމީހެއްގެއަސާހުރިހާ 

ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމްގައި އެމީހަކަށް އެތަކެތި ލިބުނު ކަމުގެ ސޮއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން 

 އަބުރާ ތަކެތި ދެވޭނީ ގެއިންފުރަތަމަ ފަހަރު ޔުނިޓުން ދެވޭ ތަކެތި ހުސްވުމުން . ޖެއްސުމަށްފަހުގައެވެ

ގެއިން ތަކެތި ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު . ތަކެތި ގެނެވެން ނެތް ފަރާތްތަކަށެވެ

ބޭނުން ނޫން ނަމަވެސް އެކަން އިނގޭނޭހެން އޭނާ ލައްވާ ގެއިން ތަކެތި ގެންނަން އަދި . ދޭންވާނެއެވެ

ރުކުރެވޭ މީހާއާއި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހައްޔަ .ސަން ވާނެއެވެސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖައް

ރަނގަޅަށް ދައްކާ އެއެއްޗެއްގައި  ޙަވާލުކުރެވޭ ތަކެއްޗެއް އެމީހަކާއި ޙަވާލުކުރެވެން ވާނީ، އެމީހަކަށް

 .ގެއްލުމެއް ހުރިނަމަ، އެކަމެއް ނޯޓް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

  ހަމަޖައްސައިދިނުން ބައްދަލުވުން ޢާއިލީ 2.4.5

  

ކޮންމެ މީހަކަށް ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ އްޔަރުކުރެވޭ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގައި ހަ 2.4.5.1

ގަޑިއިރުތެރޭގައި ބަންދުގައިވާ މީހާއަށް ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ  48ކުރިން 

  .ފުރުޞަތު އޮތްކަން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  301 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ބަންދުގައިވާ މީހާއަށް ޒިޔާރަށް ކުރުމުގެ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު އެރެސްޓް  2.4.5.2

ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހުނު ތާރީޚާއި ގަޑި އެގޭނޭ ޖަވާބު  ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން

 . ސްލިޕެއް ދޫކުރެވި، އެގަޑިއަކަށް ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

 

  ފޯނުކޯލުގެ ޚިދުމަތް 2.4.6

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން، 

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ފޯނުކޯލުގެ 

ޅުމާއި އަޚްލާގަށް ފޯނު ކޯލުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ، އެމީހެއްގެ އު. ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ

އަދި . ބަލައި މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނުވަތަ ޢާއިލާ މީހަކަށް ކޮންމެހެން ގުޅަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކު ގައެވެ

ނަމަވެސް އެއްވެސް . ދުވަހުންނެވެ 15ދުވަހުން  15މިގޮތައް ގުޅުމަށް ފުރުސަތު ދެވޭނީ 

  . ބޭނުމެއްނެތި ގުޅުމަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ

  ނެގުން ތަކެތި ކުޑަކަމުދާ 2.4.7

އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ، ތުހުމަތުގައިކުށުގެ 

އެސްޓް ކުރާއިރު، ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމް މީހެއްނަމަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ރިކުނަގަންޖެހޭ 

ގެނެވިފައިވާ މީހާގެ . އެސްޓް ކުރަންޖެހޭނެއެެވެކަމުދާތަކެތި ނެގުމަށް އެދި ރިކުމެދުވެރިކޮށް ކުޑަ

ން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމާއި، ޗެއި" ހަށިގަޑުން ނެގުނު ސާމްޕަލް"ހަށިގަޑުން ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނެގުމާއެކު 

  . ންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެފޯރމް ފުރިހަމަކޮށް ފޮރެ

   ނެގުން ސާމްޕަލް އޭ.އެން.ޑީ 2.4.8

އޭ ސާމްޕަލް ނަގައި .އެން.އެރެސްޓް ސްޓޭޝަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ މީހަކު ޑީ ތުހުމަތުގައިކުށުގެ 

ންސިކް ކަސްޓަޑީ ފޯރމް ފުރިހަމަކޮށް ފޮރެއޭ ސާމްޕަލް ސަބްމިޝަން ފޯމާއި، ޗެއިން އޮފް .އެން.ޑީ"

  .ޑިޕާރޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

  އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ 2.4.9
 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ  ތުހުމަތުގައިކުށުގެ  2.4.9.1

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެނަމަ އެކަން މީހަކު 

އޮންނަ އުޞޫލުގެ މަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަރު 

ނާއި ބައްދަލު އަދި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން .ދޭންވާނެއެވެ

. ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  302 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ބަންދު މީހުނާއި ، ގެފަހުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް 00:00ނަމަވެސް ރޭގަނޑު 

  .ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ

ވަކީލު ބައްދަލުކުރަން  ދުގައި ހުރި މީހާއާއި އޭނާގެ ޤާނޫނީބަން  2.4.9.2

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ބަންދުގައިވާ މިހާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް އެދޭފޯރމް 

ފުރުމަށްފަހު އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހުނު 

ތާރީޚާއި ގަޑިއެނގޭނެ ޖަވާބު ސްލިޕް ދޫކުރެވި، ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައި 

  .ދެވޭނެއެވެ
 

 ކްކުރުންޗެ ހަށިގަނޑު 2.4.10
 

ހައްޔަރު ކުރަން ގެނެވޭ މީހާ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމުން، އެމީހާއަށް  2.4.10.1

އަނިޔާއެއް .  ބޭރުފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

ތަކު އަދި އެކަން އެވަގު. ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން ނޯޓްކޮށް ފޮޓޯ ނަގަންވާނެއެވެ

 .ވާނެއެވެގަންހުންނަ އިންޗާރޖަކަށް އަން

ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގެނެވޭ މީހާއަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެމީހަކަށް ފަރުވާ  2.4.10.2

 . ދިނުމަށްފަހު ނޫނީ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހައްޔަރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

އާއި ހަވާލުކުރުމުން އެމީހާގެ ބޮޑީ ޓް ސްޓޭޝަނުން މީހާ އޮޕަރޭޝަންސްއެރެސް 2.4.10.3

ދާ ޚިލާފް އެއްވެސް އަދި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ށް ގޮޅިއަށްވެއްދުން މަނާޗެކްކޮ

އަދި އެފަދަ އެއްޗެއް އެމީހެއްގެ އަތުގައި . އެއްޗެއް ގެންގުޅޭތޯ ބެލޭނެއެވެ

އެއްޗެއްނަމަ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފް އަދި އެއެއްޗަކީ . ހުރިނަމަ އަތުލެވޭނެއެވެ

 .އެވެމައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި އެއްޗަކާއި ގުޅުންހުރި ޔުނިޓަކަށް ފޮނުވޭނެ

  ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންނަށް އަންގާ އެންގުން  2.4.11

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން "ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގެނެވޭ މީހާ، ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން، 

 .އެމީހަކަށް އަންގާ ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ" ނުކިޔަމަންތެރިވުމުން އަދަބުދިނިމުގެ ޤަވާޢިދު

  ުގޮޅިޤަވާޢިދ  2.4.12

 އެމީހެއްގެހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށް ޗެކްކުރުމަށްފަހު،  ބަންދު މީހުން 2.4.12.1

ގޮޅިއަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެފަދަ  ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ އެމީހަކަށްއަތުން 

 .ވާނެއެވެއެއްޗެއް އެނާގެ އަތުން އަތުލަންހުރިހާ 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  303 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އެނާއަށް، ލެވޭއިރު ގޮޅިއަކަށް ހައްޔަރުކޮށްގެން މީހަކު ޙާލަތުގައިވާ މަސްތުގެ 2.4.12.2

ސްޕަރވައިޒް  ރަނގަޅަށް ހަރަކާތައް އެމީހެއްގެ ބަލައި ރަނގަޅަށް މީހުން ޑިއުޓީ

 .ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 އެނާގެ އެމީހަކާއެކު، ބަދަލުކުރާނަމަ ތަނަކަށް އެހެން މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ 2.4.12.3

 .ވާނެއެވެ ފޮނުވަން އެއްޗެއް ހުރިހާ އަތުލެވުނު އަތުން

 .ނުވާނެއެވެ ހައްޔަރުކޮށްގެން އެއްތަނެއްގައި މީހުންނާއި ބޮޑެތި ކުދިން ކުޑަ 2.4.12.4

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއްތަނެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްގެން  ހައްޔަރުކުރެވޭ 2.4.12.5

 .ނުވާނެއެވެ

 ތެރެއިން ތަކެތީގެ ބޭނުންވާ ތާހިރުވުމަށް ގައިން ހައްޔަރުކުރުވުމަށްފަހު 2.4.12.6

 ކަންތައް ނައުމުގެގެ ގުޅައިގެން ގެއަށް ތަކެތި ބާވަތުގެ ކަނޑައެޅޭ

ތާހިރުވުމަށް  ގައިން ނަމަ ނެތް ހަމަޖެހެން މިގޮތަށް. ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

ތަކެތި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ފަރާތުން އެމީހަކަށް  ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ

 .ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

 ،ހެނދުނުސައި، ހަމަޖެހިފައިވާނީ ގަޑިތައް ކެއުމުގެ މީހުންނަށް ތިބޭ ހައްޔަރުގައި 2.4.12.7

 . އަދި ރޭގަނޑު ކެއުމެވެހަވީރު ސައި  ،މެންދުރު ކެއުން

 އިންތިޒާމު ކުރުމުގެ ނާފާހާ ތާހިރުވުމާއި ގައިން ގޮޅީގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ 2.4.12.8

ހަމަޖެހިފައި ނެތް ގޮޅިއެއްނަމަ ގައިން  މިގޮތަށް. ހުންނާނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި

 .ތާހިރު ވުމަށްޓަކައި ގޮޅިން ނެރެދެވޭނެއެވެ

 ކަމުގައިވިޔަސް ގޮޅިންބޭރުގައި ގޮޅީގައިއާއި އިނުމުގައި އިންނަ ހައްޔަރުކޮށްފައި 2.4.12.9

 ،މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފިނަމަ އަނިޔާއެއްކޮށް މީހަކަށް އެއްވެސް

 .ގޮތުގައި އެމައްސަލަ ބެލޭނެއެވެ ވަކިމައްސަލައެއްގެ

 އަނބުރާ ފަރާތުން ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މާލޭ އިނުމުގައި އިންނަ ހައްޔަރުގައި 2.4.12.10

 ހައްޔަރުގައި، ގެއްލުންދީ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދަށްކާގޮތަށް

ކުރަހާ ތަނަށާއި ، އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ލިޔެ ފާރުތަކުގައާއި ގޮޅީގެ އިނދެގެން

ކޮށްފިނަމަ އަމަލެއް މިއިން . ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

ތަށް އެމައްސަލަ ޝަރީޢަ އަތުން އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދައި އެކަން ކުރިފަރާތެއްގެ

 .ފޮނުވޭނެއެވެ

ރީގައި ކައި މީހާ ހުންނަ ޑިއުޓީގައި ބައްދަލުކުރުމަށް ބަލާމީހާއާއި މައްސަލަ 2.4.12.11

ނަމަވެސް ތިމާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ވާހަކަ ނުވަތަ . އެދެވިދާނެއެވެ

އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދަށްކައިގެން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ 

 .ނުވާނެއެވެ
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 ކަމެއް އެއްވެސް ގެއްލޭފަދަ ސާފުތާހިރުކަން ހަޑިވެ ތަން ކުރެވިފައިވާ ހައްޔަރު 2.4.12.12

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން

 އެއްގޮޅިން ދަށްކައި ނުކިޔަމަންތެރިކަން ހުންނައިރު ކޮށްފައި ހައްޔަރު 2.4.12.13

 އަޑުގަދަކޮށް ވާގޮތަށް އުނދަގޫ އެހެންމީހުންނަށް، ދަށްކައި ވާހަކަ އަނެއްގޮޅިއަށް

 .ނުވާނެއެވެ ހަދައިގެން ހަޅޭއްލަވާ

އެހެން  ފިޔަވައި ސާމާނު ބޭނުންވާ ރީތިވުމަށް އަންނައުނާއި ލައިގެންހުންނަ 2.4.12.14

. އެއްވެސް އެއްޗެއް ހައްޔަރުކުރެވޭ ގޮޅިތެރެއަށް ވަށްދައިގެން ނުވާނެއެވެ

މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވެސް  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތިލައެއް އަދި

އެއްޗެއް ގޮޅިތެރެއަށް ވެއްދުމާއި، އެތަކެތި ގޮޅި ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ 

 .މަނާކަމެކެވެ

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް (ގޮޅިތެރޭގަޔާއި ގޮޅިންބޭރުގައި  ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ 2.4.12.15

އަދި އެއްވެސް . ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ )ގޯތިތެރޭގައި

ބާވަތެއްގެ ސިނގިރެޓް، ބިޑި އަދި ލައިޓަރު ފަދަ ތަކެތި ގޮޅިތެރެއަށް ވެއްދުމަކީ 

 .މަނާކަމެކެވެ

ކުރަންޖެހޭ މަލުޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އަ ތަނުގެ މީހަކީ ކޮންމެ ހައްޔަރުކުރެވޭ 2.4.12.16

 ދަކާއި ޚިލާފް ވެއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެމަތީންމިއިން ޤަވާޢި. މީހެކެވެ

 .އޭނާގެ ޢާއިލީބައްދަލުވުން ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ

 ދަށްކާގޮތަށް އަނބުރާ ފަރާތުން ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މާލޭ ކުރާއިރު ހައްޔަރު 2.4.12.17

ދޫކުރެވޭއިރު  ކައުންޓަރާއި ޙަވާލު  ބަންދުން، ހަވާލުކުރެވޭތަކެތި

 އަދި ހައްޔަރު ކުރާއިރު އަތުލެވޭ ތަކެތީގެ ސްލިޕްގެ އަސްލު .ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 .ހައްޔަރުން ދޫކުރާއިރު އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ

 އަނިޔާއެއްކޮށްފިނަމަ ފަރާތަކުން އެއްވެސް އިނުމުގައި އިންނަ ހައްޔަރުކޮށްފައި 2.4.12.18

އަދި ހައްޔަރުން . ވެވަން ވާނެއެކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ދަންނައަވަހަ ވީއެންމެ

ރވިސްގައި ދަންނަވަން ޕޮލިސް ސަ ގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސްދުވަހު 03ދޫކުރާތާ 

 .ވާނެއެވެ

ޚާއްސަކޮށް ނިދަން (ހައްޔަރުކުރެވޭ ކޮންމެ ބަންދު މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭ ގޮޅި  2.4.12.19

އަކީ ތިރީގައި މިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ތަންތަނަށް ) ހަދާފައިވާ ތަންތަން

 . ވާންވާނެއެެވެ

 

 .ޞިއްޙީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށްވުން 2.4.12.19.1

 .އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެފައިވުންމޫސުމަށް  2.4.12.19.2
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 .ވައި ދައުރުވާފަދަ ތަނަކަށްވުން 2.4.12.19.3

 .އިރުގެ އައްޔާއި އޭގެ ހޫނު ލިބޭފަދަ ތަނަކަށްވުން 2.4.12.19.4

) އުޅެން ދަތިނުވާވަރުގެ ( ބަންދުމީހުންނަށް ފުދޭވަރުގެ  2.4.12.19.5

  .ޖާގަލިބުން
 

  ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން މީހުންގެ ތިބޭ ކޮށްފައި ހައްޔަރު 2.4.13

ހައްޔަރުކޮށްފައި  ،މީހުން ހައްޔަރުކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތުހުމަތުގައިކުށުގެ  2.4.13.1

ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވި އެމީހުންގެ މަޢުލުމާތު، 

އަދި . ކޮމްޕިއުޓަ ސިސްޓަމުން ނުވަތަ ފޮތެއްގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

މި ފޮތުގައި . ޓަން ވާނެއެވެޫމާތު ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައlްމަޢު

  .ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެހުންނަންޖެހޭ 

ނަން، : މިސާލު(ލޫމާތުތައް ހާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭނެ މަޢުހައްޔަރުކުރެވޭ މީ  2.4.13.2

  ....)ދާއިމީ އެޑްރެސް، ގައުމު

ބެހޭ ދެއްވި ފަރާތާއި ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު އަދި ހައްޔަރުކުރުމަށް ހުއްދަ 2.4.13.3

 .މައުލޫމާތު
 

 .އަދި ދޫކޮށްލެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑިހައްޔަރުކުރެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި  2.4.13.4

ބައިތައް ވަކި ތަރުތީބަކުން ލިޔުމާއި އެ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް 2.4.13.5

  .ކިކޮށް އެނގޭނެހެން ބެލެހެއްޓުންވަ
 

 ގޮތްހުންނަންވީއްކަތްކުރާ ތަންތަން ދިރިއުޅެ މަސަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން   2.4.14

އެ ތަނެއްގެ ކުޑަދޮރަކީ އިރުގެ އަލި ފުރިހަމައަށް ލިބޭ ބޮޑުމިނެއްގައި ހެދިފައި  2.4.14.1

 .ހުންނަ ތަނަކަށް ވުން

މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުވަތަ ފޮތްކިޔުމަށް  އެކަށީގެންވާ އައްޔެއް ލިބޭފަދަ  2.4.14.2

 .ތަނަކަށްވުން

ކުޑަދޮރުތަކުން ސާފުވައި ވައިބޭރުކުރާ ނިޒާމެއް ހަރުކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސް  2.4.14.3

  .ލިބޭގޮތަށް ހެދިފައިވާ ތަނަކަށްވުން

ރޭގަނޑު ފޮތްކިޔާ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ލޮލަށް ގެއްލުން  2.4.14.4

  .ނުލިބޭ ވަރަށް ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރީގެ އަލި ހުރުން
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ނާކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ސާފުތާހިރު، ނިވާ އަދި ރައްކާތެރި ތަނެއް ފާހާ 2.4.14.5

އަދި . ނާކުރެވޭފަދަ ތަނަކަށްވާންވާނެއެވެއަދި ދަތިކަމެއްނެތި ފާހާ. ންއިވުކަމުގަ

. ފެންވަރާ ގައިން ތާހިރުވެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ހެދިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

މިގޮތުން އެތަނެއްގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ބަލާ އެކަށީގެންވާ ފެނުގެ ޚިދުމަތް 

ތާހިރުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަދި ފެންވަރާ ގައިން. ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ތަނުގައި ގެންގުޅޭ . ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެއެވެޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މި

ތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ހުރިހާ ކަންތައްތައް، ފަރުވާތެރިކަމާއި ސާފުތާހިރުކަމާއެކު 

 .ބަލަހަށްޓަންވާނެއެވެ

  

  އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން 2.4.15

މިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ދޭންޖެހޭ ފެނާއި އެހެނިހެން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ އަ

ފިރިހެން ގައިދީންގެ ތުނބުޅި، މަތިމަސް ބާލުވާ ބޯ ކޮށުމުގެ  .ވާނެއެވެސާމާނުތައް ފޯރުކޮށްދޭން

  . ވާނެއެވެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން

  ކާނާ  2.4.16
ގަޑިތަކުގައި ރަނގަޅު ކާނާ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކާންދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ 

ކޮންމެ އިރަކު  .އަދި ދެވޭ ކާނާގެ މިންގަނޑު ބަލަހަށްޓަންވާނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  .ބޭނުންވިކަމުގައިވިޔަސް ސާފު ބޯފެން ލިބެން ހުންނަން ވާނެއެވެ

 

  މަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައްވެއްދުމަށްފަހު އަ ގޮޅިއަށް  2.4.17

  ްބެލެހެއްޓުނޑިއުޓީ 

ހައްޔަރުކޮށްފައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެންމެ  2.4.17.1

އަދި . ގަޑިއިރު ޑިއުޓީ އަދާކުރަންވާނެއެވެ 24ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި އެތަނެއްގައި 

'' ޑިއުޓީ މެރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު''ޑިއުޓީމަރާނީ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހެދިފައިވާ 

  .ށެވެއާއި އެއްގޮތަ

ޖަލުގެ ޑިއުޓީ އާއި ހަވާލުވާންވާނީ ޑިއުޓީގައި އެވަގުތަކު ތިބޭބަޔަކު ޖަލުގެ  2.4.17.2

ގޮޅިތަކުގައި ތިބިމީހުން ދެއްކުމުން ގުނާ އަަދަދު ހަމަކޮށް ޔަގީންކަން 

އަދި އެއިން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އިތުރު  އަދަބެއް . ލިބުމަށްފަހުގައެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  307 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެބައެއްގެ ހާލުބަލާ އެމީހުންނާއި ދެވިފައިވާ ނަމަ އެކަމެއްބަލާ 

 .ހަވާލުވުމަށްފަހުގައެވެ

ގިރޭޓް، ދުފާއެއްޗެތި، ލިޔެކިއުމާއިބެހޭ ސާމާނު، ނއަށް ދާއިރު ސިޖަލުޑިއުޓީ 2.4.17.3

އަދި މޯބައިލް ފޯނާއި، ޑިއުޓީއާއި ނުބެހޭ  ،މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ބެހޭ ސާމާނު

 .އެއްޗެތި ގެންދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

މީހުންނާއި އެމީހުން ލުގެ ޑިއުޓީގައި ހުންނައިރު ހައްޔަރުގައި ތިބޭޖަ 2.4.17.4

ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން ވިޔަސް އަދި އެހެން ފައި ތިބޭ މައްސަލައާއިހައްޔަރުކޮށް

އަދި . ބެހޭގޮތުން ވިޔަސް އަމިއްލަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

އެއްވެސް އަދަބެއް  އަދަބެއްދީފައިވާ މީހަކަށް ދީފައިވާ އަދަބެއްގެ އިތުރުން

އަބަދުވެސް ޑިއުޓީ މީހާ ހުންނަންވާނީ . އަމިއްލައަށް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ކަމަށް ސަމާލުވެ ކަމުގެ އަހައްމިއްޔަތު އަދާކުރާ ވާޖިބްގެ މައްޗަށް

 .ގެންނެވiެވިސްނައ

އި އާށް އެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކަމަކަ 2.4.17.5

ކަ ވަގުތުން ޑިއުޓީ ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ އެވާހަގޮތުން ވާހަކައެއް ބުނަން ބެހޭ

 .އަށް އަންގަންވާނެއެވެއޯ.ސީ.އެން

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަދަބެއް ދެވިފައިވާ މީހަކަށް  2.4.17.6

ލުއި ކުރަންވާނީ ޑިއުޓީ  ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި އަދަބުން

 .އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ އޯ.ސީ.އަންގާ ޑިއުޓީ އެންއޯއަށް .ސީ.އެން

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މީހަކާއި ރަސްމީ ބޭނުމެއްނެތި ވާހަކަ  2.4.17.7

ދެއްކުމާއި އެމީހުންނަށް އެއްޗެތި ދިނުމާއި އެމީހުންއަތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް 

އަމަލެއް ދި މިފަދަ އަ. ކަމެކެވެބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާއަތުލައި އަދި ހިފާ 

 .ޤަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެކުރިކަން އެގިއްޖެ ނަމަ އެމީހަކާއި މެދު 

 

ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެމީހެއްގެ ފުރާނައަށް  2.4.17.8

ކުރަނިކޮށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅެނިކޮށް އަމަލެއް ނުރައްކާ ވެދާނޭ ފަދަ 

ވަން މަސައްކަތްކޮށް ޑިއުޓީ ވަގުތުން ހުއްޓުފެނިއްޖެނަމަ އެކަމެއް 

މަރޖަންސީ ނިޒާމް ށްބަލާ އިއަދި ޙާލަތަ. އަށް އަންގަންވާނެއެވެއޯ.ސީ.އެން

 . ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު މީހުން އެހީ ހޯދަންވާނެއެވެ

މުންގެ މީހުންނާއި ވެހި އަަދި ދޫނިދޫގައި އުޅޭ އާއްއެކިއެކި މަސައްކަތުގައި އަތޮޅު 2.4.17.9

ހޭ ފުލުހުންނާއި އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި އަތޮޅުވެއްސަށް އަދި ޑިއުޓީއާއި ނުބެ

ދޫނިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި އާންމުން ޖަލުގެ ސަރަޙައްދަށް ވެއްދުމަކީ 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  308 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

މިގޮތަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތި . މަނާ ކަމެކެވެ

އަދި އެކަން . ނެއެވެން ވާވައްދައިފިނަމަ އެމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ވަގުތުން ނެރެ

އަދި އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގި . އަށް އަންގަންވާނެއެވެއޯ.ސީ.ޑިއުޓީ އެން

 .އެޅޭނެއެވެ ފަރާތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު

ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެތެރެއިން އިތުރު އަދަބެއްގެ ގޮތުން ބިޑި  2.4.17.10

އެހީއެއް ނުދެވޭ ހިސާބަށް އަޅުވައިފައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ބޭނުންވެދާނޭ ކުއްލި 

 .ދުރަށް ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ކޮށްފިކަން އެނގިއްޖެ އަމަލެއް ޤަވާޢިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާއި ޚިލާފު މި 2.4.17.11

ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ ، ފަރާތަކާއި މެދު އަޅަން ޖެހިއްޖެ ފިޔަވަޅެއް އިދާރީ، ޤާނޫނީ

 .މު ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެޅޭނެއެވެމަތިން، އާއް

ބަންދު މީހުންނަށް ކާންދޭ ވަގުތުތަކުގައި ފުލުހުންގެ މީހާ އެތަނުގައި  2.4.17.12

އަދި ކާންދޭ މީހުންނާއި ބަންދު މީހާއާއި ދެމެދު ކަމާއި . ހުންނަންވާނެއެވެ

އަދި . ނުބެހޭ ވާހަކަ ދެއްކޭތޯ އާއި ދޭންނުޖެހޭ އެއްޗެއް ދޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

އަށް އޯ.ސީ.އެން ނިއްޖެނަމަ ވަގުތުން ޑިއުޓީފެއަމަލެއް އެފަދަ 

 .އަންގަންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާއަށް ތަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  2.4.17.13

ފިޔަވާ އެހެނިހެން ކަންތައް އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ގެންދިއުމާއި މެސެޖް ގެއަށް 

 އަދި. ށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެނުވަތަ ޢާއިލާއަށް އަދި ރައްޓެހިންނަށް ފޯރުކޮ

 .ދުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެމީހަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެޤަވާޢި

. ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް ގަޑިން ގަޑިއަށް ކާންދޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ 2.4.17.14

ޅޭތޯ ބަލާ އަދި ބޭސް ދޭންޖެހޭ ގަޑިގަޑީގައި ބޭސްދޭތޯ ބެލުމާއި ބަލިމީހަކު އު

ޢުލޫމާތުދީ އެކަމެއް ކުރިޔަށްދޭތޯ އަށް މައޯ.ސީ.އުޅޭނަމަ ޑިއުޓީ އެން

 .ބަލަންވާނެއެވެ

ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން  2.4.17.15

އަދި . ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ގަސްތުގައު

އި މީގެ ތެރޭގަ. (ދުން އެމީހަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެޤަވާޢި

ނޫނާއި ތަނުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުމުން އެމީހަކާއި ކުރެވިފައިވާ މީހާ ޤާހައްޔަރު

 .)މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ނުހިމެނޭނެއެވެ

ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި މުޚާތަބުކުރަންވާނީ  2.4.17.16

 .ރީތިބަހުންނެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  309 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ހިފައިވާ ހައްޔަރުގައި ތިބި ބަޔަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ހަމަޖެ 2.4.17.17

 .އުޞޫލެއްގެމަތިން ގަޑިން ގަޑިއަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ

ހައްޔަރުގައިތިބޭ މީހުންނަށް ބޯފެނާއި، ބޭސްފަރުވާއާއި، ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް  2.4.17.18

 .ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަކަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި ލިބިދޭންޖެހޭނެއެވެ

ދު ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކުނިކަހާ ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުން ބޭތިއްބޭ ސަރަޙައް 2.4.17.19

 .ސާފުކުރަންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ބޯކޮށުމާއި، ނިޔަފަތިކެނޑުމާއި، ތުބުޅި  2.4.17.20

  .ނަށް އެފުރުސަތު ހޯދައި ދޭންވާނެއެވެމަތިމަސް ބާލަން އެދޭ މީހުން

އެއްދުވަހު  ކުނާ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު، ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުން ބޭނުންކުރާ ބާލީސް 2.4.17.21

 .އަވީލާން ވާނެއެވެ

ފާޚާނާ ސާފުކުރާ ތަކެތި އެމީހުންނަށް ނަހަމަ ، ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އޯމޯ 2.4.17.22

ދުވަހު ފޯރުކޮށް 1ހަފްތާއަކު ނުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން  ގޮތުގައި ބޭނުން

 .ދޭންވާނެއެވެ

މަދުވެގެން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހުން ހައްޔަރު ކުރެވިފައިތިބޭ ގޮޅިތައް  2.4.17.23

 .ދުވަހު ސާފުކުރުވަންވާނެއެވެ 01ކު ހަފްތާއަ

ހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހަކު އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރުމަށްފަހު  2.4.17.24

 .ގައެވެއަބުރާ ގޮޅިއަށް ވައްދަންވާނީ އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު
   

 ބޭސްފަރުވާގެ އިންތިޒާމް 2.5
  

ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލްއަކީ ތަޙްޤީޤަށްޓަކައި ޔުނިޓްގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ މާލޭ    2.5.1

ތެރެއިން ބަލިމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ސިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ 

މިގޮތުން މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލްސް ބެހިގެންވަނީ މައިގަނޑު . ބައެކެވެ

 .ޑިކަލް އެޑްމިން އަދި މެޑިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޝިފްޓްތަކެވެއެއީ މެ. ދެބަޔަކަށެވެެ

 03 އޮންނަހެން ޝިފްޓް ޑިއުޓީ ޔުނިޓްގައި ބެހިގެންވަނީ އޮޕަރޭޝަންސް މެޑިކަލް  2.5.2

 ޢަދަދަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝިފްޓެއްގައިވެސް ކޮންމެ އެގޮތުން. ޝިފްޓަށެވެ

މި . މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެއެވެ ދަށުން ބެލުމުގެ އޯއެއްގެ.ސީ.އެން ސްޓާފުންނާއިއެކު

ޝިފްޓްތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޑިއުޓީއެއްގައި ދިމާވާ މެޑިކަލް މައްސަލަތައް 

 . ޙައްލުކުރުމެވެ

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  310 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ްމަސައްކަތްތައ އަންނަ ކުރަމުން މުކޮށްއާއް ސްޓާފުން މެޑިކަލް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މާލޭ 2.5.1
  

ތިބޭ ބަލިމީހުންނަށް އެބައްޔެއްގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރގެ ލަފާގެ މަތިން ބަންދުގައި  2.5.1.1

 .ރަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެއްދުންޑޮކްޓަ

 .ދޭންޖެހޭ ބޭސް ޤަވާޢިދުން ދިނުންގަޑިއަށް  ގަޑިން މީހުންނަށް ތިބޭ ބަންދުގައި 2.5.1.2

 އެހެނިހެން އަދި ރޭ-އެކްސް އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަކާއި ދެއްކުމަށްޓަކައި ޑޮކްޓަރަށް 2.5.1.3

 އެހެނިހެން ހޮސްޕިޓަލަކާއި ބަންދުމީހުން ގެންދަންޖެހޭ އިންވެސްޓިގޭޝަންތަކަށް

 .އެކަންކުރުން ގެންގޮސް ކްލިނިކްތަކަށް

މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ޕޮލިސް ޑޮކްޓަރ ޔުނިޓަށް  ބަންދު ތިބޭ ޔުނިޓްގައި 2.5.1.4

 .ސް އެމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުންގެނެ

 މީހުންނާއި ޖަހަންޖެހޭ އިންޖެކްޝަން ތިބޭ ތެރޭގައި މީހުންގެ ތިބޭ ބަންދުގައި 2.5.1.5

 .ހަމަޖެއްސުން ލިބޭނެގޮތް އެޚިދުމަތް މީހުންނަށް ބޭސްއަޅަންޖެހޭ

ތެރެއިން ބަލިކެއުން ހަމަޖެއްސުމަށް ޑޮކްޓަރ  ބަލިމީހުންގެ ދެއްކޭ ޑޮކްޓަރަށް 2.5.1.6

 .ބަލިކެއުން ހަމަޖައްސައިދިނުން ރިކުއެސްޓް ކުރާ މީހުންނަށް

 ބޭނުންވެއްޖެ އެހީ ލްސްޓާރފުގެމެޑިކަ ދައްކާއިރު ޑޮކްޓަރަށް  ބަލިމީހުން 2.5.1.7

 ކިޔައި ޑޮކްޓަރަށް) ކޮމްޕްލެއިންޓްސް( ޝަކުވާތައް ބަންދުމީހެއްގެ ހިނދެއްގައި

އަދި ޑޮކްޓަރ ދެއްވާ އިރުޝާދު އޭނާއަށް އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމާއި  ދެއްވައި

  .ރިހާ މަޢުލޫމާތެއް  ލޮގްކުރުންހު

 އެޑްމިޓްކުރެވޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަސްޓޯޑިއަލްއިން ދޫނިދޫ އަދި ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ 2.5.1.8

 ތެރެއިން މީހުންގެ ތިބޭ ބަންދުގައި، މެރުމާއި ޑިއުޓީ ގާތުގައި މީހުންގެ

އޮޕަރޭޝަންކުރުމަށް ޑޮކްޓަރ ލަފާދެއްވާ ބަންދުމީހުންގެ ކަންތައްތައް 

އޯ އިންޗާރޖްގެ .ސީ.އާއި އެންއޯ.ށްޓަކައި ބަންދު މީހާގެ އައިހަމަޖައްސައިދިނުމަ

އޭނާގެ ޢާއިލާގެ އެހީ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހޯދާ އެކަން މަޝްވަރާ ހޯދާ 

 .ރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންކު

އެފަދަ އެހެނިހެން އެމަޖެންސީތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި  ޖެހިގެންނާއި ފިޓް 2.5.1.9

ބަލިމީހާ ގެންގޮސް ފަރުވާ އޯއާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް .ސީ.ޑިއުޓީ އެން

  .ހޯދުން
   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  311 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ްއެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްެދުނ  2.5.1.1

. ބަލިމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހައްދަންވާާނެއެވެ

އެހެން ނަމަވެސް . އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހައްދަންވާނީ، ރިފަރކޮށްފައި ހުންނަ ތަރުތީބުންނެވެ

ތެރެއިން  ބަންދުމީހުންގެ. އޭގެ ތެރެއިން އާރޖަންޓް މީހުންނަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ

އަރޖަންޓް ޕޭޝަންޓުންނާއި ލިސްޓް ތަރުތީބުން އިސްކަންދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް 

. އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ އޭނާއަށް އެކަން އަންގާ ޕެކޭޖްގައި ލިޔަންވާނެއެވެ

އެޔުނިޓުން . އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

ޕޮއިންޓް )  މެޑިކަލް   IGMH (ށް ދެއްކޭ މީހުންގެ ބޭސް ސިޓީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަ

ބޭސް ނެގުމަށްފަހު ޔުނިޓަށް ގެނެސް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްގެމަތިން މެދުވެރިކޮށް 

  . މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެބަލި

  ބަލިމީހުންނަށް ބޭސް ދިނުން 2.5.1.2

 ބަލިމީހަކަށް ބޭސް ދެވިއްޖެނަމަ، އެކަންބަންދުގައިހުންނަ އެއްވެސް 

އުޞޫލާއެއްގޮތުގެމަތިން،  ހަމަޖެހިފައިވާ ،ތިބޭ ބަލިމީހުންނަށްޔުނިޓުގައި . ލޮގްކުރަންވާނެއެވެ

ލިމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ބޭސްތަކުގެ ތެރެއިން ހާޓް ބަ .ގަޑިން ގަޑިއަށް ބޭސް ދޭންވާނެއެވެ

ބަލީގެ  ނުވަތަ ލޭ މައްޗަށްދާ) ލީގެ ބަލިމީހުންހަކުރުބަ(ޑައިބެޓިކް ޕޭޝަންޓުން ، ޕޭޝަންޓުން

ބޭސްދިނުމުގައި ޚާއްސަކޮށް  މީހުންނާއި، ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތިބަލިތައް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް

ބަލިމީހުންނަށް ބޭސް ދިނުމަށްފަހު ޖަލުން ނިކުމެގެން މެޑިކަލް . ޖެހޭނެއެވެ ފަރުވާތެރިވާން

ކޮންމެ . ވެސް ބޭހެއް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެޕޮއިންޓަށް އަންނައިރު ޖަލުގައި އެއް

ބަންދުމީހުން ބޭސް . މީހެއްގެ ބޭސްތޯ ޔަގީންކުރުމަށްފަހުއެވެން ވާނީ އެމީހަކަށްވެސް ބޭސްދޭ

ކެއުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ އެކަން ހިނގިގޮތް އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންއަށް އަންގާ އެކަން 

އެއްވެސް ބަންދު މީހަކަށް ބޭސް . އެވެއޮންނަ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާނީ

ށްފަހު އެފަންނުގެ މީހެއްގެ ދެންވާނީ އޭނާގެ ޝަކުވާ ރަނގަޅަށް އަޑުއެހުމަ

   .މަޝްވަރާއާއެކުގައެވެ

ޔުނިޓުން ދެވެން ނުހުންނަ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ބަންދު މީހުން ޔުނިޓުން   2.5.1.3

  ދިއުންބޭރަށްގެން

ގެންދެވޭ ބަންދު މީހުން މާލެ ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް  2.5.1.3.1

ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ޑޮކްޓަރަށްދެއްކުމަށް ގެންދެވޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ފޯމް 

  .ފުރުމަށްފަަހު، އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ
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ޔުނިޓުން ބޭރަށް ގެންދެވޭ ގިނަ ތަންތަނަކީ ޢާންމުން އުޅޭ   2.5.1.3.2

ނަގާލުން އަދި ނުކިޔަމަންތެރިކަން ތަނަކަށްވެފައިވުމުން، ތަނުގެ މަސްލަހަތު 

ދެއްކުންފަދަ ނޭދެވޭ އަމަލެއް ބަންދު މީހަގެ ފަރާތުން ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާ 

 .ބުރާ ޔުނިޓަށް ގެންނަންވާނެއެވެގެންދިޔަ ބޭނުން މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު އަނ

މިފަދަ ބޭނުމެއްގައި ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެގެންދާ ސްޓާފުން އޭނާ  2.5.1.3.3

 .ގެ މަތިން ބިޑިއަޅުވައިގެންނެވެހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކު ގެންގުޅެންވާނީ

ބަންދު މީހާގެ ޙަވާލުގައިދާ އެއްވެސް ސްޓާފަކު ޢާއްމު ފަރާތަކަށް ބަންދު މީހާގެ  2.5.1.3.4

ން ކުރިކައަމަލެއް އަދި މިފަދަ . އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ

 .ޅޭނެއެވެދުން ފިޔަވަޅު އެއެނގިއްޖެނަމަ އޭނާއާއި މެދު ޤަވާޢި

ޔުނިޓުން ބޭރުން ދެވޭ މެޑިކަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ ލިޔުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު  2.5.1.3.5

 .ށް ގެނެސް ފައިލްކުރަންވާނެއެވެޔުނިޓަ

އަދި . ބަންދު މީހާ ޔުނިޓުން ބޭރަށް ގެންދަންވާނީ ބިޑިއަޅުވައިގެންނެވެ 2.5.1.3.6

ށް(އެމެޖެންސީކޮށް ބަންދު މީހާ  ށް ހޮސްޕިޓަލަކަ) އޭނާއަށް ހިގާ ނޫޅެވޭ ވަރަ

ގެންދާއިރު ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ ޙާލަތެއް އަތުވެދާނެކަމަށް އަބަދުވެސް އޭނާއާއި 

 .ޖީބުގައި ބިޑި އޮންނަންވާނެއެވެޙަވާލުވެގެންދާ ފުލުހެއްގެ 

މީހަކު ބިޑި ނާޅުވާ ހޮސްޕިޓަލުން ގެންދެވޭނީ ޑޮކްޓަރގެ ސެޓްފިކެޓަކާއި އެކު  2.5.1.3.7

 . އޯ އިންޗާރޖްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.ސީ.އެން
 

  ބަލިމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން  2.5.1.4

އެބައެއްގެ ބައްޔާ ބަންދުމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަލިމީހުން ފާހަގަކޮށް  2.5.1.4.1

  .ރީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެއެންމެ އަވަހަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަގުޅޭގޮތުން ވީ

ޑޮކްޓަރުން ބަލިމީހުން ބައްލަވާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވަންވާނީ  2.5.1.4.2

ހާގެ ގައިގައި ނުރައްކާތެރި އިންފެކްޝަނެއް، ނަފްސާނީ ބައްޔެއް، ބަލިމީ

 .ޔެއްހުރިތޯއެވެނުވަތަ ގައިންގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި އެހެން ބައް

ކަމެއް އުނިކޮށްފިނަމަ އެކަން ލިމީހުން ބެއްލެވުމުގައި މިއިންއަދި ޑޮކްޓަރުން ބަ 2.5.1.4.3

 .ހަނދާންކޮށްދެއްވަންވާނެއެވެށް ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުންނަ

ކުރަން އިންނަ ސްޓާފަކު ބަންދު މީހާގެ ޑޮކްޓަރ ގާތުގައި ބަސްދޭހަ 2.5.1.4.4

 .ދެއްވަންވާނެއެވެލެއިންޓްސްތައް ޑޮކްޓަރަށް ކިޔައިކޮމްޕް



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  313 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ބަންދު މީހާގެ ކެއުން ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ފޯމެއް ފުރުމަށް  2.5.1.4.5

އެފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ޑޮކްޓަރ ރިކުއެސްޓް ކޮށްފިނަމަ 

 .ލިޔަންވާނެއެވެ

ޑޮކްޓަރ ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން ހައްދާ ޓެސްތްތައް ރިޕޯރޓް ލިބުމުން ވީއެންމެ  2.5.1.4.6

 .އަވަހަކަށް އެބަންދު މީހާއާއެކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންވާނެއެވެ

ސް ޑޮކްޓަރު ބަލިމީހާއަށް ލިޔެދެއްވި ބޭސް ހުސްނުވަނީސް ހަމަ އެބައްޔަށް ބޭ 2.5.1.4.7

ލިޔެދެއްވި ޑޮކްޓަރަށް ވިޔަސް ނޫނީ އެހެން ޑޮކްޓަރަކަށްވިޔަސް ބަލިމީހާ 

ް nބަންދު މީހަކު ޔުނިޓުގެ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއު. ނުދެއްކޭނެއެވެ

ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ މެޑިކަލް ބޭނުންތަކުގައި ޔުނިޓުން ބޭރަށް 

ރިން އޭނާގެ ސަބަބުން ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ކު cގެންދިއުންކަމުގައިވިޔަސ

އޭނާގެ ފުރާނަށް ނުވަތަ އެހެންމީހުންގެ ފުރާނަޔަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާފަދަ 

އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް ނުދިނުމަށްޓަކައި އެ ބަންދުމީހެއްގެ 

 .ބޮޑީ ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ

ސް ބަލިމީހާ  ވަކި ދުވަހަކު ދައްކަން ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީނަމަ، ބޭ 2.5.1.4.8

ހުސްނުވި ނަމަވެސް އެގޮތުގެ މަތިން ބަލިމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން 

އަދި ބަލިމިހާއަށް އެއްފަހަރު ޑޮކްޓަރ ލިޔެދެއްވި ބޭސް . ޖެހޭނެއެެވެ

ގަވާއިދުން ކަމުންދާއިރު އެބައްޔަށް ލުޔެއްނުލިބި ބަލި ބޮޑުވަމުންދާކަމަށް 

ސް އަލުން ޑޮކްޓަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ލިޔެދެއްވާފައިހުރި ބޭސް ހުސްނުވިނަމަވެ

 .ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ

 ،ރޭ ނަގާ، ސްކޭންކޮށް-އެކްސް(ބަލިމިހާއަށް ޑޮކްޓަރު ލިޔެދެއްވާ ޓެސްޓްތައް  2.5.1.4.9

އެންމެ އަވަހަކަށް ހައްދާ ވީ) ސްޓްކުރުން ފަދަ ޓެސްޓްތައްލޭ ޓެ

އަދި އޭގެ ރިޕޯރޓް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ލަސްނުކޮށް ފަރުވާ . ނިންމަންވާނެއެވެ

 .ރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެކަންތައް ކު

ބަލިމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފިނަމަ ނުވަތަ މެޑިކަލް ފަރުވާ ދެވިއްޖެނަމަ،  2.5.1.4.10

 .ކޮށް ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެއެކަން ލޮގް

ބަންދު މީހުންގެ މެޑިކަލް ލިޔެކިޔުން، ބޭސް ސިޓީ، މެޑިކަލް ރިޕޯރޓް،  2.5.1.4.11

ންވެއްޖެ ކޮންމެ ޖީ ފަދަ ތަކެތި ބޭނު.އީ.ޖީ އަދި އީ.ސީ.ރޭ، އީ-އެކްސް

 .ވަގުތެއްގައި ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ

ބަންދު މީހަކު ސިއްޚީ ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ޔުނިޓުން ބޭރަށް ފޮނުވައިފިނަމަ  2.5.1.4.12

އެކަން އެނގޭނެހެން ބޯރޑް އަޕްޑޭޓްކޮށް އޭނާ ގެންދެވުނު ގަޑިއާއި އޭނާއާއި 

ސް ޙަވާލުވެގެންދިޔަ ސްޓާފުންނާއި ދެއްކުނު ޑޮކްޓަރުގެ ނަންވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  314 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އަދި  ބަލިމީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފިނަމަ އޭނާގެ . ލޮގްކުރަންވާނެއެވެ

 .ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލޮގް ކުރަންވާނެއެެވެ
 

 

  ބޭސް އެޅުމާއި އިންޖެކްޝަން ޖެހުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން   2.5.1.5

ޖެހަންޖެހޭ މީހެއްނަމަ ، ޑޮކްޓަރގެ އިރުޝާދާ  ޖެކްޝަންބޭސް އަޅަން ނުވަތަ އިން

ންޖެކްޝަން ޖެހުމުގެ އިންތިޒާމް އެއްގޮތަށް، މެޑިކަލް ޕޮއިންޓަށް ގެންގޮސް ބޭސް އުޅުމާއި އި

ގެންގޮސް ނެތްނަމަ ހޮސްޕިޓަލަށް  ޔުނިޓުން އެކަންކުރެވެން  އަދި .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ

  .އެކަންކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  

   ކެއުން ހަމަޖެއްސުންބަލިމީހުންގެ ބަންދުގައި ތިބޭ   2.5.1.6

   

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ބަންދުމީހުންނަށް  2.5.1.6.1

ހަމަޖައްސާފައިވާ މެނޫގައިވާ އެއްޗެއްސަކީ ބަލިމީހާއަށް އެންމެ އެކަށޭނަ 

ކެއުން  އެއްޗެއްކަމުގައި ޑޮކްޓަރއަށް ފެނި ނުލައްވައިފިނަމަ، އެބަލިމީހެއްގެ

މިގޮތުން ކެއުން ބަދަލުކުރަން ބެނުންވާނަމަ ޑޮކްޓަރީ . ބަދަލުކޮށްދެވޭނެއެވެ

 .ފަަރުވާއަށް ކެއުން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ލޭ މައްޗަށް ދިއުން، ހިތުގެ ، ހަކުރުބަލި(ކޮށް ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ޚާއްޞަ 2.5.1.6.2

ހުންނަ ބަލިމީހުންގެ ކެއުން، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެވަގުތު ) ބަލި ފަދަ

އޯ .ސީ.ޑޮކްޓަރަކު ޔުނިޓުގައި ނެތްނަމަ ޑޮކްޓަރގެ ލަފާގެ މަތިން އެން

. އިންޗާރޖްގެ ހުއްދައާއެކު ވަގުތުން ބަލިމީހާއަށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ

  . ނެއެވެއަދި ޑޮކްޓަރ އައުމުން އޭނާގެ ބަލިކެއުމުގެ ފޯރމް ފުރަންވާ

  

  ދިނުންބަންދު މީހާގެ ފަރާތުން އަންނަ ޝަކުވާ ޑޮކްޓަަރަށް ކިޔައި  2.5.1.7
   

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބަލިމީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފިނަމަ އޭނާގެ ފުރިހަމަ 

ޑޮކްޓަރ ގާތުގައި ބަސްދޭހަ ކުރަން އިންނަ ސްޓާފަކު . މަޢުލޫމާތު ލޮގް ކުރަންވާނެއެެވެ

އަދި . މީހާގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސްތައް ޑޮކްޓަރަށް ކިޔައްދެއްވަންވާނެއެވެތެދުވެރިކަމާއެކު ބަންދު 

ޑޮކްޓަރ ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން ހައްދާ . ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދު ބަންދުމީހާއަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ

ޓެސްތްތައް ރިޕޯރޓް ލިބުމުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެބަންދު މީހާއާއެކު ޑޮކްޓަރަށް 

  .ދައްކަންވާނެއެވެ
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  315 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ްއެޑްމިޓްކުރުނ  2.5.1.8

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއާއި ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއިން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާ 

ބަންދުމީހުންގެ ތެރެއިން އެޑްމިޓްކުރެވޭ ބަންދުމީހުން ގާތުގައި ޑިއުޓީގައި ތިބެންވާނީ މާލޭ 

ޑޮކްޓަރ ރިކުއެސްޓް ކުރައްވާ ހުރިހާ ކަނަކަމެއް . ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލްސް ސްޓާފުންނެވެ

    . މަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކޮށްދޭންވާނެއެވެހަ

  

ކުރުމުގެ ދުގައި ހުންނަ މީހަކު އޮޕަރޭޝަންކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އޮޕަރޭޝަންބަން  2.5.1.9

    ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން

ދަތުގެ ބަންދު މީހުން އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭނީ ޑޮކްޓަރ ލަފާގެ މަތިން ކައިރީ މުއް

އޯ .ސީ.އްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުހީވަނަމަ އެންމީހާގެ ޞިތެރޭގައި ބަންދު 

ބަންދު މީހާ ކުރެވޭ . ކުރާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެއިންޗާރޖަށް ދަންނަވާ އަދި ތަޙުޤީޤު

އޮޕަރޭޝަނުގެ ގޮތުން ޑޮކްޓަރ އެޑްވައިސްކުރައްވާ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްގެ 

  . ވަން ވާނެއެވެމަތިން ކޮށްދެއް

  ް މަޖެންސީކޮށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުނއި 2.5.1.10

 އެކަންތައް މަޖެންސީކޮށް ހޮަސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ޖެހިއްޖެނަމަ،ބަލިމީހަކު އި

އެހެންނަމަވެސް ފަހުން  .އެވަގުތު އެތަނުގައި ތިބި ފުލުހުންނެވެ ވަގުތާއިޙާލަތަށްބަލައި،

އަދި އެކަން މެޑިކަލް އިންޗާރޖް އަދި  .އެޓެންޑްވާންވާނެއެވެއެތަނަށް މެޑިކަލްސްޓާރފުން 

އޯ އަށާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އިންޗާރޖަށް އަންގަން .މައްސަލަ ތަޙުޤިޤްކުރާ އައި

  .އަންގަންވާނެއެވެ
 

  ނިކުތުން ވަދެ ސްޓޯޑިއަލްކަ މާލެ 2.6
 

ބެހެއްޓުމާއި ތަށް ގޮ ފެންނަ ކާރޑް ޕޮލިސް، ވަންނައިރު ފުލުހުން އަށް ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ 2.6.1

 .ރު ޑީސެންޓް ހެދުމެއްގައި ހުރުންއެކު ސާފުތާހި

 .ވާންޖެހޭނެއެވެ ކިޔަމަންތެރި އަމުރަށް މީހާގެ ހުންނަ ޑިއުޓީގައި ގޭޓް ފުލުހުންވެސް ހުރިހާ 2.6.2

 ހުންނަން ހަރުކުރެވިފައި ފެންނާނޭހެން ކާރޑް ޕޮލިސް އުޅޭއިރު ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މާލެ 2.6.3

  .ވާނެއެވެ
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   ޢިދާ ޚިލާފަށް ވަންނަން އުޅުންސްޓޯޑިއަލް ޔުނިޓަށް ބަޔަކު ޤަވާމާލޭ ކަ 2.6.1

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައި ތިބި މީހުންނާއި މިޔުނިޓްގައި އެވަގުތަކު  2.6.1.1

 .އްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެޑިއުޓީ އަދާކުރަމުންގެންދާ ފުލުހުންގެ ރަ

ފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި އެތަނުގައިވާ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޔުނިޓްގައި ހެދި

އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި ލިޔެކިޔުން ތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތް 

  .ކުރަންވާނެއެވެ

މިޔުނިޓަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޤަވާޢިދާ ޚިލާށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރާނަމަ،  2.6.1.2

އިންޗާރޖަށް އޯ .ސީ.އޯ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޔުނިޓްގެ އެން.ސީ.ޑިއުޓީ އެން

އޯ އިންޗާރޖް ވަގުތުން ހެޑް އޮފް ޕޮލިސް .ސީ.އެން. ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ

އަދި ހެޑް އޮފް ޕޮލިސް . ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

. ކުރަންވާނެއެވެއަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލު ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ގެ މަޢުލޫމާތު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޑިއުޓީ އޯ އިންޗާރޖް އެކަމު.ސީ.އެން

 .އޮފިސަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ޢިދާ ޚިލާފަށް މިޔުނިޓަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރާ އޯ، ޤަވާ.ސީ.ޑިއުޓީ އެން 2.6.1.3

ބަޔަކާއި ވާހަކަ ދައްކާ އެކަން ނުކުރުމަށް ނަޞޭހަތްތެރިވެ އެކަމަކީ ޤާނޫނާ 

މާލޭ . ދާންކޮށްދޭންވާނެއެވެޚިލާފުކަމެއްކަން އެމީހުންނަށް އަންގައިދީ ހަ

ރުވެތިބި ޢާއްމުން ޓަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ޙާޟިކަސްޓޯޑިއަލް ޔުނި

 .ން ބޭރަށް ނެރެންވާނެއެވެސަލާމަތްތެރިކަމާއި އެކު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޔުނިޓު

ޔުނިޓްގެ ގޭޓް ވަގުތުން ލައްޕާ ތަޅުލުމާއި އެކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެވަގުތު 

ސީ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ބެކްއަޕް .އޯ.ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެސްއެޅެން 

  .އެހީތެރިކަން ލިބެންދެން އަޅަންވާނެއެވެ ފޯސްއެއްގެ
 

އުޅޭ ބަޔަކު ކުއްލިއަކަށް ގޭޓުން އަށް ވަންނަންޢިދާ ޚިލާފަށް މިޔުނިޓްގެ ގޭޓުން އެތެރެޤަވާ 2.6.2

  ރެއަށް ވަނުންއެތެ

ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކުއްލިއަކަށް ވަނުމުން، އެމީހުންނަކީ މިޔުނިޓްގެ ގޭޓުން އެތެރެއަށް 

ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިކުރުވަފާނެކަމަ ގޭޓް ޑިއުޓީގައި ހުންނަ މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވުމުން، ޑިއުޓީ މީހާ 

ޢިދާ ޚިލާފަށް މިޔުނިޓްގެ ތެރެއަށް ވަންމީހުން ހިފަހައްޓާ ގޭޓް ލައްޕާ ތަޅުލުން އަދި ޤަވާ ވަގުތުން

ހިފެހެއްޓިފައި  .އޯ އިންޗާރޖަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ.ސީ.ތައް ޑިއުޓީ އޮފިސަރަށާއި އެންއެކަން

ގޭޓުން . އެމީހުންގެ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވަންވާނެއެވެތިބި މީހުން ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމަ، 

ކަސްޓޯޑިއަލް ހެޑް އޮފް ޕޮލިސް  .ސް އިތުރު ބަޔަކު ތިބިތޯ ބަލަންވާނެއެވެބޭރުގައި އެއްވެ
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ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެހީތެރިޔާ އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހިފެހެއްޓިފައި 

 .ބި މީހުންނާއި މެދު އަމަލުކުރަންވާނެއެވެތި

 

ރާމާރީ ހައްޔަރުކުރެވިފައި ހުރި މީހެއްގެ ގައިގާ ތަޅާ މާމާލެ، ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  2.6.3

    އައުން ހިންގުމަށް ބަޔަކު
 

މިފަދަ ބޭނުމެއްގައި ބަޔަކު އައިސްފިކަން ގޭޓް ޑިއުޓީގައި ހުންނަ މީހަކަށް އެގުމާއި  2.6.3.1

އޯ އަށް އެކަން .ސީ.އެކު ވަގުތުން ގޭޓް ލައްޕާ ތަޅުލުމަށްފަހު ޑިއުޓީ އެން

އެއްވިމީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޔުނިޓްގެ . އަންގަން ވާނެއެވެ

އޯ .ސީ.ނަމަ، އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު ހިފެހެއްޓުން ޑިއުޓީ އެންތެރެއަށް ވަދެއްޖެ

ސީ .އޯ.އޯ އިންޗާރޖަށް ދިނުން އެސް.ސީ.މިމަޢުލޫމާތު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެން

ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ބެކަޕެއް އަންނަންދެން ޑިއުޓީގައި އުޅޭ ފުލުހުން 

މިސާލަކަށް  .ޅަންވާނެވެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެޅެ

އެމީހުން ނުވަތަ އެބަޔަކު މާރާމާރީ ހިންގުމަށް އައި މީހަކު އެނގޭނަަމަ، އެމީހަކު 

 .ރައްކާތެރިތަނަކަށް ވައްދާ ހިމާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ

ް ، ޔުނިޓްގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައި ތިބި މީހުން ރަޔަޓް ޙާލަތަކަށް އައިސްފިނަމަ 2.6.3.2 ނ ަ ކ ެ އ

 ް ޓ ި ނ ު ޔ ި ާ މ ވ ު ޓ ް އ ު ވެ ހ ެ ކ ެ ޭއ ލ ް ާ ޕ ވ ި އ ަ ފ ި ދ ެ ް ހ ށ ަ މ ު އ ެ ނ ެ ް ގ ށ ަ ކ ަ ތ ަ ލ ާ ު ޙ މ ް އ ާ . ޢ

ހައްޔަރުކުރެވިފައި ތިބި މީހުން ރަޔަޓް ޙާލަތަކަށް އައިސްފިނަމަ، އެމީހުންގެ 

ފަރާތުން މިޔުނިޓްގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ފުލުހުންނަށްވާ އަނިޔާކުޑަކުރުމާއި 

މަށް ން ކުޑަކުރުމިޔުނިޓްގައި ހެދިފައިވާ އިމާރާތްތަކަށްވާ ގެއްލު

 .މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޔުނިޓަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެކިއެކި  2.6.3.3

ބައެއް . ބޭނުންތަކަށް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓޭ ތަނެކެވެ

ޙާލަތްތަކުގައި މިޔުނިޓްގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރެވޭ ޖާގައަށް ވުރެ އިތުރަށް މީހުން 

މިފަދަ ޙާލަތް ތަކުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ގިނަ . އްޔަރުކުރަން ވެސް ޖެހެއެވެހަ

އަދަދެއްގެ މީހުން މިތިބެނީ މިޔުނިޓްގެ ކޮންޕައުންޑް ތެރޭގައި ކުރިމައްޗަށް ބިޑި 

މިފަދަ ގޮތަކަށް ހައްޔަރުކުރެވިފައި ތިބި މީހުން . އަޅުވާފައި ބޭތިއްބިވައެވެ

 .ވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެކެވެބޭތިއްބުމަކީ ރަޔަޓް ޙާލަތެއް ދިމާ

އޯ އިންޗާރޖަށް .ސީ.އޯ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޔުނިޓްގެ އެން.ސީ.ޑިއުޓީ އެން 2.6.3.4

އޯ އިންޗާރޖް ވަގުތުން ހެޑް އޮފް ޕޮލިސް .ސީ.ވަގުތުން އެންގުން އެން

ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އެންގުން އަދި ހެޑް އޮފް ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

އޯ .ސީ.އެން. ވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެޑިޕާރޓްމަންޓް އަންގަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  318 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ކަށް ޑިއުޓީ އޮފިސަރަށް އިންޗާރޖް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ވީއެންމެ އަވަހަ

 .އަންގަންވާނެއެވެ

އޮފް ޑިއުޓީގައި އުޅޭ މިޔުނިޓްގެ .(މިޔުނިޓް އެލާރޓް ސްޓޭޓަސް އަށް ގެނެއުން 2.6.3.5

ކި ބޭނުންތަކުގައި އައިސް އުޅޭ މިޔުނިޓްގައި އެކިއެ) ހުރިހާ ފުލުހުން ގެނައުން

ސީ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ އެހެން .އޯ.ޢާއްމުން ޔުނިޓުން ބޭރަށް ނެރުން އެސް

ންޖެހޭ ހުރިހާ ބެކަޕެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބެންދެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަ

  .ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނެއެވެ
 

 މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލުން ފިލުންް ބަންދު މީހަކު 2.6.4
  

 އޯ.ސީ.ފިލައިފިކަން ޑިއުޓީ އެން ކަސްޓޯޑިއަލް ޔުނިޓް ގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހެއްމާލޭ 

ފިލިމީހާގެ ފޯޓޯ އަދި މަޢުލޫމާތު  . އޯ އިންޗާރޖަށް ވަގުތުން އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ.ސީ.ޔުނިޓްގެ އެން

ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް . އެވެހޯދުމަށްފަހު އެވަގުތަކު ޑިއުޓީގައި އުޅުއްވާ ޑިއުޓީ އޮފިސަރަކަށް އަންގަންޖެހޭނެ

 .އަދި ވަޔަލެންސް ރިޑަކްޝަން ޔުނިޓަށް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހާގެ ފޮޓޯ އަދި މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭނެއެވެ

ޑިއުޓީއިން ބަޔަކު އެފިލި މީހާ ހޯދުމަށް ދޫކުރެވެން އޮތްނަމަ، ޑިއުޓީއިން ބަޔަކު ދޫކޮށްގެން އެމީހަކު 

 .ނެއެވެގެންދަންވާހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

  

  ތަޙްޤީޤަށް ނެރުމާއި، އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ގޮޅިން ނެރުން 2.6.5

އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި މީހަކު ގޮޅިން ރެރެން ވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ނެރެން އެރެސްޓް  2.6.5.1

ކުރާނީ ނެރެން ރިކުއެސްޓް. ސްޓް ކުރަންވާނެއެވެސްޓޭޝަނުގައި ރިކުއެ

މެޑިކަލްގެ . އޯއެވެ.ބޭނުމަކަށްނަމަ އައިޤު މިސާލަކަށް ތަޙްޤީ. ބޭނުންވާފަރާތަކުންނެވެ

 .ނަމަ މެޑިކަލް ކުދިންނެވެބޭނުމަކަށް

ކޮށް ސިސްޓަމްގައި އެމީހަކު ސެލް ލޮގް އެމީހަކު ނެރެވުމުން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުގެ 2.6.5.2

 .ސްޓަމަށް ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެސި

މީހަކު ނެރުނު އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ގޮޅިން ނެރެވޭ މީހުން އަނބުރާ ގޮޅިއަށްވެއްދުމަށް އެ 2.6.5.3

އެމީހަކު އެރެސްޓް  އަދި. ފަރާތަކުން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގައި ރިކުއެސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ

 .ވާލުވެ އެމީހަކު ގޮޅިއަށް ވައްދަން ޖެހޭނެއެވެސްޓޭޝަނުން ޙަ

 .ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރަންވާނެއެވެ ދުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ ސެލް ލޮގްގޮޅިއަށް ވެއް 2.6.5.4

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  319 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ރުކުރުންގެ މުއައްސަސާތަކަށް ޙާޟިސަރުކާރުބަންދު މީހުން  2.6.6
 

ބޭނުންތަކަށް ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން އެކިއެކި  2.6.6.1

ޟިރުކުރުމާއި، އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ޝަރީޢަތް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ޙާ

 .ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެނައުންނިމުމުން އެގައިދީއަކު އަނބުރާ މާލޭ 

ޟިރުކުރުމާއި، ބޭނުންތަކަށް ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް ޙާބަންދުގައި ތިބޭ ގައިދީން އެކިއެކި ގޭ 2.6.6.2

މުމުން އެގައިދީއަކު އަނބުރާ އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ޝަރީޢަތް ނި

 .ބަންދަށް ގެންދިއުންގޭ

ޟިރުކުރުމާއި އެތަނުގެ ޙާ ހާލަތްތަކުގައި ކޯޓަށްޖަލު ޙުކުމްގައި ތިބޭ މީހުން ބައެއް  2.6.6.3

 .ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ޝަރީޢަތް ނިމުމުން އެ ކުށްވެރިއަކު އަނބުރާ ގެނައުން

ބަންދުގައި ތިބޭ ) އަރޒްހިއުމަން ރައިޓްސް، ހޯމް އެފެ(ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް  2.6.6.4

އި ހޭދަވާ ވަގުތުގައި ބެލެހެއްޓުމާއި އެމީހުން ޟިރުކޮށްދިނުމާއި އެމީހުން އެތަނުގަމީހުން ޙާ

 .އަނބުރާ ޙަވާލުކުރުން

 .ބަންދަށް ގެންދިއުންކުރަން ނިމިއްޖެނަމަ އެމީހުން ގޭހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުން ގޭބަންދު 2.6.6.5

ކޯޓުތަކަށް ދަތިނުވާގޮތަށް ގައިދީންނާއި ކުށްވެރިން ފޮނުވުމަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކޮށް  2.6.6.6

 .މާއި އެކަން ހިނގާ ގޮތް ބެލުންއެކަން ރާވާ ކުރު

ކޯޓް ތަކަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގުޅަން ޖެހޭ ތަފާތު ތަންތަނަށް ގުޅުމާއި ކަމާއި ގުޅޭ  2.6.6.7

 .ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން

ކޯޓް ޓީމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިދާރީ ފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން  2.6.6.8

  .ކުރިއަށް ގެންދިއުން
  

  ގޮތް ކުރާއިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުހައް 2.6.7

ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތުން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް  2.6.7.1

 .ރިކްއެސްޓްކުރުން

 ސިސްޓަމުން ފެންނަންހުރިނަމަ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބަދަލުކުރުމުގައި 2.6.7.2

 .ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް ކުރުން

ކަސްޓޯޑިއަލް ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުން އެއްޔުނިޓުން އަނެއް ޔުނިޓަށް ބަދަލުކުރާ ނަމަ  2.6.7.3

ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއަށް 

 .އްތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެޙަވާލުކުރާ ނަމަ، އެމީހަކާއި އެކު ތިރިގައި މިވާ ކަންތަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  320 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އެމީހެއްގެެ ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާ ދެވުނު ގޮތުގެ ފައިލްގެ ކޮޕީ އާއިއެކު ޑޮކްޓަރީ ބޭސް  2.6.7.4

 .ޙަވާލުކުރުން

 .ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހެއްގެ ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމްގެ ކޮޕީއެއް ޙަވާލުކުރުން 2.6.7.5

ތަކެތީގެ ތެރެއިން މަނާ ކުރެވިފައިވާ ތަކެތި  އެމީހެއްގެެ އަތުން ވަގުތީ ގޮތުން އަތުލެވޭ 2.6.7.6

މަނާކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އޭނާއާއި ، އާއި ޙަވާލު ކުރުމާއިއެކުފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތި އޭނާ

 .ވާލުވާ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުންޙަ

ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އެއްތަނުން އެނެއް ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން އެދޭނަމަ، ބަދަލު  2.6.7.7

ބަދަލުކުރުމަށް އެދުމުން ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ (ފޯރމް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު ކުރުމަށް އެދުން 

 .)ކަންތައް އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން ކޮށްދޭނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހައްޔަރުގައިވާ ފަރާތް ގެންދަންޖެހޭ  2.6.7.8

ސްޓޭޝަންގެ  ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެރެސްޓްތަންތަނަށް ގެންގޮސްދިނުމާއި 

ބަންދުން މީހުން ގެނައުމާއި ގައި އަތޮޅުވެހި، ދޫނިދޫ އަދި ގޭތެރޭމީގެ. ފަރާތުންނެވެ

 .ގެންދިއުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލާނީ ކޯޓް ޓީމްގެ ފަރާތުންނެވެ

  ދޫކޮށްލުން 2.6.8

އޯ ރިކްއެސްޓްކުރުމުން .ލަވައި އައިހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް މައްސަލަ ބައް

ޤީންކުރުމަށްފަހު، ދެއްވިތޯ ސިސްޓަމް ބަލައި ޔަ ސެކްޝަން އިންޗާރޖް އެމީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ހުއްދަ

މިގޮތުން މީހާ ދޫކޮށްލާއިރު، ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުމީހާ އަތުން . ންޖެހޭނެއެވެމީހާ ދޫކޮށްލަ

ލުކޮށް ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ސްލިޕް އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގައި ފައިސާ އޭނާއާާއި ޙަވާ/އަތުލެވިފައިވާ ތަކެތި

 .ފައިލްކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 

އެކި ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުން ދޫކޮށްލުމާއި، ގެއަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އެކި 2.6.9

  ޔުނިޓްތަކަށް ބަދަލުކުރުން

އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރި  ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލެވޭނީ 2.6.9.1

ފަރާތުން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުގައި ރިކްއެސްޓް ކުރުމުން އެސެކްޝަނެއްގެ އިންޗާރޖް 

 .)ނުންނެވެމިކަންތައް ބަލާނީ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަ. (އޮތަރައިޒް ދިނުމުންނެވެ

ދޫކޮށްލެވޭ ކޮންމެ މީހަކު ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން އެމީހަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ  2.6.9.2

 .ޙަވާލުކުރެވޭ ތަކެތި ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނެއެވެއިން އަނބުރާ އޮޕަރޭޝަންސް އާއި ތެރެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  321 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އެރެސްޓް އެމީހާއަތުން ވަގުތީގޮތުން އަތުލެވިފައިވާ ތަކެތި ހައްޔަރު ކުރެވުނުއިރު އަދި 

 . އެމީހަކާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެޝަނުން ސްޓޭ

ޅިން ނެރެވޭމީހުން ނެރުމަށްފަހު ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިން އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ގޮ 2.6.9.3

ނެރެވުނު ބޭނުމާއި ނެރެވުނު ވަގުތު ސަބަބާއެކު އެމީހެއްގެ ސެލް ލޮގްގައި 

 .ލޮގްކުރުމަށްޓަކައި އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ވަގުތުން ދޭންވާނެއެވެ

ކަސްޓޯޑިއަލް އިން ޔުނިޓްތަކަށް މީހުން ބަދަލުކުރާއިރު އެމީހަކާއި އެކު އެމީހެއްގެ ބޭސް،  2.6.9.4

އަދި އެމީހަކާއި . ޑޮކްޓަރީ ރިޕޯރޓްތައް މެޑިކަލްއާއި ގުޅިގެންހޯދާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ

އަށް ނުވަތަ އޯ.ސީ.އް އެމީހާއަށް ނުވަތަ އެންޙަވާލުކުރަން ފެންނަ ރެކޯރޑްސްތަ

  .އެއްގެ ހުއްދައާއިއެކު ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެއެވަގުތުހުރި އެންމެ އިސްވެރި

 

  ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުން ދޫކޮށްލުން 2.6.10

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ދޫރިކުއެސްޓް  2.6.10.1

އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންއަށް ލިބުމުން، ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު 

 .ދޫކޮށްލަން ވާނެއެވެ

ދޫކޮށްލެވޭ ކޮންމެ މީހަކު ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން، އެމީހަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ  2.6.10.2

ތެރެއިން އަބުރާ ކަސްޓޯޑިއަލް އާއި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ބަލައިގަނެ، އަދި އެމީހެއްގެ 

އަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަކެތި، އެމީހަކާއި ލިޔެކިޔުމުން 

 . ޙަވާލުކޮށް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ

 

  އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 2.7
ހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހަކު ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫން އެހެން ބޭނުމަކުވެސް ގޮޅިން 

އަދި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ . ހޭނެއެވެނެރެންޖެހިއްޖެނަމަ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަން ސިސްޓަމްގައި ސެލް ލޮގް ކުރަން ޖެ

މީހުން ނުކިޔަންމަންތެރިކަން ދައްކާ ހެދުމުން އެމީހަކު ކުރިކުށާއި އެޅުނު ފިޔަވަޅު ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރަން 

އަދި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުން އެދޭ ކަންތައްތަކާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ބޭސް ސިޓީތަކާއި . ޖެހޭނެއެވެ

  . ނެއެވެހު ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރަންވާފަށްކަލް ލިޔުންތައް ސްކޭން ކުރުމައެހެނިހެން މެޑި

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  322 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ފިއުޖިޓިވް ރިކަވަރީ ޔުނިޓް .3
 

  ްރަފޢާތަ
ޖިޓިވް ރިކަވަރީ ޔުނިޓަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ކޯޓް އަމުރު ފިއު

ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދީ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޝަރުޢީ ކޮޓްތަކުން ފޮނުވުމުން ޙާޟިރުނުވެ ފިލައިގެން އުޅޭމީހުން ހޯދާ، 

މީހުންނަށް ޙުކުމް ކުރުމުން އެމީހުން ހޯދާ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއާއި 

ށުން ޙުކުމް ތަންފީޛް ޙަވާލުކޮށްދީ އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެދަ

ޅޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން އެމީހުން ހޯދާ ކުރަމުންދާ މީހުން ފިލައިގެން

އެސްއާއި ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި .އާރ.ޕީ.ޑީ

  .ވެޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެ

  

  މަޤްޞަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށާއި އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ޙާޟިރުކޮއްދިނުމުގައި 

 .އެއްބާރުންލުން ދިނުން
 
 

  ރިކަވަރީ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ފިއުޖިޓިވް 3.1
 

ފިލައިގެންއުޅޭ  ޙާޟިރުނުވެ ފޮނުވުމުން އަމުރު ކޯޓް ޙާޟިރުކުރުމަށް ކޯޓްތަކަށް ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3.1.1

މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކުން ހޯދާ އެމީހުން ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށް ޙާޟިރުކުރުވުން، އަދި 

 .ކަމުގައިވާނަމަ އެކޯޓްތަކަށް ގަޑިޖެހުމުގެ އެއްގަޑިއިރު ކުރިން ޖަވާބުދާރީވުންއެމީހުން ހޯދާ ނުފެނުނު 

 

އެމީހުންއުޅޭތަނެއް ހޯދާ  ޙުކުމްކުރުމުން ޙާޟިރުގައި ޣައިރު ކޯޓްތަކުން ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3.1.2

ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފުލުހުންގެ 

  .ސަރވިސަސްގެ ބެލުމުގެދަށަށް ޙަވާލުކުރުން
 

 ޙުކުމް ދަށުން ބެލުމުގެ ސަރވިސަސްގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޕެނިޓެންޝަރީ އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް 3.1.3

ފިލައިގެން އުޅޭކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީ އެމީހުން ހޯދައިދިނުމަށް އެދުމުން  ދަނިކޮށް ތަންފީޛްކުރަމުން

ގެ ދަށަށްގެނެސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް އެމީހުން ހޯދާ ފުލުހުންގެ ބެލުމު

 .ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްގ ބެލުމުގެދަށަށް ޙަވާލުކުރުން

 
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  323 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވައި އެލިޔެކިޔުންތައް  ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަންނަ ހޯދުމަށްޓަކައި މީހުން 3.1.4

ގޮތެއްގެމަތިން އިންޓްރާނެޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރުމާއި، އެކިއެކި ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހަމަޖައްސާ 

މިޔުނިޓުގެ މަސައްކަތާއި  އަދި މުއައްސަސާތަކަށް ހޯދަން ބޭނުންވާމީހުންގެ ލިސްޓް އަޕްޑޭޓްކުރުމާއި،

 .ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ އެންމެހާ ތަންތަނަށް ޖަވަބުދާރީވުން

 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ، ތިބޭމީހުންގެތެރެއިން ށުގައިދަ ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 3.1.5

    .ސަރުކަރުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް ޙާޟިރުކޮށްދޭންޖެހޭ މީހުންގެ ލިސްޓުހެދުން

 

  ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް 4.

  ތަޢާރަފް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެކިއެކި ޔުނިޓްތަކުންނާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ   ދޫނިދޫ

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ހައްޔަރުކުރުމަށް 

ތަޙްޤީޤްނިމި ، ންދުގައި ބެލެހެއްޓުމާއިދެން ބަތަޙްޤީޤްގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ނިމެންދޫނިދޫއަށް ފޮނުވާ ބަންދުމީހުންގެ 

ދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ވެލްފެއަރ އަސާސީ ޚި ވާލު ކުރެވެންދެން ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ސަލާމަތާއިޙުކުމާއި ޙަ

އަދި . ޔުނިޓެކެވެއިމް ކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޤާ ދޫނިދޫގައި ޓަކައިކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް

އިލީ ބައްދަލުވުން ހަމަޖެއްސައި ދިނުމާއި، ވަކީލުންނާއި ން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޢާމި ޔުނިޓުގެ ފަރާތު

 .ދެވޭނެއެވެފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ބައްދަލުކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސައި ދިނުމާއި އެމީހަކު ބަލިވުމުން ބޭސް

  ޓްރޭޝަންއެޑްމިނިސް   4.1

. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަކީ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތަކާއި ޒިއްމާވާ ފަރާތެވެ

އަދި ބަންދު މީހުން ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވާ ޢާއްމު މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރގެ ހުރިހާ ކަމެއް 

މިގޮތުން މިތަނުގައި . އޯ އިންޗާރޖަށް ލަފާއަރުވާ ފަރާތެވެ.ސީ.ބެލެހެއްޓުމާއި ރެކޯރޑާއި ކުރިއެރުން ހޯދުމުގައި އެން

  . މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ތެދުވެރި، އަމާނާތްތެރި، ހޭލުންތެރި އަދި ޒިއްމާދާރު ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ
     

   ސްޓޮކް  4.1.1

މިތަނަކީ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކަށާއި ބަންދު މީހުންގެ   

ވެލްފެއަރ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ޔުނިޓަށް ގެނެވޭ ހުރިހާ މުދަލެއް ބަހައްޓާ ޔުނިޓްގެ 

އިންވެންޓްރީ ސަރުކާރުގެ މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބަލަހައްޓާ 

  .ސްޓޮކުން ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯރމްގައި ވާނެއެވެ . ޝަނެވެސެކް

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  324 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

   މެއިންޓެނަންސް  4.1.2
  

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެއިންޓަނަންސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޔުނިޓްގައި ހުންނަ 

ޢިމާރާތްތަކާއި، ފަރުނީޗަރުތަކާއި، ފިކްސްޗަރތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކާއި ޔުނިޓްގައި އާބާތުރަ 

މިތަކެތި  ދެމިހުންނާނެހެން ގިނަދުވަހަށްފިލުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެނެގަތުމާއި، 

އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  މަރާމާތުކޮށް ސާފުތާހިރުކަމާއެކު

މީގެއިތުރުން . ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ މެއިންޓަނަންސްއަށް އަންގައިގެން އެމީހުންލައްވާ ކުރުވުމެވެ

ވަހަށް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޔުނިޓްގައި ހެދިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި، ސަރަހައްދު ދުވަހުން ދު

  . ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާގޮތް ބަލައި އެކަން މޮނީޓަރކޮށް ސްޕަވައިޒްކުރުމެވެ

   ލޯންޑްރީ  4.1.3
  

ލޯންޑްރީއަކީ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފުލުހުންނާއި ހައްޔަރުކުރެވޭ ބަންދު 

ފޯރުކޮށްދޭ ބެޑްޝީޓް، ބާލީސް އުރަ ފަދަ ތަކެތި ދޮވެ އިސްތިރިކުރާ މީހުންނަށް ޔުނިޓްގެ ފަރާތުން 

  .ފަރާތެވެ

 

   އާމަރީ  4.1.4
  

މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  އާމަރީއަކީ ޔުނިޓްގައި

މި ތަނުގެ ތަޅުދަނޑި އޮންނާއި . ބޭނުންކުރުމަށް ހުންނަ ހަތިޔާރު ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ ތަނެވެ

އޯ އިންޗާރޖް ޢައްޔަން ކުރާ ފުލުހެއްގެ .ސީ.އޯ އިންޗާރޖްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ އެން.ސީ.އެން

  . ގައެވެއަތު

  

  އޮޕަރޭޝަންސް 4.2
ހައްޔަރުކުރުމަށް ) ގޮޅީގައި(އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި 

އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުން މީހާ ޙަވާލުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެމީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލަންދެން ނުވަތަ މާލެއަށް 

ނުވަތަ ގޮޅީގައި ޖާގަ ނެތްނަމަ ބޭރުގައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ބެލެހެއްޓުން ބަދަލުކުރެވެންދެން ގޮޅީގައި 

މީގެއިތުރުން ބަންދުގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި ބަންދުމީހުންގެ ވެލްފެއަރ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި . ހިމެނެއެވެ

ގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އެމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ކަންތައްތަކާއި، ބަންދުމީހުންނާއި ތަނު

މީގެ އިތުރުން ގޮޅި ޑިއުޓީއާއި ދޫނިދޫ . ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރާނީ އޮޕަރޭޝަންސްއިންނެވެ

ކަސްޓޯޑިއަލްގައިކުރާ އެހެނިހެން އިންސްޓޮލޭޝަން ޑިއުޓީތައް ކުރުމަކީވެސް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

  .އޮޕަރޭޝަން ބެހިފައިވަނީ ތިން ސެކްޝަންގެ މައްޗަށެވެ. ވެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތަކެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  325 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  

 .ޓް ސްޓޭޝަންއެރެސް .1

  .ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ވެލްފެއަރގެ ޚިދުމަތްތައް .2
 

  ްއެރެސްޓް ސްޓޭޝަނ 4.2.1

  ކުރެވޭމީހާ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ގެނައުން ތުޙުމަތު ކުށުގެ   4.2.1.1

  

ގެންނާނީ ތަޙްޤީޤް ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ  އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް  4.2.1.1.1

  .ކުރާ ފަރާތުންނެވެ

ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތުން ގެންނަ މީހުންނާއި ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން ޖިސްމާނީ  4.2.1.1.2

 .އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވޭތޯބަލާ އެކަން ރިކޯރޑްކުރަން ވާނެއެވެ

އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުން މީހާއާއި ޙަވާލުވާންވާނީ އެއިރަކު ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  4.2.1.1.3

 . އްގައި އުޅޭ ފުލުހުންނެވެޑިއުޓީގައި ތިބި ޝިފްޓެ

 

  އެންޓަރ ކުރުން މަޢުލޫމާތު   4.2.1.2

ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތުން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ އެފަރާތުގެ 

މަޢުލޫމާތުތައް ނަގާ، އެމަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމްއަށް އެންޓަރކޮށް 

މިގޮތަށް . ސްޓޭޝަނަށް ރިކުއެސްޓްކުރަންވާނެއެވެބެހެއްޓުމަށް އެރެސްޓް  ބަންދުގައި

ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތަށް ވަކިލޮގިންއެއްގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު އެންޓަރ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް 

އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕޮލިސް . އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެ

އްޔަރާއި ބެހޭ ލިޔުންތަށް އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ސްޓޭޝަންތަކުން ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ހަ

އަތޮޅުތެރޭ ސްޓޭޝަންތަކުން ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު . ފޮނުވަންވާނެއެވެ

  .އެންޓަރ ކުރާނީ އެމައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ޔުނިޓަކުން ނުވަތަ ސެކްޝަނަކުންނެވެ

އެމީހާއާއި ހައްޔަރުކުރުމަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުން 

ަނަމަ މީހާ Hޙަވާލުވެ، އެނާ ދޭ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުތޯ ބަލައި، މަޢުލޫމާތު ޞައް

، މިގޮތުން ފުރަތަމަ، މީހާ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު. ހައްޔަރުކުރާނީއެވެ

ހުރި އޭނާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ ކުރުމަށްފަހު، އޭނާގެ އަތުގައި

ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގޮޅިއަށް ވެއްދުން މަނާ ތަކެތި އަތުލުމަށްފަހު، ތަކެތި އަތުލިކަމުގެ 

ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހާ ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން، . ސްލިޕެއް އެމީހަކާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

 . ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ފޮޓޯ އަދި ފިންގަރ ޕްރިންޓް ނަގަންވާނެއެވެ
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  326 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ނެގުން  4.2.1.3

ހައްޔަރުކުރުމަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ އަތުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ނެގުމަށްފަހު 

ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތުން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންއާއި އެތަކެތި ޙަވާލުކޮށް އަދި އެތަކެތި 

އަދި ހައްޔަރުކުރުމަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ އަތުގައި . ޙަވާލްވިކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދަންވާނެއެވެ

އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުން ނެގުމަށްފަހު އެތަކެތި ނެގިކަމުގެ ލިޔުމެެއް  ހުންނަ ތަކެތި

  . ހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ

  

  މަޢުލޫމާތު ފޯމް ފުރުން  4.2.1.4

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭނީ އެމީހަކަށް ގައިން 

އެމީހެއްގެ އަތުގައި ނެތް ނަމަ އެމީހަކާއި ތާހިރުވުމަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އަސާސީ ތަކެތި 

ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމްގައި އެމީހަކަށް އެތަކެތި  ،   ޙަވާލުކުރުމަށް ފަހު

ފުރަތަމަ ފަހަރު . ލިބުނު ކަމުގެ ސޮއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެއްސުމަށްފަހުގައެވެ

ވޭނީ ގެއިން ތަކެތި ގެނެވެން ނެތް ޔުނިޓުން ދެވޭ ތަކެތި ހުސްވުމުން އަބުރާ ތަކެތި ދެ

. ގެއިން ތަކެތި ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ. ފަރާތްތަކަށެވެ

އަދި ގެއިން ތަކެތި ގެންނަން ބޭނުން ނޫން ނަމަވެސް އެކަން އިނގޭނޭހެން އޭނާ ލައްވާ 

ގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއާއި ކަސްޓޯޑިއަލް. ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖައްސަން ވާނެއެވެ

ރަނގަޅަށް ދައްކާ  ޙަވާލުކުރެވޭ ތަކެއްޗެއް އެމީހަކާއި ޙަވާލުކުރެވެން ވާނީ، އެމީހަކަށް

  .އެއެއްޗެއްގައި ގެއްލުމެއް ހުރިނަމަ، އެކަމެއް ނޯޓް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ
 

   ހަމަޖައްސައިދިނުން ބައްދަލުވުން ޢާއިލީ  4.2.1.5

އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ 

ގަޑިއިރުތެރޭގައި ބަންދުގައިވާ މީހާއަށް ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  48ކުރިން 

  .  އޮތްކަން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ

ށްފަހު އެރެސްޓް ކުރުމުގެ ފޯމް ފުރުމަ ބަންދުގައިވާ މީހާއަށް ޒިޔާރަތް

ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހުނު ތާރީޚާއި ގަޑި އެގޭނޭ ޖަވާބު ސްލިޕެއް 

  . ދޫކުރެވި، އެގަޑިއަކަށް ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  327 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ފޯނުކޯލުގެ ޚިދުމަތް  4.2.1.6

މީހުންގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ދަށަށް ގެނެވޭ 

ތެރެއިން، މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްގެ 

ފޯނު ކޯލުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ، . މަތިން ފޯނުކޯލުގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ

ށް ކޮންމެހެން އެމީހެއްގެ އުޅުމާއި އަޚްލާގަށް ބަލައި މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނުވަތަ ޢާއިލާ މީހަކަ

 15ދުވަހުން  15އަދި މިގޮތައް ގުޅުމަށް ފުރުސަތު ދެވޭނީ . ގުޅަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކު ގައެވެ

  .ނަމަވެސް އެއްވެސް ބޭނުމެއްނެތި ގުޅުމަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ. ދުވަހުންނެވެ
  

  ނެގުން ތަކެތި ކުޑަކަމުދާ   4.2.1.7

އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކުޑަކަމުދާ ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި

ތަކެތި ނަގަންޖެހޭ މީހެއްނަމަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ރިކުއެސްޓް ކުރާއިރު، ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

. ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނެގުމަށް އެދި ރިކުއެސްޓް ކުރަންޖެހޭނެއެެވެ

" ހަށިގަޑުން ނެގުނު ސާމްޕަލް"ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނެގުމާއެކު  ގެނެވިފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަޑުން

ފޯމާއި، ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯރމް ފުރިހަމަކޮށް ފޮރެންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓާ 

  . ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

  

   ނެގުން ސާމްޕަލް އޭ.އެން.ޑީ  4.2.1.8

އޭ .އެން.ޑީކުށުގެ ތުހުމަތުގައި އެރެސްޓް ސްޓޭޝަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ މީހަކު 

އޭ ސާމްޕަލް ސަބްމިޝަން ފޯމާއި، ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯރމް .އެން.ޑީ"ސާމްޕަލް ނަގައި 

  .ފުރިހަމަކޮށް ފޮރެންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

  

   އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ  4.2.1.9

ގެނެވޭ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެނަމަ އެކަން އޮންނަ އުޞޫލުގެ 

އަދި ބަންދުގައި . މަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަރު ދޭންވާނެއެވެ

އުސޫލުން  ތިބޭ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަޖެހިފައިވާ

، ގެފަހުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް 00:00ނަމަވެސް ރޭގަނޑު . ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ

  .ބަންދު މީހުނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  328 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ބަންދުގައި ހުރި މީހާއާއި އޭނާގެ ޤާނުނޫ ވަކީލު ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

ކުރުމަށް އެދޭފޯރމް ފުރުމަށްފަހު އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް  ބަންދުގައިވާ މިހާއަށް ޒިޔާރަތް

ހުށަހެޅުމުން ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހުނު ތާރީޚާއި ގަޑިއެނގޭނެ ޖަވާބު ސްލިޕް ދޫކުރެވި، 

  .ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ

 
 ޗެކްކުރުން ހަށިގަނޑު  4.2.1.10

 

ސްޓޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމުން، އެމީހާއަށް ހައްޔަރު ކުރަން ގެނެވޭ މީހާ އެރެސްޓް  4.2.1.10.1

އަނިޔާއެއް .  ބޭރުފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

އަދި އެކަން އެވަގުތަކު . ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން ނޯޓްކޮށް ފޮޓޯ ނަގަންވާނެއެވެ

 .ހުންނަ އިންޗާރޖަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެމީހަކަށް ފަރުވާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގެނެވޭ މީހާއަށް  4.2.1.10.2

 .ގައި ހައްޔަރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެދިނުމަށްފަހު ނޫނީ ކަސްޓޯޑިއަލް

އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުން މީހާ އޮޕަރޭޝަންސްއާއި ހަވާލުކުރުމުން އެމީހާގެ ބޮޑީ  4.2.1.10.3

ޗެކްކޮށް ގޮޅިއަށްވެއްދުން މަނާ އަދި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފް އެއްވެސް އެއްޗެއް 

އަދި އެފަދަ އެއްޗެއް އެމީހެއްގެ އަތުގައި ހުރިނަމަ . ގެންގުޅޭތޯ ބެލޭނެއެވެ

އަދި އެއެއްޗަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފް އެއްޗެއްނަމަ މައްސަލަ . އަތުލެވޭނެއެވެ

 .ބެލުމަށްޓަކައި އެއްޗަކާއި ގުޅުންހުރި ޔުނިޓަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

  ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންނަށް އަންގާ އެންގުން   4.2.1.11

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން "ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގެނެވޭ މީހާ، ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން، 

  .އެމީހަކަށް އަންގާ ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ" ނުކިޔަމަންތެރިވުމުން އަދަބުދިނިމުގެ ޤަވާޢިދު
 

  ުގޮޅިޤަވާޢިދ   4.2.1.12

 އެމީހެއްގެހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށް ޗެކްކުރުމަށްފަހު،  ބަންދު މީހުން 4.2.1.12.1

ގޮޅިއަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެފަދަ  ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ އެމީހަކަށްއަތުން 

 .ހުރިހާ އެއްޗެއް އެނާގެ އަތުން އަތުލަންވާނެއެވެ

 ނާއަށްއެ، ލެވޭއިރު ގޮޅިއަކަށް ހައްޔަރުކޮށްގެން މީހަކު ޙާލަތުގައިވާ މަސްތުގެ 4.2.1.12.2

ސްޕަރވައިޒް  ރަނގަޅަށް ހަރަކާތައް އެމީހެއްގެ ބަލައި ރަނގަޅަށް މީހުން ޑިއުޓީ

 .ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  329 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އެނާގެ އެމީހަކާއެކު، ބަދަލުކުރާނަމަ ތަނަކަށް އެހެން މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ 4.2.1.12.3

 .ވާނެއެވެ ފޮނުވަން އެއްޗެއް ހުރިހާ އަތުލެވުނު އަތުން

 .ނުވާނެއެވެ ހައްޔަރުކޮށްގެން އެއްތަނެއްގައި މީހުންނާއި ބޮޑެތި ކުދިން ކުޑަ 4.2.1.12.4

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއްތަނެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްގެން  ހައްޔަރުކުރެވޭ 4.2.1.12.5

 .ނުވާނެއެވެ

 ތެރެއިން ތަކެތީގެ ބޭނުންވާ ގައިން ތާހިރުވުމަށް ހައްޔަރުކުރުވުމަށްފަހު 4.2.1.12.6

 ކަންތައް ނައުމުގެގެ ގުޅައިގެން ގެއަށް ތަކެތި ބާވަތުގެ ކަނޑައެޅޭ

ތާހިރުވުމަށް  ގައިން ނަމަ ނެތް ހަމަޖެހެން މިގޮތަށް. ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

ކޮންމެހެން ބޭނުންވަ ތަކެތި ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ފަރާތުން އެމީހަކަށް 

 .ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

ހެނދުނުސައި، މެންދުރުކެއުން، ހަވީރުސައި،  މީހުންނަށް ތިބޭ ހައްޔަރުގައި 4.2.1.12.7

 .ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ހަމަޖެހިފައިވާ މެނޫއާއިއެއްގޮތަށް ދެވޭނެއެވެ

 އިންތިޒާމު ކުރުމުގެ ފާހާނާ ތާހިރުވުމާއި ގައިން ގޮޅީގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ 4.2.1.12.8

ހަމަޖެހިފައި ނެތް ގޮޅިއެއްނަމަ ގައިން  މިގޮތަށް. ހުންނާނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި

 .ވުމަށްޓަކައި ގޮޅިން ނެރެދެވޭނެއެވެ ތާހިރު

 ކަމުގައިވިޔަސް ގޮޅިންބޭރުގައި ގޮޅީގައިއާއި އިނުމުގައި އިންނަ ހައްޔަރުކޮށްފައި 4.2.1.12.9

 ،މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފިނަމަ އަނިޔާއެއްކޮށް އެއްވެސް މީހަކަށް

 .ވަކިމައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެމައްސަލަ ބެލޭނެއެވެ

 އަނބުރާ ފަރާތުން ކަސްޓޯޑިއަލްގެދޫނިދޫ  އިނުމުގައި އިންނަ ހައްޔަރުގައި 4.2.1.12.10

 ހައްޔަރުގައި، ގެއްލުންދީ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދަށްކާގޮތަށް

ކުރަހާ ތަނަށާއި ، އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ލިޔެ ފާރުތަކުގައާއި ގޮޅީގެ އިނދެގެން

އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ  މިއިން. ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

އެކަން ކުރިފަރާތެއްގެ އަތުން އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދައި އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް 

 .ފޮނުވޭނެއެވެ

މީހާ ކައިރީގައި  ހުންނަ ޑިއުޓީގައި ބައްދަލުކުރުމަށް ބަލާމީހާއާއި މައްސަލަ 4.2.1.12.11

ނަމަވެސް ތިމާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ވާހަކަ ނުވަތަ . އެދެވިދާނެއެވެ

ޔަރުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދަށްކައިގެން ހައް

 .ނުވާނެއެވެ

 ކަމެއް އެއްވެސް ގެއްލޭފަދަ ސާފުތާހިރުކަން ހަޑިވެ ތަން ކުރެވިފައިވާ ހައްޔަރު 4.2.1.12.12

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  330 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އެއްގޮޅިން ދަށްކައި ނުކިޔަމަންތެރިކަން ހުންނައިރު ކޮށްފައި ހައްޔަރު 4.2.1.12.13

 އަޑުގަދަކޮށް ވާގޮތަށް އުނދަގޫ އެހެންމީހުންނަށް، ދަށްކައި ވާހަކަ އަނެއްގޮޅިއަށް

 .ނުވާނެއެވެ ހަދައިގެން ހަޅޭއްލަވާ

އެހެން  ފިޔަވައި ސާމާނު ބޭނުންވާ ރީތިވުމަށް އަންނައުނާއި ލައިގެންހުންނަ 4.2.1.12.14

. އެއްވެސް އެއްޗެއް ހައްޔަރުކުރެވޭ ގޮޅިތެރެއަށް ވަށްދައިގެން ނުވާނެއެވެ

އްވެސް ބާވަތެއްގެ ތޫނުއެއްޗެއްް އަދި މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވެސް އެ

އެއްޗެއް ގޮޅިތެރެއަށް ވެއްދުމާއި، އެތަކެތި ގޮޅި ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ 

 .މަނާކަމެކެވެ

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް (ގޮޅިތެރޭގަޔާއި ގޮޅިންބޭރުގައި  ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ 4.2.1.12.15

އަދި އެއްވެސް . ފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެދުން )ސަރަޙައްދުގައި

ބާވަތެއްގެ ސިނގިރެޓް، ބިޑި އަދި ލައިޓަރު ފަދަ ތަކެތި ގޮޅިތެރެއަށް ވެއްދުމަކީ 

 .މަނާކަމެކެވެ

ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ތަނުގެ މީހަކީ ކޮންމެ ހައްޔަރުކުރެވޭ 4.2.1.12.16

ވެއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެމަތީން  މިއިން ޤަވާޢިދަކާއި ޚިލާފް. މީހެކެވެ

 .އޭނާގެ ހިނގުމާއި، ޢާއިލީބައްދަލުވުން ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ

 ދަށްކާގޮތަށް އަނބުރާ ފަރާތުން ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ދޫނިދޫ ކުރާއިރު ހައްޔަރު 4.2.1.12.17

އަދި . ދޫކުރެވޭއިރު  އަބުރާ ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ ބަންދުން، ހަވާލުކުރެވޭތަކެތި

ހައްޔަރު ކުރާއިރު އަތުލެވޭ ތަކެތީގެ ސްލިޕްގެ އަސްލު ހައްޔަރުން ދޫކުރާއިރު 

 .އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ

 އަނިޔާއެއްކޮށްފިނަމަ ފަރާތަކުން އެއްވެސް އިނުމުގައި އިންނަ ހައްޔަރުކޮށްފައި 4.2.1.12.18

ހައްޔަރުން އަދި . އަވަހަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ދަންނަވަން ވާނެއެވެ ވީއެންމެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ދަންނަވަން  03ދޫކުރާތާ 

 .ވާނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވޭ ކޮންމެ ދެ މީހަކަށް ރޭގަނޑު ނިދުމަށް ވަކި ގޮޅިއެއް  4.2.1.12.19

ގިނަ : މިސާލު(އަދި މިނޫން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ . ދޭންވާނެއެވެ

ތިންެމީހުންވެސް  ގޮޅިއަކަށް) އްޔަރުކުރަން ޖެހުންއަދަދެއްގެ މީހުން އެއްފަހަރާ ހަ

 .ލެވިދާނެއެވެ

ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެއްފަހަރާ ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބޮޑު  4.2.1.12.20

ހޯލެއްފަދަ ތަނެއްގައި މީހުން ބައިތިއްބާނަމަ، އެބައެއްގެ އަމަލުތައް ބެލުމަށްފަހު، 

. ހުން އެއްތަނެއްގައި ބޭތިއްބިދާނެއެވެއެގޮތަށް ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ މީ

އެމީހެއްގެ އަމަލުތައް ހުންނަގޮތުން އެއްތަނެއްގައި ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންނުވާ 
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މިިގޮތަށް މީހުން ބޭއްތިއްބޭ . މީހަކު ހުރެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ވަކިކުރަން ވާނެއެވެ

 .ތަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ޚާއްސަކޮށް ނިދަން (ހައްޔަރުކުރެވޭ ކޮންމެ ބަންދު މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭ ގޮޅި  4.2.1.12.21

އަކީ ތިރީގައި މިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ތަންތަނަށް ) ހަދާފައިވާ ތަންތަން

  .ވާންވާނެއެެވެ

 .ޞިއްޙީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށްވުން 4.2.1.12.21.1

 .މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެފައިވުން 4.2.1.12.21.2

 .ވައި ދައުރުވާފަދަ ތަނަކަށްވުން 4.2.1.12.21.3

 .އިރުގެ އައްޔާއި އޭގެ ހޫނު ލިބޭފަދަ ތަނަކަށްވުން 4.2.1.12.21.4

 .ޖާގަލިބުން) އުޅެން ދަތިނުވާވަރުގެ(ބަންދުމީހުންނަށް ފުދޭވަރުގެ  4.2.1.12.21.5

  
 

  ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން މީހުންގެ ތިބޭ ކޮށްފައި ހައްޔަރު 4.2.1.13

 

ހައްޔަރުކޮށްފައި  ،ކޮންމެ ތަނެއްގައިކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރެވޭ  4.2.1.13.1

ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވި އެމީހުންގެ މަޢުލުމާތު، 

އަދި . ކޮމްޕިއުޓަ ސިސްޓަމުން ނުވަތަ ފޮތެއްގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

މި ފޮތުގައި . ޫމާތު ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވlެމަޢު

  .ހުންނަންޖެހޭ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ

: މިސާލު(ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭނެ މަޢުލޫމާތުތައް  4.2.1.13.2

 ....)ނަން، ދާއިމީ އެޑްރެސް، ގައުމު

ބެހޭ ކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވި ފަރާތާއިހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު އަދި ހައްޔަރު 4.2.1.13.3

 .މައުލޫމާތު

 .ނު ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ދޫކޮށްލެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑިހައްޔަރުކުރެވު 4.2.1.13.4

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ވަކި ތަރުތީބަކުން ލިޔުމާއި އެބައިތައް  4.2.1.13.5

  .ވަކިކޮށް އެނގޭނެހެން ބެލެހެއްޓުން
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 ދިރިއުޅެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހުންނަންވީގޮތް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން  4.2.1.14

އްގައި ހެދިފައި ކުޑަދޮރަކީ އިރުގެ އަލި ފުރިހަމައަށް ލިބޭ ބޮޑުމިނެ އެ ތަނެއްގެ 4.2.1.14.1

 .ވުންހުންނަ ތަނަކަށް

މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުވަތަ ފޮތްކިޔުމަށް  އެކަށީގެންވާ އައްޔެއް ލިބޭފަދަ  4.2.1.14.2

 .ތަނަކަށްވުން

ވައިބޭރުކުރާ ނިޒާމެއް ހަރުކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސް ކުޑަދޮރުތަކުން ސާފުވައި  4.2.1.14.3

 . ހެދިފައިވާ ތަނަކަށްވުންލިބޭގޮތަށް 

ރޭގަނޑު ފޮތްކިޔާ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ލޮލަށް ގެއްލުން  4.2.1.14.4

 . ނުލިބޭ ވަރަށް ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރީގެ އަލި ހުރުން

ފާހާނާކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ސާފުތާހިރު، ނިވާ އަދި ރައްކާތެރި ތަނެއް  4.2.1.14.5

. ފަދަ ތަނަކަށްވާންވާނެއެވެއަދި ދަތިކަމެއްނެތި ފާހާނާކުރެވޭ. ކަމުގައިވުން

އަދި ފެންވަރާ ގައިން ތާހިރުވެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ހެދިފައި 

ބަލާ އެކަށީގެންވާ ތުން އެތަނެއްގެ ފިނިހޫނުމިނަށްމިގޮ. ހުންނަންވާނެއެވެ

އަދި ފެންވަރާ ގައިން ތާހިރުވުމަށް . ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

. ދުގެ ދަށުން މިފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެއެވެކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢި

ތަނުގައި ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ހުރިހާ ކަންތައްތައް، 

  .ފަރުވާތެރިކަމާއި ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ބަލަހަށްޓަންވާނެއެވެ
 

 ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ވެލްފެއަރގެ ޚިދުމަތްތައް  4.2.2

 

އެންމެ ، ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިހައްޔަރުކޮށްފައި މީހުން ބައިތިއްބާ  4.2.2.1

  .ގަޑިއިރު ޑިއުޓީ އަދާކުރަންވާނެއެވެ 24ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި އެތަނެއްގައި 

ޖަލުގެ ޑިއުޓީ އާއި ހަވާލުވާންވާނީ ޑިއުޓީގައި އެވަގުތަކު ތިބޭބަޔަކު ޖަލުގެ  4.2.2.2

ގޮޅިތަކުގައި ތިބިމީހުން ދެއްކުމުން ގުނާ އަަދަދު ހަމަކޮށް ޔަގީންކަން 

އަދި އެއިން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އިތުރު  އަދަބެއް . މަށްފަހުގައެވެލިބު

ދެވިފައިވާ ނަމަ އެކަމެއްބަލާ އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެބައެއްގެ ހާލުބަލާ 

 .އެމީހުންނާއި ހަވާލުވުމަށްފަހުގައެވެ

ޖަލުޑިއުޓީއަށް ދާއިރު ސިނގިރޭޓް، ދުފާއެއްޗެތި، ލިޔެކިއުމާއިބެހޭ ސާމާނު،  4.2.2.3

އަދި މޯބައިލް ފޯނާއި، ޑިއުޓީއާއި ނުބެހޭ  ،ލުވުމާއި ބެހޭ ސާމާނުމުނިފޫހިފި

 .އެއްޗެތި ގެންދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
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ޖަލުގެ ޑިއުޓީގައި ހުންނައިރު ހައްޔަރުގައި ތިބޭމީހުންނާއި އެމީހުން  4.2.2.4

ހައްޔަރުކޮއްފައި ތިބޭ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ވިޔަސް އަދި އެހެންކަމަކާއި 

އަދި . މިއްލަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެބެހޭގޮތުން ވިޔަސް އަ

އަދަބެއްދީފައިވާ މީހަކަށް ދީފައިވާ އަދަބެއްގެ އިތުރުން އެއްވެސް އަދަބެއް 

އަބަދުވެސް ޑިއުޓީ މީހާ ހުންނަންވާނީ . އަމިއްލައަށް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

އަދާކުރާ ވާޖިބްގެ މައްޗަށް ސަމާލުވެ ކަމުގެ އަހައްމިއްޔަތުކަމަށް 

 .ގެންނެވiެސްނައވި

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކަމަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ  4.2.2.5

މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކައެއް ބުނަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ އެވާހަކަ 

 .އޯއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ސީ.ވަގުތުން ޑިއުޓީ އެން

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަދަބެއް ދެވިފައިވާ މީހަކަށް  4.2.2.6

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި އަދަބުން ލުއި ކުރަންވާނީ ޑިއުޓީ 

 . އޯ އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.ސީ.އޯއަށް އަންގާ ޑިއުޓީ އެން.ސީ.އެން

އި ރަސްމީ ބޭނުމެއްނެތި ވާހަކަ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މީހަކާ 4.2.2.7

ދެއްކުމާއި އެމީހުންނަށް އެއްޗެތި ދިނުމާއި އެމީހުންއަތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް 

އަދި މިފަދަ އަމަލެއް . އަތުލައި އަދި ހިފާ ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 . ކުރިކަން އެގިއްޖެ ނަމަ އެމީހަކާއި މެދު ޤަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެމީހެއްގެ ފުރާނައަށް ޖަލުގައި  4.2.2.8

ނުރައްކާ ވެދާނޭ ފަދަ އަމަލެއް ކުރަނިކޮށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅެނިކޮށް 

ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ވަގުތުން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކޮށް ޑިއުޓީ 

ޒާމް އަދި ޙާލަތަށްބަލާ އިމަރޖަންސީ ނި. އޯއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ސީ.އެން

 . ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު މީހުން އެހީ ހޯދަންވާނެއެވެ

އެކިއެކި މަސައްކަތުގައި ދޫނިދޫގައި އުޅޭ އާއްމުންގެ މީހުންނާއި ޑިއުޓީއާއި  4.2.2.9

ނުބެހޭ ފުލުހުންނާއި އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ދޫނިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ 

. ކަމެކެވެފުލުހުންނާއި އާންމުން ޖަލުގެ ސަރަޙައްދަށް ވެއްދުމަކީ މަނާ 

މިގޮތަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތި ވައްދައިފިނަމަ 

އަދި އެކަން ޑިއުޓީ . އެމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ވަގުތުން ނެރެން ވާނެއެވެ

ކާއި އަދި އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގި ފަރާތަ. އޯއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ސީ.އެން

 .މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ
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ޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެތެރެއިން އިތުރު އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލުގައި ހައް 4.2.2.10

ބިޑި އަޅުވައިފައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ބޭނުންވެދާނޭ ކުއްލި އެހީއެއް ނުދެވޭ 

 .ހިސާބަށް ދުރަށް ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

މިޤަވާޢިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާއި ޚިލާފު އަމަލެއް ކޮށްފިކަން އެނގިއްޖެ  4.2.2.11

ޝަރުޢީ ، އަޅަން ޖެހިއްޖެ ފިޔަވަޅެއް އިދާރީ، ޤާނޫނީފަރާތަކާއި މެދު 

 .ހަމަތަކުގެ މަތިން، އާއްމު ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެޅޭނެއެވެ

ބަންދު މީހުންނަށް ކާންދޭ ވަގުތުތަކުގައި ފުލުހުންގެ މީހާ އެތަނުގައި  4.2.2.12

އަދި ކާންދޭ މީހުންނާއި ބަންދު މީހާއާއި ދެމެދު ކަމާއި . ހުންނަންވާނެއެވެ

އަދި . ދެއްކޭތޯ އާއި ދޭންނުޖެހޭ އެއްޗެއް ދޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ ނުބެހޭ ވާހަކަ

އޯއަށް .ސީ.އެފަދަ އަމަލެއް ފެނިއްޖެނަމަ ވަގުތުން ޑިއުޓީ އެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާއަށް ތަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  4.2.2.13

ތްތައް ގެންދިއުމާއި މެސެޖް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ކަންތައް އެހެނިހެން ފަރާ

. ގެއަށް ނުވަތަ ޢާއިލާއަށް އަދި ރައްޓެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

އަދި ޤަވާޢިދުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެމީހަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު 

 .އެޅޭނެއެވެ

. ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް ގަޑިން ގަޑިއަށް ކާންދޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ 4.2.2.14

އަދި ބޭސް ދޭންޖެހޭ ގަޑިގަޑީގައި ބޭސްދޭތޯ ބެލުމާއި ބަލިމީހަކު އުޅޭތޯ ބަލާ 

އޯއަށް މަޢުލޫމާތުދީ އެކަމެއް ކުރިޔަށްދޭތޯ .ސީ.އުޅޭނަމަ ޑިއުޓީ އެން

 .ބަލަންވާނެއެވެ

ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން  4.2.2.15

އަދި . ތުގައު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ގަސް

މީގެ ތެރޭގައި . (ޤަވާޢިދުން އެމީހަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާ ޤާނޫނާއި ތަނުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުމުން އެމީހަކާއި 

 .)މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ނުހިމެނޭނެއެވެ

މީހުންނާއި މުޚާތަބުކުރަންވާނީ ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ހައްޔަރުގައި ތިބޭ  4.2.2.16

 .ރީތިބަހުންނެވެ

ހައްޔަރުގައި ތިބި ބަޔަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ  4.2.2.17

 .އުޞޫލެއްގެމަތިން ގަޑިން ގަޑިއަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ

ހައްޔަރުގައިތިބޭ މީހުންނަށް ބޯފެނާއި، ބޭސްފަރުވާއާއި، ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް  4.2.2.18

 .ޖެހިފައިވާގޮތަކަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި ލިބިދޭންޖެހޭނެއެވެހަމަ
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ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުން ބޭތިއްބޭ ސަރަޙައްދު ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކުނިކަހާ  4.2.2.19

 .ސާފުކުރަންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ބޯކޮށުމާއި، ނިޔަފަތިކެނޑުމާއި، ތުބުޅި  4.2.2.20

 .ންގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެމަތިމަސް ބާލަން އެދޭ މީހު

ފާޚާނާ ސާފުކުރާ ތަކެތި އެމީހުންނަށް ، ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އޯމޯ 4.2.2.21

 .އްގެ މަތިން ދޭންވާނެއެވެނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ގޮތެ

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހުން ހައްޔަރު ކުރެވިފައިތިބޭ ގޮޅިތައް މަދުވެގެން  4.2.2.22

 .ތި ދީގެން ސާފުކުރުވަންވާނެއެވެދުވަހު ފާޚާނާ ސާފުކުރާތަކެ 01ކު ހަފްތާޔަ

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ދުވާލަކު  4.2.2.23

މިނެޓަށް ބޭރަށް  30އެއްފަހަރު ހިގާލުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ ސަރަޙައްދަކަށް 

 .ނެރެންވާނެއެވެ

ސް ބޭނުމަކަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރުމަށްފަހު ހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހަކު އެއްވެ 4.2.2.24

އަބުރާ ގޮޅިއަށް ވައްދަންވާނީ އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލާ 

 . ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 
   ނިކުތުން ވަދެ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ސަރަޙައްދަށް ދޫނިދޫ  4.2.2.1

 

މުވައްޒަފުން ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ސަރަޙައްދަށް ފުލުހުންނާއި ޢާއްމު  4.2.2.1.1

ވަންނައިރު، ޕޮލިސް ކާރޑް ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމާއި އެކު ސާފުތާހިރު 

އަދި އާންމުން ވިޒިޓާރޒް ކާރޑް . ޑީސެންޓް ހެދުމެއްގައި ހުރުން

  .ފެންނަގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުރުން

 ކިޔަމަންތެރި އަމުރަށް މީހާގެ ހުންނަ ޑިއުޓީގައިޕެޓްރޯލް  ފުލުހުންވެސް ހުރިހާ 4.2.2.1.2

  .ވާންޖެހޭނެއެވެ

 ހަރުކުރެވިފައި ފެންނާނޭހެން ކާރޑް ޕޮލިސް އުޅޭއިރު ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ދޫނިދޫ  4.2.2.1.3

  .ވާނެއެވެ ހުންނަން
 

   ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ސަރަޙައްދަށްް ބަޔަކު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ވަންނަން އުޅުން   4.2.2.2

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައި ތިބި މީހުންނާއި މިޔުނިޓްގައި   4.2.2.2.1

އެވަގުތަކު ޑިއުޓީ އަދާކުރަމުންގެންދާ ފުލުހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް 

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ޔުނިޓްގައި ހެދިފައިވާ . މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ
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ޔެކިޔުން ތަކުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެތަނުގައިވާ އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި ލި

  .ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

މިޔުނިޓަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޤަވާޢިދާ ޚިލާށް ވަންނަން     4.2.2.2.2

އޯ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ޔުނިޓްގެ .ސީ.މަސައްކަތްކުރާނަމަ، ޑިއުޓީ އެން

އޯ .ސީ.އެން. އޯ އިންޗާރޖަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ.ސީ.އެން

އިންޗާރޖް ވަގުތުން ހެޑް އޮފް ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް 

އަދި ހެޑް އޮފް ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް . އަންގަންވާނެއެވެ

އޯ އިންޗާރޖް .ސީ.އެން. އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

  .އޮފިސަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޑިއުޓީ

އޯ، ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މިޔުނިޓަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރާ .ސީ.ޑިއުޓީ އެން 4.2.2.2.3

ބަޔަކާއި ވާހަކަ ދައްކާ އެކަން ނުކުރުމަށް ނަޞޭހަތްތެރިވެ އެކަމަކީ ޤާނޫނާ 

 ދޫނިދޫ. ޚިލާފުކަމެއްކަން އެމީހުންނަށް އަންގައިދީ ހަދާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޔުނިޓަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ޙާޟިރުވެތިބި ޢާއްމުން 

ސަލާމަތްތެރިކަމާއި އެކު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޔުނިޓުން ބޭރަށް 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެވަގުތު އެޅެން ހުރި ހުރިހާ . ނެރެންވާނެއެވެ

ގެ ޑީ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ބެކްއަޕް ފޯސްއެއް.އެސް.އޯ.ފިޔަވަޅެއް އެސް

  .އެހީތެރިކަން ލިބެންދެން އަޅަންވާނެއެވެ
 

  ކުށްވެރިޔަކު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލުން ފިލުންް   4.2.2.3

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ޔުނިޓް ގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހެއް ފިލައިފިކަން ޑިއުޓީ 

ފިލިމީހާގެ . އޯ އިންޗާރޖަށް ވަގުތުން އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ.ސީ.އޯ ޔުނިޓްގެ އެން.ސީ.އެން

ފޯޓޯ އަދި މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމަށްފަހު އެވަގުތަކު ޑިއުޓީގައި އުޅުއްވާ ޑިއުޓީ އޮފިސަރަކަށް 

ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް އަދި ވަޔަލެންސް ރިޑަކްޝަން ޔުނިޓަށް ފިލައިގެން . އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

ހާ ހޯދުމަށް ޑިއުޓީއިން ބަޔަކު އެފިލި މީ. އުޅޭ މީހާގެ ފޮޓޯ އަދި މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭނެއެވެ

ދޫކުރެވެން އޮތްނަމަ، ޑިއުޓީއިން ބަޔަކު ދޫކޮށްގެން އެމީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

  .ގެންދަންވާނެއެވެ
  

  ތަޙްޤީޤަށް ނެރުމާއި، އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ގޮޅިން ނެރުން  4.2.2.4

އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި މީހަކު ގޮޅިން ރެރެން ވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ނެރެން  4.2.2.4.1

ރިކުއެސްޓްކުރާނީ . އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުގައި ރިކުއެސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ
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މިސާލަކަށް ތަޙްޤީޤު ބޭނުމަކަށްނަމަ . ނެރެން ބޭނުންވާފަރާތަކުންނެވެ

 .ނެވެމަކަށްނަމަ މެޑިކަލް ކުދިންމެޑިކަލްގެ ބޭނު. އޯއެވެ.އައި

އެމީހަކު ނެރެވުމުން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުގެ ސިސްޓަމްގައި އެމީހަކު ސެލް  4.2.2.4.2

 . ލޮގްކޮށް ސިސްޓަމަށް ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ

އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ގޮޅިން ނެރެވޭ މީހުން އަނބުރާ ގޮޅިއަށްވެއްދުމަށް  4.2.2.4.3

އެމީހަކު ނެރުނު ފަރާތަކުން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގައި ރިކުއެސްޓް 

އަދި އެމީހަކު އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުން ޙަވާލުވެ އެމީހަކު . ނެއެވެކުރަންވާ

 .ގޮޅިއަށް ވައްދަން ޖެހޭނެއެވެ

ގޮޅިއަށް ވެއްދުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ ސެލް ލޮގް ސިސްޓަމަށް  4.2.2.4.4

 .އެންޓަރކުރަންވާނެއެވެ
  

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރާއިރު    4.2.2.5

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެގޮތް

ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތުން އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމް  4.2.2.5.1

  .މެދުވެރިކޮށް ރިކްއެސްޓްކުރުން

ސިސްޓަމުން ފެންނަންހުރިނަމަ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނުގެ ފަރާތުން  4.2.2.5.2

 .ބަދަލުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް ކުރުން

ރުގައި ތިބޭ މީހުން އެއްޔުނިޓުން އަނެއް ޔުނިޓަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހައްޔަ 4.2.2.5.3

ބަދަލުކުރާ ނަމަ ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއަށް ޙަވާލުކުރާ ނަމަ، އެމީހަކާއި އެކު ތިރިގައި 

 .މިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ
 

އާއިއެކު ޑޮކްޓަރީ ވުނު ގޮތުގެ ފައިލްގެ ކޮޕީވާ ދެއެމީހެއްގެެ ޑޮކްޓަރީ ފަރު 4.2.2.5.4

 .ބޭސް ޙަވާލުކުރުން

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހެއްގެ ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމްގެ ކޮޕީއެއް  4.2.2.5.5

 .ޙަވާލުކުރުން

އެމީހެއްގެެ އަތުން ވަގުތީ ގޮތުން އަތުލެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މަނާ  4.2.2.5.6

، ތަކެތި އޭނާއާއި ޙަވާލު ކުރުމާއިއެކުކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން 

 .މަނާކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އޭނާއާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުން

ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އެއްތަނުން އެނެއް ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން  4.2.2.5.7

ބަދަލުކުރުމަށް (އެދޭނަމަ، ބަދަލު ފޯރމް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު ކުރުމަށް އެދުން 
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ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން  އެދުމުން

 .)ކޮށްދޭނެއެވެ
 

  ދޫކޮށްލުން   4.2.2.6

އޯ .ހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް މައްސަލަ ބައްލަވައި އައި

ރިކްއެސްޓްކުރުމުން ސެކްޝަން އިންޗާރޖް އެމީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ހުއްދަ ދެއްވިތޯ ސިސްޓަމް 

މިގޮތުން މީހާ ދޫކޮށްލާއިރު، ވަގުތީ . ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު، މީހާ ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެބަލައި 

ފައިސާ އޭނާއާާއި ޙަވާލުކޮށް ޙަވާލުކުރިކަމުގެ /ގޮތުން ބަންދުމީހާ އަތުން އަތުލެވިފައިވާ ތަކެތި

  .ސްލިޕް އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގައި ފައިލްކުރަންޖެހޭނެއެވެ
  
 

 ބޭސްފަރުވާގެ އިންތިޒާމް  4.3
  

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ ޕޮލިސް މެޑިކަލްގެ ދަށުން 

 .ދޫނިދޫގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ މެޑިކަލްގެ ފަރާތުންނެވެ

  

................................... 
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  ންޓްގެ ޕްރޮސީޖަރމެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާރޓްމަ
  

  ތަޢާރަފް

ވަނަ  2004ރވިސްގެ ތެރޭގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފުލުހުން ރިޓީ ސަނެޝަނަލް ސެކިއު

، ކުރެއްވުމަށްފަހުށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދަލުއެފެއާރޒްގެ ދަށައިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެސް.އެސް.އަހަރު އެން

ރވިސްގެ ނަމުގައި ތަޢާރަފްވެގެންދިޔުމާއިއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސައްމަދަނީ ބައެ

ބޭނުންތެރިކަމާއި  ގެ" މަތީގެ ފުލުހުންކަނޑު"ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒު ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަތީގެ

ކަންމިހެން ހުރުމާއިއެކު، ކަނޑުމަތީގައި ޕޮލިސިންގެ ޑިޔުޓީ އަދާކުރުމަކީ މަދަނީ . ވަނީ ހާމަވެގެންގޮސްފައެވެމުހިއްމުކަން

ރި މަޤްޞަދުގައި މަސައްކަތަކަށްވެފައި، ރައްޔިތުންނަށް މިރޮނގުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެ

  .ންޓެއް ވަނީ އުފެއްދިފައެވެގެ ނަމުގައި ޑިޕާރޓްމަ" މެރިން ޕޮލިސް"ސް ސަރވިސްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލި

ގެ ފްލީޓް ބޮޑުވެ، ކަނޑުމަތީގެ ފުލުހުންގެ ދައުރު ފުޅާވެގެންގޮސްފައިވާއިރު، މެރިން ޕޮލިސް

ކުރާނެ ށް ހެދުމަށްޓަކައި މެރިން ޕޮލިސްގެ މުވައްޒަފުން އަމަލުކަރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތަ

ތުން މެރިން ޕޮލިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މިއީ މިގޮ. މިންގަޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ

  .އެވެ" ޕްރޮސީޖަރސް މެރިން ޕޮލިސް ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޝަނަލް"ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަމަލު

  އްވަރުތަޞަ

އްދާއި، ފަޅާއި ބަނދަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަނޑުގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހަ

ރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު ޑެންޓްސްތައް ބެލުމާއި، ޑައިވް ސާޤަވާޢިދާއި ޚިލާފް މައްސަލަތަކާއި މެރިން އެކްސި

ތުން ހެދުމަށްޓަކައި އްގެގޮތުގައި ރައްޔިޤަވާޢިދަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ލޯބިކުރާ ބައެނާއި އޮޕަރޭޝަންސްތަކާއި، ކަނޑުފަޅުގެ ޤާނޫ

  .ންދަތުރުތައް ހަމަޖައްސައި ދިނު އަށް ކަނޑުމަގުން ބޭނުންވާރވިސްއަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ ކުރުމާއިމަސައްކަތް

  ދުމަޤްޞަ

ތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އްކާމާއި ރަދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރެ ކަނޑާއި ކަނޑުފަޅުގެ ސަލާމަތްތެރިކަ

  .ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން
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  އޮނިގަނޑު  ންޓްގެމެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާރޓްމަ
 

 .ޔުނިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގ .1

 .މެރައިން އޮޕަރޭޝަންސް ޔުނިޓް .2

 .ލޯ އެންފޯރސްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް މެރިޓައިމް .3

  

  ތަކުގެ މަސައްކަތްތައްޔުނިޓް ންޓްގެޕޮލިސް ޑިޕާރޓްމަމެރިން 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންސް އެންޑް ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް .1
 

ގޮތުން މި. ވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމެވެމި ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތަކީ މި ޑިޕާރޓްމަންޓް އިދާރީ ގޮތުން ދު

ޑޮކިޔުމެންޓް ޑިސްޕެޗް /ނޯޓް/ފައިލް ކުރުމާއި ފޮނުވާ ސިޓީޑޮކިޔުމެންޓް އެންޓްރީކޮށް، ޕްރޮސެސް ކުރުމާއި /ނޯޓް/ލިބޭ ސިޓީ

ޝަނަށް ކުރުމާއި ފައިލް ކުރުމާއި އަހަރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭ

ޑަށް ބޯ ގައި ނޯޓިސް 19:00ކުރިޔަށްއޮތް ދުވަހަށް ތައްޔާރުކޮށް، " ޑެއިލީ އޯޑަރ"ގެ ފޮނުވުމާއި މެރިން ޕޮލިސް

އަހަރަކު ހެޑް އޮފް ގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރުތައް ހިމަނައިގެން ކޮންމެ މެރިން ޕޮލިސް މީގެ އިތުރުން. އެރުވުމެވެ

 މަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރއާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތަށްތައްއެއް ބޭއްވުމާއި ޑިޕާރޓްގެ ފްލީޓް ރިވިޔުޓްޑިޕާރޓްމަން

  .ޓްތައް ފޮނުވުމެވެއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ހުރިހާ ރިޕޯރޓްޑިޕާރޓްމަން ކުރުމާއި ހިޔުމަންރިސޯސް

ންވާ ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލްކުރުމުގެ މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ޙާޞިލްކުރަން ބޭނު

އްކަތް ޕްލޭންގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް މަސަ ، އިޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލަމެރިން ޕޮލިސްގެ ސްޓްރެޓިގޮތުން 

އުޅަނދުފަހަރާއި ޢިމާރާތްތައް ރަނގަޅު ކަންޑިޝަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިތަންތަން އިންސްޕެކްޓް  ،ކުރުމާއި

ެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރ އާއިމެރިން ޕޮލިސް ،ްސްޕެކްޓްކުރުމާއިއިނ ށްޓަކައި ތާވަލުތައް އެކުލަވާލައިކުރުމަ

  . ހަރުތައް ހޯދުން ހިމެނެއެވެބޭނުންވާ ކަނޑުގެ އުޅަނދުފައަދާކުރުމަށްޓަކައި 

ރވިސްގެ ކަމާއިބެހޭ ތަކުގެ ބިލް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސައިން ކުރެވޭ ޚަރަދުމެރިން ޕޮލިސްއަދި 

 ރަށް ބޭނުންވާއުޅަނދުފަހަ ،ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ޕްރޮކިޔޯރ ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަައިދިނުމާއި ،އޮފީހަށް ފޮނުވުމާއި

އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަތުރުތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި،  ،ލިބޭނެގޮތް ތަނަވަސްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާއި އެލް ހޯދުމާއި.އޯ.ޕީ

ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް، މޯލްޑިވްސް  ،އުޅަނދުފަރަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި

ގެ ބަޖެޓުން ކުރެވެމުންދާ ޚަރަދުތައް ބަލައި، މެރިން ޕޮލިސް، ޓަށް ހުށަހެޅުމާއިޑިޕާރޓްމަންހޭ ރވިސްގެ ކަމާއިބެލިސް ސަޕޮ

ގެ އިންވެންޓްރީ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބަލަހައްޓަން މެރިން ޕޮލިސް، އެއަހަރަށް ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި

 . ޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއް

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  341 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  މެރިން އޮޕަރޭޝަންސް ޔުނިޓް .2
 

  :ވަނީމެރިން އޮޕަރޭޝަންސް ބެހިގެން

 .ސާރޗް އެންޑް ރިކަވަރީ ސެކްޝަންރ ރވޯޓައަންޑަ -1

 .މެރިން ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން -2

 .ޓެކްނިކަލް ސެކްޝަން -3

  .އަށެވެމެރިން ޕޮލިސް ފްލީޓް ހެޑްކުއާރޓާރޒް  -4

  ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް އޮޕަރޭޝަންސް މެރިން
 

 ސެކްޝަން ރިކަވަރީ އެންޑް ސާރޗް އަންޑަރވޯޓަރ 2.1
 

ގައި ހިންގަންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންސްތަކާއި ކަނޑުއަޑީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 2.1.1

ޤީޤަށް ބޭނުންވާ އެވިޑެންސް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަޙް

 .ޑައިވަރުންނާއި އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން

ވާލެވިފައިވާ ސޭފްޓީ ޕްރޮސީޖަރސްއަށް އެކުލަ، ގ ސޭފްޓީ ޕްރޮސީޖަރސް އެކުލަވާލައިޑައިވިން 2.1.2

 .ކުރުމާއި، ރިވައިޒްކޮށް އަޕްޓުޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިޔުންއަމަލު

 އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ހިންގަންޖެހޭ ކަނޑުއަޑީގައި އިންރވިސްސަ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 2.1.3

 .މެރިން ޕޮލިސް ސްކޫލާއި ގުޅިގެން އުފެއްދުން ޑައިވަރުން ޤާބިލް ހުނަރުވެރި

 އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ހިންގަންޖެހޭ ކަނޑުއަޑީގައި އިންރވިސްސަ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 2.1.4

 ޑައިވިންގ ބޭނުންވާ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ފެންވަރު ޑައިވަރުންގެ އުފައްދާފައިވާ

 .ބޭއްވުން ޑްރިލްސްތައް އިޕްރޮގްރާމްތަކާ
 

 އޮޕަރޭޝަން ސްޕެޝަލް މެރިން 2.2
 

ކަނޑުމަތީގައި ފުލުހުން ހިންގަންޖެހޭ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މެރިން  2.2.1

 .ޓީމެއް އުފެއްދުން 3މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  6ޕޮލިސްގައި 

 މިކަމާއިގުޅޭ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކަށް ހޮވިފައިވާ އޮޕަރޭޝަންއަށް ސްޕެޝަލް މެރިން 2.2.2

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބިފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ބޭނުން ލިތަމްރީނުތައް ދިނުމާއި،  ޚާއްޞަ

 .ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނުތައް ދިނުން

، އިއެކުލަވާލަ ޕްރޮސީޖަރސް އޮޕަރޭޝަނަލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ސްޕެޝަލް މެރިން 2.2.3

އްޒަފުންނަށް އަމަލުކުރުމަށްޓަކައި މުވަ އެއްގޮތަށް ޕްރޮސީޖަރސްއާއި ރޭޝަނަލްއޮޕަ

 .އުނގަންނައިދިނުން



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  342 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އެދެވޭގޮތެއްގައި ބޭނުން ޓީމުތަކުގެ އޮޕަރޭޝަންސް ސްޕެޝަލް މެރިން ޙާލަތުގައިވެސް ޢާއްމު 2.2.4

 ޕޮލިސްއިން މެރިން، ތަމްރީނުދީ ރޮނގުން އެންފޯސްމަންޓްގެ ލޯ މެރިޓައިމް ހިފުމަށްޓަކައި

  .ތަކުގައިވެސް ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުންޑިޔުޓީ އެންފޯރސްމަންޓް ލޯ މެރިޓައިމް ހިންގާ
 

 ސެކްޝަން ޓެކްނިކަލް 2.3
 

އޮޕަރޭޝަނަލް ޙާލަތެއްގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި  މެރިން ޕޮލިސްގެ ފްލީޓް 2.3.1

 .ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން" ޕްރިވެންޓިވް މެއިންޓަނަންސް"

ބޭއްވުމުގެގޮތުން އިންޖީނުތަކާއި ޖަނަރޭޓަރ  ޙާލަތެއްގައި ރަނގަޅު ފްލީޓް ޕޮލިސްގެ މެރިން 2.3.2

 .ރިހަމަކުރޭތޯ ބެލުންލޮގް ޝީޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް، މި ޝީޓުތައް ފު

 ހިމެނޭގޮތަށް ސްޕަރސްޓްރަކްޗަރ ހަލްއާއި އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް ޖަނަރޭޓަރާއި އިންޖީނާއި 2.3.3

އެއްގޮތަށް  ޝެޑިޔުލްއާއި މެއިންޓަނަންސް ، ހަދައި ޝެޑިޔުލްތައް މެއިންޓަނަންސް

 .ކުރުންއަމަލު

 ފްލީޓް ޕޮލިސް މެރިން" ސްޕަރވައިޒަރގެ ޓެކްނިކަލް އެއްފަހަރު މަހަކު ކޮންމެ 2.3.4

 .ބޭއްވުން" އިންސްޕެކްޝަން

 ކުރަންޖެހޭ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަތައް ޓެކްނިކަލް ގެފްލީޓް ޕޮލިސް މެރިން 2.3.5

 .ކުރުން މަސައްކަތްތައް
 

 )މެރިން ޕޮލިސް އޮޕަރޭޝަންސް(މެރިން ޕޮލިސް ފްލީޓް ހެޑްކުއާރޓާރޒް  2.4
 

 .މޭންކުރުން ގަޑިއިރު 24މެރިން ޕޮލިސް ފްލީޓް ހެޑްކުއާރޓާރޒް  2.4.1

 00 އެފް.އެޗް.ވީ މެރިން ގަޑިއިރު 24 ހެޑްކުއާރޓާރޒްގައި ފްލީޓް ޕޮލިސް މެރިން 2.4.2

 .މޭންކުރުން

 .އެފް މޭންކުރުން.ގަޑިއިރު އެޗް 24 ހެޑްކުއާރޓާރޒްގައި ފްލީޓް ޕޮލިސް މެރިން 2.4.3

މެރިން ޕޮލިސް ފްލީޓަށް ބޭނުންވާ ސަޕޯރޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  2.4.4

 .މަސައްކަތްތައް ކޯރޑިނޭޓް ކުރުން

 .ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަނޑުދަތުރުތައް ބޭނުންވާ އަށްސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 2.4.5

 ލޯ މެރިޓައިމް ލޫމާތުމަޢު އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ކަނޑުމަތީގެ ލިބޭ ޕޮލިސްއަށް މެރިން 2.4.6

 .އެންފޯރސްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުން

 އިވެންޓްސްތައް އޮޕަރޭޝަނެއްގެ އެ، ހިންގަމުންދާއިރު އޮޕަރޭޝަންތައް ލިސްއިންޕޮ މެރިން 2.4.7

 .ބެލެހެއްޓުން ލޮގްކޮށް

 09:00 ހެނދުނު ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ލޫމާތުމަޢު މޫސުމާއިބެހޭ އްދުގެސަރަހަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2.4.8

 .ލޫމާތު ނޯޓިސް ބޯޑަށް އެރުވުންޕްޓުޑޭޓްކޮށް، މޫސުމާއިބެހޭ މަޢުއަ އަށް
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" އިނީޝަލް" އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ މެރިން ހިނގާ އްދުގައިސަރަހަ ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2.4.9

 .ފޮނުވުން ކޮމިޔުނިކޭޝަންސްއަށް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ ލޫމާތުމަޢު

  

  މެރިޓައިމް ލޯ އެންފޯރސްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް .3
  

 

ކުރުމަށް މި ޔުނިޓްގައި އިތުރަށް ހިމެނެނީ މެރިން ސްމަންްޓްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަމެރިޓައިމް ލޯ އެންފޯ

  .އިންޓެލިޖެންސް ސެކްޝަން އަދި މެރިން ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމްއެވެ
  

 ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައ އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް އެންފޯރސްމަންޓް ލޯ މެރިޓައިމް 3.1
 

، ބަލައި މައްސަލަ އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ މެރިން ހިނގާ އްދުގައިސަރަހަ ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3.1.1

ގެ އޮފީހަށް އެޓާރނީ ޖެނަރަލް މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭ ވާކޮށްގެންދަޢު ލަތުންދައު

 .ފޮނުވުން

" އިނީޝަލް" އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ މެރިން ހިނގާ އްދުގައިސަރަހަ ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3.1.2

 މެރިން ކޮމިޔުނިކޭޝަންސްއަށް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ ލޫމާތުމަޢު

 .ބެލުން ފޮނުވިފައިވޭތޯ އޮޕަރޭޝަންސްއިން

ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި އަދި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3.1.3

އެހީތެރިކަން  އިން ބެލުމުގައިޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ވާ ފަރާތްތަކުޚިލާފު

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

، ޤަވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި ހެދިފައިވާ މާޔަތްކުރުމަށްޓަކައިހި ވެށި ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3.1.4

ޙަދާތަކާއި ޚިލާފުވާ އިނަލް އަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ މުވާދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ބަ

ތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ތަކާއި އަދި އެފަދަ އަމަލުފަހަރުކަނޑުގެ އުޅަނދު

އި އެހީތެރިކަން އިން ބެލުމުގަގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްހިންގާފަރާތްތަކު

 .ފޯރުވައިދިނުން

 ކަނޑުމަތީގައި މިނޫންވެސް ،ޤަވާޢިދާއި ރައްކާތެރިކަމާއިބެހޭ ސަލާމަތާއި ކަނޑުމަތީގެ 3.1.5

 ޤަވާޢިދުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކުރުމުގައިފީޒުތަން ޤަވާޢިދުތައް ޤާނޫނާއި ކުރަންޖެހޭތަންފީޒު

އޮފް  މިޝަނަރކޮ މައްސަލަތައް ނުވަތަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވާ ގޮތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހެޅުންޕޮލިސްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަންކަން ގެނެސް، 
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 ސެކްޝަން އިންޓެލިޖެންސް މެރިން 3.1.1
 

ޑޭޓާ " ރެކޯރޑްސްވަޔަލޭޝަން "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ  3.1.1.1

 .އެއް ޤާއިމްކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުންބޭސް

 މޯލްޑިވްސް" ރެކޯރޑްސް ވަޔަލޭޝަން" އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3.1.1.2

ލޫމާތެއް ންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުއަށް ބޭނުޕޮލިސް ސަރވިސް

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 މެރިޓައިމް އްދީސަރަހަ އަދި ރާއްޖޭގެ ، ދެނެގަނެ ތްރެޓްސްތައް މެރިޓައިމް 3.1.1.3

 .ކުރަމުންދިޔުން ދިރާސާ އަބަދުމެ ތުޙާލަ
 

 ޕްރޮގްރާމް ސޭފްޓީ ކޮމިޔުނިޓީ އެންޑް ޕްރިވެންޝަން ކްރައިމް މެރިން 3.1.2
 

ރު ދަތުރުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން އްދުގައި އުޅަނދުފަހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހަ 3.1.2.1

 .ލަތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުންދައު

 ޕޮލިސްގެ މެރިން، ދީއޮޅުންފިލުވައި ދައުރު ޕޮލިސްގެ މެރިން ރައްޔިތުންނަށް 3.1.2.2

 .އަންގައިދިނުން ގޮތްތައް ލިބިގަންނާނެ ޚިދުމަތް

 ޤާއިމް ގުޅުމެއް އެކުވެރި ބަދަހި ދެމެދު ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި 3.1.2.3

 ، މަސައްކަތަށް ކުރެވެމުންދާ ރވިސްއިންސަ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކުރުމަށްޓަކައި

  .މަގުފަހިކޮށްދިނުން ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މިފަދަ ހިންގާ ޕޮލިސްއިން މެރިން
  

 އޮޕަރޭޝަންސް އުޅަނދުފަހަރުގެ ޕޮލިސް މެރިން 3.2
 

  .ސޭފްޓީގޮތުން ބެލެހެއްޓުންއުޅަނދުފަހަރު ސެކިޔުރިޓީގޮތުންނާއި  3.2.1

 ބެލެހެއްޓޭނެ ސެކިޔުރިޓީގޮތުން އަބަދުވެސް އުޅަނދެއްވެސް ހުރިހާ ޕޮލިސްގެ މެރިން 3.2.2

 ރަށެއްގެ ކޮންމެ އުޅަނދު މިގޮތުން. އޮންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެއްސިފައި އުޞޫލެއް

 ބަނދަރެއްގައި ނުވަތަ އެހެން އުޅަނދެއްގެ ކަފުގައި ބޭއްވިނަމަވެސް އެ އުޅަނދެއް

ސެކިޔުރިޓީގޮތުންނާއި ސޭފްޓީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ އުޅަނދެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ދަތުރެއްގައި ބަނދަރެއްގައި ނުވަތަ ބަނދަރުން ބޭރުގައި . ފަރާތެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ

ން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އުޅަނދު ޖެހޭ ދަޑިވަޅުގައި އުޅަނދު ދުއްވަމަޑުކުރަން

 .މުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލަންވާނެއެވެބެލެހެއްޓު

އާއި އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކޮށްފައި އޮންނައިރު އުޅަނދު ރު ދަތުރުކުރާއިރުއުޅަނދުފަހަ 3.2.3

އަދި އުޅަނދު ދިޔަވާނަމަ އެ އުޅަނދެއް ދިޔަ . ދިޔަވޭތޯ ބަލައި ހަދަންވާނެއެވެ

 .މެއް ދޭންވާނެއެވެކަވަސްވަރު މިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުވިއްސާރަ ދު. ހިއްކަންވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  345 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އުޅަނދު ދަތުރުކުރާއިރު، ނެވިގޭޝަނަލް ސޭފްޓީއަށްޓަކައި އަބަދުވެސް އުޅަނދުގެ  3.2.4

ގައި "ލުކް އައުޓް ޑިޔުޓީ"މިގޮތުން . ކުރީކޮޅުގައި ލުކް އައުޓް ޑިޔުޓީއެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

ރާ ހުންނަ މީހަކު އަބަދުވެސް އުޅަނދުގެ ކުރިޔާއި ދެފަރާތު އަރިމަތިން ދަތުރުކު

ގެ އުޅަނދާއި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރާ ޕޮލިސްއުޅަނދުފަހަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ބަލައި، މެރިން 

ގެ އުޅަނދުގެ ދަތުރުގެ ކާތް ހުންނަގޮތުން މެރިން ޕޮލިސްނުވަތަ އެ އުޅަނދެއްގެ ޙަރަ

ދުއްވަން ހުރި މީހެއްގެ  ކަމަކަށްވާނަމަ، އެކަމެއް އުޅަނދު ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ

 .މަށް ވަގުތުން ގެންނަންވާނެއެވެސަމާލުކަ

އާއި ފަޅުވެރިން ތިބެންވާނީ ލައިފް ޖެކެޓް ރާ ކުރުމުގައި ދުއްވާ މީހާއުޅަނދު ދަތުރުކު 3.2.5

އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންވެސް ތިބެންވާނީ ލައިފް ޖެކެޓް . އަޅައިގެންނެވެ

  .އަޅައިގެންނެވެ
 

  

 މަކުރުންހާ ބެލުމާއި ކަންތައްތައް ސަލާމަތީ 3.3
 

ވާއިރު، އުޅަނދުގައި ސޭފްޓީގޮތުން ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ޝިފްޓް ޑިއުޓީ ބަދަލު ކޮންމެ 3.3.1

  .ބޭނުންކުރާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތީގެ ސްޓޭޓަސް ބަލަންވާނެއެވެ

 .ޙާލަތު ވެސްޓްގެ ލައިފް/ޖެކެޓް ލައިފް 3.3.1.1

 .އަލިފާން ނިވީގެ ޙާލަތު 3.3.1.2

 .ގެ ޙާލަތުލައިފް ރިންގ 3.3.1.3
 

 ގިނައިން މީހުން ދަދަށްވުރެއަ ދެވިފައިވާ ހުއްދަ ދަތުރުކުރަން އުޅަނދުގައި 3.3.2

 އުފުލަންޖެހިއްޖެ ގިނައިން މީހުން ޙާލަތެއްގައި އިމަރޖެންސީ. އުފުލައިގެންނުވާނެއެވެ

ޗާރޖުގެ ހުއްދަ ޔުނިޓްގެ އިން އޮޕަރޭޝަން ފަރާތަކުން ދުއްވާ އުޅަނދު ދަޑިވަޅެއްގައި

 .ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ

ދަދަށްވުރެ ލައިފްޖެކެޓް މަދުނަމަ، މީހުން ވާ އައި އުފުލަން ހުއްދަ ދެވިފައިއުޅަނދުގަ 3.3.3

 .ދަދަކަށެވެފުލަންވާނީ ލައިފް ޖެކެޓް ހުރި އައު

އުޅަނދުގައި ހުރި ލައިފް ޖެކެޓްތައް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އިންސްޕެކްޓް  3.3.4

ޖެކެޓް  މިގޮތުން އިންސްޕެކްޓްކުރާ ކުރުމުގައި ލައިފް. ކުރަންވާނެއެވެ

ލައިފް ޖެކެޓްގައި  ،އާއިއި، ފުޅި އޮޕަރޭޓް ކުރެވިފައިވޭތޯއާފަޅައިގެންގޮސްފައިވޭތޯ

ލައިފް ޖެކެޓްގައި އެއްވެސް މޮއިސްޗަރެއް . ހަރުކުރެވިފައިހުރި ތަކެތި ހަމަތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

 ލެއްގައި ސީދާ އަވީގައި ނުވަތަ ވާރޭގެއެއްވެސް ހާ. ހިއްކަންވާނެއެވެ، އުފެދިފައިވާނަމަ ފުހެ

ލައިފް ޖެކެޓް އަޅައިގެން ވާރޭގައި ނަމަވެސް . ނުވާނެއެވެއި ލައިފް ޖެކެޓް ބާއްވައިގެންތެރޭގަ

 .ނުހިމެނެއެވެމީގެތެރެއަކު ނުވަތަ އަވީގައި އުޅޭ އުޅުމެއް 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  346 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ތިރިކުރުން ދިދަ ނެގުމާއި ދިދަ އުޅަނދުފަހަރުގެ 3.4
 

 ބަނދަރުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރު 3.4.1

  

، އޮންނައިރު ބަނދަރުގައި އުޅަނދުފަހަރު" ކްލާސް އެޓޮލް" ޕޮލިސްގެ މެރިން 3.4.1.1

 ތިރީގައި އުޅަނދުގައި އުޅަނދެއްނަމަ އަދާކުރެވެމުންދާ ޓީޑިއު އެއުޅަނދަކީ އަދި

 .ތިރިކުރެވެންވާނެއެވެ ދިދަ ، ނަގައި ދިދަ އުޞޫލުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ނަގާމީހުން ދިދަ . ގައި އުޅަނދުގައި ދިދަ ނަގަންވާނެއެވެ 06:00ހެނދުނު  3.4.1.2

މިގޮތުން އުޅަނދުގެ . ހުންނަންވާނީ ޔުނީފޯރމްގައި ހެޑްގިޔަރ އަޅައިގެންނެވެ

ނަގާނީ ޤައުމީ ) ދަނޑިއަށް އުޅަނދުގެ ފަހަތުކޮޅު ދިދަ(އެންސައިން ސްޓާފަށް 

ޑަށް ގެ ޕޯޓް ހެލިޔާރ) ދިދަ ނަގާ ކުނބު(ގް ސްޓާފް ލެއުޅަނދުގެ ފް. އެވެދިދަ

 .އެވެސްގެ ދިދަނަގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި

. ތިރިކުރަންވާނެއެވެ ދިދަތައް ނަގާފައިވާ އުޅަނދުގައި ގައި 18:00 ހަވީރު 3.4.1.3

 ހެޑްގިޔަރ ޔުނީފޯރމްގައި ތިބެންވާނީ މީހުން ތިރިކުރާ ދިދަ މިގޮތުން

 .އަޅައިގެންނެވެ

އުޅަނދުފަހަރުގައި ދިދައެއް " ކްލާސް އައިލަންޑް" ޕޮލިސްގެ މެރިން 3.4.1.4

  .ނުނަގާނެއެވެ
 

 

 ދަތުރުކުރާ ކުރުމުގައިއުޅަނދު  3.4.2
  

އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ކުރުމުގައި " އެޓޮލްސް ކްލާސް"މެރިން ޕޮލިސްގެ  3.4.2.1

  . ދަ ނަގައި ތިރިކުރަންވާނެއެވެރީގައިމިވާ ގޮތަށް އުޅަނދުގައި ދިތި

އެކީގައި އުޅަނދުގެ  ނިކުތުމާއި ނެރުން ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި އުޅަނދު 3.4.2.2

ޤަައުމީ ދިދަ އުޅަނދުގެ ފްލޭގް މާސްޓްގެ ފައިވާ އެންސައިން ސްޓާފަށް ނެގި

ޕޯޓް ހެލިޔާރޑްގައި ހުރި . ސްޓާރބޯރޑް ހެލިޔާރޑަށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ

ދިދަ ތިރިކުރާ . ރވިސްގެ ދިދަ ހުރިގޮތަށް ބަހައްޓާނީއެވެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

މިގޮތުން ދިދަ . ކުރުމާއި ދިދަ ނަގާނެގުން އެއްވަގުތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

 3އެހެންކަމުން އުޅަނދުގައި މަދުވެގެން . މާއިއެކީ ދިދަ ނަގަންވާނެއެވެބޭލު

 .ދިދަ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ 2ރވިސްގެ ދިދަ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ ޤައުމީ

ކުރެވޭ  އެލޯންގްސައިޑް، އައިސް ބަނދަރަކަށް އުޅަނދު ކުރުމުގައި ދަތުރުކުރާ 3.4.2.3

އެންސައިން ސްޓާފަށް  ދިދަ ވަގުތު ފްލޭގް ސްޓާފަށް ނެގިފައިވާ ޤައުމީ
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މިގޮތުން ފްލޭގް ސްޓާފުން ދިދަ ތިރިކުރާ ވަގުތާއި، . ކުރަންވާނެއެވެބަދަލު

 . އެންސައިން ސްޓާފަށް ދިދަ ނެގޭ ވަގުތާއި އެއްވަގުތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

ހިިނދުކޮޅަކަށް ބަނދަރަކަށް ވަންނަ  ކުޑަ މަގުމަތީގައި ދަތުރެއްގެ އުޅަނދު 3.4.2.4

ލާޒިމެއް  ޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އަމަލުކުރުމަކަށްވަނުމުގައި މަތީގައި ބަ

ންނާނީ ފްލޭގް މާސްޓުގެ ސްޓާރބޯޑް ހުއެހެންކަމުން ޤައުމީ ދިދަ . ނުކުރެއެވެ

ންނާނީ ފްލޭގް ސަރވިސްގެ ދިދަ ހުހެލިޔާރޑް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 .މާސްޓުގެ ޕޯޓް ހެލިޔާރޑުގައެވެ

 ދިދަ ގައި 18:00 ހަވީރު އަދި ނަގާއިރު ދިދަ ގައި 06:00 ހެނދުނު 3.4.2.5

 ނަގާ ދިދަ އްދުގައިސަރަހަ) ޑެކް އޯޕެން( ފަރާތު ބޭރު އުޅަނދުގެ، ތިރިކުރާއިރު

 ކަމަށްސަމާލު އެންމެން ތިބިދެން ފިޔަވައި މީހާ ތިރިކުރާ ދިދަ ނުވަތަ

 .އެންސައިން ސްޓާފާއި ދިމާލަށެވެ ކުރިމަތިލާންވާނީ މިގޮތުން. އަންނަންވާނެއެވެ

 
 

 އިންސްޕެކްޝަން އެސެޓްސް އަދި ފެސިލިޓީޒް ޕޮލިސް މެރިން 3.5
 

 އެސެޓްސް 3.5.1

  

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދީއްތަ ދުވަހު އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް  3.5.1.1

މި އިންސްޕެކްޝަން . އުޅަނދު ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން ބާއްވަންވާނެއެވެ

ފްލީޓް ބޭއްވުމަށްފަހު އިންސްޕެކްޝަން ސްޓޭޓަސް ފޯރމް މެރިން ޕޮލިސް 

މިގޮތުން އިންސްޕެކްޝަން ބާއްވާނީ . ހެޑްކުއާރޓާރޒް އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ހަތަރު ވަނަ ހަފްތާގައި ބާއްވާނީ މަހަކު . ހަފްތާގައެވެ 3ކޮންމެ މަހަކު 

 .އެއްފަހަރު ބާއްވާ ފްލީޓް ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޝަނެވެ

މެރިން ޕޮލިސް  އެއްފަހަރު އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް މަހަކު ކޮންމެ 3.5.1.2

އަދި މި އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު . ފްލީޓް ކޮމާންޑަރ ބާއްވަންވާނެއެވެ

ގެ ޑެޕިޔުޓީ ހެޑް އޮފް އިންސްޕެކްޝަން ސްޓޭޓަސް ފޯރމް މެރިން ޕޮލިސް

 .ންޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެޑިޕާރޓްމަ

ގެ ސް ޑެޕިޔުޓީ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްޕޮލި މެރިން އެއްފަހަރު އަހަރަކު ކޮންމެ 3.5.1.3

މިގޮތުން އެނުއަލް . އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަނެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ

. އިންސްޕެކްޝަން ބާއްވާނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފަހު ކުއާރޓަރގެ ތެރޭގައެވެ

 .މިކަން ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރާނީ އެޑްމިން އެންޑް ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓުންނެވެ
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ރިން ޕޮލިސް ފްލީޓް ގެ މެންޓްއެއްފަހަރު ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަ އަހަރަކު ކޮންމެ 3.5.1.4

ން ރާވާ ހިންގާނީ މެރިން މި އިންސްޕެކްޝަ. އެއް ބާއްވަންވާނެއެވެރިވިޔު

   .ގެ އެޑްމިން އެންޑް ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓުންނެވެޕޮލިސް

 ފެސިލިޓީޒް 3.5.2

  

އާއި ދެމެދު މެރިން  10:00އާއި  09:00ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  3.5.2.1

ޑީ ރައުންޑް .އޯ.ބެލުމަށްޓަކައި އޯގެ ފެސިލިޓީޒްގެ ސާފުތާހިރުކަން ޕޮލިސް

މިގޮތުން ބާއްވާ ރައުންޑްގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް . ބާއްވަންވާނެއެވެ

ބަލަހައްޓާނީ މެރިން ޕޮލިސްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގ 

 .ޔުނިޓުންނެވެ

ގެ ސާފުތާހިރުކަން ޕޮލިސްގެ ފެސިލިޓީޒް މެރިން އެއްފަހަރު އަހަރަކު ކޮންމެ 3.5.2.2

. ންޓްގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ބާއްވަންވާނެއެވެލުމަށްޓަކައި ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަބެ

ކޮށް ބަލަހައްޓާނީ މެރިން މި އިންސްޕެކްޝަން ބާއްވާ، މިކަންތައްތައް އިންތިޒާމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގ ފައިނޭންސް އަދި ގެ ޕޮލިސް

  .ޔުނިޓުންނެވެ

  

 ޗެކްކުރުން އުޅަނދުފަހަރު 3.6

  

ކަނޑުމަތީގެ އުޅަނދަކަށް ކަނޑުގައި ނުވަތަ ބަނދަރުގައި އޮތްނަމަވެސް ސަލާމަތީ  3.6.1

ކަންތައްތައް ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އަރަންވާނީ އެ އުޅަނދެއްގައި އެވަގުތަކު ހުރި 

އައްސަލާމް "މިގޮތުން އަރާ އެރުމުގައި . އެންމެ އިސްފަރާތަކަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހުގައެވެ

ބުނެ، ތިމާ މީހާ ތަޢާރަފްވުމަށްފަހު، އުޅަނދަށް އަރަނީ އެ އުޅަނދުގައި " މްޢަލައިކު

 މިސާލަކަށް. ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމަށްޓަކައިކަން ހާމަކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ރވިސްގެ މެރިން ޕޮލިސް އަޅުގަނޑަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާ .އައްސަމާލް ޢަލައިކުމް"

އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ އަޅުގަނޑު މި. މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަންޓްންޓުގެ ސާރޑިޕާރޓްމަ

މިކަންކުރުމަށްޓަކައި . ނުންވޭސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އަރަން ބޭ

 "..އުޅަނދުގެ އިސްމީހެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު ހުރި ބޭފުޅަކާއި ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭމި

އުޅަނދަށް މެރިން ޕޮލިސްގެ މީހުން އެރިޔަނުދޭނަމަ ނުވަތަ އެކަން  އުޅަނދުގައި ތިބި މީހުން 3.6.2

ނދަށް އަރަންވާނީ މެރިން ޕޮލިސްގެ ހެޑް އޮފް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރާނަމަ، އުޅަ

ންޓް ނުވަތަ އެވަގުތަކު މެރިން ޕޮލިސް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އޮފިސަރެއްގެ ޑިޕާރޓްމަ

 .ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
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ދު ޗެކްކުރާ ކުރުމުގައި ބަނދަރުގައި އޮތް އުޅަނދެއްނަމަ އެ އުޅަނދުގައި ސަލާމަތީ އުޅަނ 3.6.3

ތައް ތަކެތި ހަމަނުވާނަމަ ނުވަތަ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ސަލާމަތީ ކަންތައް

އުޅަނދުގައި ހުރި އެންމެ އިސްފަރާތަކަށް ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިނެތްނަމަ އެ

އަދި މިކަން ރެކޯރޑް . ނޫނީ ފުރައިގެން ނުވާނެކަން އަންގަންވާނެއެވެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

މިދަޑިވަޅުގައި އުޅަނދަށް ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވިކަމުގެ ކުށުގައި . ފޮތުގައި ނޯޓް ކުރަންވާނެއެވެ

 .ސްލިޕެއް ދޫކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

އްތައް އުޅަނދެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތަކްކުރަނީ ދަތުރުމަތީގައިނަމަ، އެއުޅަނދު ޗެ 3.6.4

ފުރިހަމަވެފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ ސަލާމަތީ ތަކެތި މަދުނަމަ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވިކަމުގެ ކުށުގައި 

. އަދި ރެކޯރޑް ފޮތުގައި އެކަން ނޯޓްކުރަންވާނެއެވެ. ސްލިޕެއް އުޅަނދަށް ދޭންވާނެއެވެ

ހު، ދެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އެންމެ ކައިރި ބަނދަރަކަށް ވަނުމަށްފަ ދަތުރު ގެއުޅަނދު

 .މިކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ

އުޅަނދު ޗެކްކުރާ ކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓްނެތްނަމަ އެ އުޅަނދެއް އެންމެ ކައިރި   3.6.5

ބަނދަރަކަށް ވަންނަން އަންގާ، ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް އެ އުޅަނދަކުން ހުށަހެޅުމުން ޗެކް 

 . މުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެކުރުމަށްފަހު ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުނުވާނަމަ ފުރު

މީހެއް އުޅަނދު ޗެކްކުރާ ކުރުމުގައި އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  3.6.6

މަށްފަހު ފުރަން އުޅަނދެއް އެންމެ ކައިރި ބަނދަރަކަށް ވެއްދުއުޅަނދުގައި ނެތްނަމަ، އެ

 .މައެވެއުޅަނދު ދުއްވަން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މީހަކު ހުރެއްޖެނަހުއްދަ ދޭނީ އެ

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލުމުގައި އުޅަނދެއް ހައްޔަރު ކުރެވޭނީ ނުވަތަ  3.6.7

ވަގުތީގޮތުންނަމަވެސް އުޅަނދު ޢާއްމުގޮތެއްގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބަނދަރު ނޫން ބަނދަރެއްގައި 

ވަަތަ ޓް ނުޑިޕާރޓްމަންމަޑުކުރުވާފައި ބޭއްވޭނީ އެކަމުގެ ހުއްދަ މެރިން ޕޮލިސްގެ ހެޑް އޮފް 

 .މެރިން ޕޮލިސް ހިންގުމާއި އެވަގުތަކު ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

 އެ އެރުމުގައި އަރާ އުޅަނދަށް ބެލުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ސަލާމަތީ ކަނޑުމަތީގެ 3.6.8

 އެ. ނުވާނެއެވެ ގެނެސްގެން ބެލުމުގެދަށަށް ޕޮލިސްގެ މެރިން އެއްޗެއް އެއްވެސް އުޅަނދުން

އެއްޗެއް  ޚިލާފު ޤަވާޢިދާއި ޤާނޫނާއި މިނޫނަސް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި އުޅަނދަކުން

 އަށް އެކަން" އޮފިސަރ އޮފް ދަ ޑޭ"ރވިސްގެ ނިއްޖެނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަފެ

މިގޮތުން އަމަލުކުރާ . އަންގައި، އެފަރާތަކުން ދޭ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނީއެވެ

ލިސްގެ އޮޕަރޭޝަން ޔުނިޓްގެ އިންޗާރޖަށާއި ހެޑް އޮފް ލޫމާތު މެރިން ޕޮކުރުމުގައި އެމަޢު

  .ންޓަށް ދޭންވާނެއެވެރޓްމަޑިޕާ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައްސަލަ  3.7

 ބެލުން

 

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި  3.7.1

އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން  މެރިޓައިމް ލޯ އެންފޯރސްމަންޓް"ބަލާނީ މެރިން ޕޮލިސްގެ 

 .އިންނެވެ" ޔުނިޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާ އުޅަނދުފަހަރު ހައްޔަރު  3.7.2

ންޓް ނުވަތަ އެވަގުތަކު މެރިން ޕޮލިސް އޮފް ޑިޕާރޓްމަ ޕޮލިސްގެ ހެޑް ކުރެވޭނީ މެރިން

 .ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާ އުޅަނދުފަހަރު  3.7.3

ސާއަށް ހެދުމުގެ ތައް ނީލަންކިޔައި ފައިހައްޔަރުކުރެވޭހިނދު، އެ އުޅަނދުގައި ހުރި މަސް

ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް  ތިޔާރު ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފްއިޚް

ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް  އަށް ކަމުގައިވާތީ، މިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފްސެކިއުރިޓީ

 .ކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެސެކިއުރިޓީ ގެ ސަމާލު

އި ޚިލާފުވާ އުޅަނދުފަހަރުން ޤަވާޢިދާދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި  3.7.4

އިޕްމަންޓެއް ނުވަތަ ޑޮކިޔުމެންޓެއް ނުވަތަ އައިޓަމެއް މެރިން ޕޮލިސްގެ ބެލުމުގެދަށަށް އިކް

ގައި " އައިޓަމްސް ޓޭކެން ޓު މެރިން ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީ ފޯރމް"ގެންނަނަމަ، އެ ތަފްޞީލް 

މި އައިޓަމްސްތައް . ރަންވާނެއެވެއުޅަނދަކާއި ޙަވާލުކުޖިނަލް އެނޯޓްކުރުމަށްފަހު، އޮރި

" މެރިޓައިމް ލޯ އެންފޯރސްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް"މެރިން ޕޮލިސްގެ 

މެރިޓައިމް ލޯ "އައިޓަމްސްތައް ނެގިފައިވަނީ މި. ޔުމުން ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެއަށް ލި

ތުގައި މި އިންނަމަ، އެފަރާ" ގޭޝަން ޔުނިޓްއެންފޯރސްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓި

 . ރެކޯރޑްސް ބެލެހެއްޓެންވާނެއެވެ

އާއި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް ގިފައިވާ އައިޓަމްސްތަކާއި، އިކްއިޕްމަންޓްސްޤީޤަށް ނެތަޙް 3.7.5

މެރިޓައިމް ލޯ އެންފޯރސްމަންޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން "ސަލާމަތްތެރިކަމާއިއެކު 

 . ގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ" ޔުނިޓު

އެ އުޅަނދުގެ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޑީޓެއިން ކުރެވިފައިވާނަމަ، އުޅަނދު މެރިން ޕޮލިސް 3.7.6

  .އާއި އުޅަނދުގެ ސަލާމަތަށް ފަރުވާތެރިވާންވާނެއެވެމީހުންގެ ވެލްފެއަރ
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 މެރިން ޕޮލިސް އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން 3.8

  

 ހިނގައިގެން އެކްސިޑެންޓެއް ކަނޑުމަތީގެ އްދުގައިސަރަހަ ރަކާތްތެރިވާހަ ޕޮލިސް މެރިން 3.8.1

ލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެސައިޓަކަށް މެރިން އެކްސިޑެންޓް މަޢު އެފަދަ

ލީޑް މެރިން  1މިގޮތުން ދާ ދިޔުމުގައި މަދުވެގެން . އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމެއް ދާންވާނެއެވެ

 .ހިމެނެންވާނެއެވެމެރިން އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ޓީމުގައި  2އިންވެސްޓިގޭޓަރަކާއި، 

އިންވެސްޓިގޭޓަރ "އްދަށް ދާ ދިޔުމުގައި ޓިގޭޓަރުން އެކްސިޑެންޓްގެ ސަރަހަމެރިން އިންވެސް 3.8.2

ގައި ތިރީގައި މިވާ ތަކެތި މި ބްރީފް ކޭސް. ންދަންވާނެއެވެގެ" ބްރީފް ކޭސް

 .ހިމެނެންވާނެއެވެ
 

 ޑިޖިޓަލް ކެމެރާ 1 3.8.2.1

 ކެމެރާ މޫވީ 1 3.8.2.2

 ފޮތް ނޯޓް 1 3.8.2.3

 )މީޓަރުގެ 30 މަދުވެގެން( ފީތާ ފޫޓު 1 3.8.2.4

 )ލޯގަނޑު( ގަނޑު ބިއްލޫރި 1 3.8.2.5

 ) 5މަދުވެގެން ( ބޭގްސް ކަލެކްޝަން އެވިޑެންސް 3.8.2.6

 ފަތިގަނޑު 1 3.8.2.7

 ގަލަން 2 3.8.2.8

  ފަންސުރު 2 3.8.2.9

 ރެކޯރޑަރ ވޮއިސް 1 3.8.2.10

 ފޮތް ކަސްޓަޑީ ޕޮލިސް މެރިން ޓު ޓޭކެން އައިޓަމްސް 3.8.2.11

 ކަރުދާސް ކޮޕީ 3.8.2.12
 

  

 ގެ މީހުން ޑިޔުޓީގައި އަމަލްކުރާނެގޮތް) ރޭޝަންއޮޕަމެރިން (މެރިން ޕޮލިސް ފްލީޓް ހެޑްކުއާރޓާރޒް  3.9

  

އަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އަދި އެހާމެ ޒިންމާދާރު މެރިން ޕޮލިސް އޮޕަރޭޝަން ޑިޔުޓީ 3.9.1

އެހެންކަމުން ޑިޔުޓީގައި ހުންނަ މީހާ . ޑިޔުޓީއެއްކަމުގައި އަބަދުވެސް ދެކެންވާނެއެވެ

  .ކަންދީގެންނެވެއަދާކުރެވޭގޮތަށް ސަމާލުސް ހުންނަންވާނީ ޑިޔުޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަބަދުވެ

. މެރިން ޕޮލިސް އޮޕަރޭޝަންގައި އަބަދުވެސް މަދުވެގެން އެކަކު ޑިޔުޓީގައި ހުންނަންވާނެއެވެ 3.9.2

ޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި ސްޕަރވައިޒްކޮށް އިރު، އަށް އެހީތެރިވުމަށާއިޑިޔުޓީގައި ހުންނަ މީހާއަދި 

ރޭޝަންސް ރޫމް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އޮޕަސީނިޔަރ ވޮޗް ސްޓޭންޑަރެއް ގުޅޭ

  . އްދުގައި ހުންނަންވާނެއެވެސަރަހަ
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ޖެނަމަ އެއީ މޯލްޑިވްސް ލޫމާތު ލިބިއްނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަޢުއަށް ކަމެރިން ޕޮލިސް 3.9.3

ލޫމާތު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެކަމެއްގެ މަޢު، އޭރިޔާއެއްނަމަ ރވިސްގެ ރީޖަނަލްޕޮލިސް ސަ

ލޫމާތެއް ސީނިޔަރ ވޮޗް އަދި އެމަޢު. ށް އަންގަންވާނެއެވެކޮމާންޑަރަރީޖަނެއްގެ އެ

  .ސްޓޭންޑަރަށާއި އޮފިސަރ އޮފް ދަ ޑޭ އަށްވެސް ދޭންވާނެއެވެ

މިނެޓްކުރިން ވޮޗް ސްޓޭންޑަރ ޑިޔުޓީ  5ވާލުވުމަށްޓަކައި ގަޑިޖެހުމުގެ ޑިޔުޓީއާއި ހަ 3.9.4

ދިޔަ ޑިޔުޓީގައި ހިނގާފައިވާ އަދި އެއަށްފަހު ފާއިތުވެ. ޕޮއިންޓަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ

  .ޙަރަކާތްތަކާއި، ކުރިޔަށްދާ ޙަރަކާތްތައް އޮޅުންފިލުވަންވާނެއެވެ

އި ކުރާނީ ވާލުވިކަމުގެ ސޮވާލުވުމަށްފަހު، ޑިޔުޓީ ރޮސްޓަރގައި ޑިޔުޓީ ހައާއި ހަޑިޔުޓީ 3.9.5

ން މިގޮތު. ހުގައެވެއިޕްމަންޓްސްތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފައޮޕްސް ރޫމުގެ އިކް

ވާނަމަ އެކަމެއް އިޕްމަންޓަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިއެއްވެސް އިކް

ވޮޗް  މީގެއިތުރުން ސީނިޔަރ. ގައި ލިޔަންވާނެއެވެޑިޔުޓީ ރޮސްޓަރގެ ރިމާރކްސް ކޮލަމު

  .ކަމަށް އެކަމެއް ގެންނަންވާނެއެވެސްޓޭންޑަރުގެ ސަމާލު

އޭނާގެ ޑިޔުޓީގައި ހިނގާފައިވާ އަށް ޙަވާލުވާ މީހާ މީހާ ޑިޔުޓީ) ވްވާރިލީ(ޑިޔުޓީ ވީއްލޭ  3.9.6

އަދި ޑިޔުޓީ . ކޮށްދޭންވާނެއެވެބެހޭގޮތުން ބްރީފް ރަކާތްތަކާއިހަރަކާތްތަކާއި އަދި ކުރިޔަށްދާ ހަ

އިންޓް ދޫކޮށްދާނީ މުން، ޑިޔުޓީ ޕޮވެ އެނގުއަށް ރަނގަޅަށް ކަންކަން ފަހުމްވާލުވާ މީހާހަ

  .ފަހުންނެވެމިނެޓް 5ވާގަޑީގެ ޑިޔުޓީ ބަދަލު

. ގައި ނޯޓްކުރަންވާނެއެވެ" އިވެންޓްސް ލޮގް ބުކް"ރަކާތްތައް ޑިޔުޓީގައި ހިނގާ ހަ 3.9.7

ގައި " މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް ލޮގް ބުކް"މީގެއިތުރުން ކުރެވޭ ޕޮލިސްގެ ކަނޑުދަތުރުތައް 

  .ނޯޓްކުރަންވާނެއެވެ

ޖެނަމަ، ށް ލިބިއްއައެއްވެސް އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު އޮޕަރޭޝަންސް ކަނޑުމަތީގެ 3.9.8

ސް އޮފިސަރ ލޫމާތު ސީނިޔަރ ވޮޗް ސްޓޭންޑަރާއި އަދި މެރިން ޕޮލިވަގުތުން އެކަމެއްގެ މަޢު

މެރިން ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް "އަދި . ކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެއޮފް ދަ ޑޭގެ ސަމާލު

  .ޗާރޖަށް މިކަން އަންގަންވާނެއެވެގެ އިން" ންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓުއި

ށް އަރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަތީގެ އެއްވެސް ހާދިސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު މެރިން ޕޮލިސްދިވެހި 3.9.9

. އެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ވަގުތުން ދޭންވާނެއެވެ.ޑީ.އެން.ލޫމާތު އެމްލިބިއްޖެނަމަ، އެކަމެއްގެ މަޢު

އިން ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުވައިދިނުމުގެގޮތުން އަދި މިކަމުގައި މެރިން ޕޮލިސް

މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ކުރުމަަށްޓަކައި ސީނިޔަރ ވޮޗް ސްޓޭންޑަރާއި، މެރިން  ކުރަންޖެހޭ

ލޫމާތު ވަގުތުން މާލްކަމަށްޓަައި އެކަމެއްގެ މަޢުޕޮލިސް އޮފިސަރ އޮފް ދަ ޑޭ ސަ

  . އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
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 ސީނިޔަރ ވޮޗް ސްޓޭންޑަރުގެ ޒިންމާ 3.10

  

ންޑަރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޑިޔުޓީއަށް ގެ ވޮޗް ސްޓޭމެރިން އޮޕަރޭޝަންސް 3.10.1

  .ޙާޟިރުވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

އާއި ލޮގް ފޮތްތަކުގައި އެންޓްރީތައް ސްޓޭންޑަރުން ޑިޔުޓީގައި ސަމާލުކަންދޭތޯ ވޮޗް 3.10.2

  .ރަނގަޅަށް ކުރޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

ސްޓޭޓަސް ބަލައި ތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ން އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ އިކްއިޕްމަންޓްސްމެރި 3.10.3

ދިމާވެފައިވާނަމަ އެކަމެއްގެ އިޕްމަންޓަކަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް އިކް. އެވެހަދަންވާނެ

. ކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެން ޕޮލިސްގެ އޮފިސަރ އޮފް ދަ ޑޭގެ ސަމާލުލޫމާތު މެރިމަޢު

ޕްމަންޓެއް އިއިކްށް އެކަމެއް އަންގައިގެން އެޗާރޖަގެއިތުރުން ޓެކްނިކަލް ސެކްޝަންގެ އިންމީ

  .އޮޕަރޭޝަނަލް ޙާލަތަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ލޮގް ފޮތްތައް ފުރޭތޯ ބަލައި، ފުރުމުގެ  3.10.4

 ގ ޔުނިޓުގެ ލޮޖިސްޓިކް ސެކްޝަންގައި ފޮތަށްކުރިން އެޑްމިން އެންޑް ޕްލޭނިން

 .ކުރަންވާނެއެވެދައި، ފޮތް ފުރުމުން ފޮތް ބަދަލުފޮތް ހޯއަދި . އެދެންވާނެއެވެ

  

 ާގެ ޒިންމޑީ.އޯ.އޯ 3.11

  

މަޢްލޫމާތު މެރިން އޮޕަރޭޝަންސްއަށް ލިބުމުން އެކަމެއްގެ  ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގެ 3.11.1

މެރިޓައިމް ލޯ އެންފޯރސްމަންޓް "ލޫމާތު މެރިން ޕޮލިސް އޮފިސަރ އޮފް ދަ ޑޭ އަށާއި މަޢު

  .ގެ އިންޗާރޖަށް އެނގިފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ" އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓްއެންޑް 

އަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ސް ހާދިސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު މެރިން އޮޕަރޭޝަންސްކަނޑުމަތީގެ އެއްވެ 3.11.2

އެފް .ޑީ.އެން.އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެމް

  .ރޑިނޭޓްކުރަންވާނެއެވެކޯސްޓްގާޑާއި ގުޅިގެން ކޯ

ތު ވަގުތުން މެރިން ލޫމާމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަތަ ހާދިސާއެއްގެ މަޢުކަނޑު 3.11.3

އި ޑެޕިޔުޓީ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި ހެޑް އޮފް ގެ އިންޗާރޖަށާއޮޕަރޭޝަންސް

  .ންޓަށް އަންގަންވާނެއެވެޑިޕާރޓްމަ

ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ގެ ޑެއިލީ އޯޑަރުގައިވާ ކަންތައްތައްމެރިން ޕޮލިސް 3.11.4

އަދި އެކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ސްޕަރވައިޒްކޮށް . މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނެއެވެ

  .ބަލަންވާނެއެވެ

ގެ ހެނދުނުގެ މަސްޓަރ ޕެރޭޑް ނަގައި، ޑެއިލީ އޯޑަރ މަސްޓަރ ޕެރޭޑަށް މެރިން ޕޮލިސް 3.11.5

  .ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ
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ގެ އާއިދެމެދު މެރިން ޕޮލިސް 10:00އިން  09:00ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  3.11.6

ލާނީ މެރިން ޕޮލިސް މިގޮތުން ބަ. ގެ ސާފުތާހިރުކަން ބަލަންވާނެއެވެރަކްޗަރއިންފްރާސްޓް

ޑީ .އޯ.އޯ"މިކަމަށް ކިޔާނީ . އެވެއޮޕަރޭޝަންސްއާއި މެރިން ޕޮލިސް މުވައްޒަފުންގެ ބެރެކްސް

  .އެވެ" ރައުންޑް

އާއިދެމެދު މެރިން ޕޮލިސްގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ  17:00ން  15:00ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  3.11.7

 .އެވެ" ޑީ ރައުންޑް.އޯ.އޯ"މިކަމަށް ކިޔާނީ . ސާފުތާހިރުކަން ބަލަންވާނެއެވެ

  

..................................... 
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  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސް ކޮމާންޑް
  

 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮމާންޑަކީ ފުލުހުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 ކަށް މަގުފަހިކޮށް އެކަންކަންބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައިދާރީގޮތުން ކުރުމަށްޓަކައި 

ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފުރިހަމަކޮށް

 .ކޮމާންޑެކެވެ

  

  :މިކޮމާންޑްގައި ހިމެނެނީ

  ؛ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓް -1

  ؛ޕޮލިސް އެކަޑެމީ -2

  ؛ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް -3

  ؛ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާރޓްމަންޓް -4

  ؛ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް -5

  .މެރީން ފްލީޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް -6
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  ހިއުމަން ރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޕްރޮސީޖަރ
  

  

  ރަފްޢާތަ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ 

ބެލެހެއްޓުމަށް  ދުވަހުން ދުވަހަށް އެކަންކަން  ،ހިންގައި، އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވާހޭ މުވައްޒަފުންނާއިބެ

  .ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެއުފައްދަވާފައިވާ 
 

  ދުޞަމަޤް
 

ލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޤާމްތައް ދެނެގަނެ ޙާޞިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

ނޑައެޅުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީންތައް ވައްޒަފުން ކައެމަޤާމްތަކަށް މު

ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތު ހޯދާދިނުމަށް ޞަދެނެގަނެ އެފުރު

  .އެވެން ހިމެނެމަސައްކަތްކުރުއްޤުތައް ހަމަހަމަގޮތުގައި ހޯދައިދިނުމަށް ޙަ

  
 

 ހިއުމަން ރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑު

  
 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް -1

 .ހިއުމަން ރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް -2

 .ސްޓާފް ވެލްފެއަރ ޔުނިޓްޑިސިޕްލިން އެންޑް  -3

 .ޕޭރޯލް ޔުނިޓް -4

 .އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް -5

 .މެޑިކަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް -6
 .ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލަރީ ޔުނިޓް -7
 .ކައުންސިލިންގ ޔުނިޓް -8
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  ޔުނިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1
  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ''ހާރުވެސް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ މިސަރވިސްގައި މި

ބަލަންޖެހޭނީ ޕްރޮސީޖަރ ބްރާންޗް ތައް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި /ސެކްޝަން/ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ހުރިހާ އިދާރީ ޔުނިޓް

އެޕްރޮސީޖަރގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާ ކަމެއް . ގައިވާ ގޮތަށެވެ'' )/02/2009MPS/AD: ނަމްބަރ(

  . މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެވަގުތު ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް އަންގަވާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ
 
 

  ހިއުމަން ރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް .2
 

 

  .ރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެހިއުމަން 
 

 އެޕްލިކޭޝަން ހަމަޖެއްސުން 2.1
 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ޕޮލިސް އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭނީ އެކަމަށް ދޫކުރާ  2.1.1
 މެޑިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަންސް ފޯމް އަދި ވަޒީފާއަށް،  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް"

ވަޒީފާއަށް އެދި . ހުށަހަޅައިގެންނެވެ) 1އެނެކްސް ( "އެދޭމީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑްބަލާ ފޯމް
މާލޭގައި ، ޕޮލިސް ހެޑްކްއޯރޓަރޒް - ހުށަހަޅާ ފޯމް ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ 

ހުންނަ ވިލީ ފުލުސްތައް، އަދި ރާއްޖެތެރޭގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ލިބެން 
އިން ވެސް މިފޯރމް ) www.police.gov.mv(އަދި ޕޮލިސް ވެބްސައިޓް . އެވެހުންނާނެ

ހުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ނަމަވެސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ. ލިބެން ހުންނާނެއެވެ
އަށް މީހުން ވެއްދުމަށް ދެއްވާފައިވާ ޖާގައިގެ ޢަދަދު ހަމަވެފައިވާނަމަ ފޯމް ދުލެއް ސަރވިސް

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ
 

ވަގުތެއްގައި ޕޮލިސް އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތައް އެ 2.1.2
އަދި ފޯމް ދޫކުރާ ތަންތަނުންވެސް . ޕޮލިސް ވެބް ސައިޓުގައި އެނގެން ހުންނާނެއެވެ

 .އެވަގުތެއްގައި ބެލެވޭ މިންގަނޑުތައް ސާފުކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ
 

އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދު ނުވަތަ  ޕޮލިސް އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް 2.1.3
އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރިކަމުގެ  ،ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީއާއި

އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  ،ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޤަބޫލުކުރާ މެޑިކަލް  ،އާއިމީހެއްނަމަ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ

ވަޒީފާއަށް ވަންނަންއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑްބަލާ ފޯމާއި،  ،އަޕްގެ ނަތީޖާއާއި- ޗެކް
 ،ފޮޓޯއާއި 2ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒުގެ ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑުގެ ކޮޕީއާއި

 .ންވާނެ އެވެފޮޓޯ، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަ 01އިސްކޮޅުގެ 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   359 

 

   
ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ހުރިމީހެއްނަމަ  2.1.4

ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ  ،ވަޒީފާގައި ހުރި އޮފީހެއްގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމާއި
ފޯރމާއެކު  ،ސްމީހެއްނަމަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރި ތަންތަނުން ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުންވެ

އެގޮތުން މިސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ . ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ
 .އަޞްލާއެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތަތްގަނޑުޖަހާފައިވާ ލިޔުންތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެ އެވެ

 

އާދަމް މާލޭގައި ހުރި މީހަކު ނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާނީ ޝަހީދު ޙުސައިން  2.1.5
ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ . ޕޮލިސް ހެޑްކްއޯރޓަރޒްގެ ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރަށެވެ - ބިލްޑިންގ 

ރާއްޖޭގެ . ށެވެ 12:00ން  10:00ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 
އަތޮޅެއްގައި ހުރި މީހެއްނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާނީ އެއަތޮޅެއްގައި ހުންނަ ޕޮލިސް 

 .ޝަނަށެވެސްޓޭ
 

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަތުމުގައި އެވަގުތެއްގައި ބަލަމުންގެންދާ  2.1.6
އެގޮތުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާނަމަ . ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ/ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ 

 .ފޯމް ބަލައެއް ނުގަންނާނެ އެވެ
 

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހުންގެތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ މީހުންނާއިބެހޭ  2.1.7
މަޢުލޫމާތުތައް އެމީހަކު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 

 . ސިސްޓަމްގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ
 

 ސިލެކްޝަން 2.2
 

ން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހު 2.2.1

ކާޑުގެ ކޮޕީ އެމީހެއްގެ ބެކްގްރައުންޑްގެ ޗެކެއްހެދުމަށް އިންޓަރނަލް އިންޓެލިޖަންސް 

އެޑިޕާރޓްމަންޓުން އެމީހަކާ ބެހޭގޮތުން ބެކްގްރައުންޑް ޗެކެއް . ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

ދުވަސް ތެރޭގައި ފޯމް އަނބުރާ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  10ހެދުމަށް ފަހު 

އަނބުރާ ފޮނުއްވާއިރު އެމީހާގެ މައްސަލައެއް . ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުއްވާނެއެވެ

ނެތްކަމަށްވާނަމަ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ތައްގަޑު ޖެހުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި މީހަކު 

އް ހުރިކަމަށްވާނަމަ އެމައްސަލައެއްގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭ މައްސަލައެ. ސޮއިކުރަންޖެހޭނެއެވެ

މިރިޕޯރޓް ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް . ރިޕޯރޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އަދި އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަވާނީ ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް . ހުށަހެޅޭނެއެވެ

 . ޑިޕާރޓްމަންޓެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   360 

 

ންޓެލިޖެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ފޯމް އަނބުރާ ލިބުމުން އެފޯމް ބިއުރޯ އޮފް އިންޓަރނަލް އި 2.2.2

ބިއުރޯ އޮފް ކްރިމިނަލް ރެކޯޑްސްއިން ވަޒީފާއަށް . ކްރިމިނަލް ރެކޯޑްސްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

އެދިފައިވާ މީހާގެ ނަމުގައާއި އޭނާގެ މައިންބަފައިން އަދި ދާއިމީ އެޑްރެސްގައި ހިމެނޭ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް  05ވޭތުވެ ދިޔަ  މީހުންގެ ނަމުގައި 

ދުވަސް ތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  03ރެކޯޑް ވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ފަހު 

އަނބުރާ ފޮނުވާއިރު މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށްވާނަމަ . ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަނބުރާ ފޮނުވާނެއެވެ

ގަޑު ޖެހުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި މީހަކު މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ތައް

މައްސަލަ ހުރިކަމަށްވާނަމަ މައްސަލާއާބެހޭރިޕޯޓެއް . ސޮއިކުރަންޖެހޭނެއެވެ

. މިރިޕޯޓް ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް  އަދި އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަވާނީ ހެޑް

 .ޑިޕާޓްމަންޓެވެ

ވަޒީފާއަށްއެދޭ މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމުގައި އޭނާގެ ނަމުގައި މައްސަލައެއް ވާކަމަށް  2.2.3

ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަންގެ ސްޓޭޓަސް ފަހުން އަންގާނޭ ވާހަކަ ބުނެ އެމީހަކު 

މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ހެޑް އޮފް  އަދި އެފޯމުގައިވާ މައްސަލައާއި. ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ

 .ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ

ވަޒީފާއަށްއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމުގައާއި އިންޓެލިޖަންސް އެނޭލިސިސް އާއި  2.2.4

ކްރިމިނަލް ރެކޯޑްސް އެނޭލިސިސް ގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ނިމިފައިވާ 

. ށް ފުރަތަމަ އިންޓަރވިއު އޮތް ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގޭނޭ ސްލިޕް ކޮޅެއް ދެވޭނެއެވެމީހުންނަ

އިންޓެލިޖަންސް އެނޭލިސިސް އާއި ކްރިމިނަލް ރެކޯޑްސް އެނޭލިސިސްގައި އެމީހަކަށް ވަޒީފާ 

ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް 

ވާފައިވާނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނިންމަ

ކުށުގެ ). 03އެނެކްސް ، 02އެނެކްސް . (އެމީހަކަށް ލިޔުމަކުން ވަގުތުން ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ

ރެކޯރޑް ބަލާ ފޯމުގައި މައްސަލައެއް ވާނަމަ އެމައްސަލައަކީ ވަޒީފާ ދިނުމަށް ނުފެންނަ 

ކުށުގެ  ،ޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް ނިންމަވައިފިނަމަމައްސަލައެއްކަމަށް ހެ

ރެކޯޑެއް ވާތީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން ފަހުން 

ނަމަވެސް އެފޯމުގައިވާ މައްސަލައަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ). 04އެނެކްސް (ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ 

އް ނޫންކަމަށް ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް ހުރަސް އެޅޭވަރުގެ މައްސަލައެ

ނިންމަވައިފިނަމަ ފުރަތަމަ އިންޓަރވިއު އޮތް ތާރީޚަކާއި ގަޑިއެއް ފޯނުން އެމީހަކަށް 

 .އެންގޭނެއެވެ

މިއިންޓަރވިއު ކުރެވޭނީ . އިންޓަރވިއު ކުރާނީ ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓެވެ 2.2.5

 .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ) 05ނެކްސް އެ" (އިންޓަރވިއު ފޯރމް"



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   361 

 

. ހަދަންޖެހޭނެއެވެ) 06އެނެކްސް (އިންޓަރވިއު ނިމިގެން ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އިމްތިޙާނެއް  2.2.6

މިއިމްތިޙާނުގައި އާޢްމު މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލު، ހިސާބުގެ ސުވާލު އަދި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތާއި 

އިމްތިޙާން ނިމުމުން . ގަޑިއިރެވެ 01 އިމްތިޙާނުގެ ވަގުތަކީ. ގުޅޭ ސުވާލުތައް ހިމެނޭނެއެވެ

އިންޓަރވިއު އަދި އިމްތިޙާނުން . ފަހުން ޖަވާބެއް ދެވޭނެކަން އެންގުމަށްފަހު ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ

. ފާސްވާ މީހުންނަށް އެޕްލިކޭޝަންގެ ސްޓޭޓަސް ފަހުން އަންގާނެވާހަކަ އަންގަންވާނެއެވެ

އި އެކު އެމީހަކު ފާސްނުވާކަން ވަގުތުން އިމްތިޙާނުން ފާސް ނުވާނަމަ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ އާ

އަދި އިމްތިޙާނުން ފާސްނުވާތީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތް ކަން ލިޔުމުން  . އެންގޭނެއެވެ

އިމްތިޙާނުން ފާސްވެފަ ނަމަވެސް އިންޓަރވިއުއިން ފާސް ). 07އެނެކްސް (އެންގޭނެއެވެ 

ފާ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް ނުވާ މީހުންނަށް އިންޓަރވިއުއިން ފާސްނުވާތީ ވަޒީ

 ).08އެނެކްސް (ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެމީހަކަށް ވަގުތުން ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ 

އިންޓަރވިއު އިން ފާސް ވާ މީހުންގެ ޔޫރިން އެނޭލިސިސް ހެއްދުމަށްޓަކައި  އެމީހެއްގެ  2.2.7

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޔޫރީން އެނޭލިސިސް ޓެސްޓް ހެދުމަށް . ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ނެގޭނެއެވެ

ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާ މީހަކަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް 

 ).09އެނެކްސް (ބާޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން ވަޤުތުން ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ 

ޔޫރިން އެނޭލިސިސް ޓެސްޓު ހެއްދުމަށް އެމީހުންގެ ކުޑަކުމުދާ ތަކެތި ފޮރެންސިކް ސަޕޯރޓް  2.2.8

ޔޫރީން އެނޭލިސިސް ޓެސްޓް ހަދާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި . ޓްމަންޓާއި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެޑިޕާރ

މަސްތުވާ . ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ މަސްތަވާތަކެއްޗައް އެމީހަކު ޓެސްޓުކުރެވޭނެއެވެ

ތަކެތީގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ އެސާމްޕަލްއިން ދެވަނަ 

. ކަށް ކޮންފަމޭޓަރީ ޓެސްޓެއް ފޮރެންސިކް ސަޕޯރޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހަދަންޖެހޭނެއެވެފަހަރަ

ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން 

އަދި މިވަގުތު . ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޔުނިޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވޭނެއެވެ

ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން އެމީހަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ  ވަޒީފާ

ޔޫރީން އެނޭލިސިސް ޓެސްޓް ނިމުމަށް ފަހު ރިޕޯރޓް ހިއުމަން ރިސޯސް ). 10އެނެކްސް (

 .ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވާނެއެވެ

އަދާކުރުމަށް  މެޑިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަން ފޯމް ބެލުމަށްފަހު ޕޮލިސް އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާ 2.2.9

ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަން ނުދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ މެޑިކަލް އިން ފާސް ނުވުމުގެ 

ސަބަބުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް ލިޔުމުން އެމީހަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ 

 ). 11އެނެކްސް (

ކަމިޝަންޑް  02ރިން ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން ވަޒީފާއަށް ނެރުމުގެ ކު 2.2.10

އޮފިސަރުން އިންޓަވިއުކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް ނެރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން ވަޒީފާއަށް 

 .ނެރެވޭނެއެވެ
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ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ފުރިހަމަކޮށް ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް އެންގިފައިވާ މީހުން އެމީހުން  2.2.11

ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ  ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގައި މޯލްޑިވްސް

އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ . ދިންކަން އަންގާ ލިޔުން ތައްޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ

ވަޒީފާގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރިމީހެއްނަމަ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި 

ރަމުންދާ އޮފީހެއްގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްތޯ ބެލުމަށް ލިޔުމުން އެ މީހަކު ވަޒީފާ އަދާކު

އަދި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމުން ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް .  ތަނެއްގައި ދެންނެވޭނެއެވެ

ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްން ސަރވިސް 

އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް . ނަންބަރު  ދެވޭނެއެވެ

އުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އެނބުރި ޙާޟިރުވާއިރު އެކައުންޓް އަދި ހި. އެންގޭނެއެވެ

 .ނަންބަރު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ގެންނައުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ށް ޙާޟިރުވުމުން އެމީހުން  07:30ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ މީހުން  2.2.12

 .ވޭނެއެވެގައި ސޮއިކުރު) 12އެނެކްސް (ލައްވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ނެރެވޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ފުލުހުންގެ ހުވާކުރަންޖެހޭނެ  2.2.13

 .އެވެ

 . ކާރޑް ހަދައިދެވޭނެއެވެ. ޑީ.ވަޒީފާއަށް އަލަށް ނެރެވޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕޮލިސް އައި 2.2.14

ދުވަހުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން  03ފުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ނެރެވޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް  2.2.15

މިޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން އެ . ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގޭނެއެވެ

 .މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭނެއެވެ

ވަޒީފާއަށް އަލަށް ނެރެވޭ މުވައްޒަފުން ޙަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނޯޓަކާއި  2.2.16

 .ރެވޭނެއެވެއެކު އެމީހުން ޙަވާލުކު

ވަޒީފާއަށް އަލަށް ނެރެވޭ މުވައްޒަފުން ޑިޕާޓްމަންޓަކާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން  އެމީހަކަށް  2.2.17

ޔުނީފޯރމް އައިޓަމްތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން 

 . ހަމަޖައްސައިދޭނެ އެވެ
 

  ފުލުހުން ރިޓަޔަރ ކުރުން 2.3
  

ކުރުމުގައި ޢަމަލް ކުރަންޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ރިޓަޔަރމެންޓް ފުލުހުން ރިޓަޔަރ 

  .ޕްރޮސީޖަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 2.4
  

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލް ކުރަންޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

  .ހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމާއިބެ
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  އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން 2.5
 

ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލް ކުރަންޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

  .ސަރވިސްގެ ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ
 

 

 ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ސްޓާފް ރިކުއަރމެންޓް ހޯދުން 2.6
 

ހޯދައި ރިވިއުކުރުމަކީ   ކޮންމެ އަހަރަކު ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ސްޓާފް ރިކްއަރމަންޓް 2.6.1

  .މިޔުނިޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޔުނިޓަށް  2.6.2

ންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ސްޓާފް ރިކްއަރމަންޓް، ރިކުއެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ކޮ

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ހޯދުމަށްޓަކައި ނޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެނޯޓް ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް 

 . ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ

 .މިނޯޓްގެ މައިގަޑު މަޤްޞަދަކަށް ވާނީ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމެވެ 2.6.3

  

އެވަގުތެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި  2.6.3.1

  .ޖުމްލަ ޢަަދަދު

 .ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ ޢަަދަދު 2.6.3.2

 .ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަމްރީން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ  2.6.3.3

 .އިތުރަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން 2.6.3.4

  )އިދާރީ އޮނިގަނޑު ( .ސްޓްެރަކްޗަރޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  2.6.3.5
 

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ސްޓާފް ރިކުއަަރމަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބުމުން،  2.6.4

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރިކޯރޑް ސިސްޓަމެއްގައި ނުވަތަ ޝީޓެއްގައި ލިބިފައިވާ ހުރިހާ 

ންޓަށް މަޢުލޫމާތުތައް އެންޓަރކޮށްް ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަ

ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ) ށ(މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ޝީޓްގައި ނުކުތާ . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މިޝީޓްގައި މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓް ކުރަންވީ ޢަދަދު . މަޢުލޫމާތެއް ހުންނަށް ޖެހޭނެއެވެ

 .ނެއެވެކަނޑައަޅާ، ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އެޕްރޫވްކޮށް ސޮއިކުރަންވާ

ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އެޕްރޫވްކޮށް ސޮއިކުރެއްވުމުން ،    2.6.5

ކަނޑައެޅުއްވި ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރިސޯސް 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޔުނިޓަށް އެ މަޢުލޫމާތުދީ، ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް 

ޕްރޫވް ކުރެއްވި ޝީޓުގެ ކޮޕީއެއް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޔުނިޓަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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 ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ރިކްއެސްޓްލިބިފައިވަނީ ވަކި ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނުވަތަ ތަމްރީނެއް 2.6.6

ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި އެފަދަ 

ތިބިތޯބަލާ، ތިބިިނަމަ، އެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހެޑް އޮފް  މުވައްޒުފުން

 . ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އަރިހަށް ގެންދަންވާނެއެވެ

އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި، ރިކްއެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަން ނުވަތަ ތަމްރީން  2.6.7

ން ނެތް ޙާލަތެއްގައި، ރިކްއެސްޓްކުރި ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފު

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން އެ ދާއިރާއަށްް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި 

ތަޢުުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަަތު ހޯދައި ދިނުމަށް ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 .ޔުނިޓްގައި އެދެންޖެހޭނެއެވެ

ންޓްތަކުގެ ރިކުއާރމަންޓްގައިވާ ޢަަދަދަށް މުވައްޒަފުން އަބަދުވެސް ޑިޕާރޓްމަ 2.6.8

 .ހަމަޖައްސައިދެވޭތޯ ބެލުމަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ

  

 ކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުންޑިޕާރޓްމަންޓްތަ 2.7
 

 އަލަށް ވަޒީފާއަށް ރެކްރޫޓްކުރެވޭ މުވައްޒަފުން 2.7.1

  

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި  24މުވައްޒަފަކު ރެކްރޫޓްކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން  2.7.1.1

ހުންނަންޖެހޭނީ އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާނެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް 

  . ކަނޑައެޅިފައެވެ

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  2.7.1.2

  .އް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަ

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ހިއުމަންރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް    2.7.1.2.1

ންޓްތަކުގެ ޑިިޕާރޓްމަ. (ފޮނުވައިފައިވާ ސްޓާފް ރިކުއަރމެންޓަށް

 )ސްޓާފް ރިކުއަރމެންޓް މިބައިގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ

ދާން ބޭނުންވާ ދާއިރާ ކުރިޔަށް (މުވައްޒަފު ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާ  2.7.1.2.2
 )         ރޮނގު ނުވަތަ 

 ތަޢުލީމު ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ދާއިރާ 2.7.1.2.3

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި ހިއުމަން ރިސޯސް  2.7.1.3

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން އެމުވައްޒަފުން 

ޓަކުން ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ހަމަޖެހުނުކަން އެޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ނޯ

 . އަންގަންވާނެއެވެ
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ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ނޯޓް ފޮނުވާ ދުވަހު އެމުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައިވާ  2.7.1.4

ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް . ޑިޕާރޓްމަންޓަކާއި ޙަަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ

ހަމަޖައްސާ ދުވަހު އެޑިޕާރޓްމަންޓާއި ޙަަވާލުނުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއް 

މަ ކުރިން ފޮނުވި ނޯޓް ކެންސަލްކޮށް އަލުން ނޯޓް މެދުވެރިވެއްޖެނަ

މިގޮތަށް ނޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ މައިގަޑު ސަބަބަކީ ހިއުމަން . ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ

ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ރެކޯރޑްސްއާއި އެހެނިހެން ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ 

 .ރެކޯރޑްސް އެއްގޮތްކުރުމެވެ

މުވައްޒަފަކު އަލަށް މިސަރވިސްއަށް ރެކްރޫޓްކުރެވި އެމުވައްޒަފަކު ކަނޑައެޅޭ  2.7.1.5

ވަކި ޑިޕާރޓްމަންޓަކާއި ޙަަވާލުނުކުރާހާ ހިނދަކު އެމުވައްޒަފެއްގެ ޙާޟިރީ 

 . ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ފެއްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް، މުވައްޒަފުން ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ޙަވާލުކުރެވުމުން އެމުވައްޒަ 2.7.1.6

އަދި . ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން އަޕްޑޭޓްކުރަންވާނެއެވެ

 .އެނޯޓް ސްކޭންކޮށް ސިސްޓަމްއަށް އަޅަންޖެހޭނެއެވެ

ރެކޯރޑްސް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ފަހު ޑިޕާރޓްމަންޓަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމަށް  2.7.1.7

 .ފައިލެއްގައި ފައިލްކުރަންވާނެއެވެފޮނުވުނު ނޯޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

  

  މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުކުރުން 2.8

 ފަކު ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުކުރުންމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒައިދާރީ ނުވަތަ އަޚްްލާޤީ  2.8.1
 

މުވައްޒަފަކު ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުކުރެވޭނީ  ންލާޤީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެއިދާރީ ނުވަތަ އަޚްް 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާ އެމުވައްޒަފަކު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމެވުމުން ނުވަތަ 

އެފަދަ . އެމުވައްޒަފަކު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުމުންނެވެ އެތިކަލްސް ސްޓޭންޑާރޑްސް ކޮމާންޑުން

އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޑިޕާރޓްމަންޓް  މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން

އަދި ބަދަލުކުރުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް . ނިންމަވާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާއެވެ

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާ ނިންމަވައިފިނަމަ އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ބަދަލުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން  ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

  :މިގޮތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ. ކުރަންވާނެއެވެ

އިދާރީ ނުވަތަ އަޚްްލާޤީ މައްސަލައަކާ ހުރެ މުވައްޒަފަކު ޑިޕާރޓްމަންޓް   2.8.1.1

ގެ ވެރިޔާ ނިންމެވުމުން ބަދަލުކުރުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

އެބަދަލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ 

        ޑިޕާރޓްމަންޓަށާއި ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް 
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ނޯޓްގައި ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފު . (ނޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ

ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ރިޕޯރޓްކުރަންޖެހޭ ތާރީޚް ބަޔާންކުރެވިފައި  ހިއުމަން ރިސޯސް

  .)އޮންނަންވާނެވެ

ކުށެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އަޚްްލާޤީ މައްސަލައަކާ ހުރެ ޑިޕާރޓްމަންޓް  2.8.1.2

ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ރިޕޯރޓްކުރުމުން 

ހިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެމުވައްޒަފަކު 

އަދި ނޯޓުން މިބަދަލު . ވެރިޔާއަށް ރިޕޯރޓްކުރުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ

  .އަންގަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

އެމުވައްޒަފެއްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ، މުވައްޒަފުން ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ޙަަވާލުކުރެވުމުން 2.8.1.3

އަދި . ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން އަޕްޑޭޓްކުރަންވާނެއެވެހިއުމަން 

  .އެނޯޓް ސްކޭންކޮށް ސިސްޓަމަށް އަޅަންޖެހޭނެއެވެ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ފަހު،  2.8.1.4

ޑިޕާރޓްމަންޓަށް މުވައްޒަފު ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮނުވުނު ނޯޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

  . ންވާނެއެވެއިލްކުރަފައިލެއްގައި ފަ
 

  .ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންގެ ރިކްއެސްޓަށް މުވައްޒަފަކު ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުކުރުން 2.8.2

ވަކި މުވައްޒަފަކު ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެމުވައްޒަފަކު 

ރޓްމަންޓްގައި ލިޔުމަކުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާ، ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންނަށް

  . އެދެވިދާނެއެވެ

މިގޮތުން ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން ބަދަލުކުރުމަށް އެދިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ނޯޓް ހިއުމަން  2.8.2.1

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ، ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބުމުން

އެމުވައްޒަފަކާއި ބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރޮފައިލެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް 

. ފަހު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ންދާ މީހާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންގެ

  . ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިޢުތިރާޒެއް އޮއްތޯ ބަަލަންވާނެއެވެ

ކުރުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާއަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލު 2.8.2.2

އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ  ،ފެނިވަޑައިގެންފި ހިނދެއްގައި

އެވަގުތެއްގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ ނޯޓް، 

  .އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ
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ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  2.8.2.3

ގަޑިއިރުތެރޭ، އެމުވައްޒަފަކު ބަދަލުކުރުމަށް  24ރިޕޯރޓްކުރުމުން މަދުވެގެން 

. ރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާއަށް ރިޕޯރޓްކުރުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕާ

މިބަދަލު ގެނެވިއްޖެކަން އަންގަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  އަދި ނޯޓުން

މި ނޯޓާއިއެކު އެމުވަޒަފަކު އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތްކުރި . އަންގަންވާނެއެވެ

  .ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޕާރފޯމަންސް ރިޕޯރޓް ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ

ފެއްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް މުވައްޒަފުން ޑިޕާރޓްމަނޓްތަކާއި ޙަަވާލުކުރެވުމުން އެމުވައްޒަ 2.8.2.4

އަދި . ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން އަޕްޑޭޓްކުރަންވާނެއެވެ، 

  .އެނޯޓް ސްކޭންކޮށް ސިސްޓަމަށް އަޅަންޖެހޭނެއެވެ

ޒަފު ހަމަޖެއްސުމަށް ރެކޯރޑްސް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ފަހު، ޑިޕާރޓްމަންޓަށް މުވައް 2.8.2.5

 .ލެއްގައި ފައިލްކުރަންވާނެއެވެފޮނުވުނު ނޯޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައި

  

 އެދިގެން ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން 2.8.3

މިސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާނެ 

. ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެޔުނިޓް އަދި ސެކްޝަން ކަނޑަޅާނީ /ޑިޕާރޓްމަންޓް

ނަމަވެސް ޙަވާލުކުރެވޭ ޑިޕާރޓްމަންޓް ނޫން އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު 

އަހަރުދުވަހު  1އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭނީ، އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި މަދުވެގެން 

ގޮތުން އެފަދަ މުވައްޒަފަކު އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުވާން މި. މަސައްކަތްކުރުމުންނެވެ

  .ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުން އެފުރުޞަތައް އެދުމަށް ހިއުމަން  2.8.3.1

ޑިޕާރޓްމަންޓް "ވާ ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން މިކަމަށް ޙާއްސަ ކުރެވިފައި

. ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ " ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯރމް

  )ގައި 1ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުވާން އެދޭ ފޯރމް އެނެކްސް (

ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯރމް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  2.8.3.2

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން ފޯރމުގައި އެމުވައްޒަފަކު

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ . ތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެމަޢުލޫމާ

  .ފޯރމުތައް ބަލައި ނުގަންނާނެއެވެ

ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުވާން އެދޭ ފޯރމް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް  2.8.3.3

ޓްގެ ކޮމެންޓަކަށް ލިބުމުން ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަން

  .ވާނެއެވެހުށަހަޅަން
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ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި  2.8.3.4

  :މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ

މުވައްޒަފު ބަދަލުވަން އެދިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓާފް  2.8.3.4.1

 ޯ .ފުރުޞަތު ދެވިދާނެތ ށްރިކްއަރމަންޓްގައި މިފަދަ ބަދަލަކަ

އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ ތަމްރީންގެ ބޭނުން ބަދަލުވާ  2.8.3.4.2

 .ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ހިފިދާނެ މިންވަރު

ގައި އެވަގުތެއްގައި '' ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯރމް 2.8.3.4.3

މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ޑިޕާރޓްމަންޓް ވެރިޔާ އަދި ބަދަލުވުމަށް 

 .މަންޓްގެ ވެރިޔާގެ ކޮމެންޓްއެދޭ ޑިޕާރޓް
 

ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯރމް ހެޑް އޮފް ހިއުމަން  2.8.3.5

ހިއުމަން ރިސޯސް ، ޕްރޫވްކުރެއްވުމުން އެބަދަލެއްރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އެ

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން އަޕްޑޭޓްކުރުމަށްފަހު، މިކަން ލިޔުމުން އެމުވައްޒަފަކު 

މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށާއި ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ލިޔުމުގައި ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ . (ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

އުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ރިޕޯރޓްކުރަންޖެހޭ ތާރީޚް މުވައްޒަފު ހި

  .) ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެވެ

ދަލުވުމަށް އެދިފައިވާ މުވައްޒަފު، ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަ 2.8.3.6

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ރިޕޯރޓްކުރުމުން، މަދުވެގެން 

އިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ރިޕޯރޓްކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަކު ބަދަލުވުމަށް އެދިފަ

މި ލިޔުމާއިއެކު . އަދި މިކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ

އެމުވަޒަފަކު އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތްކުރި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޕާރފޯމަންސް 

  . ރިޕޯރޓް ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ
 

 ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން މުވައްޒަފުން ދޫކުރުން 2.9
 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި އޮފީސްތަކަށް ދޫކުރުމުގެ 

އިތުރުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބައިވެރިވާ މުބާރާތްތަކަށް މި ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީތަކުން ދޫކުރުމުގެ 

އަދި ޚާއްޞަކޮށް، . މްންޓް ޔުނިޓުންނެވެއެންމެހާކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްނަ

އޮޕަރޭޝަންތަކަށާއި އެކިއެކިޙާއްޞަ މަސައްކަތްތަކަށް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ޙަަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާއި ޕޮލިސް 

ބޭސިކް ޓްރޭނިންގ ކޯހައް މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމުގެ އެންމެހާކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަކީވެސް މި ޔުނިޓްގެ 

  :މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ. ވެޒިންމާއެކެ
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ބޭނުންވާ މުވައްޒަފެއްވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއް ޑިއުޓީތަކުން  ޑިއުޓީތަކުން ދޫކުރުމަށް 2.9.1

ން އެދި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ނޯޓަކުން ނުވަތަ ސިޓީއަކުން ވުދޫކޮށްދެއް

އެދޭއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ނޯޓުގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި  މި ގޮތައް. އެދެންވާނެއެވެ

  .ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

ޑިއުޓީތަކުން ދޫކޮށްދެއްވުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުގެ ސާރވިސް ނަންބަރު،  2.9.1.1

  .ރޭންކް އަދި ނަން

  .ޑިއުޓީތަކުން ދޫކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު 2.9.1.2

ވަކި ގަޑިތަކެއްގައިނަމަ ، އެ ( ދަތު ޑިއުޓީ ތަކުން ދޫކުރަން ބޭނުންވާ މުއް 2.9.1.3

  )ގަޑިތައް

ކުރަން އެދިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ނޯޓު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ޑިއުޓީތަކުން ދޫ 2.9.2

 ގެލިބުމުން، އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކާ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް

  .އަރިހަށް އެ ނޯޓް ގެންދަންވާނެ އެވެ

ކުރުމަށް ސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް، އެ މުވައްޒަފު ޑިއުޓީތަކުން ދޫހިއުމަން ރި 2.9.3

ނިންމަވައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފު ދޫކުރަން އެދިފައިވާ މުއްދަތަށް ދޫކުރުމަށް ނޯޓަކުން އެ 

  .މުވައްޒަފު އުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންގަންވާނެ އެވެ

ޙަވާލުކުރެވޭ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އެ މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީއާއި ޑިއުޓީ ތަކުން ދޫކުރެވޭ މުވައްޒަފު  2.9.4

އެހެނިހެން އެލަވަންސް ރިޕޯރޓްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އަންގައި އެ މުވައްޒަފު ޑިޕާރޓްމަންޓް 

މި ލިޔުމާއިއެކު އެމުވަޒަފަކު އެންމެ . އާއި ޙަަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ނޯޓުން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

  . ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޕާރފޯމަންސް ރިޕޯރޓް ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެފަހުން މަސައްކަތްކުރި 

ތަކުން ދޫކުރެވޭ މުވައްޒަފު ޙަަވާލުކުރެވޭ ނޯޓް، ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު، ހިއުމަން ޑިއުޓީ  2.9.5

  .ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް އަށް އަޅަންވާނެ އެވެ

ހޮވައި އެމުވައްޒަފުން ޓްރޭނިންގ އަށް ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގ ކޯހަށްް މުވައްޒަފުން  2.9.6

ންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި އެ މުވައްޒަފުން ދިއުމުގެ ކުރިން ހަމަޖައްސަ

. ޕޮލިސް އެކަޑަމީއާއި ޙަަވާލުކުރުމަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ

  :މިގޮތުން ހުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ

ންޓަށް އަށް ހޮވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަޓްރޭނިންގ 2.9.6.1

  ބަދަލުކުރުމަށް ނޯޓް ފޮނުވުން

ޓްރޭނިންގއަށް ހޮވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް  2.9.6.2

އަޕްޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި، ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުކުރެވުނު ނޯޓް، ހިއުމަން ރިސޯސް 

  .ށްފަހު އެޅުންމެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމަށް ސްކޭންކުރުމަ
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މުވައްޒަފުންގެ ކޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް  ޓްރޭނިންގއަށް ހޮވިފައިވާ 2.9.6.3

  .ފުރިހަމަކުރުމާއި ކިޓްލިސްޓް ހަމަކުރުން

ޓްރޭނިންގއަށް ހޮވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމް އައިޓަމްސް ހަމަކުރުމާއި  2.9.6.4

  .ވެކްސިންޖެހުން

ޓް ޑަމީއާއި ޙަަވާލުކޮށް ނޯޓްރޭނިންގއަށް ހޮވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ޕޮލިސް އެކަ 2.9.6.5

  .ފޮނުވުން

ޓްރޭނިންގއަށް ހޮވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ހިއުމަން ރިސޯސް  2.9.6.6

 .މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްއިން އަޕްޑޭޓްކުރުން
 

 ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަޕްޑޭޓްކުރުން 2.10
 

އަޕްޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި އެ މުވައްޒަފުގެ ރިކޯޑްފައިލުގައި ހިއުމަންރިސޯސް މޭނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް 

ދުވަހުގެ  3ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހުންފެށިގެން 

ން މިގޮތުން ސްކޭންކުރެވޭތަކެތި ސްކޭންކޮށްނިމުމު. ތެރޭގައި ސްކޭންކުރުމަށްފަހު ސިސްޓަމަށް އަޅަންޖެހޭނެއެވެ

ގަނޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތު އްޑު ޖެހުމަށްފަހު އެތަގަނއްތުގައި ސްކޭންކުރެވުނުކަމުގެ ތައެ ލިޔުމެއްގެ ފަހަ

  :ކަކީސިސްޓަމް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިއުންތަ) 2–އެނެކްސް. (ކުރަންޖެހޭނެއެވެފުރިހަމަ

ޖެހޭ ހަށް ސިސްޓަމަށް އަޅަންމި ފޯމަކީ ދުވަހުން ދުވަ(އާއިލާ ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފޯމް  2.10.1
  .)ފޯމެކެވެ

  )ކާރޑް.ޑީ.އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ، އައި(ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު  2.10.2
  )ކައިވެނި ސެޓްފިކެޓް ، ވަރި ސެޓްފިކެޓް(ޒަވާޖީ ޙާލަތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު  2.10.3
  )ކޯސް ސެޓްފިކެޓް، ކޯސް ރިޕޯރޓް، ކޯސް އިޤްރާރު(ކޯސް ތަކާއިބެހޭ ލިޔެކިއުން  2.10.4
   .ޔާންވަޒީފާ ބަ 2.10.5
  .ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް ފޯމް 2.10.6
 ނަޞޭޙަތް ، އިންޒާރު ، ބަޔާން، އެތިކަލް (ކުށުގެ ރިކޯޑާއި ބެހޭ ލިޔެކިއުން  2.10.7

  )ސްޓޭޑަރޑްސް ކޮމާންޑް ނުވަތަ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ލިޔުން
  )ކުލަ ، މެޑެލް(އެވާރޑްސް ސެޓްފިކެޓް  2.10.8
ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުކުރެވޭ  ސިޓީ ،( ޑިޕާރޓްމަންޓް ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ ލިޔެކިއުން  2.10.9

  )ނޯޓް
  .ކުރެވޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތުގެ ފޯމް 2.10.10
  .ބައިވެރިވާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް 2.10.11
  )ކާރޑް ، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭ ލިޔެކިއުން.ޑީ.އައި(އެހެނިހެން ލިޔެކިއުން  2.10.12
  .އަހަރުތެރޭ ކުރެވޭ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް 2.10.13
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  ޑިސިޕްލިން އެންޑް ވެލްފެއަރ ޔުނިޓް .3
  

  ތަޢާރަފް
ޑިސިޕްލިން އެންޑް ވެލްފެއަރ ޔުނިޓަކީ ހިއުމަންރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް 

މު މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޢާންޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފުލުހުންނާއި 

  . މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޑިސިޕްލިންކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓެވެ

  މަޤްޞަދު
ގެ ވެލްފެއަރ މިޔުނިޓްގެ މަޤްޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ކުލަ އާއި މެޑެލް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެކިއެކި އަޚްލާޤީ މައްސަލަތައްޖެހޭ ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް އިންޓާރނަލް އެފެއާޒް 

އިންޓަރނަލް އެފެއާޒުން ނިންމަވާ ގޮތެއްގެމަތިން މުވައްޒަފުންނާމެދު ، ނުވައިގެން ގޮތެއްނިންމުމާއިޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮ

ޢަމަލުކުރުމާއި، އެކިއެކި އިދާރީ މައްސަލަތައްޖެހޭ ފުލުހުންނާމެދު ހިއުމަންރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން އަޅަންޖެހޭ 

  . ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ

  
  މަސައްކަތްތައްލްފެއަރ ޔުނިޓްގެ ވެ ސްޓާފް

  
  .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކިއެކި އެލަވަންސްތަކުގެ މަސައްކަތް 3.1

  
 

  ފެރީ އެލަވަންސް 3.1.1
 

  .ފެރީ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

ހޯދުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ފެރީ އެލަވަންސް  3.1.1.1

މިފޯމްގެ ނަމޫނާ . (އިންނެވެ" ފެރީ އެލަވަންސް އަށް އެދޭ ފޯމް"ހުށަހަޅަންވާނީ 

  )އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ފެރީ އެލަވަންސް އަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހިއުމަންރިސޯރސް  3.1.1.2

ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ /ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާއިރު ފޯމާއެކު ހުޅުމާލެ

މާލޭމުނިސިޕަލްޓީން ދޫކުރާ ލިޔުމުގެކޮޕީއެއް ، އަންގައިދޭ މީހެއްކަން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ފެރީ އެލަވަންސް "މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމު ހުށަހެޅުމުން  3.1.1.3

ހިއުމަންރިސޯރސް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެރީ އެލަވަންސް ފޯރމް ގައި  

ޓުން ކަނޑައަޅާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަންރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަން

ޖަހާ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޕޭރޯލް ޔުނިޓަށް  ޚްބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވާ ތާރީ
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މިހާރު ފެރީ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަވަމުން ގެންދަވަނީ ފެރީ . ފޮނުވާނީއެވެ

ފެރީ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަވާ ފޯރމްގެ ނަމޫނާ . ( އެލަވަންސް ފޯރމް ގައެވެ

                                                 )              އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ކޮޕީއެއް އެމުވައްޒަފެއްގެ ޕާރސަނަލް   ފޯރމްގެޕޭރޯލް ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ  3.1.1.4

އަދި މައުލޫމާތަށްޓަކައި ކޮމްޕިއުޓަރަށް އެންޓަރ . ރެކޯޑްފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ

ކޮށްފައި މި ލިއުންތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ފައިލް ކުރަން 

  .ވާނެއެވެ

މަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ފެރީ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައި ދެވެނީ ފެރީ އެލަވަންސް ހޯދު :ނޯޓް

  . ން ފެށިގެންނެވެޚުޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޯރމް ހުށަހަޅާ ތާރީ

  ހައުސިންގ އެލަވަންސް 3.1.2

  .ހައުސިންގ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހައުސިންގ އެލަވަންސް ހޯދުމަށް  3.1.2.1

މި . (އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ހައުސިންގ އެލަވަންސް އަށް އެދޭ ފޯމް އިން ނެވެ

  ) ފޯމުގެ ނަމޫނާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

އެންމެފަހުން  ،އުޅޭތަނުގެ އެގްރިމެންޓާއި ކުއްޔަށް ،ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ފޯމާއެކު 3.1.2.2

  .ސާދެއްކި ރަސީދު ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެފައި

ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް މައުލޫމާތަށްޓަކައި  މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ 3.1.2.3

  . މްތައް ފުރިހަމަކުރާނީއެވެކޮމްޕިއުޓަރަށް އެންޓަރކޮށް ފޯ

ލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ސްޓާފް ވެލްފެއަރ ބޯރޑަށް ޢުުމަ 3.1.2.4

  . ވައްދާނީއެވެ

ޑަށް ވެއްދޭ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސްލިބޭ ބޯ 3.1.2.5

. ދަދަށް މީހުން ޝޯޓްއައުޓް ކުރާނީއެވެޢަަފަރާތްތައްބެލުމަށްފަހު ކޯޓާ ލިބިފައިވާ

އަދި ޝޯޓްއައުޓް ކުރެވުނު މީހުންގެ މެދުގައި ސްޓާފް ވެލްފެއަރ ބޯޑުން 

  . ފުން ކަނޑައަޅާނީއެވެއިންޓަވިއުކުރުމަށްފަހު އިންޓަވިއުއިން ފާސްވާ މުވައްޒަ

އެގޮތުން ހައުސިންގ އެލަވަންސް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ޗިޓް ހެދުމަށްފަހު  3.1.2.6

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ބޭފުޅަކު ސޮއި ކުރުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުގެ 

އަދި އެލަވަންސް ހަމަޖެހޭ . މަޢުލޫމާތު ޕޭރޯލް ޔުނިޓަށް ފޮނުވާނީއެވެ
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ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ނޯޓިސް ބޯރޑަށް އެރުވުމަށްފަހު ހަމަޖެހޭ މުވައްޒަފުން 

  . މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް އެކަން އަންގާނީއެވެ

ހައުސިންގ އެލަވަންސް ހަމަޖެހޭ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް ކުލިދެއްކި  3.1.2.7

  .ށަހަޅަން ވާނެއެވެރަސީދު ޕޭރޯލް ޔުނިޓަށް ހު

ހައުސިންގ އެލަވަންސް ހަމަޖެހޭ މުވައްޒަފުން އެގްރީމެންޓް ބަދަލްވެއްޖެނަމަ  3.1.2.8

 .ބަދަލްވި އެގްރީމެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

     

  ންސްމެޑިކަލް އެލަވަ 3.1.3

  .ގޮތުގެމަތިންނެވެމެޑިކަލް އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތަކުގައި  3.1.3.1

އެހީހޯދުމަށް އެދި ސްޓާފް ވެލްފެއަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ޕޮލިސް މެޑިކަލްސް 

  .ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެ 03މި "  ސީ" "ބީ"، " އޭ"އިން ދޫކުރާ 

އޭ ބީ ސީ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޕޮލިސް މެޑިކަލްސްއަށް ހުށަހެޅުމުން  3.1.3.2

ޕޮލިސް މެޑިކަލްސްއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

  .  ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވާނެއެވެ ނޯޓަކާއިއެކުފޯމުތައް 

މުން އެމުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ފޯމުތައް ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބު 3.1.3.3

އެހީއެއް ކުރިން ދެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށްފަހު އެމީހަކު ހުށަހެޅި 

  .ފޯމުތައް ސްލިޕްއަކާ އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވައެވެ

 އެ ނޯޓްފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހިއުމަންރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  3.1.3.4

އަހަރު ތެރޭގައި ހާޟިރު ނުވާ  03އްގެ، ފާއިތުވި ފޮނުވުމުން އެމީހެ

ދުވަސްތައް، ސަލާމް،ގަޑި އަދި ކުށުގެ ރެކޯރޑް މި ކަންތައްތަކަށް 

  . ބަލަންވާނެއެވެ

އަރ ބޯރޑުގެ މިކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ސްލިޕެއް ހަދާ، ސްޓާފް ވެލްފެ 3.1.3.5

  . ބޯޑަށް ވައްދާނީއެވެ، ބައްދަލުވުން ބާއްވައި

ރ ބޯރޑުން އެހީ ދެއްވަން ނިންމަވައިފިނަމަ އެލިއުންތައް ސްޓާފް ވެލްފެއަ 3.1.3.6

  . ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވާނީއެވެ

އެހީއަށް އެދި ސްޓާފް ވެލްފެއަރ ބޯރޑަށް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް، އެމީހަކާމެދު  3.1.3.7

އެގޮތުން އެހީ ހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް . ނިންމެވި ގޮތެއް އަންގަންވާނެއެވެ

  . ދޭން ވާނެއެވެލިއުމުން ޖަވާބު
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އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ސްލިޕްގެ ކޮޕީ ހިއުމަން ރިސޯސް  3.1.3.8

  . ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ފައިލްކޮށް ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ

ސްޓާފް ވެލްފެއަރ ބޯރޑަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި  3.1.3.9

މަލްކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި މެދު ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ސްޓާފް ޢަައަދި އެއާމެދު 

 .މަށްފަހު ފައިލްކުރެވޭނެއެވެވުުވެލފެއަރ ބޯރޑްގެ ޗެއަރމަން ލައްވާ ސޮއިކުރު

   
  ފޯން އެލަވަންސް 3.1.4

 .ފޯން އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ  

ފޯން އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  3.1.4.1

ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ "  އެން.ޕީ.ވީ.އެމް"މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

  .މުވައްޒަފުންނަށެވެ

ފޯން އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ފޯން އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަން  3.1.4.2

، ފުންގެ ވަޒީފާބަޔާނަށް ބަލާޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ހުށަހަޅާ މުވައްޒަ

 . އެމުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކެޓަގަރީއަކަށެވެ

ފޯން އެލަވަންސް ލިބެމުން އަންނަ މުވައްޒަފަކު އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް  3.1.4.3

ބަދަލުވުންފަދަ ކަމެއް ދިމާވެގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން 

މަސައްކަތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ދެން އެމީހަކަށް ފޯން އެމީހަކު ކުރަމުން އައި 

ސް ދެވޭ ސް ދެވޭނީ އަލުން ވަޒިފާބަޔާން ހުށަހަޅައި ފޯން އެލަވަންއެލަވަން

އެމީހަކަށް ލިބެމުން އައި ފޯން އެލަވަންސް ގެ . ކެޓަގަރީއަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ

 . ކެޓަގަރީއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ

އަންނަ މުވައްޒަފަކު އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ފޯން އެލަވަންސް ލިބެމުން  3.1.4.4

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަދަލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން 

ހިއުމަން މައުލޫމާތަށްޓަކައި އެކަން ވަކިވެއްޖެނަމަ ވަކިވިދުވަހުން ފެށިގެން 

 .ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ނޯޓަކުން  އަންގަން ވާނެވެ

އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުވުމާ  ފަކުވަންސް ލިބެމުން އައި މުވައްޒަފޯން އެލަ 3.1.4.5

ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޯހަކަށް  ދޫކުރެވިއްޖެ ނަމަ ފޯން އެލަވަންސް ހިއުމަން 

އުނިކުރެވޭ ފޯން އެލަވަންސް . ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ނުވަތަ  އަލުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ

 .  ކޯހުން އެބުރި އައިސް މަސައްކަތް ކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ނޯޓު ފޮނުވުމުންނެވެ
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ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ފޯން އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  3.1.4.6

އެންގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންނުކުރާ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތަކަށް .ޕީ.ވީ.ފަރާތަކީ އެމް

 .ންސް ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެފޯން އެލަވަ

  

 މަތް ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާގޮތްއެން ގެ ޚިދު.ޕީ.ވީ.އެމް 3.1.5
    

ފޯމް  03ތިރީގައި ދެންނެވިފައިމިވާ ، އެންގެ ޚިދުމަތް ހޯދަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން.ޕީ.ވީ.އެމް                  

  .ފުރިހަމަަކުރަންވާނެއެވެ
 
 ފޯމް .ވަތަނިއްޔާ އެޕްލިކޭޝަން -1
 .ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް ފޯމް -2
 .އެން ޕެކޭޖްގައި ހިމަނާ، ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދިނުން އެދި ފުރާ ފޯމް.ޕީ.ވީ.އެމް -3

 

މިފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅަފޯމުތައް ވެލްފެއަރ  3.1.5.1

އެންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯރޑް .ޕީ.ވީ.ޔުނިޓަށް ލިބުމުން އެމް

ހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯލްޑަރއަށް އެންޓަރ ބެލެ

 .ކުރެވޭނެއެވެ

 .އެންގެ ލިސްޓަށް އެންޓަރކުރެވޭނެއެވެ.ޕީ.ވީ.މިމައުލޫމާތުތައް އެމް 3.1.5.2

އެންގެ .ޕީ.ވީ.އެމް ކޮޕީކުރުމަށްފަހުލިސްޓަށް އެންޓަރކުރެވޭ މައުލޫމާތުތައް  3.1.5.3

އަދި . ންޓަރ ކުރެވޭނެއެވެޝޯރޓް ކޯރޑު އެޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޝީޓަށް އެ

އެން ޕެކޭޖްގައި .ޕީ.ވީ.އެޝީޓަށް އެންޓަރ ކުރުމުން ދެވޭ ޝޯރޓް ކޯރޑް އެމް

ހިމަނާ އަދި ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދިނުން އެދި ފުރާ ފޯމަށް އެންޓަރ 

 .ކުރެވޭނެއެވެ

ފޯމްގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭބައި  03މި  3.1.5.4

ކާރޑްގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ .ޑީ.މަށްފަހު ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އައިފުރިހަމަކުރު

 .އާއެކު ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ
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 މަލްކުރަންވީގޮތްޢަަފޯން އެލަވަންސް ހަމަޖައްސުމަށްޓަކައި  3.1.6
 

އެންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ވަތަނިއްޔާއަށް ފޯމް ފޮނުވުމަށްފަހު ފޯން އެލަވަންސް .ޕީ.ވީ.އެމް
 : ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 

 

ކަޑައެޅިފައިވާ ޖަމާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސިމްއަށް  ޕޯސްޓް ޕެއިޑް 3.1.6.1

އަދި . ދެންނެވޭނެއެވެ ގައިވަތަނިއްޔާ ދެއްވުމަށްދަދަށް ލާރިޖަމާކޮށްޢަަ

ލާރިޖަމާކޮށްދިނުމަށްފަހު ކޮންމެ މަހަކުވެސް ވަތަނިއްޔާ އިން ފައިސާއާއި މެދު 

މަލްކުރެއްވި ގޮތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޢަަ

 .ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

   
ދަދަށް ޢަައެޅިފައިވާ ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެމުވައްޒަފަކަށް ކަޑަ ޕްރީ ޕެއިޑް 3.1.6.2

ފައިސާ ސިމަށް ޖަމާކޮށްދޭނީ . އާރުންނެވެ.ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭނީ އެޗް

 އަށްްމަލުކުރުމަށްޓަކައި މިސަރވިސްޢަަމިގޮތަށް . ރިކޮށެވެމެދުވެ" ރާސްޓަސް"

 .  ޕެކޭޖް ނެގޭނެއެވެ" ރާސްޓަސް"ވަތަނިއްޔާއިން 

  

 މަލުކުރަންވީގޮތްޢަަދުމަތް މެދުކަނޑާލަން ބޭނުންނަމަ ޚިިއެންގެ .ޕީ.ވީ.އެމް 3.1.7

 
އެން ކެންސަލޭޝަން ފޯރމް ފުރުމަށްފަހު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް .ޕީ.ވީ.އެމް        

ހުށަހެޅުމުން އެޑިޕާރޓްމަންޓުން ފޯރމްގައި ސޮއިކުރުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމުން 

އެފޯރމް . ޖެހުމަށްފަހު އެމުވައްޒަފަކާ އެފޯރމް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެޑު ނމިސަރވިސްގެ ތައްގަ

 .ވަތަނިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެމުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެކެވެ

 
އެންގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާ މުވައްޒަފަކީ ފޯން އެލަވަންސް ލިބެމުންދާ .ޕީ.ވީ.އެމް        

މެދުކަނޑާލާ ދުވަހުން ފެށިގެން ފޯން އެލަވަންސް  އެން. ޕީ.ވީ.މްއެމުވައްޒަފެއްނަމަ އެމުވައްޒަފެއްގެ 

 .ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ

  
އެންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު އިތުރުސިމެއް ނަގަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ .ޕީ.ވީ.އެމް 3.1.8

 މަލްކުރަންވީގޮތްޢަ
 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ވަތަނިއްޔާ ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް ފޯރމް ފިޔަވައި ދެން ހުންނަ ވަތަނިއްޔާ 

މްގައި ފުރުމަށްފަހު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ފޯ
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އެފޯރމް . ވާލުކުރެވޭނެއެވެޙަަމް އެމުވައްޒަފަކާ ފޯސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމުން 

  .ލަ ޒިންމާއެކެވެވަތަނިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެމުވައްޒަފެއްގެ އަމިއް

  

  .ސިމެވެ 03ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން  :ނޯޓް

  

  .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ލީވް އެންޑް ޑިސިޕްލިންގެ މަސައްކަތް 3.2
  ޗުއްޓީ ދިނުން 3.2.1

 .ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި

ހޯދުމަށް އެދި  ޗުއްޓީމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން  3.2.1.1

މިފޯމްގެ ނަމޫނާ އެޓޭޗް (. އިންނެވެ" އަށް އެދޭ ފޯމް ޗުއްޓީ"ހުށަހަޅަންވާނީ 

  )ކުރެވިފައި

އެކުއްޖަކު މަސައްކަތްކުރާ  އަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޗުއްޓީ 3.2.1.2

ހިއުމަންރިސޯރސް އަށް ބެލުމަށްފަހު ޑިޕާރޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ޗުއްޓީ ކޯޓަށް

 .ހުށަހެޅުންޑިޕާރޓްމަންޓަށް 

މުވައްޒަފަކު ބަލިވެގެން އެމަޖެންސީކޮށް ޗުއްޓީއަށް ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި  3.2.1.3

                                                          .ޗުއްޓީ ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމާއިއެކު ހުށަހެޅުން

ޗުއްޓީ ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ފޯމްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  3.2.1.4

 .ފޯމް ހުށަހެޅުން

ދުވަސް ކުރިން ފޯމް ހިއުމަން ރިސޯސް  5ޗުއްޓީއަށް ދާން ބޭނުންވާ ޑޭޓްގެ  3.2.1.5

                                                           .ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުން

ޗުއްޓީ ފޯމް ހުށަހެޅުމުން ޗުއްޓީ ޗިޓް ހެދުމަށްފަހު ހަމަޖެހިފައިވާ ޗުއްޓީގެ ޗިޓް  3.2.1.6

ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވުމުން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ޗުއްޓީއަށް އެދޭ 

 .މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖެހިފައިވާކަން އެންގުމުން ޗުއްޓީއަށް ދިއުން

ގެ ރެކޯޓް ފައިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ޗުއްޓީ ޗިޓް ހެދުމަށްފަހު މުވައްޒަފު 3.2.1.7

      .ލިޔެކިއުންތައް ސްކޭން ކުރުން
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   ޑިސިޕްލިން މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް 3.2.2

  .ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ ނީޢަމަލުކުރާ ޑިސިޕްލިން މައްސަލަތަކުގައި

މުވައްޒަފުން ޑިސިޕްލިން މައްސަލަ ޖެހުމުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  3.2.2.1

  .ހުށަހެޅުން

މައްސަލަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމުން މައްސަލައިގެ ކޭސް  3.2.2.2

ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު އެތިކަލް ސްޓެންޑާރޑްސް ކޮމާންޑަށް މައްސަލަ ތަޙްޤީގް 

 .ކުރުމަށް ފޮނުވުން

ލަ އެތިކަލް ސްޓެންޑާރޑްސް ކޮމާންޑަށް ފޮނުވުމަށްފަހު މައްސަލައި ގުޅޭ މައްސަ 3.2.2.3

ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއް މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑްފައިލުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ 

                                                 .ބައިގާ ފާހަގަ ކުރުމަށްފަހު ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ސްކޭންކުރުން

މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލެއް ތަޙްޤީގް ކުރަމުން ދާނަމަ އެމުވައްޒަފަކު  3.2.2.4

 .މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ

ދުވަސް ކުރިން ފޯމް ހިއުމަން ރިސޯސް  5ޗުއްޓީއަށް ދާން ބޭނުންވާ ޑޭޓްގެ  3.2.2.5

                                                               .ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުން

މައްސަލަ ތަޙްޤީގް ކުރުމަށްފަހު މައްސަލާގައި ނިމުނުގޮތް އެތިކަލް  3.2.2.6

ސްޓެންޑާރޑްސް ކޮމާންޑުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އެންގުމުން 

 .މައްސަލާގައި އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ

ރެކޯރޑް ފައިލަށް ހިމެނުމަށްފަހު ނިމުނު ގޮތުގެ މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ކުއްޖާގެ  3.2.2.7

 .ލިޔެކިއުތައް ސްކޭންކުރުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  3.2.2.8

  .އެންގުން

  ޕެންޝަންގެ މަސައްކަތް 3.3
    
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް ޕެންޝަން ލިބޭނަމަ ޢަމަލު ކުރާނީ ތިރީގައިވާ     

  . ގޮތުގެމަތިންނެވެ
  

 ހިއުމަންރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  3.3.1

ބަލައިގެން، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އަދި ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޢާއްމު މުވައްޒަފުންގެ 

 ހަމަވާއަހަރު  40އަހަރު ނުވަތަ  20ތެރޭގައި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރާތާ 

 . މުވައްޒަފުން ތިބިތޯބަލަން ވާނެއެވެ
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ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އަދި ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޢާއްމު މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި  3.3.2

އަހަރު ހަމަވުމުން، ޕެންޝަން   40އަހަރު ނުވަތަ  20ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރާތާ 

ދެއްވި ޗިޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އެއިރެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އެންމެ އިސްވެރިއަކު ލައްވާ ސޮއިކުރުމަށްފަހު، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަދި އެމުވައްޒަފަކަށް ޗިޓްގެ އަސްލު 

  .ނުވަންވާނެއެވެފޮ

ންޝަން ދެއްވި ޗިޓްގެ ކޮޕީއެއް އެމީހެއްގެ ޕާރސަނަލް ރެކޯރޑް ފައިލަށް ޕެ 3.3.3

 .އަޅަންވާނެއެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ޕެންޝަން ފައިސާ ހަމަޖެހުނު  3.3.4

 . ނުވާނެއެވެކަމުގެ ކާޑަކާއި މަޢުލޫމާތު ފޯމްއެއް އެމުވައްޒަފަކަށް މިސަރވިސްއަށް ފޮ

ކާޑާއި މަޢުލޫމާތު ފޯމް މިސަރވިސްއަށް ލިބުމުން އެމުވައްޒަފަކަށް  3.3.5

އަދި މަޢުލޫމާތު ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް . ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  . ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމަކީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ

    
 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑާބެހޭ މަސައްކަތް 3.4

  
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށްޓަކައި     

  .ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

  

  

  
  ޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް ހުށަހެޅުންމަ 3.5

 

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން މަޤާމުގެކުރިއެރުން ދިނުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވެގެން ޕްރޮމޯޝަން  3.5.1

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް "ބޯރޑަށް ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

 . ފޯމް އިންނެވެ" ހުށަހަޅާ

 .  މަކުންނެވެމަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވަކި ފޯ 3.5.2

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމުން  3.5.3

 . އެމުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީީ ފުލުހުންގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠު  3.5.4

ފޮތުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ޝަރުޠު 

 . ފުރިހަމަވުމުންނެވެ

 ޑިިޕާރޓްމަންޓްތަކުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ފޮނުވަން 3.5.6

ވާނީ، ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ނަން ލިސްޓެއް އެޓޭޗްކޮށް ކަވަރިންގ 

  . ނޯޓަކާއެކުގައެވެ

  
  :މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ލިބުމުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 3.6

  
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ފޯމުތައް ލިބުމުން، ފޯމުތައް  3.6.1

ލިބޭ ތާރީޚް ތަރުތީބުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އެންޓަރކޮށް، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް 

 . ހުށަހަޅާގޮތުގެ ރެކޯރޑް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ވަކިން ޗެކްލިސްޓެއް  ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ޕްރޮމޯޝަން ރެކަމެންޑޭޝަން ފޯމަކަށް 3.6.2

 . ތައްޔާރުކޮށް ފޯމާ އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ޕާރސަނަލް ރެކޯރޑް ފައިލްތައް  3.6.3

، ވޭތޯ ބަލާބަލާ، އެމީހުންގެ ފައިލްތަކުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް

  . އެމަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކުރަން ވާނެއެވެ ނުވާނަމަ
  

  ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު ބޭއްވުން 3.7
  

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ޕްރޮމޯޝަން ފޯމް ލިބޭ ވަރަކުން  3.7.1

 . ބާއްވަން ވާނެއެވެ

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ވައްދާނީ،  3.7.2

 . ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚް ތަރުތީބުންނެވެ

ބޯޑަށް ވެއްދޭ ފޯމުތަކާމެދު މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާ ގޮތްނިންމެވުމުން އެފޯމުތައް  3.7.3

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފޯމެއް ޗެކްކޮށް، އެއްވެސް މައްސަލައެއް 

      .ންގޮސް އަލުން ގޮތްނިންމަންވާނެއެވެބޯޑަށް ގެ

އެދުވަހަކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމަވާ ފޯމުތައް ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް  3.7.4

 .މުވައްޒަފުންގެ ނަންތައް ޝީޓަކަށް އެންޓަރ ކުރަންވާނެއެވެމައްސަލައެއްނެތްް 
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ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކިގޮތްގޮތުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން   3.7.5

ދެއްވަން ނުފެންނަ ކަމަށް ބޯޑުން ނިންމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ސަބަބާއެކު 

  . ފޮނުވަންވާނެއެވެހެޑަށް  ގެއެމީހެއްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް

  
  :ލުކުރާނެގޮތްޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ހަމަޖެހުމުން އަމަ 3.8

  
 ކަމަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމަވާ ދިނުމަށް ފެންނަމަޤާމުގެ ކުރިއެރުން   3.8.1

އެއިރެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، 

 .ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އެންމެ އިސްވެރިއަކު ލައްވާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

އެއިރެއްގައި މޯލްޑިވްސް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުނުކަން އަންގާ ލިއުން ތައްޔާރުކޮށް،   3.8.2

ޕޮލިސް ސަރވިސް ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އެންމެ އިސްވެރިއަކު ލައްވާ 

ސޮއިކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމީއްޔާތެއް 

އަދި މި ލިއުމުގެ ކޮޕީއެއް އެމީހެއްގެ ޕާރސަނަލް ރެކޯރޑް  .ބާއްވަންވާނެއެވެ

 . އަޅަންވާނެއެވެފައިލަށް 

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބޭ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ނޯޓިސްބޯޑަށް އެރުވުމަށްޓަކާ  3.8.3

ދެންނެވުން ތައްޔާރުކޮށް ނޯޓިސްބޯޑަށް އެރުވުން އަދި ދެންނެވުމުގެ ކޮޕީ ހުރިހާ 

 . ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

  
  :ތްޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ޢަމަލުކުރާނެގޮ 3.9

 

ކުލަ ނުވަތަ "ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް އެދި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ހުށަހަޅާނީ  3.9.1

 .   އިންނެވެ" މެޑެލި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

 . ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާނީ ކޮންމެ ކުލައަކަށް ވަކި ފޯމެކެވެ  3.9.2

ން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ޝަރަފުގެ ނިޝާ 3.9.3

ހުށަހަޅަންވާނީ ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން 

 .  ލިސްޓަކާއެކު ކަވަރިންގ ނޯޓަކާ އެކުގައެވެ

ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚް ތަރުތީބުން  3.9.4

  . ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ވައްދާ ގޮތްނިންމަން ވާނެއެވެ
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ބާއްވާނީ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން  ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށްޓަކާވެސް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް 3.9.5
  . ދިނުމަށްޓަކައި މީޓިންގ ބާއްވާ އުޞޫލުންނެވެ

  
ތަކުގެ ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމާ ފަރާތް 3.9.6

ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެއިރެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ހިންގެވުމާއި 
  .ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އެންމެ އިސްވެރިއަކު ލައްވާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

  
ސް ސަރވިސް ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އެންމެ އިރެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލި 3.9.7

ކުރެއްވުމުން ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ  އިސްވެރިއަކު ލައްވާ ސޮއި
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޔުނިފޯމު ސެކްޝަނަށް ގެ ލިސްޓް ނޯޓަކާއެކު ލޮޖިސްޓިކް މީހުން

އިވާ ކުލަކޮޅުތައް ތައްޔާރު ފޮނުވައިގެން ލިސްޓްގައިވާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަ
  . ކުރާނީއެވެ

  
ކުލަކޮޅުތައް ތައްޔާރުކުރަން ފޮނުވުމާއެކު، ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  3.9.8

  . ކުރަންވާނެއެވެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި ސެޓްފިކެޓް ތައްޔާރު 
  

މުން ޝަރަފުގެ ނިޝާން ކުލަކޮޅުތައް ތައްޔާރުވުމުން އަދި ސެޓްފިކެޓް ތައްޔާރުވު 3.9.10
  .  ދިނުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ

  
ޝަރަފުގެ ނިޝާން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް އެމީހެއްގެ  3.9.11

  . ޕާރސަނަލް ރެކޯރޑް ފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ

  
މި . އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުންޝަރަފުގެ ނިޝާން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯރޑް  3.9.12

ރެކޯރޑް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ލިބޭ ފަރާތުގެ ސަރވިސް ނަންބަރު، 
ކުލަ ، ރެކޯރޑް ކާރޑު ނަންބަރު، ނަން، ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚް، ލިބިފައިވާ ކުލަ އާއި

 . ލިބުނު ތާރީޚްތައް އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ
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  ޕޭރޯލް ޔުނިޓް .4
 

  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ސަރުކާރު  ،ޔުނިޓަކީޕޭރޯލް 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ކުރުމަށް އެކުލަވާ  ،މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި

އުފައްދާފައިވާ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް  އްކަތްތަކާއި ޔުނިޓްޔުނިޓާއި ޙަަވާލުވެފައިވާ މަސަ. ލެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ

މުސާރަ . ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައެވެ ،އެއީ ފުލުހުންގެ މުސާރައާއި. ޔުނިޓް ވަނީ ދެސަބް ޔުނިޓަށް  ބަހާލެވިފައެވެ

ކްކުރުމާއި، ރިޕޯޓްތައް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުން އަންނަ ރިޕޯޓްތައް ޗެ

މުސާރަ ޝީޓަށް އެންޓަރ ކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް 

ވަޒީފާ ދެއްވާ އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ބެހޭކަންތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، ، ހަމަޖެއްސުމާއި

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 

ފޮނުވުމާއި، މުސާރައިގެ ވައުޗަރހެދުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކަނޑާފައިސާގެ 

ކުރިން މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މަހެއްވެސް ނިމުމުގެ ރިކޯޑްބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ކޮންމެ

  .ސީ އަށް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަފޮނުވުމެވެ.ބީ.އެސް.މޯލްޑިވްސް، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ އަދި އެޗް

  

      ޕޭރޯލް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް

 ހާޟިރީ ރިޕޯޓް  4.1

  

ރިޕޯޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް  ،ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ލިބުމުންމުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްތައް  4.1.1

މިގޮތަށް ޢަަމަލު ކުރެވެނީ . ޕޭރޯލް ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޝީޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން މުސާރައަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ޑަބަލްވިޔަ 

ންޓްތަކުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވާ ނުދިނުމަށާއި އަދި ޑިޕާރޓްމަ

 . ރިޕޯރޓްތައް އެތާރީޚްތަކުގައި ފޮނުވާފައިވޭތޯ ބެލުމަށެވެ

 

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ފޮނުވާ ހާޟިރީ ރިޕޯރޓްތައް މުސާރަ ޝީޓަށް ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން  4.1.2

  ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި ޢަަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތް

އަދި   ،ރެކޯޑް ކާޑް ނަމްބަރ/ ނަމްބަރ .މުވައްޒަފުންގެ ސރިޕޯރޓްގައިވާ  4.1.2.1

 )ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ . ( ނަން ދިމާވޭތޯ ޗެކްކުރުން

ހާޟިރީ ރިޕޯރޓްގައި ވާ ދުވަހުގެ ޖުމްލަ ޢަަދަދު ދިމާވޭތޯ ޗެކްކުރުން  4.1.2.2

ފެބްރުއަރީ މަހު ޙާާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ޖުމްލައަކީ އަށާވީސް : މިސާލަކަށް(
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 ، އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ހާޟިރުވި ދުވަހުގެ ޢަަދަދާއި ސަލާމް ދުވަސް. ދުވަސް

ރަސްމީ ބަންދު، ގޭދުވަސް، ޗުއްޓީ އަދި ރަސްމީ ކަމަކަށް  ، ނާންނަ ދުވަސް

ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ކޮލަމްތަކުގައި ހުންނަ ހުރިހާ ޢަަދަދެއް އެއްކުރީމަ އަށާާވީސް 

 .) ދުވަސް އާދޭތޯ ބެލުން

ކަމަށް ވަނީނަމަ އެޑިޕާޓްމަންޓަކާއި ގުޅައިގެން  ހަމަނުވާމަހުގެ ޖުމްލަ  4.1.2.3

 . އެމަޢުުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ނާންނަ ދުވަސްތައް އަދި ގަޑިޖެހިފައި ހުންނަ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް  4.1.2.4

ނޑަންޖެހޭ ފައިސާ މިމުވަޒަފުންގެ ގަޑީލާރި ނުވަތަ ނާންނަ ދުވަސްތަކަށް ކަ

 .ތުގެ މަތިން ކެނޑުންސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮ

އެމަހެއްގެ މުސާރަދެވޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެމުވައްޒަފަކު އުޅެމުންދާ  4.1.2.5

 . ސެކްޝަނެއްގެ ހާޟިރީ ރިޕޯރޓްގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ ޗެކްކުރުން

މިގޮތަށް ޗެކްކުރާއިރު މުސާރަ ޝީޓްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހާޟިރީ  4.1.2.6

ކަމުގައިވާނަމަ އެޑިޕާޓްމަންޓަކާއި ގުޅައިގެން އެމުވައްޒަފަކާ ރިޕޯޓްގައި ނުހިމެނޭ 

 .ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މައްސަލަ ދިމާވެފައި ހުންނަ ރިޕޯޓްތައް އިޞްްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި  4.1.2.7

އެޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅައި 

އެ މުވައްޒަފަކަށް ކިޔާދިނުމަށްފަހު ރިޕޯރޓް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް 

އެޑިޕާޓްމަންޓަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ޕޭރޯލް ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ފޮނުވާ ރިޕޯރޓް އިޞްްލޙުުކުރުމަށްޓަކައި 

 .ޙަަވާލުކުރާ ފޮތުގައިި ލިޔެ ޙަަވާލުކުރެވެއެވެ

ކޮށްގެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ލިބުމުން ރިޕޯޓްތައްް ރިޕޯޓްތައް އިޞްްލާހު 4.1.2.8

  .ރީޗެކްކުރުމަށްފަހު މުސާރަޝީޓަށް އެންޓަރ ކުރެވެއެވެ

  

 އިންސްޓްރަކްޓަރ އަދި ފްރޮންޓް ލައިން އެލަވަންސް ރިޕޯޓް، ސްވޮޓް  4.2

  
މުވައްޒަފުންގެ ސްވޮޓް، އިންސްޓްރަކްޓަރ އަދި ފްރޮންޓް ލައިން އެލަވަންސް ރިޕޯޓްތައް  4.2.1

އެ ރިޕޯޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް ޕޭރޯލް ސެކްޝަނުން  ،ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ލިބުމުން

މިގޮތަށް ޢަަމަލު ކުރެވެނީ . ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޝީޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން މުސާރައަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓްތައްް ޑަބަލްވިޔަ 

މަންޓްތަކުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވާ ނުދިނުމަށާއި އަދި ޑިޕާޓް

 . ރިޕޯރޓްތަށް އެތާރީޚްތަކުގައި ފޮނުވާފައިވޭތޯ ފަސޭހައިން އެނގުމަށެވެ
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ސްވޮޓް އެލަވަންސް ރިޕޯޓަކީ އެސްއޯސީއެސް އިން ތައްޔާރުކޮށް ހިއުމަން ރިސޯރސް  4.2.2

މިރިޕޓް . ޖެހޭ ރިޕޯޓެކެވެޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޕޭރޯލް ޔުނިޓަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ފޮނުވަން 

. ގެ ނިޔަލަށެވެ 15ން ހިނގަމުންދާ މަހުގެ  16ތައްޔާރު ކުރާނީ ނިމިގެން ދިޔަ މަހުގެ 

ޖެނުއަރީ  2009ފެބްރުއަރީ މަހު ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާނީ  2009: މިސާލު(

ޓް ތައްޔާރުކޮށް ހިއުމަން ރިސޯރސް ރމިރިޕޯ.) ށެވެ 15ފެބްރުއަރީ  2009ން  16

ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޕޭރޯލް ޔުނިޓަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް 

 . ގެ  ކުރިންނެވ14:00ެވަނަ ދުވަހުގެ   16

އިންސްޓްރަކްޓާރސް އެލަވަންސް ރިޕޯރޓަކީ ޕޮލިސް އެކަޑަމީއިން ތައްޔާރުކޮށް ހިއުމަން  4.2.3

. ހަކުވެސް ފޮނުވަން ޖެހޭ ރިޕޯޓެކެވެރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޕޭރޯލް ޔުނިޓަށް ކޮންމެ މަ

ގެ  15ން ހިނގަމުންދާ މަހުގެ  16މިރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާނީ ނިމިގެން ދިޔަ މަހުގެ 

 2009ފެބްރުއަރީ މަހު ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާނީ  2009: މިސާލު. (ނިޔަލަށެވެ

ކޮށް ހިއުމަން މިރިޕޯޓްވެސް ތައްޔާރު.) ށެވެ 15ފެބްރުއަރީ  2009ން  16ޖެނުއަރީ 

ރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ސެލަރީ ޔުނިޓަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ ކޮންމެ 

 .ގެ  ކުރިންނެވ14:00ެވަނަ ދުވަހުގެ   16މަހެއްގެވެސް 

ފްރަންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ރިޕޯޓަކީ  4.2.4

ޑީ .އައި.ސީ، ކެޕިޓަލް ޕޮލިސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓުންނާއިމިގޮތުން . ލިބޭ އެލަވަންސްއެކެވ

އަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުން ތައްޔާރުކޮށް ހިއުމަން  ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކުން އަދި

. ރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޕޭރޯލް ޔުނިޓަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ފޮނުވަން ޖެހޭ ރިޕޯޓެކެވެ

ގެ  15ން ހިނގަމުންދާ މަހުގެ  16މިރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާނީ ނިމިގެން ދިޔަ މަހުގެ 

މަހު ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރާނީ  ފެބްރުއަރީ 2009: މިސާލު. (ނިޔަލަށެވެ

މިރިޕޯޓްވެސް ތައްޔާރުކޮށް .) ށެވެ 15ފެބްރުއަރީ  2009ން  16ޖެނުއަރީ  2009

ހިއުމަން ރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޕޭރޯލް ޔުނިޓަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 

   .ގެ  ކުރިންނެވ14:00ެވަނަ ދުވަހުގެ   16ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް 

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ފޮނުވާ ސްވޮޓް، އިންސްޓްރަކްޓަރ އަދި ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސް   4.2.5

  ރިޕޯރޓްތައް މުސާރަ ޝީޓްއަށް ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި ޢަަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތް

 . ނަމްބަރ އަދި ނަން ދިމާވޭތޯ ޗެކްކުރުން.ރިޕޯރޓްގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ސ 4.2.5.1

އަށް  15ން  16: މިސާލު. (ފައިވާ ފައިސާގެ ޢަަދަދު ރަނގަޅުތޯ ޗެކްކުރުންދެވި 4.2.5.2

ދުވަސް ހަމަނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ ޢަަދަދު ރަނގަޅުތޯ 

 .)ޗެކްކުރުން
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މައްސަލަ ދިމާވެފައި ހުންނަ ރިޕޯޓްތައްް އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ  4.2.5.3

މުވައްޒަފަކާއި ގުޅާ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް އެ  ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

މުވައްޒަފަކަށް ކިޔާދިނުމަށްފަހު ރިޕޯރޓް އެޑިޕާޓްމަންޓަކާއި ޙަަވާލުކުރުމަށްޓަކައި 

ޕޭރޯލް ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ފޮނުވާ 

 .ލިޔެ ޙަަވާލުކުރެވެއެވެ ރިޕޓް އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ޙަަވާލުކުރާ ފޮތުގައިި

ރިޕޯޓްތައް އިޞްްލާޙުުކޮށްގެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ލިބުމުން ރިޕޯޓްތައް  4.2.5.4

 .ރީޗެކްކުރުމަށްފަހު މުސާރަޝީޓަށް އެންޓަރ ކުރެވެއެވެ

 

 އިތުރުގަޑީ ރިޕޯޓް 4.3
  
އިތުރުގަޑީ ރިޕޯޓްތައް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުންނާއި އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި  4.3.1

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

އެސެކްޝަންއިން އެރިޕޯޓްތައް ،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ އެންޓްރީއަށް ލިބުމުން

 ،ރިޕޯޓްތައް ލިބުމުން. އެންޓްރީކުރުމަށްފަހު ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް ރިޕޯޓްތައް ޙަަވާލުކުރާނެެއެވެ

ޕޭރޯލް ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ފޮނުވާ ރިޕޯޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް 

މިގޮތަށް ޢަަމަލު ކުރަންޖެހެނީ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން މުސާރައަށް . ޝީޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

މަންޓްތަކުން ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓްތައްް ޑަބަލްވިޔަ ނުދިނުމަށާއި އަދި ޑިޕާޓް

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށްފޮނުވާ ރިޕޓްތައް އެތާރީޚްތަކުގައި ފޮނުވާފައިވޭތޯ 

އިތުރުގަޑި ރިޕޯޓްދެވެނީ ޕޮލިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޢާންމު . ފަސޭހައިން ބެލުމަށްޓަކައެވެ

ހިނގަމުން  ން 16މިރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަނީ ފާއިތުވި މަހުގެ . މުވައްޒަފުންނަށް އެކަންޏެވެ

ފެބްރުއަރީ މަހު މުސާރައަށް : މިސާލު. (ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ 15ދާ މަހުގެ 

ން  16ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވާ އިތުރުގަޑީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

  .)ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ 15ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

  
 

ގަޑީ ރިޕޯޓްތައް މުސާރަ ޝީޓްއަށް އެންޓަރ ކުރުމުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ފޮނުވާ އިތުރު  4.3.2

  ކުރިން ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި ޢަަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތް

ރިޕޯޓްގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯރޑް ކާރޑް ނަމްބަރ އަދި ނަން ދިމާވޭތޯ  4.3.2.1

  .ޗެކްކުރުން

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް  4.3.2.2

ދެވިފައިވޭތޯ ޗެކްކޮށް، މައްސަލަ ދިމާވެފައި ހުންނަ ރިޕޯޓްތައް 

އިޞްްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިތުރުގަޑި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   387 

 

ލަތައް އެ މުވައްޒަފަކަށް ކިޔާދިނުމަށްފަހު މުވައްޒަފަކާއި ގުޅާ ދިމާވެފައިވާ މައްސަ

ރިޕޯޓް އެޑިޕާޓްމަންޓަކާއި ޙަަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ޕޭރޯލް ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓަތަކުން ފޮނުވާ ރިޕޯޓް އިޞްްލާޙުުކުރުމަށްޓަކައި 

 .ޙަަވާލުކުރާ ފޮތުގައިި ލިޔެ ޙަަވާލުކުރުން

ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާއައުމުން ރިޕޯޓްތައް ރީޗެކްކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓްތައް އިޞްްލާޙު 4.3.2.3

 .މުސާރަޝީޓަށް ޖަމާކުރުން

 

 ވި އަދި ވަޒީފާވަކިކުރެއްވި ޗިޓްވަޒީފާދެއްވި، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއް 4.4
 

ވަޒީފާދެއްވި، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި އަދި ވަޒީފާވަކިކުރެއްވި ޗިޓްތައް ހިއުމަން ރިސޯސް  4.4.1

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް ޙަަވާލުކުރުމުން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

  .އެ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރުމުގައި ތިރީގައި އެވާގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެވެ

ވަޒީފާދެއްވި ޗިޓެއްނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޙާޟިރީ  4.4.1.1

ތާރީޚުންފެށިގެން ވަޒީފާއަށްނުކުމެފައިވޭތޯ  ރިޕޯޓަށްބަލައިގެން ވަޒީފާދެއްވި

ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާ ދެއްވި ތާރީޚުުން ފެށިގެން ހިނގާމަހުގެ ނިޔަލަށް 

އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާގެ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް އެމަހުގެ މުސާރަޝީޓަށް 

 . ޖަމާކުރުން

ކު މަސައްކަތްކުރާ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރައްވާފައިވާ ޗިޓެއްނަމަ އެ މުވައްޒަފަ 4.4.1.2

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޙާޟިރީރިޕޯޓަށް ބަލައިގެން ވަޒީފާބަދަލުކުރެއްވި ތާރީޚާއި ހަމަޔަށް 

ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައިވޭތޯ ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ތާރީޚާއި 

ހަމައަށް އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާގެ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް އެމަހުގެ 

އަދި ޖެހިގެން އަންނަމަހުގެ މުސާރަ ޝީޓުން .  ށް ޖަމާކުރުންމުސާރަޝީޓަ

 .އެމުވައްޒަފުގެ ނަން އުނިކުރުން

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޗިޓެއްނަމަ އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  4.4.1.3

ޙާޟިރީ ރިޕޯޓަށްބަލައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއިހަމައަށް ވަޒީފާއަށް 

ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއިންވަކިކުރި ތާރީޚާއި ހަމައަށް އެ ނިކުމެފައިވޭތޯ 

މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާގެ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް  އެމަހުގެ މުސާރަޝީޓަށް 

އަދި ޖެހިގެން އަންނަމަހުގެ މުސާރަ ޝީޓުން އެމުވައްޒަފުގެ ނަން . ޖަމާކުރުން

 .އުނިކުރުން

  

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   388 

 

   ޑިޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކުރެއްވި ލިޔުން 4.5
  

މުވައްޒަފުން އެއްޑިޕާރޓްމަންޓުން އަނެއް ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުކުރިކަން އަންގާލިޔުން ހިއުމަން 

ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން، އެ ލިޔުމުގައިވާ މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ސާރވިސް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް . (ރަޝީޓުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވެއެވެމުސާނަމްބަރ ދިމާވޭތޯ ޗެކްކޮށް، އެ މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު 

ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރިޕޯރޓްތައް، ބަދަލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އަންނަނީ އެމުވައްޒަފަކު ބަދަލުވި 

  ).ޕާރޓްމަންޓަކުންނެވެޑި
 
 
 
 

ޕޮލިސް / މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު އޮފީސް  4.6
  ރިޕޯޓްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް/ ންޓްން ފޮނުވާ ލިޔުން ޑިޕާޓްމަ

 
 

 ލާއާބެހޭ ކޯޓުން ފޮނުއްވާ ލިޔުންޢާއި 4.6.1

 
ދަރިންނަށް ޚަރަދު ދިނުމަށް  ،ދަރިންނަށް ޚަރަދު ނުދީގެން ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުން 4.6.1.1

ޙުކުމް ކުރައްވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ މި ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

މައްޗަށް ކުރައްވާ ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކާ ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުން އެ 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކޮންމެ މަހަކު ކަނޑަންވީ ޢަދަދު ބަޔާންކުރައްވާ، މި 

އަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުމާއެއްގޮތަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ކޮންމެ  ސަރވިސް

 . މަހަކުވެސް ފައިސާ ކަނޑަމުން ގެންދިއުން

، ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން 05ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކޮންމެ މަހެއްގެ  4.6.1.2

ޢާއިލާއާ ބެހޭ ކޯޓަށް  ،މުސާރައިގެ ޗެކްޝީޓާއި ، ޗެކްޝީޓްގައިވާ ޢަަދަދާއި

ޙަަވާލުކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަަދަދު އަންގައިދޭ ވައުޗަރ އާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް 

 . ޢާއިލާއާ ބެހޭ ކޯޓަށް  ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޗެކް  ތައްޔާރުކުރުން

ޗެކްތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޗެކާއި، ވައުޗަރުގައި ސޮއިކުރަންކަނޑައެޅިފައިވާ   4.6.1.3

 . ރުވާ، ޗެކާއި ވައުޗަރ ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުންފަރާތްތަކުން ސޮއިކު

ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް ޗެކާއި، ވައުޗަރ، ލިބުމުން ޢާއިލާއާ ބެހޭ ކޯޓަށް  4.6.1.4

 .  ޗެކްޙަވާލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުން ޗެކާއި  ،ޗެކް ޙަަވާލުކުރާއިރު ވައުޗަރގައި 4.6.1.5

ސޮއި އަދި ފައިސާ ލިބުނުކަމުގެ ސްޓޭމްޕް ، ނަމާއިޙަަވާލުވާމުވައްޒަފުގެ 

 . ޖެއްސުން

  .  ޗެކް ޙަވާލުކުރުމަށް ފަހު ޕޭރޯލް ސެކްޝަނުން ވައުޗަރ ފައިލްކޮށް ބެެލެހެއްޓުން 4.6.1.6
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިން ފޮނުވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ  4.7

 އަށް ކަނޑާ ލިޔުން
 

ސެޕްޓެމްބަރ  2004ސަރވިސް މަދަނީ ބައެއްގެގޮތުގައި ހަމަޖެހި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  4.7.1

އެފް ގެ .ޑީ.އެން.މަހުން ފެށިގެން ވަކިމުއައްސަސާއެއްގެ ދަށުން ހިނގަންފެށުމުގެކުރިން އެމް

މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބިއިރު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެގޮތުގައި 

 16އިންކަނޑަންހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ ލިސްޓެއް ކޮންމެ މަހެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

ވަނަ ދުވަހުގެކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރީޓީން ޕޭރޯލް 

 .ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަ އެވެ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ފައިސާ ކަނޑާނީ،  މިލިސްޓް  ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން 4.7.2

ވާ ނަންތަކާއި ސަރވިސްނަންބަރުފަދަ މަޢުލޫމާތު ދިމާވޭތޯ ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު ލިސްޓްގައި

 .އެވެ

މި ލިސްޓްގައިވާ ފައިސާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކެނޑުމަށްފަހު ފައިސާގެ ޗެކް ކޮންމެ  4.7.3

ވަނަދުވަހުގެކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް  05މަހެއްގެ 

ޗެކް ތައްޔާރުކުރާނީ މުސާރައިގެޗެކް ޝީޓާއި، ޗެކްޝީޓްގައިވާ . ވޭނެ އެވެސެކިއުރިއަށް ފޮނު

ޢަަދަދާއި ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ޙަަވާލުކުރާ 

 .ފައިސާގެ ޢަަދަދު އަންގައިދޭ ވައުޗަރ އާއި އެއްގޮތަށް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ

ވައުޗަރގައި ސޮއިކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ، ޗެކް ތައްޔާރުކޮށް ޗެކާއި 4.7.4

ސޮއިކުރުމުން، ޗެކާއި ވައުޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް 

ސެކިއުރިޓީއަށް ޙަަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފަވާ ޤަވާޢިދުން ކުރާނީ ޕޭރޯލް 

 .ސެކްޝަނުންނެވެ

ވައުޗަރގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ޗެކްހަވާލުކުރއިރު، ޗެކްލިބުނުކަމަށް   4.7.5

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން އެޗެކާއި ހަވާލުވާފަރާތުގެ ނަންލިިޔެ ސޮއިކުރުވާ، ފައިސާ 

ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފަހު ޕޭރޯލް ސެކްޝަނުން . ލިބުނުކަމުގެ ސްޓޭޕް ޖައްސަންވާނެ އެވެ

  .ވައުޗަރ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ
 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް ޝޮޕްއިން ފޮނުވާ ލޯންލިސްޓް 4.8
 

މިސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޕޮލިސް ޝޮޕުން ނަގާ މުދަލުގެ އަގުއަދާކުރުމަށް އެ  4.8.1

 16މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ލިސްޓެއް ކޮންމެ މަހެއްގެ 

 .ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާނެ އެވެވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  ޕޮލިސް ޝޮޕުން 
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މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ފައިސާ ކަނޑާނީ،  މިލިސްޓް  ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން 4.8.2

ލިސްޓްގައިވާ ނަންތަކާއި ސަރވިސްނަންބަރުފަދަ މަޢުލޫމާތު ދިމާވޭތޯ ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު 

 .އެވެ

ނޑުމަށްފަހު ފައިސާގެ ޗެކް ކޮންމެ މި ލިސްޓްގައިވާ ފައިސާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކެ 4.8.3

ޗެކް ތައްޔާރުކުރާނީ . ވަނަދުވަހުގެކުރިން ޕޮލިސް ޝޮޕަށް ފޮނުވޭނެ އެވެ 05މަހެއްގެ 

މުސާރައިގެޗެކް ޝީޓާއި، ޗެކްޝީޓްގައިވާ ޢަަދަދާއި ، ޕޮލިސް ޝޮޕަށް ޙަަވާލުކުރާ ފައިސާގެ 

 .ޓްމަންޓުންނެވެޢަަދަދު އަންގައިދޭ ވައުޗަރ އާއި އެއްގޮތަށް ފައިނޭންސް ޑިޕާ

ވައުޗަރގައި ސޮއިކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ، ޗެކް ތައްޔާރުކޮށް ޗެކާއި 4.8.4

ސޮއިކުރުމުން، ޗެކާއި ވައުޗަރ ޕޮލިސް ޝޮޕަށް ޙަަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފަވާ 

 .ޤަވާޢިދުން ކުރާނީ ޕޭރޯލް ސެކްޝަނުންނެވެ

ވައުޗަރގައި ޕޮލިސް ޝޮޕުން ޗެކާއި ޙަަވާލުވާފަރާތުގެ ޗެކްހަވާލުކުރާއިރު، ޗެކްލިބުނުކަމަށް  4.8.5

ފައިސާ . އެވެބުނުކަމުގެ ސްޓޭޕް ޖައްސަންވާނެނަންލިިޔެ ސޮއިކުރުވާ، ފައިސާ ލި

 .އެވެޗަރ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެޙަވާލުކުރުމަށް ފަހު ޕޭރޯލް ސެކްޝަނުން ވައު

  

އޯ ކްރެޑިޓް .ޓީ.ފޮނުވާ އެސްފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެކައުންޓްސް ސެކްޝަނުން  4.9

 ސްކީމްއަށް ފައިސާ ކަނޑާ ލިސްޓް
 

މިސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެސް ޓީ އޯ ކްރެޑިޓް ސްކީމުން ނަގާ މުދަލުގެ އަގުއަދާކުރުމަށް  4.9.1

އެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ލިސްޓެއް ކޮންމެ މަހެއްގެ 

އުންޓްސް ސެކްޝަނުން ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރާނެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަ 16

 .އެވެ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ފައިސާ ކަނޑާނީ،  މިލިސްޓް  ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން 4.9.2

ލިސްޓްގައިވާ ނަންތަކާއި ސަރވިސްނަންބަރުފަދަ މަޢުލޫމާތު ދިމާވޭތޯ ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު 

 .އެވެ

އްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކެނޑުމަށްފަހު ފައިސާގެ ޗެކް ކޮންމެ މި ލިސްޓްގައިވާ ފައިސާ މުވަ 4.9.3

ޗެކް . ވަނަދުވަހުގެކުރިން އެސް ޓީ އޯގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެ އެވެ 05މަހެއްގެ 

ތައްޔާރުކުރާނީ މުސާރައިގެޗެކް ޝީޓާއި، ޗެކްޝީޓްގައިވާ ޢަަދަދާއި ، އެސް ޓީ އޯއަށް 

ދޭ ވައުޗަރ އާއި އެއްގޮތަށް ފައިނޭންސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަަދަދު އަންގައި

 .ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   391 

 

ވައުޗަރގައި ސޮއިކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ، ޗެކް ތައްޔާރުކޮށް ޗެކާއި 4.9.4

ސޮއިކުރުމުން، ޗެކް އެސް ޓީ އޯގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖެހިފަވާ ޤަވާޢިދުން 

 .ރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ޕޭރޯލް ސެކްޝަނުންނެވެއެކައުންޓްސް ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުކު

ޗެކްހަވާލުކުރާއިރު، ޗެކްލިބުނުކަމަށް ވައުޗަރގައި އެކައުންޓްސް ސެކްޝަނުން ޗެކާއި  4.9.5

. ޙަަވާލުވާފަރާތުގެ ނަންލިިޔެ ސޮއިކުރުވާ، ފައިސާ ލިބުނުކަމުގެ ސްޓޭޕް ޖައްސަންވާނެ އެވެ

 .އެވެޗަރ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެސެކްޝަނުން ވައުފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފަހު ޕޭރޯލް 

  

ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެކައުންޓްސް ސެކްޝަނުން ފޮނުވާ ޕޮލިސް ލޯނަށް ފައިސާ ކަނޑާ  4.10

 ލިސްޓް
 

މިސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕޮލިސް ލޯނުގެގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެ ލޯނަށް  4.10.1

މަހަކު ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ލިސްޓެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކޮންމެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކައުންޓްސް ސެކްޝަނުން ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް  16ކޮންމެ މަހެއްގެ 

 .ޙަވާލުކުރާނެ އެވެ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ފައިސާ ކަނޑާނީ،  މިލިސްޓް  ޕޭރޯލް ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން 4.10.2

ނަންބަރުފަދަ މަޢުލޫމާތު ދިމާވޭތޯ ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު ލިސްޓްގައިވާ ނަންތަކާއި ސަރވިސް

 .އެވެ

މި ލިސްޓްގައިވާ ފައިސާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކެނޑުމަށްފަހު ފައިސާގެ ޗެކް ކޮންމެ  4.10.3

ޗެކް . ވަނަދުވަހުގެކުރިން އެކައުންޓްސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވޭނެ އެވެ 05މަހެއްގެ 

އެކައުންޓްސް ،  އި، ޗެކްޝީޓްގައިވާ ޢަަދަދާއިތައްޔާރުކުރާނީ މުސާރައިގެޗެކް ޝީޓާ

ސެކްޝަނަށް ޙަަވާލުކުރާ ފައިސާގެ ޢަަދަދު އަންގައިދޭ ވައުޗަރ އާއި އެއްގޮތަށް ފައިނޭންސް 

 .ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ

ވައުޗަރގައި ސޮއިކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ، ޗެކް ތައްޔާރުކޮށް ޗެކާއި  4.10.4

އެކައުންޓްސް ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ޕޭރޯލް ސޮއިކުރުމުން، ޗެކް 

 .ސެކްޝަނުންނެވެ

ޗެކްހަވާލުކުރާއިރު، ޗެކްލިބުނުކަމަށް ވައުޗަރގައި އެކައުންޓްސް ސެކްޝަނުން ޗެކާއި   4.10.5

. ޙަަވާލުވާފަރާތުގެ ނަންލިިޔެ ސޮއިކުރުވާ، ފައިސާ ލިބުނުކަމުގެ ސްޓޭޕް ޖައްސަންވާނެ އެވެ

 .ވާލުކުރުމަށް ފަހު ޕޭރޯލް ސެކްޝަނުން ވައުޗަރ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެފައިސާ ޙަ
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ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެކައުންޓްސް ސެކްޝަނުން ފޮނުވާ ސައިކަލަށް ފައިސާ ކަނޑާ  4.11

 ލިސްޓް
 

މިސަރވިސްގެ ސާޖެންޓުން ފެށިގެން މަތީރޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރެވޭ ސައިކަލްގެ  4.11.1

އަގުދެއްކުމަށް އެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކޮންމެ މަހަކު ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކައުންޓްސް  16ތަފްޞީލް ލިސްޓެއް ކޮންމެ މަހެއްގެ 

 .އެވެސެލަރީ ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރާނެ ސެކްޝަނުން

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ފައިސާ ކަނޑާނީ،  މިލިސްޓް  ސެލަރީ ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން 4.11.2

ދިމާވޭތޯ ރަނގަޅަށް ލިސްޓްގައިވާ ނަންތަކާއި ސަރވިސްނަންބަރުފަދަ މަޢުލޫމާތު 

 .އެވެބެލުމަށްފަހު

މި ލިސްޓްގައިވާ ފައިސާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކެނޑުމަށްފަހު ފައިސާގެ ޗެކް ކޮންމެ  4.11.3

ޗެކް . ޓްސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވޭނެ އެވެވަނަދުވަހުގެކުރިން އެކައުން 05މަހެއްގެ 

ތައްޔާރުކުރާނީ މުސާރައިގެޗެކް ޝީޓާއި، ޗެކްޝީޓްގައިވާ ޢަަދަދާއި ، އެކައުންޓްސް 

ސެކްޝަނަށް ޙަަވާލުކުރާ ފައިސާގެ ޢަަދަދު އަންގައިދޭ ވައުޗަރ އާއި އެއްގޮތަށް ފައިނޭންސް 

 .ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ

އި ސޮއިކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވައުޗަރގަ، ޗެކް ތައްޔާރުކޮށް ޗެކާއި 4.11.4

ސޮއިކުރުމުން، ޗެކް އެކައުންޓްސް ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ސެލަރީ 

  . ސެކްޝަނުންނެވެ

ޗެކްހަވާލުކުރާއިރު، ޗެކްލިބުނުކަމަށް ވައުޗަރގައި އެކައުންޓްސް ސެކްޝަނުން ޗެކާއި  4.11.5

. އެވެބުނުކަމުގެ ސްޓޭޕް ޖައްސަންވާނެރުވާ، ފައިސާ ލިޙަަވާލުވާފަރާތުގެ ނަންލިިޔެ ސޮއިކު

ޗަރ ފައިލްކޮށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފަހު ސެލަރީ ސެކްޝަނުން ވައު

 .އެވެބަލަހައްޓަންވާނެ

 
 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ތައްޔާރުކުރުން 4.12

  

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ރިޕޯރޓްތަކުގައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި،  4.12.1

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ފޮނުވާ / މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމަށްޓަކައި އޮފީސް 

ފައިސާގެރިޕޯޓްތަކުގައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މުސާރަ ޝީޓަށް އެރުވުމަށްފަހު މުސާރައިގެ 

ސާގެ ޗެކް ހެދުމަށް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ޙަަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ޕޭރޯލް ފައި

 . ސެކްޝަނުން މުސާރައިގެ ޗެކްޝީޓް އާއި ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރާނެ އެވެ
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ޗެކްޝީޓާއި ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައވާ ފަރާތަކުން ޗެކްޝީޓާއި ވައުޗަރ  4.12.2

ކްޝީޓާއި،ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރި ފަރާތާއި ޗެކްކުރި ފަރާތުން އަދި ޗެ. ޗެކްކުރަންވާނެ އެވެ

ސޮއިކުރުމަށްފަހު މުސާރައިގެ ޗެކް ހެދުމަށްޓަކައި ޗެކްޝީޓާއި ވައުޗަރ ފައިނޭންސް 

 . ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެ

ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޗެކް ތައްޔާރުކޮށް، ޗެކާއި ވައުޗަރގައި ސޮއިކުރަން  4.12.3

އަދި ޗެކްތައް ޕޭރޯލް ، ޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރުމުން ޗެކްޝީޓާއި، ވައުޗަރކަނޑައެ

 .ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެ

ޗެކްތަކާއި ވައުޗަރ ލިބުމުން ޗެކްތައް ޙަަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި   4.12.4

ތައް ޙަވާލުކުރާއިރު ވައުޗަރގައި ޗެކް. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރާނީ ޕޭރޯލް ސެކްޝަނުންނެވެ

. ހަވާލުވިފަރާތުގެ ސޮއި ، ނަން، ފައިސާ ލިބުނުކަމުގެ ސްޓޭޕް ޖައްސަންވާނެ އެވެ

ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު ޙަވާލުކުރުމަށް ފަހު ވައުޗަރ ޕޭރޯލް ސެކްޝަންގައި 

 .ފައިލްކޮށްބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

  

  އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް .5
 

  ތަޢާރަފް

ހިއުމަން ރިސޯސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބެން ހުރި އެކިއެކި ތަމްރީންތައް 

އަދި މީގެ އިތުރުން . މަސައްކަތް ކުރާ ޔުނިޓެކެވެ ދިރާސާކޮށް އެތަމްރީންތަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ

މިޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި . ބޭރު ޤައުމު ތަކާއި މިސަރވިސް އާއި ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމެވެ

ދާއިރާތައް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓްރޭނިންގ ނީޑްސް އެނޭލިސިސް ހަދާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރެވެން އޮތް

ފާހަގަކުރުމާއި ސްކޮލަރޝިޕް ބޯރޑުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން ކޯސްތަކަށް ފޮނުވުމާއި އަދި 

އަދި މީގެ އިތުރުން . އެކިއެކި ތަމްރީންތަކުގައި ޝާމިލްވެއުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ

ކި ކޯސްތައް ހިންގުމުގައި ޕޮލިސް އެކެޑަމީއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް މިޔުނިޓުގެ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެ

  .މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ
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  އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް
 

  ޓްރޭނިންގ ނީޑްސް އެނޭލިސިސް  5.1
 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން  5.1.1

ތަމްރީންތައް  ގެެފެންވަރު ތަފާތުދާއިރާތަކުން  ތަފާތުގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

 .ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރުން

މަސައްކަތްތައް  އެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެދަދަކީ ޢަަޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  ތައްތަމްރީން 5.1.2

 .ދަދެއްތޯ ބެލުންޢަަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ 

ކުރުމަށް އެދާއިރާތަކުން  ގޮތަށްމަސައްކަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ޓްތަކުގެއެޑިޕާރޓްމަން 5.1.3

 .ޢަދަދު ބެލުންތަމްރީން ކުރަން ބޭނުންވާނެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރަށް 

ކުރުމަށް ތަމްރީން ނުލިބިވާ  ގޮތަށްއްގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެޑިޕާރޓްމަންޓެ 5.1.4

 .ދާއިރާތައް ފާހަގަކުރުން
 

  ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓް 5.2
 

ޓްރޭނިންގ ނީޑްސް އެނޭލިސިސްއަށް ބެލުމަށްފަހު އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން އަހަރު ތެރޭގައި  5.2.1

 .ންހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ކޯސްތައް ފާހަގަ ކުރު

 .އެކޯސްތައް ހިންގައިދޭ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 5.2.2

 .އެކޯސްތަައް ފެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްތަކާއި ކޯސްތައްކުގެ މުއްދަތުތައް ހޯދުން 5.2.3

  .އެކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ހޯދުން 5.2.4

  ކޯސްތައް އިޢުލާނުކުރުން  5.3
 

ބައިވެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް އެކޯހެއްގައި  5.3.1

 .ހެޑާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަނޑައެޅުން ގެޑިޕާރޓްމަންޓް

 .ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން 5.3.2

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މިމަޢުލޫމާތުތަކާއި ކޯހާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނުމަށް  5.3.3

 .އިޢުލާން ތައްޔާރުކުރުންއެމަޢުލޫމާތަކާއި އެކު 

 .ޑަށް އެރުވުންނޯޓިސް ބޯއިޢުލާން އިޢުލާނުގައި ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު   5.3.4

 .ޝާއިޢުކުރުން ޕޮލިސް އިންޓްރާ ނެޓްގައި އިއުލާން 5.3.5

  .ޕޮލިސް އިންޓްރާނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކޯސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކުރުން 5.3.6
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  ކަށް ދާން އެދޭ ފޯމްބަލައިގަތުންއަމިއްލަގޮތުން ކޯސްތަ 5.4
 

ގައި "  އަމިއްލަގޮތުން ހޯދާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް" 5.4.1

 .ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން

ނެތްކަމަށް  އިޢުތިރާޒެއްޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ޔުނިޓް ހެޑް އަދި ޑި 5.4.2

 .އޮތްތޯބެލުންސޮއިކޮށްފައި

 .ްފޯމާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހަމަތޯބެލުމަށްފަހު ފޯމް ބަލައިގަތުނ 5.4.3

 
 

  ޕޮލިސް ސްކޮލަރޝިޕް ބޯރޑް 5.5
 

  ލަރޝިޕް ބޯރޑަށް ތައްޔާރުކުރުންސްކޮ  5.5.1
 

އެ ގަޑިއަށް ސްކޮލަރޝިޕް ބޯރޑު ބޭއްވުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު  5.5.1.1

 .ކުރުން ޒާވްކޮންފަރެންސް ރޫމް ރި

ސްކޮޮލަރޝިޕް ބޯރޑު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު ގަޑި ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް  5.5.1.2

 .އެންގުން

ނާއި، އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކަށް ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުން 5.5.1.3

އްލަގޮތުން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ އަމި

އެހެނިހެން މައޫލޫމާތު ހިއުމަން ރިސޯސް  ތަކާއި،ޑް ފައިލް މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯ

 . މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން

މް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯ 5.5.1.4

އްޙަ މަޢުލޫމާތުތޯ ރެކޯޑް ޞަމަޢުލޫމާތުތަކަކީ  ދީފައިވާމްތަކުގައމުވައްޒަފުންގެ ފޯ

 .ފައިލުން ބެލުން

ޅިފައިވާ ހެހުށަބޯޑަށް  ކުރުމަށްފަހު،ޑުގެ މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާސްކޮލަރޝިޕް ބޯ 5.5.1.5

 . ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުން ކޯހަށް ނުވަތަ ކޯސްތަކަށް

ވަކިވަކި ކޯސްތަކަށް އެދި ( ކަނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުން އެނގޭގޮަތަށްކޯސްތަކަށް  5.5.1.6

 ޝީޓެއްޗެކްލިސްޓް ) ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުން އެނގޭގޮތަށް 

 .ތައްޔާރުކުރުން

އަމިއްލަގޮތުން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯރމްތަކުގައިވާ  5.5.1.7

 ބޯޑުންތުތޯ ރެކޯރޑް ފައިލުން ބެލުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސައްޙަ މަޢުލޫމާ

ތައްޔާރުކުރާ ސްލިޕްގައި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ނިމުނުގޮތް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 

 .ހިމެނުން
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  ސްކޮލަރޝިޕް ބޯރޑު ބޭއްވުން  5.5.2
 

ނެވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ގެއިސްކޮލަރޝިޕް ބޯރޑުގެ ޙާޟިރީގައި ޙާޟިރުވެވަޑަ 5.5.2.1

 .ސޮއިކުރުވުން

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ  5.5.2.2

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ޝީޓް ޑިސްޕްލޭކޮށް ހޮވުނު މީހުން ހިއުމަން 

 .ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގައި ފާހަގަކުރުން

 .ވުންގެ ސޮއިކުރުޓުގައި ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެމްބަރުންޝީމި 5.5.2.3

އަމިއްލަގޮތުން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ  5.5.2.4

އާއި "  ޕޮލިސް ސްކޮލަރޝިޕް ބޯރޑުގެ ޤަވާއިދު"މުވައްޒަފުންގެ އެދުމަށް 

 .ގޮތް ނިމުމުން އެކަން ސްލިޕްގައި ފާހަގަކުރުން ،އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން

 .ހުުރިހާ މެމްބަރުންގެ ސޮއިކުރުވުންޑައިގެންނެވި މިސްލިޕްގައި ޙާޟިރުވެވަ 5.5.2.5

މިއިން މުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯރޑް ފައިލް ބެލުމަށް މެމްބަރަކު އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ  5.5.2.6

ރެކޯރޑް ފައިލް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް 

 .ދެއްކުން

 ކޯސްތަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ސްކޮލަރޝިޕް ބޯރޑުގެ ޤަވާއިދާއި ބެހޭގޮތުން 5.5.2.7

 .އިތުރު މަޝްވަރާއެއް ކުރެވުނު ނަމަ އެކަން ނޯޓްކުރުން

 

 ތުގެ ޖަވާބުތައް ތައްޔާރުކުރުންސްކޮލަރޝިޕް ބޯރޑުން ނިމުނު ގޮ 5.5.3
 

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ  5.5.3.1

ފައިވާ މާނިން ފުރުޞަތު ދިނުމަށް މުގެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯހުގައި ބައިވެރިވު

ނިންމަވާފައިވާ  ންބޯޑު މުވައްޒަފުންނަށާއި، ފުރުޞަތު ދެވެންނެތްކަމަށް

 . ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރުން ބޯޑުން ނިންމެވިގޮތް އެންގުމަށްމުވައްޒަފުންނަށް 

އަމިއްލަގޮތުން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ  5.5.3.2

 .ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރުން އެންގުމަށްގޮތް ނިމުނުބޯރޑުން  މުވައްޒަފުންނަށް

ހުރިހާ ޖަވާބެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އެދުވަހަކު ސްކޮލަރޝިޕް ބޯރޑުގައި  5.5.3.3

އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ނުވަތަ ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް 

 .ސޮއިކުރުވުންޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަފޯމް ކޯސް ތަކަށް  5.5.3.4

 .ޖަވާބުތައް އެ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުން
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  ދޫކުރުން/ މުވައްޒަފުން ކޯސްތަކުގައި ފޮނުވުން  5.6
 

  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކޯސްތައް 5.6.1
 

 މަޢުލޫމާތުއެމީހުންނާބެހޭ  ހޮވޭ މުވައްޒަފުން، ކޯސްތަކަށް ހޮވުނުކަން ސްތަކަށްކޯ 5.6.1.1

 .އެންގުން ންގާ ފަރާތްތަކަށްކޯސް ހި އެނގޭގޮތަށް

ވަންޖެހޭ ވަގުތީ ރޭންކެއްގައި ފޮނުކޯސްފުރިހަމަކުރުމަށް ކޯހުގެ ބާވަތުން  5.6.1.2

ޔުނިފޯރމް  ،ޔުނިފޯމާއިދޭންޖެހޭ އެރޭންކަކާއި ގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުންނަށް،

 .ފޮނުވަންޖެހޭ ނޯޓް ފޮނުވުންއައިޓަމްތައް ހޯދުމަށް ޔުނިފޯރމް ސެކްޝަނަށް 

ހިއުމަން ރިސޯސް ކާޑް ( .ހަދާދިނުންޑީ ކާރޑު .ރޭންކުގައި ޕޮލިސް އައި ވަގުތީ 5.6.1.3

 )ޔުނިޓް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގޭ ކޯހެއްނަމަ އެއަރލައިނަކާއި ގުޅައިގެން  ،ކޯހަކީ 5.6.1.4

 .ހެއްދުން) އައިޓިނަރީ(ދަތުރު ތަފްޞީލް 

ސް ކޯހާއި ގުޅިގެން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަން ފައިނޭން 5.6.1.5

 .ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ނޯޓް ފޮނުވުން

ޑިއުޓީތަކުން ކޯހަށް އެމުވައްޒަފަކު ފުރުމުގެކުރިން އެމުވައްޒަފަކު  5.6.1.6

 .މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް އެންގުންދޫކުރެވިފައިވާކަންއެ މުވައްޒަފަކު 

 ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓަށާއި،ކޮޕީ  ހިއުމަން އެކަން އަންގަން ފޮނުވާ ލިޔުމުގެއަދި 

 .ސެލެރީ ޔުނިޓަށް ފޮނުވުން

ކޯހަކީ ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯހެއްނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ކޯހުގެ މުއްދަތަށް  5.6.1.7

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްލިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވާނީ،  އެދޭދޫކޮށްދެއްވުމަށް 

 .އެވެ

ކޯހަކީ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ގޮތަށް ޕާރޓް ޓައިމްކޮށް ދާ ކޯހެއްނަމަ ކޯހުގެ  5.6.1.8

ކު އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ނޯޓް ޓައިމްޓޭބަލާއެ

 .ފޮނުވުން

  
 ގައިދާ މުވައްޒަފުންކުއަމިއްލަގޮތުން ފުލްޓައިމްކޮށް ކޯސްތަ 5.6.2

 
ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުލްޓައިމްކޮށް ޕޮލިސް ސްކޮލަރޝިޕް ބޯރޑުން،  5.6.2.1

 އެ މުވައްޒަފުން ހުއްދަދީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް

 .ފޮނުވަންވާނެ އެވެކަށް ތަމަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓަ
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ކޯސްތަކަށް ފުލްޓައިމްކޮށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް  5.6.2.2

 އެދިދޫކޮށްދިނުމަށް ށްްދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން ކޯހުގެ މުއްދަތަ

. ންޓަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެ އެވެއެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަ

ހިއުމަން  ޓަށާއި،ހިއުމަން ރިސޯސް ސެލެރީ ޔުނިއަދި، މިލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

 .ފޮނުވަންވާނެ އެވެރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް 

 
 ށް ކޯސްތަކުގައިދާ މުވައްޒަފުންއަމިއްލަގޮތުން ޕާރޓް ޓައިމްކޮ 5.6.3

 
ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަގޮތަށް ޕާރޓް ޓައިމްކޮށް ޕޮލިސް ސްކޮލަރޝިޕް ބޯރޑުން، 

 އެއްލިޔުމުގެ ކޮޕީ ފުންނަށް ދޫކުރާމުވައްޒަހުއްދަދީ، ބައިވެރިވުމުގެ  ކޯސްތަކުގައި

  .ވާނެ އެވެވަންފޮނު ޓްތަކަށްމަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަން ފުންއެމުވައްޒަ

  

 ހެނިހެން މަސައްކަތްތައްއެ 5.7
 

ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ހޯދުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  5.7.1

 .ނޯޓް   ފޮނުވުން

ވޯކްޝޮޕް އަދި ، ޓްރެއިނިންގ، ބޭރުޤައުމުތަކުން މިސަރވިސް އަށް ބޭނުންވާ ކޯސް 5.7.2

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއެކު އެކަންކަމާގުޅިގެން ތު ހޯދުމަށްޞަަސެމިނަރގެ ފުރު

 .ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން އެތަކެތި  ޔެކިޔުންފަދަލިއެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ 

 .ސްކޮލަރޝިޕް ބޯޑަށް ހުށައެޅުން ތައްޖަވާބު ތަކަށް ލިބޭސިޓީ 5.7.3

ފުރިހަމަ  ރެއިނިންގ، ވޯކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރތައްކޯސް، ޓްމި ސަރވިސް އަށް ލިބޭ  5.7.4

ބޭރުޤައުމު ނަމަ ރވިސް އިން ފަންޑުކުރެވެން ނެތްމިސައެކަމަށް  ،ޚަރަދު ބަލައިކުރުމަށްދާ 

އެކަމާގުޅިގެން  ން އެހީހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ތަކު

 .ފޮނުވުން ތަކެތި ދަކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންފަ

މުނާސަބަތު ތަކުގައި އެކަމާއި އެކިއެކި ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން  5.7.5

 .ފޮނުވުންފަދަ ތަކެތި  ގުޅޭ ސިޓީ އަދި ހަދިޔާ

ނުވަތަ އަމިއްލަގޮތުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މިސަރވިސްއާއި  ގެބޭނުމަށްމިސަރވިސް 5.7.6

 . މަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުންގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެހެމާންދާރީ އަދާކުރު

 ވާވަޑައިގަންނަ ގެންދީވަތުޢުުދަ ކުރާ އަދިބޭރު ޤައުމުތަކުން މިސަރވިސް އަށް ޒިޔާރަތް 5.7.7

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބައްދަލުކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ،އްޒަތްތެރިންނާއިޢިި

  .ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   399 

 

  ރޫޓީން މަސައްކަތްތައް  5.8
  

ލޫމާތު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން ޢުކޯސްތަކަށް ދޫކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މަ 5.8.1

އަދި ، ނިމުނު  ކޯސްތައް، މިހާރު ކުރިއަށް ހިނގާ ކޯސްތައް. (އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 )ކުރިއަށް ހުރި ކޯސްތައް

ވޭތުވެދިޔަ ފަސްއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ރޮނގުން އެކިއެކި  5.8.2

ތަކަށް ވާ ސިޓީޤައުމުތަކުން ލިބިފައިވާ އެހީތަކާއި ބެހޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ފޮނު

 .މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދީ ޖަވާބު ދިނުން

ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ޓްރޭނިންގ ރިކުއަމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ  5.8.3

  .އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އަށް ފޮނުވުން
 

  މެޑިކަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް .6
  

  ތަޢާރަފް   

ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށާއި އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ މެޑިކަލް ސަރވިސް ޔުނިޓަކީ 

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭސް ފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ) / ތަހްޤީޤަށް ހައްޔަރުކުރެވޭމީހުން(ދަށުގައި ތިބި އަފްރާދުންނަށް 

މިޔުނިޓްގެ . ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ ށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހަމަހަމަކަމާއި އެކު ފޯރުކޮ

އެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް .ޖީ.އައި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓަކާއި

  .ޕޮއިންޓަކާއި ޕޮލިސް މެޑިކަލް ކުލިނިކް އަދި ދޫނިދޫ މެޑިކަލް ކުލިނިކްގެ ނަމުގައި ސެކްޝަންތަކެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ

  މެޑިކަލް ސަރވިސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް

 ފުލުހުންނާއި ފުލހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނުން 6.1

  

ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭނީ . ކޮންމެ ފުލުހަކުވެސް ޢާާއިލާ ރަޖިސްޓްރީކުރަންވާނެއެވެ 6.1.1

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ އަށް ރަޖިސްޓްރީ . ގަ އެވެ.އާރ.އެޗް

 .ކޮށްްފައިވާ ގޮތް ޗެކް ކުރަންވާނެ އެވެ

ލުގެ މަތިން ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާާއިލާތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫ 6.1.2

މިގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ . ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

ހޯދުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާއްތަކުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް މެޑިކަލް 

ށް ކައުންޓަރަށް ދުރުވުމުން ޑޮކްޓަރަށްދެއްކުމާއި ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   400 

 

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަވަން ދުރުވާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ . ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

ޢާއިލާތަކުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މެމޯ ހެއްދުމަށް ފުލުހުންގެ މީހާގެ އައިޑީކާޑުގައިވާ 

 .ގޮތަށް ތެދުމައުލޫމާތު ދޭންވާނެ އެވެ

ލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންކުތަކުގެ ފު 6.1.3

އެޗްގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކެވުމަށް .އެމް.ޖީ.ޢާއިލާތަކުގެ ބޭފުޅުން އައި

 .އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ އެބޭފުޅަކު އައިއްލަފުޅަށެއެވެ

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކްތަކުގެ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ  6.1.4

އެޗްގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކަށްދައްކަވަން .އެމް.ޖީ.އައިޅުން ޢާއިލާތަކުގެ ބޭފު

ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެއްދުވަސް ކުރިން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމަށް ޕޮލިސް މެޑިކަލްއަށް 

 . ގުޅުއްވާ އެޕޮއިންޓްމަންޓްގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އަންގަވަންވާނެއެވެ

އެމްބިޔުލޭންސްގެ  ،މެމްބަރުން ޕޮލިސް މެޑިކަލްގައިފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ  6.1.5

އެޗް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެމްބިޔުލަންސްގެ ޚިދުމަތް .އެމް.ޖީ.ޚިދުމަތަށް އެދިލައްވައިފިނަމަ އައި

 .ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ

ޕްރައިވެޓް ރޫމް ހަމަޖައްސާދެވޭނީ ސަބްއިންސްޕެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކްތަކުގެ  6.1.6

ނަމަވެސް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރުން ފެށިގެން . ހުންގެ ޢާއިލާތަކަށެވެފުލުހުންނަށާއި، ފުލު

ދަށުގެ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެތެރެއިންވެސް ބަލިޙާލު ހުރިގޮތުން 

އެބަލިމީހާއަކީ ޕްރައިވެޓް ރޫމެއްގައި ބާއްވައިގެން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރ 

އެޗްގައި ހުންނަ ޕޮލިސް .އެމް.ޖީ.ން  އައިލަފާދެއްވާ ފަރާތެއްނަމަ ޑޮކްޓަރގެ ލިޔު

މެޑިކަލް ޕޮއިންޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެވަގުތަކު މެޑިކަލްގެ އިންޗާރޖް ނުވަތަ 

 . ކަނޑައޅާފައިވާ ފަރާތަަކަށް ދެންނެވުމަށްފަހު އެކަމެއް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

ވާގެ ތެރޭގައި އެމް ހޮސްޕިޓަލުން ހެދެންނެތް ޓެސްޓްތަކާއި އަދިވެސް ބޭސްފަރު.ޖީ.އައި 6.1.7

 ،އެމް ހޮސްޕިޓަލުން ލިބެންނުހުންނަ އެހެނިހެން ޚިިދުމަތްތައް.ޖީ.ހިމެނޭ އައި

އެޚިިދުމަތްތައްް ލިބެންހުންނަ އަމިއްލަ ތަންތަނުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫޫލެއްގެ މަތިން  

މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ ޕޮލިސް މެޑިކަލް . ހޯދައިދެވޭނެ އެވެ

 .ގައެވެއެޑްމިން

އޮފިސަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް   6.1.8

ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުންނަ އަމިއްލަތަންތަނުން ޞިއްޙީފަރުވާ ހޯދާދޭގޮތަށް 

 .  ހަމަޖެހިފައެއްނުވެ އެވެ

ދުމަތް ހޯދުމަށް އެދިލައްވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރި އަމިއްލަ ތަންތަނުން ިޚި 6.1.9

އޮފިސަރުން ނާއި އޮފިސަރުންގެ ޢާއިލާތައްވެސް ދެއްކޭނީ އެތަންތަނުގައި 

އެ ތަންތަނުން . މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް އެކަންޏެވެ
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އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ބޭނުންވާ 

. އެއްދުވަސްކުރިން ޕޮލިސް މެޑިކަލްއަށް ގުޅާ އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެދުވަހުގެ 

މިފަދަ . އެމަރޖެންސީ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ

ތަންތަނުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމުން ހަދަން ދެއްވާ ޓެސްޓްތައްހަދައިދެވޭނީ 

އެމް ހޮސްޕިޓަލުން ހެދެންނެތް .ޖީ.މަވެސް އައިނަ. އެމް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ.ޖީ.އައި

 . ޓެސްޓްތައް އެ ތަންތަނުން ހަދާދެވޭނެ އެވެ

އެޗް ހޮސްޕިޓަލް ނޫން ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެނދުމަތި ކޮށްގެން ބޭސްފަރުވާ .އެމް.އައިޖީ 6.1.10

މިފަދަ ޙާލަތުގައި . އެޗްގައި އެނދުމަތި ކުރެވެން ނެތްނަމައެވެ.އެމް.ކުރެވޭނީ އައިޖީ

އެޗްގައިހުންނަ ޕޮލިސް މެޑިކަލް ކައުންޓަރަށް މިކަން ހުށަހެޅުމުން އެވަގުތު .އެމް.ޖީ.އައި

އިންޗާޖަކަށް ހުރި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތަކަށް ދެންނަވައިގެން މިކަން 

 .ހަމަޖައްސާދެވޭނެ އެވެ

އެމް .މީގެއިތުރުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުއްދަ ދެއްވާ ފަރާތްތައްް  އައިޖީ 6.1.11

 . ހޮސްޕިޓަލް ނޫން ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެނދުމަތި ކޮށްގެން ފަރުވާ ހޯދައިދެވިދާނެ އެވެ

 .އެނދުމަތި ކޮށްގެން ފަރުވާދެވޭ ފުލުހުންގެ ކެއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާދެވޭނެ އެވެ 6.1.12

ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު އެނދުމަތި ކޮށްފިނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން  6.1.13

 . މެޑިކަލްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ ޕޮލިސް

ޑޮކްޓަރަށް ) ޚާާއްޞަކޮށް ދުވަސްވީ ބަލިމީހުން (ފުލުހުންގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުން  6.1.14

 . ދައްކަވަން ފޮނުއްވާއިރު ފޮނުއްވަންވާނީ އެހީތެރިއަކާއެކުގަ އެވެ

ފުލުހުންގެ އެއްވެސް މީހަކު އެދުމަތި ކުރާއިރު އެހީތެރިވާނެ އެހީތެރިއަކު ނެއްނަމަ  6.1.15

 .އެކަން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ އެމުވައްޒަފަކު އުޅޭ ސެކްޝަނަކުންނެވެ

އެއްވެސް ބަލިމީހެއްގެ ކައިރީގައި އެހީތެރިއަކަށް ޕޮލިސް މެޑިކަލް ސްޓާފުން ބައިތިއްބާ  6.1.16

  .ގޮތަަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެ އެވެ

 

 ޢަމަލްކުރަންވީގޮތްފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާާއިލާތައް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގައި  6.2

 
މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ދާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ  6.2.1

ޢާއިލާތައް އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ގައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ 

ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދީ،ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އައި ޖީ އެމް އެޗްން ހައްދަންޖެހޭ 

ހޮސްޕިޓަލުގައި . އެމް.ޖީ.ންޓް ހެއްދުމަށްބޭނުންވާ  މެމޯ ސްލިޕް ދޫކުރާނީ އައިއެޕޮއިންޓްމަ

 . ޤާއިމް ކުރެވިފައި ހުންނަ ޕޮލިސް މެޑިކަލް ކައުންޓަރުގައި ތިބޭ މެޑިކަލް ސްޓާފުންނެވެ
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އޮފިސަރުންނާއި ރަށުންބޭރުގައި ޑިޔުޓީގައި އުޅުއްވާ ފުލުހުންގެ ބޭފުޅުން އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް  6.2.2

އްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަރާއްތަކަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދައިދޭނީ ޕޮލިސް މެޑިކަލް އެދި

 .އިންނެވެ

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ މެމްބަރުން ޕޮލިސް މެޑިކަލް  6.2.3

ޚިދުމަތަށް އެދުމުން، ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ، މެމޯސްލިޕް  ގައި

ކުރުމުގެކުރިން އެ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްކުރަންވާނެ ދޫ

 .މެމޯ ސްލިޕް ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާނަމަ އެވެ. އެވެ

މެމޯ ސްލިޕް ކޮޅުލިބުމުން އެ ސްލިޕް ހުށަހަޅައިގެން ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިސެޕްޝަން  6.2.4

ކައުންޓަރުން، ޑޮކްޓަރގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ 

 . ޚިދުމަތަށް އެދުނުފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

އި، ބޭސްސިޓީއަށް ބޭސްނެގުމަށް، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން، ހަދަން ދޭ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށާ 6.2.5

އެ ޚިދުމަތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ސްލިޕް ދޫކުރާނީ  ،ޕޮލިސް މެޑިކަލްގައި އެދުމުން

ސްލިޕް ލިބުމުން އެކަން ކުރިޔަށްގެންދާނީ ޚިދުމަތަށް އެދޭ . މެޑިކަލް ކައުންޓަރުންނެވެ

 .ފަރާތުން އަމިއްލައަށެވެ

އަދި . ބޭހެއް މެނުވީ އެހެން ފާމަސީއަކުން ނުނެގޭނެއެވެ އޯ ފާމަސީއިން ލިބެންނެތް.ޓީ.އެސް 6.2.6

ހިނގުމަށް ބޭނުންކުރާ ދަޑިގަނޑު ފަދަ ތަކެތިވެސް އެހެން ފާމަސީއަކުން  ،ބޭސްފިޔަވާ

އަދި ހަދަން ޖެހޭ ޓެސްޓެއްވެސް . އޯ ފާމަސީން ލިބެންނެތް ނަމައެވެ.ޓި.ނަގައިދެވޭނީ އެސް

ހަދައިދެވޭނީ،އެ ޓެސްޓެއް އައި ޖީ އެމް  އައި ޖީ އެމް އެޗް ފިޔަވާ އެހެންތަނަކުން

 .ހޮސްޕިޓަލުން ހެދެންނެތްނަމަ އެވެ

ނަގަންޖެހޭ ބޭސް އެސް ޓީ އޯ ޑިސްޕެންސަރީން ނުލިބިއްޖެނަމަ ޕޮލިސް މެޑިކަލުން،  6.2.7

މިސަރވިސް އަށް ކްރެޑިޓަށް ތަކެތި ދޫކުރާ ޑިސްޕެންސަރީތަކުން އެ ބޭހެއް ހޯދުމަށްފަހު 

އަދި ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓެއް . ތަކަށް ގުޅާފައި އެންގޭނެ އެވެބޭހާއި ޙަވާލުވުމަށް އެފަރާ

އެޗް އިން ނުހެދިއްޖެނަމަ މި ސަރވިސް އަށް ކްރެޑިޓަށް ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގެ .އެމް.އަޖީ

 . ތެރެއިން އެޓެސްޓް ހެދެންހުރި ތަނެއްބަލާ ޓެސްޓް ހެދޭނެގޮތް ހަމަޖައްސާ ދެވޭނެ އެވެ

ތަކަށް ޕޮލިސް މެޑިކަލް އިން އެކަމަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް އެކި ޓެސްޓްތައްް ހަދަންޖެހޭ ފަރާތް 6.2.8

 . ދޫކޮށް އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެ އެވެ

އިން ހެދެންނެތް ޓެސްޓެއް، ނުވަތަ ސްކޭނެއް ހެއްދުމަށް ނުވަތަ .އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި 6.2.9

އެހެންތަނަކުން ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސާދެވޭނީ ޚިދުމަތަށް ، އެކްސްރޭއެއް ނެގުމަށް ޓަކައި

އެދޭފަރާތުން އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވާ ޕޮލިސް މެޑިކަލްގެ އެޑްމިން އަށް 

ފޯމް ހުށަހެޅުމުން ޕޮލިސް މެޑިކަލް އިން، އެ ޚިދުމަތް ހޯދާދިނުމަށް . ހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ

  އެ ތަނަކަށް . ދޫކުރާނެ އެވެ ހަމަޖައްސާ ތަނަކުން ޚިދުމަތް ލިބޭގޮތަށް ސްލިޕެއް
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މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ފޯމް ޕޮލިސް . ށަހެޅުމުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އެވެސްލިޕް ހުއެ

 .މެޑިކަލްއެޑްމިން އިން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ

އެއްވެސް ބޭހެއް ބޭސް  ،ބޭސް ސިޓީގައި ޑޮކްޓަރ ލިޔެދެއްވާފައި ހުންނަ ބޭހުގެ އިތުރަށް 6.2.10

 . ސިޓީގައި ލިޔެގެން ނަގައިދިނުމަކީ މަނާކަމެކެއެވެ

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދާ ބަލިމީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުތެރޭގައި ކަންކަން ގެންދަންވާގޮތް  6.2.11

 .އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވާންވާނެ އެވެ، އޮޅުންނުފިލާނަމަ އެކަމެއް އޮޅުންފިލުވަދީ

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ގެންދާ ބަލިމީހުންނަށް ވީއެންމެ އަވަހަވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  6.2.12

 . ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްެދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދީ އެކަމަށް އެހީތެރިވާންވާނެ އެވެ ފަރުވާ

އެލާޓްގެ ޙާލަތުގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންފަދަ ކަންކަން ޙައްލުކުރަން  6.2.13

މަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތުގައި އެކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހަކަށް އަނިޔާވެގެން ނުވަތަ 

ވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވިއްޖެނަމަ އެފުލުހަކަށް ލިބިފައިހުރި އަނިޔާއާއި ޒަޚަމް ޒަޚަމް

އަދި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޕޮލިސް މެޑިކަލްގައި އެވަގުތު ހުރި އެންމެ . ނޯޓްކުރަންވާނެ އެވެ

 .އިސް މީހަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެ

ތިބޭ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޔޫގައި އެނދުމަތިކުރެވިފައި .ސީ.ޙާލުބޮޑުވެގެން އައި 6.2.14

ޢާއިލާތަކުގެ ޙާލު ޕޮލިސް މެޑިކަލް އިންބަލާ، މެޑިކަލް އެޑްމިން އަށް އެމީހުންގެ ޙާލު 

ޕޮލިސް މެޑިކަލް އެޑްމިންގައި އެވަގުތަކު ޑިޔުޓީގައި ހުރި މީހަކު މި . އަންގަންވާނެ އެވެ

ތު ދިން މުވައްޒަފަކާއި، އަދި މެޑިކަލް އިން މަޢުލޫމާ. މަޢުލޫމާތު ނޯޓުކުރަންވާނެ އެވެ

 .މަޢުލޫމާތު ދިން ގަޑިވެސް ނޯޓްކުރަންވާނެ އެވެ

ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ، އެކަން އެނގުމާއެކު، ވީއެންމެ  6.2.15

އަދި އެވަގުތު މެޑިކަލްގައިހުރި . އަވަހަަކަށް މެޑިކަލް އެޑްމިންއަށް އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެ

އަދި އެ މީހާގެ ކަށުކަމާކެމީގެ . އިސްކޮށްހުރި މީހަކަށްވެސްް އަންގަންވާނެއެވެ އެންމެ

 .ކަންތައްތައްް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހަމަޖައްސަންވާނެ އެވެ

ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ ގައިދީއަކު ބަލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް  6.2.16

ނަމަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެމްބިޔުލޭންސް ގެންދިޔުމަށް އެމްބިޔުލޭންސަށް އެދިއްޖެ

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ އެވެ

ޕޮލިސް މެޑިކަލް ސްޓާފުންނަކީ ވަރަށްހިންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭންތިބޭ  6.2.17

ގަޑިންގަޑިޔަށް ޑިޔުޓީ ބަދަލުކޮށް، . ބަޔަކަށްވުމާއެކު، ޑިޔުޓީއަށް ފަރުވާބަހައްޓަންވާނެ އެވެ

ކަން އޮޅުންފިލުވައިދީ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭފަދަ ބަލިމީހަކު ޑިޔުޓީބަދަލުވާވަގުތު ކަން

 ،އޮތްނަމަ ބަދަލް ޑިޔުޓީއަށް އަންނަ މީހުންނަށް އެކަމެއް ތަފްޞީލުކޮށް ކިޔައިދީ

 .އޮޅުންފިލުވައިދޭންވާނެ އެވެ
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ހެއް އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރަން ޖެހޭ ބޭހެއް ހުރިނަމަ ލަސްނުކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އެބޭ 6.2.18

 .ރައްދުކޮށްދޭންވާނެ އެވެ

ޑިޓެންޝަން ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވުމަށް ނަގާބޭސްތައް ފާމަސީން ނެގުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް އެ  6.2.19

ބޭސްތައް ޙަވާލުކުރަންވާނީ . ބޭސްތައް ޙަވާލުކުރަން ޖެހޭ ޔުނިޓަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެ

 .ފޮތެއްގައިލިޔެ ސޮއިކުރުވާފަ އެވެ

މެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަންވާނެ ބޭސްފަރުވާއާއިބެހޭ އެން 6.2.20

 .އެވެ

މެޑިކަލް އެޑްމިންގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންވެސް ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވާން  6.2.21

އަދި އެޑްމިންގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފަރުވާތެރިވާންވާނެ . ވާނެއެވެ

 .އެވެ

ހުން ދުވަހަށް ނުވަތަ މަހުންމަހަށް އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށާއި، ސެކްޝަންތަކަށް ދުވަ 6.2.22

 .ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

މެޑިކަލް ސްޓާފުން ބޭނުންކުރަމުންދާ އަދި އެމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ  6.2.23

 .ތެރިކަމާއެކު ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެއެންމެހައި ތަކެތި ފަރުވާ

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިިލާފް ޢަަމަލެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރާކަން އެނގިއްޖެނަމަ  6.2.24

 .         އެކަންއެނގޭ މުވައްޒަފަކު ލަސްނުކޮށް އެކަން އަންގަންޖެހޭފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެ އެވެ

ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ މީހަކު އޭނާގެ ޑިޔުޓީ ވާޖިބު މިޤަވައިދުގައި ނުހިމެނުނުކަމުގައިވީ 6.2.25

 .އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ޤަވާޢިދުން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

މިނިޓްތެރޭގައި ޔުނީފޯމްގައި މެޑިކަލް އެޑްމިންއަށް  20އެލާރޓްވެގެން އަންގައިފިނަމަ  6.2.26

 .       ހާޒިރުވާންވާނެ އެވެ

 .ޔާ ލިޔަންވާނެ އެވެދުވަހުންދުވަހަށް ޔައުމިއް 6.2.27

އެލާރޓްވެގެން ފަސްޓްއެއިޑް ޕޮއިންޓް ގާއިމްކުރަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ފަސްޓްއެއިޑް  6.2.28

 .   ޕޮއިންޓް ގާއިމް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ޕޮލިސް މެޑިކަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ޑޮކްޓާރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޑިޔުޓީ ރޯސްޓަރ  6.2.29

ފޮނުވުމާއި އެމީހުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަންވާނެ  ހަދައި އެމީހުން ޑިޔުޓީއަށް

 .އެވެ

. ސާފުތާހިރުކޮށް ޔުނީފޯމްގައެވެ.ހުރިހާ ސްޓާފުންވެސް ޑިޔުޓީގައި އުޅެންވާނީ ޔުނިފޯމުގައެވެ 6.2.30

ޔުނީފޯމާއި، . ކުލަހެދުން އަޅަންވާނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުން އެކަމަށް ހުއްދަލިބިގެންނެވެ

 . ދި ހަށިގަނޑު ބަހައްޓަންވާނީ ސާފުތާހިރުކޮށް ރީއްޗަށެވެހެދުން އަ

އަދި . އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެއްވެސްކަމެއް އަމިއްލައަށް ކަމެއްނިންމައިގެން ނުވާނެ އެވެ 6.2.31

ކަމެއް   .  ޖަވާބްދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލައަށް ޖަވާބުދާރީވެގެެންވެސް  ނުވާނެއެވެ
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ނިންމަންވާނީ ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނީ ކަމާބެހޭ ވެރިއަކަށް އެކަމެއް ދަންނަވާ އެ 

ނުވަތަ އެކަމެއްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދަކާ . ވެރިއަކު އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

 .     އެއްގޮތަށެވެ

. ހުރުވައިންނެވެކޮންމެ މީހަކާވެސް މުޚާޠަބުކުރަންވާނީ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ރީތި ބަ 6.2.32

ދިމާވާކަމަކުން ތިމާ ހިންހަމަނުޖެހިފައި ހުއްޓަސްް  ފޫހިކަމާއި ރުޅިވެރިކަމާއެކު ހުތުރު 

 .           ބަހުރުވައިން އެއްވެސް މީހަކާއި މުޚާތަބް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

ދަ އެޗްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ކެއިން ބުއިންފަ.އެމް.ޑިޔުޓީ ޕޮއިންޓުގައި އައިޖީ 6.2.33

 .ކަންތައްތަކަށް ދާއިރު އެ ތަނުގައި އަބަދުވެސް ދެ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނެ އެވެ

ބާރަށް  ،އެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކަލް ބައިގައި އަޑުގަދކޮށް.ޑިއުޓީ އަދާކުރަމުންދާ އައިޖީ 6.2.34

 .އަދި ޓީވީގެ އަޑު ގަދަކޮށްފާ ބަހައްޓައިގެންވެސް ނުވާނެެއެވެ. ލަވަޖަހައިގެން ނުވާނެ އެވެ

ދްމަތް ހޯދުމަށް އަންނަމހުން ކައުންޓަރުކައިރީގައި ތިބެ ޚިދުމަތަށް އެދި ދައްކާވާހަކަތަކަށް ޚިި 6.2.35

 .ރަނގަޅަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެ އެވެ

 
 އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުން 6.3

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ 

ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް އެއަތޮޅެއްގެެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބޭސް ފަރުވާ ކޮށްދިނުމަށް 

މްބަރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ބޭސް ފަރުވާއަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނާއި، ޢާއިލާގެ މެ. ވަނީހަމަޖެހިފައެވެ

ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ހެލްތް ސެންޓަރަކުން ނުވަތަ ހެލްތް ޕޯސްޓަކުން ވިޔަސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ 

އަދި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިތުރަށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް . ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ

ތައްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ހެދުމަށާއި، ފަރުވާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަން

  . ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހެ އެވެ

 ،ބައްޕަ ،މިގޮތުން ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ މީހާގެ މަންމަ

ލުތަކުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫ، އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނަށް 18ފިރިމީހާ އަދި ދަރިންގެ ތެރެއިން /އަނބިމީހާ

ދަށުން  ބޭސްފަރުވާގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކޮށްދީ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

މިގޮތަށްމިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފުލުހަކުވެސް ޢާއިލާ . ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އެވެ

ސޯރސް ޑިޕާރޓްމެންޓްގައި ޢާއިލާ ރަޖިސްޓްރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހިއުމަން ރި

  .ކުރަންވާނެއެވެ

ޢާާއިލާރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ފުލުހުންގެޢާއިލާގެ މެންބަރުން ބޭސްފަރުވާ 

ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީއަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ   ،ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ފުލުހުންގެ މީހާ

މި ފޯމް އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް . ވެކުރަންވާނެއެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   406 

 

މެޑިކަލްގެ އިދާރީބައިން އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އިންޓްރާނެޓް މެދުވެރިކޮށް 

  .ލިބެންހުންނާނެއެވެ

ޅު ތެރޭގައި ކަމަށް ވާނަމަ ފުލުހުންގެ މީހާ މާލޭގައި ހުރެފައި ޢާާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އަތޮ

ފުލުހުންގެ މީހާ ޕޮލިސް މެޑިކަލް އެޑްމިނަށް އައިސް ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް އެހީއަށް އެދޭ ފޯރމް ފުރިހަމަ 

، ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް އެހީއަށް އެދޭ ފޯރމްގައި ފުލުހުންގެ މީހާގެ މަޢުލޫމާތާއި. ކުރާނީއެވެ

ރުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ބޭސްފަރުވާ ކުރަން ބޭނުންވާ ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢާާއިލާގެ މެމްބަ

އޭދަފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބޭސްފަރުވާގެ . ބ: މިސާލު(ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން އިތުރު ބަޔާނުގައި 

  .ލިޔަންވާނެއެވެ. ) ން އެދެމެވެކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވު

މަށްފަހު ފުލުހުންގެ މީހާ ދިރިއުޅެނީ ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް އެހީއަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރު 

. ފެކްސް ކުރާނީއެވެ) ށް  3341903: ނަމްބަރ(އަތޮޅުތެރޭގައި ނަމަ ފޯމް  ޕޮލިސް މެޑިކަލްއަށް 

އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ޢާާއިލާތަކަށް ބޭސްފަރުވާކޮށްދޭނީ އެއަތޮޅެއްގައި ގާއިމު ކުރެވިފައި ހުންނަ ފުލުހުންގެ 

  . ންނެވެމަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށު

އަދި . މިފޯމް ޕޮލިސް މެޑިކަލް އަށް ލިބުމުން ފުރަތަމަކަމަކަށް އެންޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ

އެންޓްރީކުރުމަށްފަހު ސެކްޝަން އިންޗާރޖް ހުއްދަދެއްވުމުން ބޭސްފަރުވާކުރަން އެދިފައިވާ އަތޮޅެއްގެ ނުވަތަ 

ފެކްސް ކުރުމަށްފަހު އެ ފެކްސް ފޯމް . ރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް އެފޯމް ފެކްސް ކުރެވޭނެއެވެ

ކުރެވުނު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ގުޅާ ފެކްސް ލިބުނުތޯ ބެލުމަށްފަހު އެސްޓޭޝަނަކުން ފޯމާއި ޙަވާލުވި 

ރޭންކް އަދި ސާރވިސް ނަމްބަރު ފޯމުގެ ނުފުށުގައި ލިޔުމަށްފަހު ފޯމް ފައިލްކޮށް ، ފުލުހެއްގެ ނަމާއި

  .ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ

މަރުކަޒަކަށް ފެކްސް ލިބުމުން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ބޭސްފަރުވާލިބޭނެގޮތް  އެ 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ، ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަކަށްް ނުވަތަ ހެލްތު 

މެދުނުކެނޑި ފަރުވާ  ޕޯސްޓަކަށް، ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުން ނުވަތަ ސްލިޕް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުމާއެކު

  .ލިބެމުންދާނެގޮތް ހަމަޖައްސާދޭންވާނެ އެވެ

 . ކޮންމެ ފުލުހަކު ވެސް ޢާއިލާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ 6.3.1

އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެޢާއިލާތަކަށް އެއަތޮޅެއްގެެ ހޮސްޕިޓަލުން  6.3.2

 .ތަކުން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެވެނުވަތަ ސިއްޙީމަރުކަޒް 

އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ފުލުހުންގެ އާއިލާގެ މެންބަރަކު ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް  6.3.3

ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ފުލުހުންގެ މީހާ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީއަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ 

 .ކުރަންވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   407 

 

ދޭ ފޯމް އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފުލުހުންގެ ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީއަށް އެ 6.3.4

 . މަރުކަޒުތަކުގައި ލިބެންހުންނާނެއެވެ

ފުލުހުންގެ މީހާ މާލޭގައި ހުރެފައި އާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އަތޮޅު ތޭގައި ކަމަށް  6.3.5

 .ވާނަމަ ފުލުހުންގެ މީހާ މެޑިކަލް އެޑްމިނަށް އައިސް މިފޯމް ފުރިހަމަ ކުރާނީއެވެ

ތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭނީ އެއަތޮޅެއްގައި ގާއިމު އަތޮޅުު 6.3.6

 . ކުރެވިފައި ހުންނަ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ

ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީއަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އަތޮޅުތެރެއިން ނަމަ  6.3.7

 .އެވެޕޮލިސް މެޑިކަލް އަށް ފެކްސް ކުރަންވާނެ

މިފޯމް ޕޮލިސް މެޑިކަލް އަށް ލިބުމުން އެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު މެޑިކަލްގެ އިންޗާރޖް  6.3.8

ނުވަތަ އެވަގުތަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭފުޅަކު ލައްވާ ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު ފޯރމް 

ފެކްސްކުރުމަށްފަހު، އެސްޓޭޝަނަކުން ފޯމާއި . އެސްޓޭޝަނަކަށް ފެކްސް ކުރެވޭނެއެވެ

އްގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމްގެ އަނެއްފަރާތުގައި ނޯޓް ކުރުމަށްފަހު ފޯރމް ޙަވާލުވީ ފަރާތެ

 .ފައިލް ކުރެވޭނެއެވެ

ޕޮލިސް މެޑިކަލް އިން އެ މަރުކަޒަކަށް ފެކްސް ފޮނުވުމުން ބޭސްފަރުވާ ކަންތައް މެދު  6.3.9

 . ނުކެޑޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ދެވޭނެއެވެ

ލްތު ޕޯސްޓަށް ބޭސްފަރުވާގެ ފަރުވާ ހޯދަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ހެ 6.3.10

 .ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްލިޕެއް ފޮނުވޭނެ އެވެ

ޑޮކްޓަރ ދެއްވާ ބޭސްނެގުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާާލަތެއްގައި ބޭސްނެގުމަށް އެދޭ ސްލިޕް  6.3.11

 . ބޭސްނެގުމަށް ބޭނުންވާ ފާމަސީއަކަށް ފޮނުވާދެވޭނެ އެވެ

 .އި ދެވޭނީ ޑޮކްޓަރ ބޭސް ސިޓީގައި ލިޔެދެއްވާ ފައިވާ ބޭސް އެކަންޏެވެމިގޮތަށްނަގަ 6.3.12

ދިގުމުއްދަތަކަށް ލިޔެ ދެއްވާފައިި ހުންނަ ބޭސް ނަގައި ދެވޭނީ ގިނަވެގެން އެއްމަސް  6.3.13

 . ދުވަހަށެވެ

ހިތުގެ ބަލި ،  ލޭމައްޗަށްދާ ބަލި،  ހަކުރުބަލި  ،ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭސް ނަގައި ދެވޭނީ 6.3.14

މިފަދަ ބަލިމީހުންނަށް ވެސް ނަގައި . ށް ބޭސް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށެވެފަދަ ބަލިތަކަ

 . މަސް ދުވަހުގެ ބޭހެވެ 03ދެވޭނީ ގިނަވެގެން 

ބޭސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްހޯދާ ތަންތަނުން ޚިދުމަތުގެ ބިލް ފޮނުއްވާއިރު ޚިދުމަތަށް އެދި  6.3.15

އެޓޭޗްކުރައްވާފައި ފޮނުއްވައި އެމަރުކަޒަކުން ފޮނުވި ސްލިޕްގެެ އޮރިޖިނަލް ބިލާ 

 .ދެއްވުމަށް އެތަންތަނުގައި ދަންނަވަންވާނެ އެވެ

ބިލްތައް ފައިނޭސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވާއިރު ބިލްތަކުގެ ނުފުށުގައި ތަފްޞީލް ލިޔެ  6.3.16

އަދި ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތަށް އެދުނު . އެމަރުކަޒެއްްގެ އިންޗާޖްސޮއިކުރަންވާނެ އެވެ

 .ޓޭޗް ކުރަންވާނެއެވެސްލިޕް ބިލުގައި އެ
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ކޮންމެ ފުލުހުންގެ މީހެއްގެ ޢާއިލާއަށް ބޭސް ފަރުވާގެ ޚަަރަދު ކުރުމަށް ވަކި ކޯޓާއެއް  6.3.17

 . ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ

ކޯޓާ ހަމަވެއްޖެނަމަ އެކަން ފުލުހުންގެ މީހާއަށް އަންގާނީ އެ އަތޮޅެއްގެ ފުލުހުންގެ  6.3.18

 . މަރުކަޒަކުންނެވެ

އަވަހަކަށް ބޭސް ފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދޭ ފޯމް ކޯޓާ ހަމަވުމުން ވީއެންމެ  6.3.19

 .ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ޕޮލިސް މެޑިކަލް އަށް ފެކްސް ކުރަންވާނެއެވެ

  
    ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސް ފަރުވާކުރުން 6.4

      

ވާހޯދަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރު 6.4.1

 . މިދަންނަވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭސްފަރުވާ ހޯދާދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ

 . ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސް ފަރުވާ ކުރެވޭނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެވެ 6.4.2

އެޗް ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ .އެމް.ރާއްޖޭންބޭރުން ފަރުވާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ، އައިޖީ 6.4.3

މިފަދަ ޙާލަތެއް . ރަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާހޯދުމަށް ލަފާ ދެއްވައިފިނަމަ އެވެޑޮކްޓަ

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީއަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުއްވާ 

 . ޕޮލިސް މެޑިކަލް އަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެ އެވެ

( އެއީ . ށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ދެފޯމެކެވެރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީއަ 6.4.4

 .ފޯމެވެ) ބީ (ފޯމް އާއި ) އޭ 

އޭ ފޯމަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ލަފާ ދެއްވާ ޑޮކްޓަރ ލައްވާ ފުރަންޖެހޭ  6.4.5

 . ފޯމެކެވެ

މަޢުލޫމާތު ބީ ފޯމަކީ ރާއްޖެއިންބޭރުން ފަރުވާހޯދުމަށް އެދޭ ބަލިމީހާއާއި ފުލުހުންގެ މީހާގެ  6.4.6

 .ހިމެނޭ ފޯމެކެވެ

މި ދެފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފޯމާއެކު ރާއްޖޭގައި ބަލިމީހާ ބޭސްކުރަމުންދާ ގޮތުގެ  6.4.7

 . ލިޔެ ކިޔުންތަކުގެ އަސްލުތައް ހުށަހަޅަން ވާނެެއެވެ

މި ލިޔެކިޔުންތައް ޕޮލިސް މެޑިކަލް އިން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ފައިނޭސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  6.4.8

 .ވޭނެ އެވެފޮނު

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަހަރަކު  6.4.9

އެއްފަހަރުކަމަށްވާތީ، މިނޫން ގޮތަކަށް މި އެހީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ބަލީގެ ބާވަތް 

ބޭސްފަރުވާ  ،އެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެބައްޔަކާއިގުޅޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިޔުމަކާއި.ޖީ.އެނގޭގޮތަށް އައި

ކުރިގޮތުގެ ޑޮކްޓަރީ ލިޔުންތައްް ޕޮލިސް މެޑިކަލްއަށް ހުށަހެޅުމުން ޕޮލިސް މެޑިކަލްއިން 

 .ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު އެވެ
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ދުވަސް ތެރޭ ބޭސް  05ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށްފަހު އެބުރި އަންނަތާ  6.4.10

އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް . ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެކުރިގޮތުގެ ލިޔުންތައް ޕޮލިސް މެޑިކަލްއަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރިގޮތުގެ  15ރާއްޖޭން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދައިގެން އަންނަތާ، 

ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދުނަސް އެފުރުސަތު ހަމަޖައްސާނުދެވޭނެ 

 .އެވެ

  

 ލަތަކަށް ބޭސް ނަގާދިނުންފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެޢާާއި 6.5

ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ މެމްބަރުން ޑޮޓަރަށް ދެއްކުމުން ޑޮކްޓަރ ދެއްވާ ބޭސް ސިޓީއަށް 

. މިގޮތުން ބޭސް ނަގައި ދެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ބޭސް ސިޓީ ތަކަށެވެ. ބޭސް ނަގައި ދެވޭނެއެވެ

ޓަރުންގެ  ސިޓީ ތަކަށް ބޭސް ނަގައި ދެވޭނީ އެ ބޭސް ސިޓީ ސަރުކާރުގެ ޑޮކްޓަރުން ނޫން އެހެން ޑޮކް

 .އެޗް ނުވަތަ ޕޮލިސް މެޑިކަލްގެ ބޭސް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެވެ.އެމް.އައިޖީ

. އޮފިސަރުންނާއި އޮފިސަރުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ނަގައިދެވޭ ބޭސް ގެއަށްގެންގޮސްދެވޭނެ އެވެ 6.5.1

މުންދާ ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ނަގާދެވޭބޭސްވެސް އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ޑިޔުޓީ އަދާކުރަ

 .ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ގެއަށް ގެންގޮސްދެވޭނެއެވެ

. އޯ ފާމަސީ އިންނެވެ. ޓީ.ކޮންމެ ބޭސް ސިޓީއަކަށް ވެސް ބޭސް ނަގައި ދެވޭނީ އެސް   6.5.2

ސީ ތަކުން އޯ ފާމަސީ އިން ލިބެން ނުހުންނަ ބޭސްތައް އެހެން ފާރމަ.ޓީ.ނަމަވެސް އެސް

 .  ނަގައި ދެވޭނެއެވެ

ބޭސް ނެގުމަށް . ބޭސް ނެގުމަށް ދޫ ކުރާ ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚްގައި ބޭސް ނަގަން ވާނެއެވެ 6.5.3

ދޫކުރާ ސްލިޕަށް ނުވަތަ ސްލިޕްގައިވާ ލިޔުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަމިއްލައަށް ގެނައުމަކީ 

 . މަނާކަމެކެވެ

ބޭހުގެ އިތުރަށް އަމިއްލައަށް ބޭސް ބޭސް ސިޓީގައި ޑޮކްޓަރު ލިޔެ ދެއްވާފައިވާ  6.5.4

މިފަދަ . ސިޓީގައިބޭސްލިޔެގެން ނުވަތަ ފާމަސީގައި ބުނެގެން ބޭސް ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ޢަަމަލެއް ހިންގިކަން އެނގިއްޖެނަމަ އެ ޢަމަލުހިންގި ފަރާތަކާއި މެދު ގަވައިދުން ފިޔަވަޅު 

 . އެޅޭނެ އެވެ

ގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ލިބެންނުހުންނަ ބޭސް ޑޮކްޓަރު ލިޔެދެއްވާފައިހުންނަ ބޭސްތަކު 6.5.5

އެއްވެސް ތާކުން ލިބެންނުހުންނަ ބޭސް  . ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެސްދެވޭނެއެވެ

ރާއްޖޭންބޭރުން ގެނައުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭންބޭރުން ބޭސްގެނެސްދޭ ތިން ތަނަކުން ބެލުމަށްފަހު 

އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން  ،ނުވާކޯޓޭޝަން ތަކާއިއެކު ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނޯޓެއްފޮ

ނިންމަވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމަވާ އެންގެވުމުން އެބޭހެއް ރާއްޖޭންބޭރުން ގެނައުމަށްޓަކައި 

ޙަވާލުކުރަން ކަނޑައެޅޭ ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ބޭސް ގެނައުމުގެ ކަންތައް 
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ސް ޙަވާލުކޮށްދެވޭނެ އަދި ބޭސް ލިބުމުން ބޭސް ލިބެންވާފަރާތަށް ބޭ. ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

 .އެވެ

-މިގޮތުން  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްގެނެސްދޭ ތަންތަނުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު ބޭހުގެ އަގު  6.5.6

ބޭސްގެނައުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، ބޭސް              އެއްހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުނަމަ  1000/

ސްޓާފް ވެލްފެއާރ ބޯޑަށް  ގެނެސްދިނުމާއި މެދު ގޮތެއްނިންމުމަށްޓަކައި ނޯޓަކާއެކު،

އެއްހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮނަމަ  1000/- . ހުށަހަޅައިގެން ބޯޑުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށެެވެ

އެބޭސް ނެގުމުގެ ކަންތަކަށް ގޮތެއްނިންމާނީ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ އިންޗާރޖް ނުވަތަ 

 .އެވަގުތަކު ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަކުންނެވެ

ލިސް މެޑިކަލް އަށް ނާންގާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ބިލް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕޮ 6.5.7

އަދި އެގޮތަށް ގެންނަ ބޭހުގެ .ކުރާގޮތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސް ގެނައުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ

 . ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެ އެވެ

ޔުއްވާފައި ހުންނަ ބޭސްތައް ޑޮކްޓަރު ބޭސްސިޓީގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ލި 6.5.8

ނަމަވެސް އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ . ނަގައިދެވޭނީ ގިނަވެގެން އެއްމަސް ދުވަހަށެވެ

މިގޮތުން . ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ތިންމަސްދުވަހުގެ ބޭސްނަގައިދެވޭނެ އެވެ

ބަލި ފަދަ ބަލިތަކުގެ  ހިތުގެ، ލޭމައްޗައްދާބަލި، ދިގުމުއްދަތަށް ނަގައިދެވޭނީ ހަކުރު ބަލި

 .ބޭހެވެ

ބޭސް ސިޓީގައި ޑޮކްޓަރ ލިޔުއްވާފައހުންނަ، ބޭސްފަރުވާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެންތަކެތި  6.5.9

ފަދަތަކެތި މިގަވާޢިދުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ) ނީގާޑު ، މިސާލަކަށް ހިނގާ ދަނޑިގަނޑު(

ޗަކީ ބޭސް ސިޓީގައި ނަމަވެސް ތިރީގައިވާ ތަކެއް.  އުޞޫލެއްގެމަތިން ހޯދައިދެވޭނެ އެވެ

 .ލިޔެވިފައި އޮތްނަމަވެސް ހޯދައިދެވޭނެ ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ

  

 ސަން ލޯޝަން ، ލޯޝަން، މޮއިސް ޗަރައިޒިންގ ކްރީމް 6.5.9.1

 .އުގުޅާ ބޭސް ،  ކިރު،  ހިކެން ބޭނުން ކުރާ އެކި ބާވަތް ބާވަތުގެ ޕައުޑަރ 6.5.9.2

 )ލެކްޓޯޖަން،  އެންފްލެކް(ކުޑަކުދިންގެ ކިރު  6.5.9.3

 ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީ  6.5.9.4

ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާތީ ނުވަތަ ހަންފޮޅޭތީ (އެކި ފާޑުފާޑުގެ މެޑިކޭޓެޑް ޝޭމްޕޫ  6.5.9.5

 )ބޭނުންކަރާ

 .ހޮޓްވޯޓަރ ބޭގް ،  އެއާރ ކުޝަން،  އައިސް ޕެކް 6.5.9.6

 .ދަތް އުގުޅާ ބޭސް ، ) މެޑިކޭޓެޑް(ސައިބޯނި  6.5.9.7

  ).  ލެންސް ސޮލިއުޝަން(ލެންސް ކްލީނަރ  6.5.9.8
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ރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސްފަރުވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ 6.6

 ކުރުން

  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި  6.6.1

ނަމަވެސް މިފަރާތްތަކުގެ . ނަރުހުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

އަދި މިފަދަ . ހަމަޖެހިފައިނުވެ އެވެޢާއިލާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭގޮތަށް 

އެމް .ޖީ.މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފަައިވަނީ ހަމައެކަނި އައި

އެމް ހޮސްޕިޓަލުން ލިބެންނެތް ފަރުވާއެއް .ޖީ.ނަމަވެސް އައި. ހޮސްޕިޓަލުންނެއެވެ

ލަކުން ނުވަތަ ހޯދަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަރުވާލިބެންހުރި އެހެން ހޮސްޕިޓަ

 .ކުލިނިކަކުން ފަރުވާ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް، ވަގުތީ ގޮތުން ގެނެވޭ  6.6.2

ބިދޭސީންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ އެމީހަކާއެކު ކުރެވޭ 

 .އެގްރިމަންޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  

  ލުހުންގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޢާންމު މުވައްޒަފުންނަށް އިމަޖެންސީ ފަރުވާދިނުންފު 6.7
  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޢާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނީ 

 ޑިޔުޓީގައި އުޅެނިކޮށް ދިމާވާ ކަމަކަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް އެފަދަ ކަމަކާގުޅިގެން ފަރުވާ ބޭނުންވާ

  . ޙާލަތްތަކުގަ އެވެ

  
 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަފްރާދުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުން 6.8

  
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިތިބޭ މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭނީ  6.8.1

 .އެމް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެެ.ޖީ.ހަމައެކަނި އައި

އެމް ހޮސްޕިޓަލަށް .ޖީ.ހައްޔަރުގައި ހުންނަމީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އައި 6.8.2

ގެނެވިއްޖެނަމަ އެމީހަކާއި ޙަަވާލުވެގެން އަންނަ މީހަކު އެމީހަކު ރަނގަޅަށް 

އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަމީހާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޤަވާޢިދަށް .  ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ އެވެ

މިފަދަ މީހުން ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބޭވަގުތު . އެވެޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެ 

މިފަދަ . ހޮސްޕިޓަލްތެރޭގައި ކައި ބޮއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކަލް ޕޮއިންޓްގައި ތިބޭ ފުލުހުން، .ޖީ.ޢަަމަލެއް ކުރާނަމަ އައި
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އެކަން އަންގައިގެން އެމީހަކާއި ޙަަވާލުވެގެން އައިސްހުރި ފުލުހަކަށް 

 .އެކަންހުއްޓުވަންވާނެ އެވެ

ހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހާއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފުލުހުންގެ މުވައްޒަފު، އެމީހާ ދޫކޮށް  6.8.3

މިފަދަ މީހަކު އެނދުމަތި ކޮށްފިނަމަ އެކަން . އެހެން ތަނަކަށް ގޮސްގެން ނުވާނެ އެވެ

އަދި އެފަދަމީހަކު . ވެލަސްނުކޮށް ޕޮލިސް މެޑިކްލައަށް އަންގަވަންވާނެ އެ

އެނދުމަތިކޮށްފައިވަނިކޮށް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

 . ދޫކޮށްލިނަމަވެސް ލަސްނުކޮށް ޕޮލިސް މެޑިކަލްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެ

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގެންނަ މީހަކު ފިލައިފިނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ  6.8.4

އަދި އެނދުމަތިކުރެވޭ މީހަކު . ގެން އަންނަ ފަރާތަކުންނެވެއެމީހަކާޙަވާލުވެ

އަދި މިފަދަ މީހަކު . ބެލެހެއްޓުމާއިވެސް ޕޮލިސް މެޑިކަލްއިން ޙަވާލެއްނުވާނެ އެވެ

ޕްރައިވެޓް ރޫމެއްގައި އެނދުމަތިކުރެވޭނީ އެކަމަށް ޑޮކްޓަރަކު ލަފާ ދެއްވާ ޙާލަތްތަކުގައި 

 . އެކަންޏެވެ

ބިގެންމެނުވީ މިފަދަ އެއްވެސް މީހަކަށް އައި ޖީ އެމް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލި 6.8.5

ހޮސްޕިޓަލްނޫން އަމިއްލަ އެހެނިހެން ތަންތަނުން ފަރުވާހޯދާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެ 

 .އެވެ
 

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަފްރާދުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް  6.9

  ދިނުން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް

ޕޮލިސް މެޑިކަލްސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިހުންނަ ތަންތަނުގެ ތެރޭން ދޫނިދޫގައި 

ހުންނަ މެޑިކަލް ކުލިނިކަކީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ އަފްރާދުންނާއި، 

ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ  ،އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައިމުވައްޒަފުންނަށް އިމަޖެންސީ ޙާލަތުގައި ޞިއްޙީ ޚިިދުމަތްތައް 

މިގޮތުން  ފުލުހުންގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިތަނުން . މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ތަނެކެވެ

ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު ބޭސްފަރުވާގެ  ،ޚިދުމަތލިބިދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް، ދެވެންހުރި އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި

މިތަނުން ޢަމަލްކުރާނީ،  ވޯލްޑްހެލްތު  ،މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްްދިނުމުގައި. ރުކޮށްދިނުންހިމެނެ އެވެކަންތައްތައް ފޯ

  .އެއްގޮތަށެވެހަމަތަކާއި  ،މިނިސްޓްރީއޮފް ހެލްތު ގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ،އޮގަނައިޒޭޝަނާއި
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 ބަލިމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން 6.10

ފާހަގަކޮށް، އެމީހުންގެ ބައްޔާ ގުޅޭގޮތުން ވީ އަފްރާދުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަލިމީހުން  6.10.1

 .އެންމެ އަވަހަކަށް ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭނވާނެ އެވެ

ދުވަހު އެ މީހަކަށް  2ނުވަތަ  1ނަފްސާނީ ބަލީގެ މީހަކު ހުރިނަމަ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  6.10.2

 .ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ އެވެ

ގަޑިއިރުތެރޭގައި އޭނާގެ ފިޒިކަލް އަދި  24ހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭތާ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީ 6.10.3

މި . މެންޓަލް ސްޓޭޓަސް އެނގޭނެހެން މެޑިކަލް ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެ އެވެ

ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރާނީ ކަސްްޓޯޑިއަލްއިން ރިކްއެސްޓް ކުރުމުން އެ މީހާ ކުރިން އެއްވެސް 

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ވޭތޯއާއި ދައްކާފައި ވަނީނަމަ ބައްޔަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް 

އަދި . ކުރިން ކުރި ބޭސް ފަރުވާގެ ލިއުންތައް ހޯދަންވާނެ އެވެ ،އެމީހާގެ އަތުގައިވާ

މިހާރު ވަނީ ކިހިނެއްތޯ އަހާ އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު، އެލިއުންތަކާއި އެކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ، 

ޓޯޑިއަލްގެ އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެ ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ދޫނިދޫ ކަސް

އަދި އެމީހަކާއި ބެހޭ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރީ ލިއުންތައް ބަހައްޓަންވާނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު . އެވެ

 . ވަކި ފައިލެއްގަ އެވެ

ޑޮކްޓަރުން ބަލިމީހުން ބައްލަވާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވަންވާނީ ބަލިމީހާގެ  6.10.4

ނުވަތަ ގައިންގަޔަށް އަރާފަދަ ، ނަފްސާނީ ބައްޔެއް، ރައްކާތެރި އިންފެކްޝަނެއްގައިގައި ނު

، ލޭމަށްޗަށްދާބަލި، ޚާއޞަަގޮތެއްގައި ހިތުގެ ބަލި. ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްހުރިތޯއެވެ

އަދި ޑޮކްޓަރުން ބަލިމީހުން ބެއްލެވުމުގައި . ހުރިތޯސުވާލުކޮށް ބަލަންވާނެ އެވެ، ހަކުރުބަލި

 .އުނިވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދޭންވާނެ އެވެ މިއިން ކަމެއް

ބޭސް ލިޔެދެއްވި  ،ޑޮކްޓަރު ބަލިމީހާއަށް ލިޔެދޭ ބޭސް ހުސްނުވަނީސް ހަމަ އެބައްޔަށް 6.10.5

 .ޑޮކްޓަރަށް ނުވަތަ އެހެން ޑޮކްޓަރަކަށްވެސް ބަލިމީހާ ނުދެއްކޭނެ އެވެ

ބޭސް ، ވަހަކު ދައްކަން ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެނަމަބަލިމީހާ ބެލުމަށްފަހު، އޭނާ ވަކި ދު 6.10.6

 .ހުސްނުވިޔަސް އެ ދުވަހަކު ބަލިމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންވާނެ އެވެ

ބަލިމީހާއަށް އެއްފަހަރު ޑޮކްޓަރ ލިޔެދެއްވި ބޭސް ގަވާއިދުން ކަމުންދާއިރުވެސް އެބައްޔަށް  6.10.7

އްވާފައިހުރި ބޭސް ލިޔެދެ، ލުޔެއްނުލިބި ބަލި ބޮޑުވަމުންދާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 .ހުސްނުވިނަމަވެސް އަލުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންވާނެ އެވެ

ސްކޭންކޮށް ލޭ ، އެކްސް ރޭ ނަގާ(ބަލިމީހާއަށް ޑޮކްޓަރު ލިޔެދެއްވާ ޓެސްޓްތައް  6.10.8

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހެއްދުމަށްފަހު، ލަސްނުކޮށް  އޭގެ ރިޕޯރޓްތައް ) ޓެސްޓްކުރުންފަދަ

 .ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަރުވާ 

ބަލިވެގެން މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފިނަމަ ނުވަތަ މީހަކަށް މެޑިކަލް ފަރުވާ  6.10.9

 .އެކަން ލޮގްކޮށް ފެންނަން އޮންނަންވާނެ އެވެ، ދެވިއްޖެނަމަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   414 

 

، މެޑިކަލް ރިޕޯރޓް، ބޭސް ސިޓީ، ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭމީހުންގެ މެޑިކަލް ލިޔެކިޔުން 6.10.10

ޖީ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި .އީ.ޖީ އަދި އީ.ސީ.އީ، ރޭ-އެކްސް

ފަރުވާތެރިކަމާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ،އެކިމީހުންގެ އެއެްޗެތި ވަކި ވަކިން ފެންނަގޮތަށް

 . ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ

ހަކު ބަލިވެގެން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިދިނުމަށް ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއިންބޭރަށް އެއްވެސް މީ 6.10.11

ގެންދެވިއްޖެނަމަ  އެމީހަކުގެންދެވުނު ބޭނުމަކާގުޅޭފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި، ގެންދިޔަ 

 ،އޭނާ ދެއްކުނު ޑޮކްޓަރުގެ ނަން ،މުވައްޒަފުންނާއި ،އޭނާއާއިޙަވާލުވެގެންދިޔަ ،ގަޑިއާއި

 . ލޮގްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ ،ނުވަތަ އޭނާއަށް ދެވުނުފަރުވާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު
 

 

 އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެއްދުން 6.11

ދޫނިދޫ މެޑިކަލް ކުލިނިކްގެ ޑޮކްޓަރުން ބަލިމީހާ ބެލުމަށްފަހު ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކަށް  6.11.1

ރިފަކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ލަސްނުކޮށް އައި ޖީ ، ދެއްކުމަށް ރިފަކޮށްފިނަމަ

 .ހަމަޖައްސަންވާނެ އެވެއެމް އެޗް މެޑިކަލް ޕޮއިންޓަށް ގުޅައިގެން އެޕޮއިންޓްމަންޓް 

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭމީހުންގެތެރެއިން ދުވަހުން ދުވަހަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ   6.11.2

ބަލިމީހުން ކްލިނިކްގެ ޑޮކްޓރުންނަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އެމީހުންގެ ލިސްޓް ދޫނިދޫ 

ން ކްލިނިކުން ލިސްޓް ލިބުމު. ކަސްޓޯޑިއަލްއިން ކޮންމެދުވަހަކު ހެނދުނު ފޮނުވާނެ އެވެ

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްފަހު، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ކްލިނިކަށް މީހުންގެންނަންވީ 

އަދި ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އިން . ގަޑި ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް އަންގަންވާނެ އެވެ

ނިދޫ ގެންނަމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރ ނިންމެވިގޮތެއް ލަސްނުކޮށް ދޫ

 . ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެ އެވެ

ލިނިކުގައި ލޮގްކުރުމަށްފަހު  ކް އްސިޓީތަޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭ ގައިދީންގެ ބޭސް ލިނިކުންކް 6.11.3

އަވަހަށް  ،މެޑިކަލްސާރވިސްގެ އެޑްމިން އަށް ގުޅައިގެން ވީހާއަވަހަކަށް ބޭސްނެގުމަށްފަހު

ބެލުމަށްފަހު ބޭސްތައްވަކިކޮށް އެމީހުންގެބޭސް އް އެސިޓީތަބޭސްގެންގޮސް 

އަފްރާދަކު  ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި އިން

ތަކެއްޗާއިއެކު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއިން ފޮނުވައިލައިފައިވާނަމަ އެއަފްރާދެއްގެ ބޭސް 

ނަވާ ފަރާތަކާއި ނުވަތަ ވަގުތުން ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އިސްކޮށްހުން

 . ކަޑައަޅާފައިވާފަރާތަކާއި ފޮތުގައި ލިއެފައިހަވާލް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ގެ ފަރާތުންގައިދީންގެ ބައްޔާއިބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް  6.11.4

ކްލިނިކަށް ލިބިއްޖެނަމަ ކްލިނިކުން މި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް  

ނުކޮށް ވީހާ އަވަހަކަށް  ކްލިނިކްގެ ޑޮކްޓަރުން ނުވަތަ ނަރުހުންނަށް އެ ލަސް

ގުޅޭގޮތުން އިތުރުފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭނަމަ ދޫނިދޫ ، މައްސަލައެއް ކިޔާދީ އެކަމަކާއި
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އިސްކޮއްހުރި ފަރާތަކަށް އެކަން އެންގުމާއެކު، އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ، ކަސްޓޯޑިއަލްގައި

 .ޅަންވާނެ އެވެފިޔަވަޅު ލަސްނުކޮށް އަ

ދޫނިދޫ މެޑިކަލްކުލިނިކްންް އެއްވެސް ގައިދީއަކަށް ނުވަތަ އެހެންފަރާތަކަށްވިއަސް  6.11.5

، ޚިިދުމަތެއް ދީފިނަމަ ވަގުތުން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތުގައި ލޮގްކުރުމަށްފަހު

މި މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި އެމީހެއްގެ . ކޮންޕިއުޓަރސިސްޓަމަށް އެންޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ

 ، އަދި ތާރީޚާއި، ދުވަހާއި، ގަޑި، މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް، ދާއިމީއެޑްރެސް ރިހަމަނަމާއި،ފު

. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުނު ސަބަބު ނުވަތަ ފަރުވާ ދެވުނުސަބަބު އެނގެން އޮންނަންވާނެ އެވެ

އަދި މީގެއިތުރުން އެބައްްޔަކާއި ބެހޭތަފްޞީލް ރަގަޅަށް އޮޅުންފިލާވަރަށް ލޮގްކުރަންވާނެ 

 . އެވެ

ޑޮކްޓަރ ގާތުގައި ބަސްދޭހަކޮށްދޭން އިންނަ މުވައްޒަަފަކު ބަލިމީހުންގެ  6.11.6

ކޮމްޕްލެއިންޓްސްތައް ބަލިމީހާ ބުނާގޮތަށް، ޑޮކްޓަރަށް  އޮޅުންފިލާނެހެން ރަނގަޅަށް 

 .ކިޔާދޭންވާނެ އެވެ

ބަލިމީހެއްގެ ކެއުމަށް ބަދަލެއްގެނައުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ކަމަކަށް ޑޮކްޓަރ  6.11.7

ޓް ކޮށްފިނަމަ އެކަމަކާބެހޭ ފޯމްފުރިހަމަކޮށް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކާ، ރިކުއެސް

ދޫނިދޫކަސްޓޯޑިއަލްއިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކާއި ލަސްނުކޮށް އެ 

އަދި ފޯމްގައި ޑޮކްޓަރ އަންގާފައިވާ ގޮތަށް އެކަމެއް . ފޯމް ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެ

 .ން ބަލަންވާނެ އެވެފުރިހަމަކުރޭތޯ ކްލިނިކް

ޑޮކްޓަރގެ ރިކްއެސްޓަށް ހައްދާ ޓެސްޓްތަކުގެ ރިޕޯޓްލިބުމުން ޑޮކްޓަރ  6.11.8

ރިޕޯޓްތައްބެއްލެވުމަށްފަހު، ގައިދީއަކު މާލެ ފޮނުވަންޖެހޭނަމަ އެކަން ދޫނިދޫ 

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެވަގުތަކު ހުރި އެންމެއިސްފަރާތަކަށް އަންގައިގެން މާލެ ފޮނުވުމުގެ 

އަދި އައި ޖީ އެމް އެޗްގެ ޕޮލިސް މެޑިކަލް ޕޮއިންޓަށް . މަޖައްސަންވާނެ އެވެކަންތައް ހަ

މީހާ މާލެގެންގޮސް އައި ޖީ އެމް . ގުޅާ މާލެ ފޮނުވާމީހާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެ އެވެ

އެޗަށް ގެންދިއުމުން މެޑިކަލީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންތައްތައް ކުރާނީ އައި ޖީ އެމް 

މިވަގުތުތަކުގައި . މެޑިކަލް ޕޮއިންޓުން އެކަމާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެކެވެއެޗް ޕޮލިސް 

މީހާ ބެލެހެއްޓުމަށް ސެކިއުރިޓީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރާނީ 

 .ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން އެކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި ތިބޭ ބަޔެކެވެ

ބޭހުގެ ވައްތަރާއި، ބޭސް ދެވޭ ތާރީޚާއި، ގަޑި  ،ބަލިމީހުންނަށް ބޭސްދެވޭގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 6.11.9

މީގެ އިތުރުންއެއްވެސްފަރާތަކަށް ބޭހެއް ނުވަތަ . ރަގަޅަށް އެގޭގޮތައް ލޮގްކުރަންވާނެ އެވެ

އަދި ބޭސް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ، ގުޅޭ ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި، ޚިިދުމަތެއް ދޭނަމަ އެކަމަކާއި

 . ސް އެއްޗެއްމަދުނުކޮށް ގެންގުޅެންވާނެއެވެވީހާވެސް ރައްކާތެރިކަމއެކުު އެއްވެ
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ދޫނިދޫ މެޑިކަލް ކުލިނިކް ގައި ހުންނަ ސްޓޮކްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ  6.11.10

 . ފައިސާގެންގުޅެ ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ، ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި

ހިއްޖެނަމަ ވަގުތުން މެޑިކަލް ކަމަކަށް އިމަޖެންސީކޮށް ބަލިމީހަކު މާލެ ފޮނުވަން ޖެ 6.11.11

ގުޅޭމައުލޫމާތު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެވަގުތަކު އިސްކޮށްހުރި ފަރާތަކަށް  އެކަމަކާއި

އަދި . އަންގައިގެން އެމީހާ މާލެ ގެންދިއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަންވާނެ އެވެ

އް ޓުރާންސްޕޯރޓްގެ ކަންތައްތަ، އެވަގުތުތަކުގައި އޭނާ ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކަންތަކާއި

ހަމައަށް ގެންދެވޭނެ  އަދި މާލެގެންދިއުމުން ހޮސްޕިޓަލާއި ، ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި

އެޗް .އެމް.ޖީ.އައި  އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކިހިނެއްކަން ބަލާ ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު،

 . ޕޮލިސް މެޑިކަލް ޕޮއިންޓަށް ގުޅާ މިކަމާބެހޭ  ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެ އެވެ

ހުސްވާ ބޭސް އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މެޑިކަލް  ،މަދުވާ ބޭހާއިސްޓޮކުން  6.11.12

 މުއްދަތު ހަމަވާބޭސް ހުރިނަމަ އެބޭސްތަކާ، އިކުއިޕްމެންޓްސް އާއި ޓޫލްސް މީގެ އިތުރުން

ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ނުވަތަ  ،ގުޅޭތަފްސީލް ރިޕޯޓެއް

ށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޕޮލިސް މެޑިކަލް ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލުމަ

ސާރވިސް ގެ އެޑްމިންއާ ގުޅައިގެން އެފަރާތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް 

 . ގެދަންވާނެއެވެ

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫޫލެއްގެ ދަށުން އެކަން ، ޑޮކްޓަރުންގެެ ރިކުއެސްޓެއްލިބިއްޖެނަމަ 6.11.13

މެއް ހަމަޖަށްސައިދިނުމަށް މަސަށްކަތްކުރަންވާނެ އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ  އެކަ

 .އެވެ

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަވާ އެއްވެސް ގައިދީއަކު އެއްވެސްތަނަކަށް  6.11.14

ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް ކްލިނިކްގެ މުވައްޒަފުން 

އެއްތަނުންއަނެއްތަނަށް ގެންގޮސް ، މާއިގައިދީން ގޮޅިންނެރު. ވެދެގެންނުވާނެ އެވެ

އެޑްމިޓްކޮއްފައިތިބޭ މީހުން ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންކަމަކީ  ގެނައުމާއ،

 .ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޒިންމާގެދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ

 
 

 ބަލިމީހުންނަށް ބޭސް ދިނުން 6.12

 

ކުރިން އެއީ ބޭސް ސިޓީގައި ހިމެނޭ ބޭހެއްތޯބަލާ، އެއްވެސް ބަލިމީހަކަށް ބޭހެއްދިނުމުގެ  6.12.1

. އެބޭސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ އެއީ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ބޭހެއްތޯ ޔަޤީންކުރަންވާނެ އެވެ

ބެހޭގޮތުންވެސް ޑޮކްޓަރެއްގެ އެޑްވައިސް ، ބޭސްސިޓީގައި ނުހިމެނޭ ބޭހެއްނަމަ އެބޭހަކާއި

ހު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލގައި އިސްކޮށް ހުރި އަދި މިކަން ލޮގްކުރުމަށްފަ. ހޯދަންވާނެ އެވެ

 .އެވެމިި މަޢުލޫމާތުދޭންވާނެ  ފަރާތަކަށް
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ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޭސްދޭންޖެހޭ މީހުންނަކީ ކޮބައިތޯބަލާ އެމީހުންނަށް ބޭސްދޭންޖެހޭގަޑިން  6.12.2

އަދި އެއްވެސް . ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަންވާނެ އެވެ ގަޑިއަށް ޤަވާޢިދުން ބޭސް ދިނުމުގެ

ޔަވާ އެހެން މީހެއްގެ އަތަށް އެގަޑިއެއްގައި އެމީހަކު ކާންޖެހޭ ބޭސް ފި

 . އެވެބޭހެއްދީގެންނުވާނެ

ހަކުރުބަލީގެ ޕޭޝަންޓުން  ،ޑައިބެޓިކް ޕޭޝަންޓުން، ބަލިމީހުންގެ ތެރެއިން ހާޓް ޕޭޝަންޓުން 6.12.3

ލުކަމެއްދީ ޕޭޝަންޓުންނަށް ބޭސްދިނުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާ ނުވަތަ ލޭ މައްޗަށްދާ ބަލީގެ

 .އެވެފަރުވާބަހައްޓަންވާނެ

 .އެއްވެސް ބޭހެއް ދިނުމުގެ ކުރިން އެއީ އެމީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ބޭހެއްތޯ ޔަޤީންކުރަންވާނެ އެވެ 6.12.4

ކޭކަން . ގައިދީންނަށް ބޭސްދިނުމަށްފަހު އެބޭހެއްވަގުތުން ކާތޯބަލާ ޗެކްކުރަންވާނެ އެވެ 6.12.5

ބޭސް ކެއުމަށް . ން ވުމުންނޫނީ އެހެން ތަނަކަށް ގޮސްގެންނުވާނެ އެވެޔަގީ

އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެވަގުތަކު އިސްކޮށްހުރި ފަރާތަކަށް އެކަން 

ންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދި އެކަން ހިނގިގޮތް ލޮގްކޮށް އެކަމާގުޅިގެން ކުރަ. އަންގަންވާނެ އެވެ

 .އެވެކުރަންވާނެ

ގައިދީންނަށް ބޭސްދިނުމަށް އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ ތަންތަނަށް ކްލިނިކެްގެ މުވައްޒަފުން  6.12.6

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަންނަންވާނީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓުންކަޑައަޅާ ކަސްޓޯޑިއަލް 

 . އޮފިސަރަކާއި އެކުގައެވެ

ޅަށް އަޑުއެހުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރ އެއްވެސް ބަލިމީހަކަށް ބޭސް ދޭންވާނީ އޭނާގެ ޝަކުވާ ރަނގަ 6.12.7

 . ނުވަތަ ނަރސްއެއްގެ މަޝްވަރާއާއެކުގައެވެ، ނުވަތަ ފެމިލީ ހެލްތުވޯކަރ

 
 

 ދޫނިދޫ މެޑިކަލް ކުލިނިކުން ދެވެން ނެތް ފަރުވާ ހޯދުމަށް މާލެ ގެނެވޭ އަފްރާދުން 6.13

 

އެއްވެސް  ކްލިނިކުން ފަރުވާދެވެންނެތިގެން އެ ފަރުވާ ހޯދުމަށް މާލެގެނެވޭ ގައިދީންނާބެހޭ 6.13.1

މިފަދަ ޢަމަލެއް . މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސްފަރާތަކަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ދީގެންނުވާނެ އެވެ

 .ހިންގައިފިނަމަ އެމުވައްޒަފަކާމެދު ޤަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އެވެ

ކުލިނިކް ނޫން އެހެންތަންތަނުން ހޯދައިދެވޭ ފަރުވާ ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުން  6.13.2

 . އެވެނގަޅަށް ބަލަހައްޓަންވާނެށް ގެނެސް ފައިލްކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރަކުލިނިކަ

މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް އެކިފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި  ،ކުލިނިކުގައި 6.13.3

ގަވާއިދާޚިިލާފް އެއްވެސް ޢަަމަލެއް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު  ،އެއްވެސްފަރާތަކަށް  ޤާނޫނާއި

އެއްވެސް މީހަކު . ތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް  އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެ އެވެނުލިބޭގޮ

މިފަދަކަމެއް ކުރަންއުޅޭކަން އެނގިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން މެޑިކަލްގައި 

  .އެވެސްކޮށްހުރި ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއި
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   418 

 

 

 ބޭސް އެޅުމާއި އިންޖެކްޝަން ޖެހުން 6.14

 

ނުވަތަ އިންޖެކްޝަންޖަހަން ޖެހޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭގޮތަށް ބޭސް އަޅަންޖެހޭ  6.14.1

ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އިސްކޮށްހުރި ފަރާތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް 

 .އެ ލިސްޓް ދޭންވާނެއެވެ

ހުންގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގައިދީންތެރޭގައި ފަރުވާދޭންޖެހޭ އެއްވެސްމީހަކު ހުރިތޯބަލާ އެމީ 6.14.2

ގެނައުމަށް ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ނަރުސް އަންގާ ގަޑި އެނގޭގޮތަށް ލިސްޓެއްތައްޔާރުކޮށް ދޫނިދޫ 

ކަސްޓޯޑިއަލްއާ ޙަވާލުކޮށް، ކަސްޓޯޑިއަލް އިން ކްލިނިކަށް މީހުންގެނައުމުން އެމީހުންނަށް 

 .އެވެތައްތައް ޤަވާޢިދުން ކުރަންވާނެދޭންޖެހޭ ފަރުވާގެކަން

  

 ކެއުން ހަމަޖެއްސުންބަލިމީހުންނަށް  6.15
  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ގައިދީންނަށް ކެއިން ބުއިމަށް  6.15.1

ހަމަޖައްސާފައިވާ މެނޫގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ ބަލިމީހާއަށް ދިނުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

ގަވާގޮތެއްގެ މަތިން ޑޮކްޓަރ އަން، ތަކެތިކަމުގައި ޑޮކްޓަރއަށް ފެނި ނުލައްވައިފިނަމަ

މިކަން  .ބަލިމީހާގެ ކެއުން ހަމަޖެއްސުމަށް ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް އަންގަންވާނެ އެވެ

އަންގާނީ މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމް ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް 

 . ފޮނުވައިގެންނެވެ

ހިތުގެ ބަލި ފަދަ ، ލޭ މައްޗަށް ދިއުން، ޚާއްޞަކޮށް ހަކުރުބަލި(ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް   6.15.2

ހުންނަ ބަލިމީހުންގެކެއުން ހަމަޖައްސަންވާނީ ޑޮކްޓަރ އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ) ބަލިތައް

ޑޮކްޓަރަކު ކުލިނިކްގައިނެތް . އެކަމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެވެ

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  ،ގެ މަތިންވަގުތެއްގައިވެސް ޑޮކްޓަރަށް ގުޅައިގެން ޑޮކްޓަރ ދޭ ލަފާ

އިސްކޮށްް ހުންނަފަރާތަކާއި ކޯރޑިނޭޓް ކޮށްގެން ވަގުތުން ބަލިމީހާއަށް ކެއުން ހަމަޖައްސައި 

ކޮށް ޑޮކްޓަރ ކްލިނިކަށް އައުމުން ބަލިމީހާގެ ކެއިން ބުއިމާބެހޭ ފޯރމް ފުރިހަމަ. ދޭންވާނެއެވެ

  .އެވެކަސްޓޯޑިއަލް އަށް ފޮނުވާނީ

  

 ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގައިދީއަކު އޮޕަރޭޝަން ކުރުން 6.16

 

އެއްވެސް ގައިދީއެއްގެ ބަލިޙާލަތު ހުރިގޮތުން އޮޕަރޭޝަން ކުރަންވާނީ އޮޕަރޭޝަން  6.16.1

ނުކޮށްފިނަމަ ކައިރި މުއްދަތެއްގައި އޭނާއަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީ ކޮންމެހެންވެސް 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   419 

 

މިފަދަ ޙާލަތުގައި ދޫނިދޫ . އެވެޓަރ ލަފާދެއްވައިފިނަމަމަށް ޑޮކްއޮޕަރޭޝަން ކުރަންޖެހޭކަ

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އިސްކޮށްހުރި ފަރާތަކަށް އަވަހަށް މި މަޢުލޫމާތުދީ އެފަރާތުން 

 .އެވެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އަންގަންވާނެހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތަ

ޑޮކްޓަރ އެޑްވައިސްކުރާާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށްފަހު އޮޕަރޭޝަނާގުޅިގެން ކުރުމަށް  ބަލިމީހާ، 6.16.2

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަންކަން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ،ކަންތައްތައް

 .އެވެޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރަންވާނެ އަންގާ،  އެކަންކަން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 
 

 އެނދުމަތިކުރުން ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓް މަންޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ގައިދީން 6.17

  

ދޫނިދޫ މެޑިކަލް ކުލިނިކްގައި އެއްވެސް ބަލިމީހަކު އެނދުމަތި ކުރެވޭނީ އެ ބަލިމީހެއްގެ  6.17.1

މިޙާލަތުގައި . ބަލިޙާލަތު ހުރިގޮތުން އެނދުމަތިކުރުމަށް ޑޮކްޓަރ އަންގަވައިފިނަމަ އެވެ

ށް މި މަޢުލޫމާތުދީ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި އެވަގުތަކު އިސްކޮށްހުރި ފަރާތަކަ

މިފަދަ ޙާލަތުގައި .  (މަށް އަންގަންވާނެއެވެއެފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރު

ބަލިމީހާގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތަށާއި، ބަލިމީހާގެ ޢާއިލާއަށް އެންގުންފަދަ 

 ).ކުރާނީ ކަސްޓޯޑިއަލް އިންނެވެ ކަންތައްތައް

އެނދުމަތި ކުރެވިފައިއޮންނަ މުއްދަތުގައާއި،ޑިސްޗާޖްކުރުމުން އެނުދުމަތިކުރެވޭ މީހުން  6.17.2

އެމީހުން ގެންދަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ގެންގޮސް އެތަންތަނާއި ޙަވާލުކުރެވެންދެން 

ސެކިއުރިޓީގޮތުން އެމީހުން ބެެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންތައްތައް ކުރާނީ 

 .ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ

ޑިކަލް ކުލިނިކުން ޑޮކްޓަރ ބެއްލެވުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރގެ ރިފަރ އަށް މާލެގެނެވޭ ދޫނިދޫ މެ 6.17.3

ބަލިމީހުން މާލޭން ޑޮކްޓަރ ބެއްލެވުމަށްފަހު އެނދުމަތިކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެނދުމަތި 

ކުރުމުގެކުރިން  ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެވަގުތަކު އިސްކޮށްހުރި ފަރާތަކަށް އަވަހަށް 

ބަލިމީހާގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތަށާއި، ބަލިމީހާގެ ޢާއިލާ . ގަންވާނެ އެވެމިކަން އަން

އަށް މިކަން އެންގުމާއި ސެކިއުރިޓީގެ ކަންތައްތަކާއި، ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެންކަންކަން  

 .ކުރާނީ އެފަރާތުންނެވެ

ދޫނިދޫ  އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ ގައިދީއަކު ޑިސްޗާޖް ކޮށްގެން ދޫނިދޫ އަށް ގެނެސްފިނަމަ 6.17.4

 . ކަސްޓޯޑިއަލް އާއި ގުޅައިގެން އެމީހާގެ ހުރިހާ މެޑިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހޯދަނވާނެ އެވެ

ބަލިމީހާ ޑިސްޗާޖްކުރާއިރު ޑޮކްޓަރގެ އެޑްވައިސްއެއްވާނަމަ އެކަން ލިޔުމުން ފެންނަން  6.17.5

މެޑިކަލް  ޑޮކްޓަރ އެޑްވައިސް ލިޔުއްވާފައިނުވާނަމަ އައި ޖީ އެމް އެޗްގެ. އޮންނަންވާނެއެވެ

ޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށްް އިތުރު ކޮމެންޓެއްއޮތްތޯ ޑޮކްޓަރ އަށް ރިކްއެސްޓްކޮށް ބަލަންވާނެ 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   420 

 

އަދި އިތުރުކަމެއްއޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި . އެވެ

  .އެވެރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއިސްކޮށްހުރި ފަ
 

 

 ރުންޑޮކްޓަރީ ފަރުވާ ބޭނުންނުކު 6.18
 

ބަލިމީހާ އަށް ފަރުވާދޭން އުޅުމުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ ނުވަތަ  ފަރުވާ ބޭނުންނުކުރި  6.18.1

ދެންވެސް . ފަރުވާލިބިގަތުމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވާން ވާނެއެވެ، ނަމަ

ތަށް އެ ސަބަބު އެނގޭގޮ، އިންކާރުކުރާނަމަ ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށްބޭނުން ނުވާ ސަބަބު ސާފުކޮށް

 .އެވެއޭނާގެ ބަޔާނެއް ނަގަންވާނެ

ކާރުކޮށް ނުވަތަ ދޭ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރު ބަލިމީހާ ބަޔާން ދިނުމަށް އިން 6.18.2

ކޮށްފިނަމަ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ގައި އެވަގުތަކު އިސްކޮއްހުންނެވި ފަރާތަކާއި ކޯޑިނޭޓް 

ކަލް އެޑްމިންގ ރުކުރުމަށް ފަހު މެޑިޙާދިސާ ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާ ،ކުރުމާއެކު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން

 .އެވެއަށްފޮނުވަންވާނެ
 

 ކެއިން ބުއިމަށް އިޢުތިރާޒުކުރުން 6.19

 

އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް އެއްވެސް ، ކޮންމެ ކާގަޑިއަކާއި ސައިގަޑިއެއްގައި ކެއުމާއި ސައި ދިނުމުން

ގައިދީ އަކު އިޢުތިރާޒުކޮށް ކެއިން ބުއިން ހުއްޓާލައިގެން އުޅޭޙާލަތެއްގައި،  ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އިން 

ކްލިނިކަށް އެންގުމުން ކަސްޓޯޑިއަލްއާގުޅިގެން ނުކައި ނުބޮއި ހުންނަތާ ކިހާއިރެއްވެޖެތޯއާއި،ދެންވެސް 

ކަންތައްތައް ބަލާ، އެ މަޢުލޫމާތު ޑޮކްޓަރަށް ދިނުމާއެކު ޑޮކްޓަރ އަންގާގޮތެއްގެމަތިން  މެޑިކަލީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ

އަދި މީގެ އިތުރުން މިކަމުގައި އެ ކެއިން ބުއިން ހުއްޓާނުލުމަށް . އެވެގައިދީއަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ 

އަދި، އެ ގައިދީއެއްގެ . ވާނެ އެވެނަޞޭހަތްތެރިވެ  ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަން ޙައްލުވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން

އޭނާ މި ޢަމަލު ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ ނުވަތަ ތަކުރާރުކޮށް މި . އެވެގައި އެ މައްސަލަ ލޮގްކުރަންވާނެމެޑިކަލްފައިލް

. އެވެކަލް އެޑްމިންއަށް ފޮނުވަންވާނެޢަމަލު ހިންގާނަމަ މިކަމާއި ގުޅޭތަފްޞީލް ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރު ކޮށް މެޑި

  .އެވެރާތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެން ކަސްޓޯޑިއަލް އާއި ޙަވާލުވެ ހުރި ފަމީގެއިތުރު

  

 އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް އަމިއްލައަށް އަނިޔާދިނުން 6.20

  

އެއްވެސް މީހަކު އެއްވެސް ވަޞީީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލައަށް ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެ  6.20.1

ފުށަށް ނުވަތަ ބޭރުުފުށަށްވިޔަސް  އަނިޔާއެއް ދޭން އުޅެފިނަމަ ނުވަތަ އަމިއްލައަށް މަރުވާން 

އްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އެމީހެއްގެ އެވަގުތުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތަށާއި ޙާލަތުހުރި ގޮތެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   421 

 

މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު އެ ޢަމަލުހުއްޓުވާ އެކަމުން އޭނާ ސަލާމަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ 

މިގޮތުން ބިޑިއެޅުވުމާއި، . ޤަޥާޢިދުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އަޅަންވާނެ އެވެ

 .ވެއެޓާލުންފަދަ ކަންކަން ކުރަންވާނެއެމީހަކަށް ދެވިފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް ހުއް

ކަންފަތަށް އެއްޗެއް  ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން ގައިގާ އެއްޗެއް އަޅުވާކަފައިލައިގެން ނުވަތަ 6.20.2

، ފެންވަރާ ސައިބޯނި ހަށިގަނޑުގެ ގުވަވަނެއް ބިންދާލައިގެން ނުވަތަ ބާނައިގެން ނުވަތަ

ފާޚާނާ ސާފުކުރަންދޭ ޑިޓަރޖެންޓް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެއްޗެއް ، ދޮންނަކުޑި، ޝޭމްޕޫ

ބޮއި މިއިންކަމެއްކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ މިނޫންއެހެންކަމެއް ކޮށްގެން ހަށިގަނޑަށް ކައި

ގެއްލުންދިން ނަމަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅުނުކަން އެނގިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް މެޑިކަލް 

ފަސްޓް އެއިޑް ދިނުމުގެކުރިން . އެސިސްޓެންޓަށް ގުޅާ ފަސްޓް އެއިޑް ހޯދާދޭންވާނެ އެވެ

އެކަމާ . ދިޔަ ގޮތުގެ ކުރުތަފްޞީލެއްނަމަވެސް ހޯދިފައި އޮންނަންވާނެ އެވެއެކަން ހިނގާ

ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ އަވަަސްފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ޙާލަތު ރަނގަޅު ވަމުންއަންނަ މިންވަރުބަލާ 

އަދި . އެމިންވަރުން އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އޮތްނަމަ އެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނެ އެވެ

 ،މަޢުލޫމާތު ލިބުނުވަގުތުން ފެށިގެން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ލިބުނުގޮތާއިމައުލޫމާތު 

ކަލް ގަޑިއާއި، ތާރީޚް އެނގޭގޮތަށް ތަފްޞީލުކޮށް ޙާދިސާ ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފާ މެޑި

 .އެވެއެޑްމިން އަށް ފޮނުވަންވާނެ
 

 އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުން 6.21

  

ބެޑް ޝީޓް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެއް ، ފެންވަރާ ތުވާލި، އަމިއްލައަށް މަރުވާނެކަމަށްބުނެ  

، ބޭނުންކޮށްގެން މަރުވާން އުޅެފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅޭކަން އޭނާގެ ޢަމަލުން ދައްކައިފިނަމަ

އަދި . ނެ އެވެވަގުތުން އެކަމެއް ހުއްޓުވާ އެމީހަކާއި ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ލަސްނުކޮށް އަޅަންވާ

މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލޮގުކުރުމާއެކު ލަސްނުކޮށް ޙާދިސާ ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މެޑިކަލް އެޑްމިން އަށް 

  .އަވަހަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

  ދަންޖެހިފައި ހުރުން 6.22

ކަތް ދަންޖެހިފަ މަރުނުވެ ހުއްޓާ ފެނިއްޖެނަމަ ވަގުތުން އެމީހަކު ދަންމަޅިން ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ މަސައް

އަދި ވަގުތުން އެކަމެއް ހުއްޓުވާ އެމީހަކާއި ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމާއެކު . ކުރަންވާނެއެވެ

އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ދެވޭ ފަރުވާއާބެހޭ . ލަސްނުކޮށް އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާދޭންވާނެއެވެ

ހަކަށް ހާދިސާރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ލަސްނުކޮށް މެޑިކަލް އެޑްމިންއަށް މަޢުލޫމާތު ލޮގްކުރުމާއެކު ވީއެންމެ އަވަ

  . ފޮނުވަންވާނެއެވެ
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މާލެ ފޮނުވަން  ،އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ލަސްނުކޮށް ޑޮކްޓަރެއްގެ އިރުޝާދާއި ފަރުވާ ހޯދުމާއި

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައްް ، ޖެހިއްޖެނަމަ އަވަހަށް މާލެ ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއާއި ހަވާލްވެގެން ހުރި ފަރާތަކަށް މި މަޢުލޫމާތުދީ ދެފަރާތްގުޅިގެން 

 .އެވެވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންވާނެއަ

  

 މަރުވެފައި ވަނިކޮށް ފެނުން 6.23

  

އެމީހަކު މަރުވެފައިވަނީ ގުދުރަތީ މަރަކުން ، ފެނިއްޖެނަމައެއްވެސް ގައިދީއަކު މަރުވެފައިއޮތްވާ 

ކަމުގައިވިއަސް ނުވަތަ ދަންޖެހިގެން ނޫނީ އެހެންގޮތަކުންކަމަށްވިޔަސް އެމީހެއްގެ ގައިގާ އަތްނުލާ 

އަދި . ސީންއޮތްގޮތަށް ބާއްވާ، ވަގުތުން އެވަގުތަކު މެޑިކަލްގައިހުރި އިސްފަރާތަކަށް އެކަންއަންގަންވާނެ އެވެ

ނިދޫގައި ޑޮކްޓަރުން ތިބިވަގުތެއްނަމަ ލަސްނުކޮށް ޑޮކްޓަރުން ނަށް އެމައުލޫމާތު ދިނުމާއެކު ދޫނިދޫ ދޫ

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އިސްކޮށްހުރި ފަރާތަކަށް އެމަޢުލޫމާތުދީ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެފަރާތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ 

ންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމަށް އެންގުމާއި އެމީހެއްގެ ޢާއިލާ މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އި. މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެވެ

  . އަށް ނުވަތަ އަންގަންޖެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަކީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ

ފަރުވާއެއް ދެވިއްޖެނަމަ އެކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ، މިފަދަޙާދިސާތަކުގައި އެޅޭފިޔަވަޅު ތަކާއި

އަދި އެހާދިސާއަކާއި ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް . ގަވާއިދުން ލޮގްކުރަންވާނެ އެވެ ކުރެވޭހުރިހާކަމެއް

  .އެވެކަލް އެޑްމިން އަށް ފޮނުވަންވާނެއަވަހަށް މެޑި

  

 މާހައުލް ގެ ހައިޖިންގ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން 6.24

 

ކަންތައްތައް ބަލާ ޗެކުކުރެވެން ގައިދީން އުޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހައިޖިންގ 

މިއިން ސަރަޙައްްދަކުން އެއްވެސްކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން .  ޖެހޭނެއެވެ

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކާ ލަސްނުކޮށް، ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެވަގުތަކު އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތަކާ ބައްދަލުކޮށްް 

  .އެވެތައް ޤަވާޢިދުން ލޮގުކުރަންވާނެއަދި މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައް. ގަންވާނެ އެވެއެފަރާތަށް އެކަން އަން

  

 ގައިދީންގެ ހައިޖިންގ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން 6.25

 

ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކްލިނިކަށް ގެނެވޭ ގައިދީންގެ ތެރޭގައި ހައިޖިންގ ކަންތައްތައް ރަގުޅުނޫން މީހުން 

ސްޓޯޑިއަލް ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަކަށް އަންގައިގެން އެކަންކަން  ރަގަޅުކުރުމަށް އުޅޭނަމަ އެކަންވެސް ދޫނިދޫ ކަ
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އަދި މިފަދަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި . އެމީހުންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރި ވާންވާނެއެވެ

ގެ ފަރާތުން ދިމާވާ މިފަދަ ގައިދީން. އެވަގުތަކު އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތާއި މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދަންވާނެ އެވެ

  .އެވެޤަވާޢިދުން ލޮގްކުރަންވާނެ ކަންތައްތައްވެސް

  

 ގައިދީން  ދޫކޮށްލުން 6.26

 

. ގައިދީއަކު ހައްޔަރުން ދޫކޮއްލަނީނަމަ އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު މެޑިކަލް ކުލިނިކަށްްއަންގަންވާނެ އެވެ

މެޑިކަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ނުވަތަ ބޭހެއްހުރިތޯޗެކް ކްލިނިކަށް މި މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އެމީހަކާބެހޭ އެއްވެސް 

ކުރުމަށްފަހު އެފަދަ ތަކެތި ހުރިނަމަ ފޮތެއްގައި ލިޔެ، ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އިން މިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

  .ޙަވާލުވިކަމަށް ފޮތުގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެ އެވެ. މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެ

  ސ

ދޫނިދޫއަށް އަރާ ފޭބުމުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ހަމަޖެހިފިަވާ ޤަވާޢިދާއި  :ނޯޓް  

 .އެއްގޮތަށެވެ

. އެމް.ޖީ.އިމަރޖެންސީ ޙާލައްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އައި 6.27

 ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވޭ މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުން

 

ޙާާލައްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  އިމަރޖެންސީ 6.27.1

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވޭ މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް . އެމް.ޖީ.އައި

. މިގޮތުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ ޞިއްޙީ ފުރަތަމަ ފަރުވާއެވެ. ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

އި އިމަރޖެންސީކޮށް  ނަގަންޖެހިއްޖެ ބޭހެއް އެއީ އެވަގުތު އެމީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާ

 .ނުވަތަ އިންޖެކްޝަނެއް ނަގައިދިނުމެވެ

ހޮސްޕިޓަލަށް . އެމް.ޖީ.އިމަޖެންސީ ޙާލަތެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އައި 6.27.2

ގެންދެވޭ މީހާއާއި ޙަވާލުވާނެ މީހަކު އައިސް އެ މީހާއާއި ޙަވާލުވަންދެން 

ށްދާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެމީހާ ބަލަހައްޓަންވާނެ އެމީހާގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަ

 .އެވެ

އެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާމީހާގެ ފުރިހަމަ .އެމް.ޖީ.އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި އައި 6.27.3

 .މަޢުލޫމާތު އޭނާ ގޮވައިގެންދާ ފަރާތުން ޕޮލިސް މެޑިކަލްއަށް ދޭންވާނެ އެވެ

ހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ވަގުތުން އިމަރޖެންސީ ޙާާލަތްތަކުގައި ފަރުވާދޭން ޖެހޭމީ 6.27.4

ނަގަން ދެއްވާ ބޭސް ފިޔަވާ، ޢާންމު އުޞޫލުން ދެއްވާ ބޭސް ސިޓީ އަށް ބޭސް 

 .ނަގާދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެ އެވެ
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އައި ސްކޭން .އާރ.އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވޭ މީހުންނަށް އެމް 6.27.5

އްވެސް ޚަރަދުތައް ކުރާގޮތަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިނުވެ ޓީ ސްކޭންފަދަ އަގުބޮޑު އެ.އަދި ސީ

 .އެވެ
 

އެކި ތަޙްޤީޤް ތަކަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލްރިޕޯރޓާއި، ބޭސްތަކުގެ ތަފޞީލް އަދި މެޑިކަލް ލިޔުންތަކުގެ  6.28

 ދިވެހި ތަރުޖަމާ ތައްޔާރުކުރުން
 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ތަޙްޤީޤްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ރިޕޯރޓް އަދި ބޭހުގެ  6.28.1

ތަފްޞީީލާއި، މެޑިކަލް ލިޔުންތަކުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ތައްޔާރުކޮށްދެވޭނީ، ތަޙްޤީޤްކުރާ 

ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ ޔުނިޓަކުން އެކަމަށް އެދި  އެކަމާބެހޭ ލިޔެކިއުންތަކާއެކު   ޕޮލިސް 

 .  ޑިކަލް އެޑްމިންއަށް ސިޓީއެއް ނުވަތަ ނޯޓެއް ފޮނުވުމުންނެވެމެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ތަޙްޤީޤްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ރިޕޯރޓް އަދި ބޭހުގެ  6.28.2

ތަފްޞީީލާއި، މެޑިކަލް ލިޔުންތަކުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ތައްޔާރުކޮށްދިނުން އެދި އެކަމާބެހޭ 

ޓަކުން ޕޮލިސް މެޑިކަލް އެޑްމިންގައި އެދުމުން ޕޮލިސް މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ ޔުނި

ޑޮކްޓަރ ލިޔުންތައްބަލާ، މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ނުވަތަ ބޭހުގެ ، ޑޮކްޓަރަށް އެ ލިޔުންތައް ދައްކާ

ތަފްޞީލް ނުވަތަ ތަރްޖަމާ ތައްޔާރުކުރުމުން،  ނޯޓަކާއެކު އެކަމަށް އެދުނުފަރާތަށް 

 .  ފޮނުވަންވާނެ އެވެ
 

 ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭހުގެ ސްޓޮކް ހޯދުން، ސެކްޝަންތަކަށާއިއެކި  6.29
 

އެކި ސެކްޝަންތަކަށާއި، ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭހުގެ ސްޓޮކް އަދި ފަސްޓްއެއިޑް  6.29.1

ސްޓޮކް ހޯދާދެވޭނީ އެތަނަކުން  ބޭނުންވާ ބޭހުގެ ލިސްޓަކާއެކު ޕޮލިސް މެޑިކަލް އަށް 

 .ނުވުމުންނެވެސިޓީއެއް ނުވަތަ ނޯޓެއް ފޮ

ބޭހުގެ ސްޓޮކަށް އެދޭ ސިޓީ ނުވަތަ ނޯޓް ލިބުމުން ބޭސްތަކުގެ އަގުބެލުމަށް ތިންތަނަކުން  6.29.2

ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެކުރިން އެ ފަރާތަށް އެންމެފަހުން ބޭހުގެ . ކޯޓޭޝަން ހޯދަންވާނެ އެވެ

 . ވެސްޓޮކް ހޯދައިދިން އިރަކާއި،  އެ ބޭހުގެ ސްޓޮކްގެ ބާކީ ހުރިވަރު ބަލަންވާނެ އެ

ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު  ބޭސްނެގޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ފައިނޭންސް  6.29.3

 . ޑިޕާރޓްމެންޓްގައި  ނޯޓަކުން އެދެންވާނެ އެވެ

ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމެންޓުން ބޭހުގެ ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ލިބުމުން ބޭސްނެގުމަށްފަހު ބޭހަށް  6.29.4

ލް ކުރާއިރު، ޙަވާލުކުރާ ބޭހުގެ ލިސްޓެއް ހަވާ. އެދުނު ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެ

ތައްޔާރުކޮށް، ބޭހާއި ޙަވާލުވާން އަންނަ ފަރާތާއި މެޑިކަލް އިން ބޭސް ޙަަވާލުކުރާފަރާތާއި 

. ދެފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ލިސްޓްގައިވާ ބޭސް ހަމަޔަށްހުރިތޯ ޗެކްކުރަންވާނެ އެވެ
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ރޭންކާއި ސަރވިސް ނަންބަރާއި، ޗެކްކުރުމަށްފަހު ލިސްޓްގައި، ބޭހާއި ޙަވާލުވާފަރާތުގެ 

ފުރިހަމަ ނަން ލިޔެ ލިސްޓްގައިވާބޭސް ހަމަޔަަށް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ޙަވާލުވާފަރާތުން 

އަދި ބޭސް ޙަވާލުކުރާފަރާތުންވެސް މިމައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ބޭސް . ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ސްޓްތައް ފައިލްކޮށް ބޭސް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ލި. ޙަވާލުކުރިކަމަށް ސޮއިކުރަންވާނެ އެވެ

  .ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ

  
 

 ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާގެމެމްބަރުންނަށް އައިނު ހެއްދުން 6.30
 

ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާގެމެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އައިނު ހައްދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  6.30.1

މިކަންކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ފުލުހަކަށް . އަހަރަކު އެއް އައިނު ހަދާދެވޭނެ އެވެ

ނީ، އޮފިސަރުންނާއި، އޮފިސަރުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވަ. ވަކިކޯޓާއެއްގެ ދަށުންނެވެ

އެއަށްވުރެ  ދަށުގެ ރޭންކު ތަކުގެ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ . ރުފިޔާ އެވެ 1500

އައިނުގެ ބަދަލުގައި ލޮލަށް ލައްވާ . ރުފިޔާ އެވެ 800ޢާއިލާތަކަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 

 . އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލެންސާއި، އަވިއައިނު ހައްދައި ނުދެވޭނެއެވެ

ޕޮލިސް މެޑިކަލް އަށް ދުރުވެ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް  ،ހުންއައިނުހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފުލު 6.30.2

. އެހީއަށް އެދޭ ފޯރމް ފުރިހަމަކޮށް އައިނު ހެއްދުމަށް އެދޭ ގޮޅީގައި ފާހަގަ ލާންވާނެއެވެ

  .އެވެނެފޯމާއެކު އައިނު ހެއްދުމަށް ޑޮކްޓަރު ދީފައިވާ އައިނު ނަމްބަރުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާ

ވޭތުވެދިޔަ އެއްއަހަރު ތެރޭގައި އައިނެއް ހައްދާދީފައިވޭތޯ  ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމުން 6.30.3

ޗެކްކުރުމަށްފަހު،ހައްދާފައި ނުވާނަމަ، އައިނު ހެއްދުމަށްޓަކާ އެކަމަށް އެދޭ ސްލިޕް 

ސްލިޕް ޙަވާލުކުރާނީ ފޮތެއްގައި . ތައްޔާރުކޮށް އޭގެ އަސްލު އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެ

ސްލިޕްގެ ކޮޕީއާއި، އައިނު ނަމްބަރުގެ ކޮޕީ ބޭސްފަރުވާގެ . ލިޔެ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު އެވެ

 .އެހީއަށް އެދުނު ފޯމާއި އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ

ސްލިޕް ޙަވާލުކުރާއިރު އައިނުހައްދަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ބިލް ޤަބޫލްކުރާ  6.30.4

ވަސްތެރޭގައި ތަނަކުންކަމަށާއި، އެތަންތަނަކީ ކޮބައިކަމާއި، ސްލިޕް ޙަވާލުވާތާ ދެ ދު

ޙަވާލުކުރަންޖެހޭނެކަން އެފަރާތަށް އަންގަންވާނެ  އައިނުހެއްދުމަށް އެއިން ތަނަކާއި ސްލިޕް

އަދި ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް އަހަރަކު ހައްދާ ދެނީ އެއް އައިނުކަމާއި  . އެވެ

މިކަމަކީ، ކޮންމެ ،  އައިނު ހަލާކުވިޔަސް މަރާމާތު ކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމާއި

ކަމެއްކަންވެސް އެފަރާތަށް އަންގަންވާނެ  ކުރާ ވެސް ވަކި ކޯޓާއެއް ހަމަޖެހިގެންފުލުހަކަށް

 .އެވެ
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އައިނު ހެއްދުމައްޓަކައި ފުރިހަމަކުރި ފޯމް ވަކިފޮތެއްގައި އެންޓްރީކޮށް، އިންޗާރޖްގެ ސޮއި  6.30.5

ކުރުމަށްފަހު ފޯމް ފައިލްކޮށް އައިނު ހައްދަން އެދޭފަރާތާއި ފޯމް ޙަވާލު. ކުރުވަންވާނެ އެވެ

 . ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ

ބިލާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައި އޮންނަ  ،ދިނުމަށްފަހު އެތަނަކުން ފޮނުވާ ބިލް ލިބުމުން އައިނު ހައްދާ 6.30.6

އައިނުހެއްދުމަށް އެދޭ ސްލިޕްގެ ކޮޕީ ބިލުން ވަކިކޮށް، ފައިލްކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު 

އަދި އައިނު ހެއްދުމަށް އެދުނު ފޯމްގެ ކޮޕީއެއް ބިލާއި . އެކޮޕީ ފައިލްކުރަންވާނެ އެވެ

ފަހު، ބިލްގައި  ތަފްޞީލް ލިޔެ އެޓޭޗްކޮށް ބިލްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިމާވޭތޯ ޗެކްކުރުމަށް

އިންޗާރޖްގެ ސޮއިކުރުވާ ބިލްޙަަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ލިޔެ ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި 

 . ބިލްޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެ
 

  

 ޚިތާނު ކުރުން ފުލުހުންގެ ދަރިން 6.31

  

ކުރުމުގެ އެމް  ހޮސްޕިޓަލުން ޚިިތާނު .ޚިިތާނުކުރުމުގެ މޫސުމުގައި ފުލުހުންގެ ދަރިންނަށް އައިޖީ

މި ޚިދުމަތް ހޯދާދޭނީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފުލުހުން، ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީއަށް . ޚިިދްމަތް ހޯދާދެވޭނެ އެވެ

 350ޚިތާނު ޕެކޭޖެއްގެ އަގަކީ . އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ޕޮލިސް މެޑިކަލް އެޑްމިން އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  .ރުފިޔާ އެވެ

  

 ދިވެހިބޭސް ކުރުން 6.32
 

 

ހޮސްޕިޓަލުގެ  ޑޮކްޓަރަކު . އެމް.ޖީ.ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ދިވެހިބޭސް ކޮށްދެވޭނީ އައި

ދިވެހިބޭސް ކުރަންފެންނަކަމަށް ލަފާދެއްވައިފިނަމަ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާފަރާތުން ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ކޮމިޝަނަރ 

 .ދެއްވައިފިނަމަ އެވެއޮފް ޕޮލިސް އަށް ލިޔުމުން ކަމިޝަނަރ އެކަމަށް ހުއްދަ

 
 އަތޮޅު ތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ މަރުކަޒުތަކަށް ފަސްޓް އެއިޑް ގޮތުގައި ބޭސް ނަގައިދިނުން 6.33
  

އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިހުންނަ ޕޮލިސް މަރުކަޒުތަކުން، ފަސްޓް އެއިޑްގެ ގޮތުގައި  6.33.1

އެ ތަންތަނަށް  ފަސްޓް އެއިޑް  ބޭސްފޮނުވާ ދިނުމަށް ސިޓީއަކުން ނުވަތަ ނޯޓަކުން އެދުމުން

 .ގޮތުގައި ބޭސް ފޮނުވާދޭންވާނެ އެވެ

ދެވަނަފަހަރަށް ބޭސްފޮނުވާދިނުމަށް އެދޭއިރު ކުރިން ފޮނުވި ބޭހުގެސްޓޮކްގެ ބާކީ  6.33.2

ހުރިބޭސްތަކާއި ބޭހުގެ ޢަދަދާއި އަދި، އިތުރަށްބޭނުންވާ ބޭހާއި ބޭހުގެ ޢަދަދު  އެނގޭގޮތަށް 

 .ފޮނުވަންވާނެ އެވެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިސްޓެއް
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ކޮންމެ މަރުކަޒަކުންވެސް އެ މަރުކަޒެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނަގާބޭސްތައް ބޭނުންކުރެވެމުންދާ  6.33.3

 .ގޮތާއި މިންވަރު  ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނެ އެވެ

 

 ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވައްދަން ހަމަޖެހޭ މީހުންގެ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެއްދުން 6.34
  

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވައްދަން ހަމަޖެހޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާދިނުމުގެކުރިން ހަދަންޖެހޭ  6.34.1

މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެއްދުމަށްޓަކާ،  ހިއުމަން ރިސޯރސް ޑިޕާރޓްމެންޓުން އެމީހުންނަށް ދޫކުރާ 

ޓަރަށް މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ފޯރމް  ޕޮލިސް މެޑިކަލް ކްލިނިކަށް ހުށަހެޅުމުން ކްލިނިކްގެ ޑޮކް

ން މެންދުރު  8:00ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގަޑިއަކީ، ހެދުނު . އެމީހުން ދައްކާދޭންވާނެ އެވެ

 . އަށެވެ 12:00

މީގެ . ޑޮކްޓަރ ބެލުމަށްފަހު، ހުރިހާ ރޫޓިން އިންވެސްޓިގޭޝަންތަކެއް ހަދަން ދެވޭނެއެވެ 6.34.2

ޓިސް ބީ، ހަކުރު އިވީ، ހެޕަޓަ.އައި.ބްލަޑް ގްރޫޕް ބެލުން، އެޗް(ތެރޭގައި ލޭގެ ޓެސްޓު 

. ޖީ ހިމެނެއެވެ.ސީ.ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ޓެސްޓް، މޭގެ އެކްސްރޭ އަދި އީ) ޓެސްޓުކުރުން

އަދި މީގެ އިތުރުން ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައި ލޮލުގެ ފެނުމުގެ މައްސަލައެއް ހުރިތޯ އަދި 

ތަކަށް ޚަރަދުކޮށް މިކަންތައް. ލޮލުގެ އެއްވެސް ބައްޔެއް ހުރިތޯ ޗެކްކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

 .މިކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ އެ މީހަކު އަމިއްލަ ޚަރަދުގަ އެވެ

ޓެސްޓުތައް ހައްދާނިމި ނަތީޖާލިބުމުން، ނަތީޖާރިޕޯޓްތަކާއި އަދި ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ   6.34.3

 މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ފޯރމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭތަންތަން ޑޮކްޓަރ ފުރިހަމަކުރުމުން އެ ފޯމް

 .ޕޮލިސް މެޑިކަލް ކްލިނިކްގެ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންވާނެ އެވެ

އަދި ޑޮކްޓަރ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާތަކަށް . ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބޮޑީ ޗެކަޕެއް ހަދާނެ އެވެ 6.34.4

ބަލައި މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ފޯރމް ފުރިހަމަ ކޮށް، މެޑިކަލް ޗެކަޕުން ފާސްވެއްޖިއްޔާ ނުވަތަ 

ފޯރމުގައި ފާހަގކުރުމުންް ޗެކަޕް ފޯމުގައި މެޑިކަލް އިންޗާޖްގެ ނުވަންޏާ އެކަން 

 .ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު، ފޯމް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

 
 ޚާއްޞަ މައްސަލަތަކުގައި ތަހުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ޓެސްޓްތައް ހެދުން 6.35
  

ޚާއްޞަ މައްސަލައަކާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަހުޤީޤް ކުރަމުން ގެންދާ  6.35.1

 .ގުޅިގެން ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެޓެސްޓެއް ހަދައިދޭންވާނެ އެވެ

ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން އެ ސެކްޝަނާ ޙަވާލުވެގެން ހުންނަ އިސްވެރިއަކު  6.35.2

  .މެޑިކަލަށް އަންގަންވާނެ އެވެ

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   428 

 

 

 ޗެކްކުރުން) ގަބުރު  (މަރުވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވޭ މީހުން  6.36

  

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވޭ މީހުން  އެކި އެކި ޙާދިސާތަކުގައާއި ޤުދުރަތީ ގޮތުން މަރުވެގެން 6.36.1

ޗެކްކޮށްބަލާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަކުން އެކަމަށް ) ގަބުރު(

 .ކަނޑައެޅޭ ޚާއްޞަ ޓީމަކުންނެވެ

ސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މޯލްޑިވް) ގަބުރު(މަރުވެފައިވާ މީހަކު  6.36.2

 . ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާނަމަ އެކަން ޕޮލިސް މެޑިކަލް އަށް އަންގަންވާނެއެެވެ

އެކިއެކި ޙާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ޤަބުރު ހޮސްޕިޓަލަށް  6.36.3

ޖެނަމަ، މިފަދަ ޓީ ސްކޭން ނުވަތަ މަޅިހަށިގަޑުގެ އެކްސްރޭ ނަގަން ޖެހިއް.ގެންދިއުމުން ސީ

ރ ދެމެދު ޢަަދަދަކަށް  25000/-ރ އާއި  19000/- ޓެސްޓްތަކަކީ ގާތްގަޑަކަށް 

ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތަކަކަށްވާތީ މިފަދަ ޓެސްޓްތައް މި ސަރވިސްގެ ޚަރަދުގައި 

ހަދައިދެވޭނީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާ އިން މަރުވާ އަދި ފުލުހުންގެ 

ސަބަބަކީ، . ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެތެރެއިން މަރުވާމީހުންނަށެެވެ

އެހެންމީހުންނަށް، މިފަދަ . މިފަރާތްތަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް އެކައުންޓް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެވެ

 . ބޮޑުޚަަރަދެއް މި ސަރވިސް އިން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެ އެވެ

  

 ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ކަށުކަމާ ކެމީގެ ކަންތައް ހަމޖައްސާދިނުންފުލުހުންނާއި  6.37

  

ފުލުހަކު ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޢާާއިލާގެ މެންބަރަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން ޕޮލިސް 

މިކަން އެނގުމާއެކު ލަސްނުކޮށް ޕޮލިސް މެޑިކަލުން އެމީހަކަށް ކަށުކަމާކެމީގެ . މެޑިކަލްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 . އެންމެހާކަމެއް ހަމަޖައްސާދޭންވާނެ އެވެ

  

 ތޯ ޗެކްކުރުންކޯޓާ ހަމަވޭ 6.38

ކޮންމެ ފުލުހެއްގެ ޢާއިލާއަށް ބޭސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުކުރުމަށް 

ކޯޓާ ހަމަވެއްޖެ ކަން ފުލުހުންގެ މީހާއަށް އަންގާނީ ޚަރަދު ބަލަހައްޓާ . ވަކި ކޯޓާއެއް  ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބޭސް ފަރުވާއަށް އެހީއަށް އެދޭ ފޯމް  ކޯޓާ ހަމަވެގެން އެންގުމުން. މަރުކަޒަކުންނެވެ

ފޯމް . ނުވަތަ ފެކްސް ކުރަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޕޮލިސް މެޑިކަލް އަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ

 ފަރުވާއަށް. ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުން ކޯޓާ ހަމަޖެއްސުމާއެކު ފަރުވާގެކަންތައް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އެވެ

އެދޭފޯމަށް ފަރުވާހަމަޖައްސާ ދެވުނުނަމަވެސް ޢާާއިލާގެ މެމްބަރަކު އެނދުމަތިކުރުން ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނެއް 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   429 

 

ކުރަންޖެހުންފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ފަރުވާގެ ފޯމް ފުރިހަމަ 

  .ކުރަންވާނެ އެވެ

  ބިލްގައި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ތަފޞީލް ލިޔުން  6.39

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތަކަށް އަދި މި ސަރވިސްގެ 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ ޤައިދީންނަށް ޕޮލިސް މެޑިކަލް މެދުވެރިވެގެން މިސަރވިސް އަށް 

ބޭސްފިހާރަތަކުން އަދި ކްލިނިކްތަކުން ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ، ބިލްކުރާގޮތަށް އެކި އެކި ހޮސްޕިޓަލްތަކުންނާއި

  . ހަމަޖައްސައި ދިނުމުން، އެކަމުގެ އަގު ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ބިލްތައް ޕޮލިސް މެޑިކަލްއަށްލިބެ އެވެ

ތަކަށް މި ބިލްތައް ލިބުމުން އެއީ މި ސަރވިސްއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްތޯ އެޚަރަދާބެހޭ ލިޔެކިޔުން

ބަލައިގެން ބިލްތައް ރަގަޅަށް ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްބިލެއްނަމަ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކާ 

އަނބުރާފޮނުވާ ބިލް . ލަސްނުކޮށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ބިލްފޮނުވިފަރާތައް އެބިލް އަނބުރާ ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

ޗެކްކުރާއިރު މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ ބިލްގެ . ޔެ ސޮއިކުރުވާފަ އެވެޙަވާލުކުރާނީ، ބިލްޙަަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ލި

ނުފުށުގައި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ލިޔެ ލިޔުނު ފަރާތުގެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު އިންޗާރޖްގެ ސޮއިކުރުވާ ބިލްޙަވާލުކުރާ 

ންސް ގެކުރިން ފައިނޭ 14.00ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ  ދުވަހެއްގެ  ލަސްވެގެން  ،ފޮތުގައި ލިޔެ

ބިލްތަކުގައި ތަފޞީލް ލިޔުމަށްޓަކައި ފައިނޭންސް . ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ބިލް ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެ

  އެއީ،. ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތިން އެކައުންޓެއް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ

: އެކައުންޓްނަމްބަރ( 6.19ރ ކޯޑް ނަމްބަ  :ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް  6.39.1

1923( 

 4.12ކޯޑް ނަމްބަރ   :ލުމުގެދަށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނަށްފުލުހުންގެ ބެ 6.39.2

 )1923: އެކައުންޓްނަމްބަރ(

ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތައް އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި  6.39.3

ތިބޭ ޤައިދީން ފިޔަވައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

 8.03 :ކޮށް ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭ މީހުންނަށް   ކޯޑް ނަމްބަރއިމަޖެންސީ

 ).1923: އެކައުންޓްނަމްބަރ(

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  |   430 

 

 

 ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލަރީ ޔުނިޓް .7
  

  . ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބަލަރީ ޔުނިޓާއިބެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ  

  

 ކައުންސިލިންގ ޔުނިޓް .8
  

ނަމަވެސް، . އެއްވެސް އޯޑަރއެއް އަދި ފާސްވެފައެއް ނުވެއެވެކައުންސިލިންގ ޔުނިޓާއިބެހޭ 

  .އަށްވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.ޑީ.ޑީ.މިޔުނިޓާއިބެހޭ ޑްރާފްޓް އޯޑަރއެއް ތައްޔާރުކުރެވި، ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެސް

  

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

 



ންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓި  431 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ޕްރޮސީޖަރ
 

 
 

 ތަޢާރަފް
 

ދުމަތުގައި ތިބި ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީނާއި ޚިފުލުހުންގެ އަކީ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ    

ރަކާތްތައްރާވާ ޙަންގ ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައި، އެކަޑަމީގެ އަދި ޓްރެއިނި މަށާއި،އުނގެނުން ބައްޓަންކުރު

ހިންގުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެގުޅުން ދަމަހައްޓާ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރަމުން 

ލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން ޙާމެ އެކަށޭނަ އަދި ވަގުތާއި ރަކާތްތަކަކީ އެންމެ އެދެވޭ، އެންޙަދިއުމަށާއި، އެކަޑަމީއިން ރާވާ ހިންގާ 

އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ކަނޑައެޅޭ ވަގުތުގައި ބޭނުންތެރި ކަމެއްތޯބަލައި ފުލުހުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށް 

ސްޓްރޭޓިވް ކޮމާންޑްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެޑްމިނި، ބޭނުންވާ ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި

 . ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓެކެވެ

  
 

 އްވުރުޞަތަ
 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހައި ދާއިރާތަކުން ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާނެ ޛުުދު ތަންފީޢިޤަވާ ނާއިޤާނޫ

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފުލުހުންނަކީ  ޒަމާނާއި އެކަށޭނަ  ނަރު ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިމަޢުލޫމާތާއި ހު

 . ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން

  
 

 މަޤްޞަދު
  

ފުލުހުންނަކީ ހުނަރުވެރި އަދި ޢިލްމީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ތަމްރީން ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތައް ހިންގުމާއި ލީމާއި ތަމްރީނުޢުސާރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ތަ

ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމުގައި ހެދުމާއި އާލާތަކީ އެވަގުތަކު ލިބެންހުންނަ އެންމެ ރަގަޅު އަދި އެންމެ ފަ

ރައްކާތެރި އްދުމާއި އަދި ން ދުޅަހެޔޮ ފުލުހުން އުފެތައް މެދުވެރިކޮށް ނަފުސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުތަމްރީނު

ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދީ ފުލުހުންނަކީ މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނާނެފަދަ ހަރުދަނާ  ޢެއްމުޖުތަމަ

   .ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ ބައަކަށް ހެދުން

 
 
 
 
 

  



ންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓި  432 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގެ އޮނިގަނޑު
 

 

މީ އިން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދިނުމުގެ ޕޮލިސް އެކަޑަ

ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ މިދެންނެވި މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި،  ރާވައިމަސައްކަތް ކަމަށްވާތީ، އެތަނުގެ މަސައްކަތް 

މީގެ އެގޮތުން އެކަޑަ. އުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށެވެއެމަސަތްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދި

 :އެއީ. ފެކަލްޓީ އަކަށެވެ 5ހިންގުން ބައިކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު 
  

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓް .1

 .ޕްރޮފެޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ލާރނިންގ ފެކަލްޓީ .2

 .އޮޕަރޭޝަނަލް ސްކިލްސް ފެކަލްޓީ .3

 .ޑް ކޮމްޕްލައެންސް ފެކަލްޓީއެސެސްމެންޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެން .4

 .ޕްރޮބޭޝަނަރ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް .5

  

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓް   .1
  

ންޓްތަކާއި އަދި މީއާއި އޮގަނައިޒޭޝަނުގެ އެހެނިހެން ޑިޕާރޓްމަމިފެކަލްޓީއަކީ ޕޮލިސް އެކަޑަ

ކުރެވޭ ހުރިހާ ރަސްމީ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމާއި، އޮގަނައިޒޭޝަނުންބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ލިއުމުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 

މީގެ ތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަޑަމީގެ ފެންވަރުގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި މުޢާމަލާތްއެކަޑަ

ހުންނަ ހުރިހާ މީގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަޑަ މުވައްޒަފުންނާއިގުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް

ހުރިހާ  ގެންޓަރއަދި ޕޮލިސް ރިސޯސް ސެ .ޓެކެވެފެއްދިފައިވާ ޔުނިމުދަލެއްގެ ރެކޯރޑް ބެލެހެއްޓުމަށް އު

ކުރާނެ މައިގަނޑު  ންޔުނިޓު މިގޮތުން މި . ގެ ދަށުންނެވެގެ ބެލުމުވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި ޔުނިޓްމަސައްކަތެއް

  .ތިރީގައި މިވަނީއެވެ ކަތްމަސައް

  

ޔުނިޓްތަކަށާއި، އޮގަނައިޒޭޝަނުން ބޭރުގެ /ންޓްމީގެ ފަރާތުން އޮގަނައިޒޭޝަނުގެ ތަފާތު ޑިޕާރޓްމައެކަޑަ 1.1

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުމާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ފޮނުވުމާއި ބަލައިގަތުން އަދި އެތަކެތި 

 .ދުވަހަށް ތަރުތީބުކޮށް ބެލެހެއްޓުންފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއެކު އެކަންކަމުގެ ރެކޯރޑްތައް ދުވަހުން

 ގެމީމީގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިޔެފައިލް ކުރުމާއި، އެކަޑަޕޮލިސް އެކަޑަ 1.2

 .ހުރިހާ ބައްދަލުވުންތަކެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރުން ޢާންމުމުވައްޒަފުންގެ 

މީގެ ވާޢިދުތައް އެކުލަވާލައި، އެކަޑަތި ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭ ޤަމީގައި ގެންގުޅޭ ހުރިހާ ތަކެޕޮލިސް އެކަޑަ 1.3

މުވައްޒަފުންނާއި، އޮގަނައިޒޭޝަނުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނޭގޮތުގެ 

މީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ހުރިހާ ޢިމާރާތްތަކެއް އިރުޝާދުތައް ޤަވާޢިދުން އަންގައި، އެތަކެއްޗާއި އެކަޑަ
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އަބަދުވެސް ސާފުތާހިރުކޮށް އަދި މަސައްކަތްކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ 

 .މަސައްކަތްތައް ކުރުން

މީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް، އެމީހުންގެ ޙާޟިރީއާއި ޕޮލިސް އެކަޑަ 1.4

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި އެހެނިހެން  ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކުރުމާއެކު

ހުރިހާ އިދާރީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ 

، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާއި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތައްކުރުމާއި

 .ކޯރޑްފައިލްތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުންއެފަރާތްތަކުގެ ރެ

ގާގޮތް ނގާނުހިނއައްޑޫގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހި 1.5

އެތަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނަ ފަރާތަކާއި އެކު ދުވަހުންދުވަހަށް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، 

ނުގައި ހިންގޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދީ އެކަންކަމުގެ އެތަ

 .ރިކޯރޑްތައް ބަރާބަރަށް ބެލެހެއްޓުން

ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ދުވަހުންދުވަހަށް ރެކޯރޑްކުރަމުން ޕޮލިސް އެކަޑަމީ 1.6

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ހުށަހެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް  ގެންދިއުމާއެކު، އެރިޕޯރޓް ނިންމައި

 .ކުރުން

ންޓާއެކު ވިލަރެސްކޮށް މީއަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއްގެ ރިކޯރޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަޕޮލިސް އެކަޑަ 1.7

އް ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަޑެމީގެ ޕެޓީކޭޝް އިން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާއި، ބާކީގެ ތަފްޞީލްތަ

ބެލެހެއްޓުމާއި، ޕޮލިސް އެކަޑެމީގެ ދަށުންހިގާ ހުރިހާތަނަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ މުދަލެއް ފައިނޭންސް 

ންޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމާއި، އެތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީތައް ތައްޔާރުކުރުވައި، ދުވަހުންދުވަހަށް ޑިޕާރޓްމަ

 .ތަރުތީބުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުގައްޔާއި، މާލޭގައްޔާއި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތާކު ޕޮލިސް އައްޑޫގައިހުންނަ  1.8

ބައިވެރިން ކޯސްހެދުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ދަށުން ހިންގޭ ތަމްރީންކޯސްތަކާއިމީގެ ބެލުމުގެއެކަޑަ

ޟިރީއާއި، މީއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ދުވަސްވަރު އެފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއާއިގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޙާއެކަޑަ

 .ންޓްތަކާއިއެކު ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއޓުންމުސާރައާއިގުޅޭ ކަންކަން އެކަންކަމާއިގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަ
 

  ޕޮލިސް ރިސޯސް ސެންޓަރ  1.1   
  

ފުލުހުންނަށް ހިންގޭ ތަމްރީނުތަކާއި ގުޅޭކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމަށާއި، ފުލުހުންގެ މިއީ 

މީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ވަގުތީ ޕޮލިސް ރިސޯސް ސެންޓަރުގައި އެކަޑަށް ޕޮލިސް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުމަ

ބެހެއްޓިފައިވާ ތަފާތު ފޮތްތަކާއި ރެފަރެންސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގައި 

  . ޢަމަލު ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތަކެކެވެ

މުކޮށް ޢާންޕޮލިސް ރިސޯސް ސެންޓަރުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ  1.1.1

 .ހުރިހާ ފުލުހުންނަށްވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަކެއްޗެވެ
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. ލިބޭނެއެވެ ޚިދުމަތް ސެންޓަރުގެ ރިސޯސް ޕޮލިސް ގަޑިއެއްގައި ހުރިހާ ރަސްމީ 1.1.2

ކޮންމެ  ގާނހި މަސައްކަތް މީގެއެކަޑަ ޕޮލިސް ހިނދަކު ޖެހިއްޖެ ބޭނުން އަދި

 .ވަގުތެއްގައިވެސް ޕޮލިސް ރިސޯސް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ

ފުލުހުންނަށްވެސް ޕޮލިސް ރިސޯސް ސެންޓަރުގައި ތިބެގެން އެތަނުގައި  ހުރިހާ 1.1.3

ހުންނަ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ރެފަރެންސް ހެދުމަށާއި، ކިއުމަށް ބޭނުން 

ފުލުހުން ކުރުމަކީ  އަދި މިފަދައިން އެތަކެތީގެ ބޭނުން ވީހާވެސްގިނަ .ކުރެވޭނެއެވެ

 .އިން ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމެކެވެޕޮލިސް އެކަޑަމީ

 އަދި ސާފުތާހިރުކަމަށް އަށާއި ޕްރިންޓިންގ ފޮތުގެ ނުވަތަ ފޮތަކަށް އެއްވެސް 1.1.4

، ކުރުމާއިކަމެއް އެއްވެސް އަންނަފަދަ ބަދަލެއް އެއްވެސް އަޞްލަށް އެތަކެތީގެ

އެތަކެތީގައި  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗަކުން ލިޔެ، ކުރަހައި، 

ފާހަގަޖެހުންފަދަކަމެއް އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން 

 .ނުވާނެއެވެ

 އިންތިޒާމްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ސެންޓަރުގެ ރިސޯސް ޕޮލިސް 1.1.5

ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް  އެސެސްމެންޓް މީގެއެކަޑަ ޕޮލިސް ހަމަޖައްސާނީ

 . ކޮމްޕްލައެންސް ފެކަލްޓީއިންނެވެ

ޕޮލިސް ރިސޯސް ސެންޓަރުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެދޫކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ މަޢުލޫމާތު  1.1.6

އަދި . ޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެއްގެމަތިން ރެކޯރޑް ކުރުމަށްފަހުގައެވެނއެކަމަށް ކަ

ނައުމަށްފަހުވެސް ޕޮލިސް ރިސޯސް ބުރާ ގެނއެގޮތުން ދޫކުރެވޭ އެއްޗެއް އަ

ލެންޑިން 'މިކަމަށްޓަކައި . ސެންޓަރަށް އެއެއްޗެއް ލިބުނުކަން ރެކޯރޑް ކުރެވޭނެއެވެ

 . އެއް ޕޮލިސް ރިސޯސް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވިފައި ވާނެއެވެ' ރެޖިސްޓަރ

ޕޮލިސް ރިސޯސް ސެންޓަރުން ތަކެތި ދޫކުރާފަރާތްތަކަށް ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ  1.1.7

ނަމަވެސް މާލެއިން ބޭރުގައި . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ 20ވެގެންވެސް ގިނަ

ތަމްރީންތަކެއް ހިންގުމަށާއި، ތަމްރީން ހެދުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮތްތައް ދޫކުރެވޭނެއެވެ 60ގިނަވެގެން 

 ތާރީޚް ނަންޖެހޭގެން ލައިބްރަރީއަށް އަބުރާ އެއްޗެއް ގެންދާ ލައިބްރަރީއިން 1.1.8

ހަމަވާއިރު އިތުރު މުއްދަތަކަށް އެއެއްޗެއް އެފަރާތަކުން ބޭނުންވިއަސް މުއްދަތު 

އެގޮތުން . ބުރާ ލައިބްރަރީއަށް ގެނައުމަށްފަހުގައެވެނއިތުރު ކުރެވޭނީ އެއެއްޗެއް އަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  60ނަމަވެސް . ފަހަރު އެވެ 1މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނީ 

 . އެވެއިތުރުކޮށްނުދެވޭނެއްވެސް އެއްޗަކަށް މުއްދަތު ދޫކުރެވޭ އެ

 ތާރީޚަށް ގެންނަންޖެހޭ ބުރާނއަ އެއެއްޗެއް ފަރާތަކުން ގެންދާ ތަކެތި ލައިބްރަރީއިން 1.1.9

. ހަނދާންކޮށްދެވޭނެއެވެ އެކަން އެފަރާތަކަށް ނުކޮށްފިނަމަ ރައްދު ލައިބްރަރީއަށް



ންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓި  435 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ލިއުމަކުން  ނުކޮށްފިނަމަ ރައްދު އެއެއްޗެއް ދުވަހުގެތެރޭ 5 އިތުރު އެގޮތުން

ދުވަހުގެތެރޭގައި  3އަދި ލިއުމުން އެކަން އެންގޭތާ . އެފަރާތަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ

ގެންގޮސްފައިވާ އެއްޗެއް ރައްދު ނުކޮށްފިނަމަ އެކަމާއިގުޅޭގޮތުން އެމުވައްޒަފަކާއިމެދު 

 .ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

ކޮށް އެތަނަށް ބޭނުންތެރި ތަކެތި ހޯދައި އެތަކެތީގެ ޕޮލިސް ރިސޯސް ސެންޓަރު ތަރައްޤީ 1.1.10

  .މާއެކެވެންްމީގެ ޒިބޭނުން ހިފޭނެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ޕޮލިސް އެކަޑަ

 

  ޕްރޮފެޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ލަރނިންގެ ފެކަލްޓީ   .2
  

މުވައްޒަފުންނަށްް ބޭނުންވާނެ  ސަރވިސްގެމިފެކަލްޓީއަކީ ޕޮލިސް އެކަޑަމީއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް           

ތަމްރީނާއި ހުނަރު ދިރާސާ ކޮށް ތަމްރީންތައް ހިންގުމަށާއި، އަދި ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ ފުލުހުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނުތައް 

ގަނޑު އެގޮތުން މިފެކަލްޓީއިން ކުރާނެ މައި. ދުވަހުންދުވަހަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފެކަލްޓީއެކެވެ

  .މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ
 

 

  ކުގެ އަހަރީ ތާވަލް އެކުލަވާލުންނީޑް އެނެލިސިސް ހެދުމާއި، ތަމްރީންތަ 2.1
 

 ކޮންކޮން ބޭނުންވަނީ ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި އިތުރު މުވައްޒިފުންނަށް އޮގަނައިޒޭޝަނުގެ 2.1.1

 .ހިންގުން އެނަލިސިސް ނީޑްސް ޓްރެއިނިންގ ހިންގަންޖެހޭ ބެލުމަށް ދާއިރާތަކަކުންތޯ

މީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ޕޮލިސް އެކަޑަ 2.1.2

ސީ .އައި.މީގެ އެހެން ފެކަލްޓީތަކުގެ އޯކޯސްތަކުގެ އަހަރީތާވަލް ތައްޔާރުކޮށް ޕޮލިސް އެކަޑަ

މިކް އަހަރީ އެކަޑަ'އޮންނަ އަހަރުގެ  ކުރިއަށްއިންނާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައްކޮށް، 

 .ގާ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ޝާއިޢުކުރުންނގެ ނަމުގައި އެކުލަވާލައި ހި' ކަލަންޑަރ

 
 ކިޔަވަދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން ،ތަމްރީން ހިންގުމާއި 2.2

  

މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު  ހުރިހާމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  2.2.1

ހިންގުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ 

ލުވެރި ކުރުވުމާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ހުމަސައްކަތްތަކަށް އަ

 .ރާމްތައް ރާވާ ހިންގުންބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ  2.2.2

ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތަމްރީނާއި، ހުނަރުތައް ފާހަގަކޮށް އެދާއިރާތަކުން 



ންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓި  436 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނޭ ހުރިހާ 

 .މެޓީރިއަލްތަކެއް ތައްޔާރުކުރުންކޯސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގޭ ހުރިހާ އިންސާރވިސް  2.2.3

ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އިންތިޒާމުކޮށް ކުރިއަށް 

 .ލެހެއްޓުންގެންދިއުމާއެކު އެކަންކަން ދުވަހުން ދުވަހަށް ޤަވާޢިދުން ވިލަރެސްކޮށް ބެ

ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފަށާ ސިވިލް ސްޓާފުންނޫން ހުރިހާ  2.2.4

ޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެމަތީން ނމުވައްޒަފުންނަށް ހިންގަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ކަ

 .ޤަވާޢިދުން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

 މުދައްރިބުންގެ އިދަރިވަރުންނާ ތަމްރީނުކޯހުގެ އަސާސީ، ސްކޫލާއި ޓްރެއިނިންގ ޕޮލިސް 2.2.5

 އެތަކެއްޗާއި ބަދަލުތައްގެނެސް ގެންނަންޖެހޭ އެތަކެއްޗަށް، އެކުލަވާލައި ތައް. ޕީ.އޯ.އެސް

 ޛުހެދިފައިވާ އުޞޫލުތައް ތަންފީ ފުލުހުންނަށް އިން ސާރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 .ކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 

 ބެލެހެއްޓުން ރިކޯރޑްސް 2.3
 

މީގެ ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ނިމުމާއެކު ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވި ޕޮލިސް އެކަޑަ 2.3.1

މުދައްރިބުންގެ ކިޔަވައިދިނުމާއިބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެއްކޮށް ރެކޯރޑްކުރުމާއެކު، 

 .އެތަކެތީގެ ބޭނުންހިފޭނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

މީގެ ފަރާތުން ހިންގާ އަދި ވިލަރެސްކުރާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ޕޮލިސް އެކަޑަ 2.3.2

ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގެ ހުރިހާ ރެކޯރޑްތަކެއް ހިމަނައިގެން ފައިލްތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ ކޯހަކަށް 

އަދި . ވަކިފައިލެއް ލޭބަލްކޮށް ޕްރޮގްރާމް ފެށުނީއްސުރެން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ދާއިރުގައްޔާއި ކޯސްނިމުމުންވެސް ބަލަންބޭނުންވެއްޖެ ގަމުންނމިފައިލްތައް ކޯސް ހި

 .ކޮންމެހިނދަކު ފެންނާނޭހެން ކޯސްތަކާއިބެހޭ ރެކޯރޑް ސެކްޝަނުގައި ބެހެއްޓުން

ބެލުމުގެދަށުން ހިންގެމުންދާ ހުރިހާ ކޯސްތަކުގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކާއި،  މީގެއެކަޑަ ޕޮލިސް 2.3.3

ހުރިހާ ކޯސްތަކެއްގެ ޕޮލިސީތަކާއި، މުޤައްރަރުތަކާއި، އެސެސްމެންޓް ޓޫލްސްތަކާއި، 

ކޯސްތަކުގެ އެހެނިހެން ރެކޯރޑްތަކުގެ ހާރޑްކޮޕީތައް ފައިލްކުރުމާއި، އެތަކެތީގެ 

 . ކާކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުންސޮފްޓްކޮޕީތައް އާކައިވްކޮށް ރައް
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  އޮޕަރޭޝަނަލް ސްކިލްސް ފެކަލްޓީ .3
  

އޮޕަރޭޝަނަލް ސްކިލްސް ފެކަލްޓީ އަކީ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިން ހިންގާ ބޭސިކް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގް، 

މަލު ކުރަމުން ޢަމި ފެކަލްޓީ އިން . ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގް ސްކޫލް އައްޑޫގައި ހިންގުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފެކަލްޓީ އެކެވެ

  .  ށެވެއަރ މުންގެންދާ ޕްރޮސީޖަމަލު ކުރަޢަގެންދާނީ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިނގް ސްކޫލްގެ 

  

  .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި މަސައްކަތްތައްޑު ނމައިގަ ޑައެޅިފައިވާނކަ ކުރަން މިފެކަލްޓީއިން އެގޮތުން

ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިން އެކުލަވާލައި އަދި މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ  3.1

ޕޮލިސިންގް ކޯސް އެ ކޯހުގެ ކަރިކިއުލަމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 

އޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުން ގެންދާނީ މި ފެކަލްޓީ ސްކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އެންމެހައި ވާޖިބުތަކާއި މަ

 . އިންނެވެ

 ޑައެޅިފައިވާނކަ މުޤައްރަރުތަކުގައި ކުރިއަށްދަނީ ތަމްރީނުތަކެއް ހުރިހާ ތަމްރީނުކޯހުގެ އަސާސީ 3.2

 .ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ކަމެއް ހުރިހާ ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށް ކަށަވަރު ގޮތަށްކަން

. ޕީ.އޯ.މުދައްރިބުންގެ އެސް ދަރިވަރުންނާއި ތަމްރީނުކޯހުގެ އަސާސީ، ސްކޫލާއި ޓްރެއިނިންގ ޕޮލިސް 3.3

އްޗާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ތައް އެކުލަވާލައި، އެތަކެއްޗަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައްގެނެސް އެތަކެ

ސާރވިސް އިން ފުލުހުންނަށް ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް 

 .އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ތަމްރީނުކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ ހުރިހާ މުދައްރިބުންގެ ފެންވަރު ޤަވާޢިދުން ވަޒަންކޮށް،  އަސާސީ 3.4

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އެފަރާތްތަކަށް 

 .ކަމެއް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ހުރިހާ ފުލުހުންނާއި މުދައްރިބުންގެ  ހޯދަމުންދާ ތަމްރީނު ސްކޫލުގައި ޓްރެއިނިންގ ޕޮލިސް 3.5

އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި އެކަންކަން ކަމާއި، ވެލްފެއަރ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޔޮދުޅަހެ

 '.ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުން

 .ދެމެހެއްޓުން ޤާއިމްކޮށް ގުޅުންތައް ފަރާތްތަކާއެކު ބާއްވަންޖެހޭ ގުޅުން ސްކޫލާއި ޓްރެއިނިންގ ޕޮލިސް 3.6
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  އެސެސްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ކޮމްޕްލައެންސް ފެކަލްޓީ .4
  

ޑު ނގެ މަސައްކަތްތައް މައިގަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕްލައެންސް ފެކަލްޓީއެސެސްމަންޓް           

  އެއީ؛ .ބައަކަށެވެ 2ގޮތެއްގައި ބަހާލެވިފައިވަނީ 
 

 .ޔުނިޓް ޑިޒައިނިންގް ރިކިއުލަމްކަ 4.1

 .ރިންގް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓްމޮނިޓަ 4.2

  ޔުނިޓް ޑިޒައިނިންގ ކަރިކިއުލަމް 4.1

އެކަޑަމީ ގެ ކަރިކިއުލަމް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ކަރިކިއުލަމް ޑިވޮލޮޕް ކުރާ ޔުނިޓުން ޕޮލިސް ޕޮލިސް 

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންގަން ޖެހޭ ތަމްރީނު " ޓްރެއިނިނގް ނީޑް އެނަލިސިސް"އެކަޑަމީ އިން ހަދަމުން ގެންދާ 

ންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތަކަކީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހައި މުޤައްރަރުތައް ކަނޑައަޅައި ފުލުހު

" ފައިވާ ފެންވަރު ރަގަޅު ތަމްރީނުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ

އަދި މި ކޮމިޓީ އިން ފާސްކޮށްގެން ނޫނީ . އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ" ޓްރެއިނިނގް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިިޓީ

ކަލްޓީ މަންޓް އެންޑް ކޮމްޕްލައެންސް ފެއެސެސްމެންޓް ޑިވޮލަޕް. ރާމެއް ނުހިންގޭނެއެވެއެއްވެސް ތަމްރީނު ޕްރޮގް

އިން ތައްޔާރު ކޮށް ހުށަހަޅާ ކަރިކިއުލަމް ތަކަކީ މި ކޮމިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާވަރުގެ ފެންވަރު ހުރި 

ން ފާސްކޮށްގެން ހިންގާ އަދި ޓްރެއިނިނގް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އި. ވާނެއެވެވާން މުޤައްރަރުތަކަކަށް 

އެއްވެސް ކޯހެއްގެ ކަރިކިއުލަމް އިތުރަށް ރިވައިޒުކުރަން ފެނިއްޖެނަމަ އެސެސްމެންޓް ޑިވޮލޮޕްމަނޓްް ފެކަލްޓީ 

ކަރިކިއުލަމް ޔުނިޓްގެ .  އިތުރަށް ރިވައިޒުކޮށްފައިވާ ބައެއް ހިމެނުމުގެ ކުރިން ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ

  . އް ތިރީގައި އެވަނީއެވެޑު މަސައްކަތްތަނމައިގަ

ފުންނަށް އިތުރު ތަޢުލީމާއި ކުރިއަށްއޮންނަ އަހަރުތެރޭގައި އޮގަނައިޒޭޝަނުގެ މުވައްޒަ 4.1.1

ތަމްރީނު ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮން ދާއިރާތަކަކުންތޯ ބެލުމަށް ހިންގަންޖެހޭ ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް 

ވާ ޓޫލްސްތައް އެނަލިސިސް ހިންގާނޭގޮތެއް ކަޑައަޅައި، އެކަން ހިންގުމަށް ބޭނުން

ތައްޔާރުކޮށް އެމަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ޕްރޮފެޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ލާރނިން 

 . ފެކަލްޓީއާއި ޙަވާލުކޮށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ފުލުހުންނަށް ހިންގޭ ތަމްރީނުކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުޤައްރަރުތައް ޤައުމީ  4.1.2

ކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައްގެނެސް މޯލްޑިވްސް ސަނަދުތަ

އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތަކާއި މުޢާމަލާތްތައްކުރުމާއި، ޤައުމީ 

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިހިމެނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އިންތިޒާމްކޮށް 

އަދި މިގޮތުން ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގެ ރެކޯރޑްތައް ދުވަހުން . ށް ގެންދިއުންކުރިއަ



ންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓި  439 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދަކު ފެންނާނޭހެން ތަރުތީބުކޮށްފައި 

 .ބެހެއްޓުން

ގެ ޤައުމީ އަހަރުގެތެރޭގައި ޤަވާޢިދުން ހިންގެމުންދާ ކޯސްތަކުގެ މުޤައްރަރުތައް ދިވެހިރާއްޖޭ 4.1.3

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށްފެތޭ މިންވަރު ބަލައި އެމިންގަނޑަށް އެތަމްރީނުތައް 

ފެއްތުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭ އޮގަނައިޒޭޝަނުގެ އެކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި 

ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި އިރުޝާދު ހޯދުމާއި، އެކަންކަމުގެ އަލީގައި އެކޯސްތައް 

ފެތޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް  މިންގަނޑުތަކަށް

 .  ގެންދިއުން

 

  ޔުނިޓް އިވެލުއޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގް  4.2
  

  ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިން ހިންގާ ކޯސްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން 4.2.1

މުޤައްރަރުތަކުގައި އަސާސީ ތަމްރީނުކޯހުގެ ހުރިހާ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށްދަނީ 

ދުން ކޯސްތައް ކުރިއަށް ދާގޮތް މޮނިޓަރ ޢިއިވާ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޤަވާޑައެޅިފަނކަ

އަދި މިކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެމުންދާ ކަންކަން ޕްރޮފެޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން  އެންޑް . ކުރަންވާނެއެވެ

ފައިވާ މުޤައްރަރާއި ޅާކޯހުގައި ކަނޑައަ. ންވާނެއެވެވަގުތުން ވަގުތަށް އަންގަ ލާނިންގް ފެކަލްޓީ އަށް 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  ޞާއްޙިއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން 

 .  ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ

  

  ކޯސްތަކުގެ ކިޔަވައި ދޭ މުދައްރިބުންގެ ފެންވަރު ދެެނެގަތުން  4.2.2

ގަންނައި ނޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިން ހިންގާ އެންމެހައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި އު 

ގެ މަންޓް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ފެކަލްޓީދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަކީ އެސެސް

އެގޮތުން ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިން . ގެ ޒިންމާއެކެވެއިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓް ންގ އެންޑްމޮނިޓަރި

 2ރަކުޓަރުންގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މަދުވެގެން ފައިވާ އިންސްޓްޅާކަނޑައަ

ރަކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އަދި އިންސްޓް. ފަހަރު އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ

ންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ކަ

  . ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގަން ވާނެއެވެ
  

  ގެމުންދާ ވަރު ދެނެގަތުންނތަމްރީނު ލިބިގަންނަ ފުލުހުންނަށް އެ 4.2.3

ރެއިން ކޮންމެ ކޯހެއްގައިވެސް ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިން ހިންގަމުން އަންނަ ކޯސްތަކުގެ ތެ

ހަފްތާއަށް ވުރެ ކުރު ކޯސްތަކުގައި  2. އިވެލުއޭޝަން ފުރަންވާނެއެވެ" ފޯމެޓިވް"އަދި " ސަމޭޓިވް"

އަދި އެއަށްވުރެ ދިގު ކޮންމެ ކޯހެއްގައި، . ފުރަންވާނެއެވެ ނެއްއެންމެ މަދުވެގެން ފޯމަޓިވް އިވެލުއޭޝަ



ންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓި  440 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ފުރިހަމަކޮށް އޭގެ ނަތީޖާ ކަރިކިއުލަމް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް ސަމޭޓިވް އަދި ފޯމެޓިވް އިވެލުއޭޝަން 

ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ންްކޮށް އިތުރަށް އެ ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ގެންނަޙިއްޞާއާއި 

 އެ ހެދުމާއި ޓޫލްސްތައް އެންމެހައި ބޭނުންވާނެ ކުރުމަށް އެސެސް މިގޮތުން. ންވާނެއެވެދޭމަގުފަހިކޮށ

މި ޔުނިޓް ގެ  ބެލެހެއްޓުމަކީ ރައްކާކޮށް މަޢުލޫމާތު އެންމެހައި ލިބޭ ބޭނުންކޮށްގެން ޓޫލްސްތައް

  . މަސައްކަތަކެވެ

  ޕްރޮބޭޝަނަރ ޑެވޮލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް  .5
 

ގެ ޕްރޮބޭޝަނަރީ ހުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނީ ޕޮލިސް އެކަޑަމީޕްރޮބޭޝަނަރީ ފުލު

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮބޭޝަނަރުންގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ، . ޔުނިޓް ންނެވެޑިވޮލޮޕްމެންޓް 

ދުން ސްޕަވައިޒަރުން ފުރަންޖެހޭ ފޯރމްތައް ފުރުވައި އެ ފޯރމްތައް ޢިޕްރޮބޭޝަނަރުންގެ ރެކޯރޑްސް ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަވާ

ވާލުވެފައިވަނީ ޕްރޮބޭޝަނަރީ ޙަގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުމުއެކަޑަމީ ގެ ރެކޯރޑްސް ސިސްޓަމްޕޮލިސް 

  . އެވެ ޔުނިޓާޑިވޮލޮޕްމެންޓް 

މި މުއްދަތުގައި ޕްރޮބޭޝަނަރުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޓާސްކްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ކަމުގެ 

ކަން ދަށުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާމުގެ ފައިވާ ސްޕަވައިޒަރެެއްގެ ބެލުޅާލިއުމެއްގެ ގޮތުން އެއިން ކޮންމެ ޓާސްކެއް ކަނޑައަ

ޕްރޮބޭޝަނަރީ  .ފައިވާ ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެޅާނުވަތަ އެ މަސައްްކަތަކަށްކަނޑައަ/  ގޮތަށް އެ ޓާސްކް ގޭނއެ

ލިއްޔަތު އޫފުލުހުންގެ އޯޑަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އަކީ މި ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގެ މަސް

 . ޑު މަސައްކަތްތަކަކީ އެ ޔުނިޓް ގެ ޒިންމާތަކެކެވެނފައިވާ މައިގަޅާތިރީގައި ކަނޑައަ . ވެފައިވާ އެއް ފަރާތެވެވާލުޙަ

ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ ނިންމުމަށްފަހު ޕްރޮބޭޝަނުގައިތިބޭ ފުލުހުންގެ ޕްރޮބޭޝަނަރީ  5.1

ޒަރުންމެދުވެރިކޮށް ޤަވާޢިދުން ކޮންސްޓަބަލް އެޕްރެއިސަލް ރިޕޯރޓްތައް ޕޮރޮބޭޝަނަރުންގެ ސުޕަވައި

މީގެ ފަރާތުން ބަލައި އެއާމެދު ފުރިހަމަކުރަމުންގެންދިއުމާއި، އެރިޕޯރޓްތައް ޕޮލިސް އެކަޑަ

އަޅަމުންގެންދަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، އެކަމާއިގުޅޭ ރެކޯރޑްތައް އެކަމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ 

 . ގެންދިއުން ޕީ ގައިވާގޮތުގެމަތީން ބަލަހައްޓަމުން.އޯ.އެސް

 އެކަޑަމީ ޕޮލިސް ދުންޢިޤަވާ ފޯރމްތައް އެޕްރައިޒަލް ޕްރޮބޭޝަނަރުންގެ ފަހަރު 1 މަހަކުން 2 ކޮންމެ 5.2

 އެއްގޮތަށް އާއި އޯޑަރ ޕްރޮބޭޝަނަރީ ފަރާތްތައް ލާފްވާޚި ޤަވާއިދާއި އެ އެންގުމާއި ވާލުކުރަންޙަ އަށް

 . އިތުރު ކުރަމުން ގެންދިއުން މުއްދަތު

ރ ސްޕަވައިޒަ ފުރިހަމަކޮށް މަސައްކަތްތައް ވާލުކޮށްފައިވާޙަ މުއްދަތުގައި ފައިވާޅާކަނޑައަ 5.3

  ކުރުން ރައްކާ ފައިލްގައި ޕްރޮބޭޝަނަރުންގެ ސްގެނެ އަށް އެކަޑަމީ ލިއުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

މަސްދުވަހަށް ވުމުން އެފަރާތަކުން ޕްރޮބޭޝަން  1 ނިމެން ޕީރިއަޑް ޕްރޮބޭޝަން ފުލުހެއްގެ ކޮންމެ 5.4

ޕީރިއަޑް ހޭދަކުރިގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ޕްރޮބޭޝަނަރީ ކޮންސްޓަބަލް ރިވިއު ޕެނަލްގެ 



ންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓި  441 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި އެފަރާތްތަކަށް ކޮލިފައިޑް ޕޮލިސް އޮފިސަރ ކަމުގެ ސްޓޭޓަސް ދިނުމަށް ކުރެވޭ 

 .ތައްޔާރީތައް ކުރުން

ންޓްތަކުގައި އެޅޭ ޑިޕާރޓްމަނޕީރިއަޑުގައި ޚިދުމަތްކުރަމުން އަންނަ ފުލުހުން ކަޑަ ޕްރޮބޭޝަން 5.5

ންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ ކަންތައްތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަ

 .ތެއް ކުރުންކުރަމުން ގެންދިއުމުގައި ޕްރޮބޭޝަނާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓުން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަ

 އަދި ވަޒަންކުރުން ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ އަންނަ ޚިދުމަތްކުރަމުން ޕީރިއަޑުގައި ޕްރޮބޭޝަން 5.6

 . ގެންދިއުން އަޅަމުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ އެކަންކަމާއިމެދު ދުންޢިޤަވާ

ތް ގެންފުލުހު އަންނަ ޚިދުމަތްކުރަމުން ޕީރިއަޑުގައި ޕްރޮބޭޝަން 5.7 ބަލަހައްޓާ  މަސައްކަ

ސްޕަވައިޒަރުންނަށާއި، އޮފިސަރުންނަށް އެކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މު ޢުޞޫލްތައްޢާއް ގެ އެކަޑަމީ ޕޮލިސް  .6

  

ޑު ގޮތެއްގައި ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް މަތީގައި ނޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގެ ފެކަލްޓީ ތަކުގެ މަސައްކަތް މައިގަ

ނަމަވެސް ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް . އެވަނީއެވެ

އޮމާންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިން 

  .އަންނަ ޢުޞޫލް ތަކެކެވެ މަލުކުރަމުންޢަ
  

  ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އާއި އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުން      6.1

އްޞަ ކޮށްގެން އެކަޑަމީ ގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާޕޮލިސް އެކަޑަމީ އާއި އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

މި  .ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ ޕްރޮގްރާމެއް ދުވަހުގެ އޮރިއަންޓޭޝަން  1މުގެ ގޮތުން ވުއަހުލު ވެރިކުރު

އް ޑު މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބްރީފް ކޮށްދޭނީ އެ ޔުނިޓެެނކުން ކުރާ މައިގަޓައޮރިއަންޓޭޝަން ގައި އެ ޔުނި

 .ކަލްޓީ އެއް ހިންގުމަށް އެވަގުތަކު ހުންނަ އެންމެ އިސް ފަރާތެކެވެނުވަތަ އެ ފެ

  ބަދަލުވުން ޓަކަށްއެހެން ޑިޕާރޓްމަންމުވައްޒަފަކު އެކަޑަމީ އިން   6.2

  

ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ބަދަލު ވާން ބޭނުންނަމަ އެ ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ސަބަބު 

މަސް ދުވަހުގެ ކުރިން  1ފަރާތަކަށް މަދުވެގެން  ހުރިވާލުވެ ޙައެވަގުތެއްގައި ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ހިންގުމާއި 

ލައިޒް ވެފައިވާ ފުލުހެއްނަމަ އެ ޝަގަކުން ސްޕނއެ މުއްދަތުގައި އެ ފުލުހަކީ ވަކި ރޮ އަދި. އަންގަންވާނެއެވެ

ޕޮލިސް  .ބެންދެން ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގައި މަޑުކުރަންވާނެއެވެންޓެއް ލިފެންވަރުގެ އެހެން ފުލުހެއްގެ ރިޕްލޭސްމަ

ދުވަސް ކުރިން ޕޮލިސް  3ވެގެން ކަށް ބަދަލުވާނަމަ ބަދަލުވުމުގެ މަދުޓަައެކަޑަމީ އިން އެހެން ޑިޕާރޓްމަން

ވާލުކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އާލާތްތައް ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޙަައެކަޑަމީ އިން އެމީހަކާއި 



ންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓި  442 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އަދި އެމީހަކު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާއި ކޮށްނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި . ވާލު ކުރަންވާނެއެވެޙަ ޓާއިޔުނި

މަސައްކަތާއި ދުވަސް ކުރިން އެ  3ށް ބަދަލުވުމުގެ ޓަކަަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެހެންޑިޕާރޓްމަންދޭގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށް

އްޞަ ކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޚާޕޮލިސް އެކަޑަމީ އަށް  . ންވާނެއެވެފޯރކޮށްދޭ ކަށްވާލުވާ ފަރާތަޙަ

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބިފައިވާ ފުލުހަކުނަމަ އެ މްރީނެއް ތަ/  އްސާރވިސް އިން އެއްވެސް ތަޢުލީމެ

ކަށް ޓަދުމަތް ކުރަން އިޤްރާރު ވެފައިވާ މުއްދަތުގައި އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޚިފުލުހަކު ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އަށް 

       .ބަދަލެއް ނުވެވޭނެއެވެ
       

  ކޯޑިނޭޝަން މީޓިން އަދި މިނިޓްސް ބެލެހެއްޓުން      6.3
 

  ބައްދަލުވުން  ޢާންމު  6.3.1

މިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް އުުޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިން ބާއްވާ ހުރިހާ ބައްދަލުވުން ތަކުގެވެސް ޔަ

އެ ގޮތުން ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ހުރިހާ . ރެކޯޑް ކުރެވެން ވާނެއެވެ

ގައި  0800ސް އާދިއްތަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ވެ

މި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ . ވެރެގަޑިއި 1ބައްދަލުވުމުގެ ދިގުމިނަކީ . ބާއްވަންވާނެއެވެ

މު ބައްދަލުވުމުގައި ޢާން. ފަރާތެކެވެ ޅާާން ކަނޑައަދާނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓްިބަލަހައްޓަމުން ގެން

ސިފަގެނައުމަށްޓަކައި ޖެހިގެން އަންނަ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށަންވާނީ މަލީ ޢަނިންމޭ ނިންމުންތަކަށް 

މަލުކުރެވުނު ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ޢަބައްދަލުވުމުގައި ނިންމުނު ކަންތައްތަކަށް  ގެކުރީ

  .           ކޮށްގެންނެވެ
 

   ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ގެ ބައްދަލުވުން  6.3.2

 މެއްގެ ބައްދަލުވުއަދި ޔުނިޓް  ތަކުގެ އިންޗާރޖްން ހުރިހާ ފެކަލްޓީޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގެ 

މި ބައްދަލުވުމުގެ . ގައި ބާއްވަން ވާނެއެވެ 1600ކޮންމެ ބުރާސްފަތި  ދުވަހެއްގެ  ހަވީރު 

ނީ މިއްޔާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާޔައުމި ބައްދަލު ވުމުގެ . ގަޑިއިރެވެ 1ދިގުމަނަކީ ގިނަވެގެން 

މި ބައްދަލުވުމަކީ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގައި އެ . ފަރާތަކުންނެވެ ޅާން ކަނޑައަންޓްސީނިއަރ މެނޭޖްމަ

ގަޅު ކުރުމަށް ނޑު ކަންތައްތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެކަންކަން ރަނހަފްތާއަކު ދިމާވާ މައިގަ

ކަންތައްތަކަށް ދަލު ވުމުގައި ނިންމޭ ބައްއަދި މި . ކެވެމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ނިންމޭ ބައްދަލުވުމެޢަ

 ވޭބައްދަލުވުމެއްއްދެންބޭމަލު ކުރަމުން ގެންދިއަގޮތް ޢަ ކުންވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަޙަމަލުކުރުމަށް ޢަ

އަދި ކުރީ ބައްދަލަވުމުގައި ނިންމުނު . ފެށުމުގެ ކުރިން އެންމެންގެ މެދުގައި ހިއްޞާ ކުރަންވާނެއެވެ

                                                             . ކީއްވެގެންކަން ހާމަކުރަންވާނެއެވެމަލު ނުކުރެވިވާނަމަ އެއީ ޢަައެއްވެސް ކަމަކާއި މެދު 
  

  ފެކަލްޓީ ނުވަތަ ޔުނިޓް ތަކުގެ ބައްދަލުވުން   6.3.3

އްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި ޓީއެއްގައި ނުވަތަ އެ ފެކަލްޓެމި ބައްދަލުވުމަކީ އެ ޔުނި

މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ . ފުލުހުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލު ވުމެކެވެ



ންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓި  443 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ . ގަޑިއިރެވެ 1މި ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތަކީ ގިނަވެގެން . ޖަހާއިރުއެވެ 11

ދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާ  ޑައެޅުމަށްފަހުނކަފެކަލްޓީ އަކުންވެސް މީހަކު ންމެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮ

ހުންނަ  ޙަވާލުވެގައި ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ހިންގުމާއި  0800ޖެހިގެން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 

 އަދި މި ފައިލްގައި އެ ފެކަލްޓީއަކުން ނުވަތަ އެ ޔުނިޓަކުން. ނެއެވެގައި ބާއްވަން ވާފަރާތެއްގެ މޭޒު

ވާލު ކުރެވިފައިވާ ޙަމަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް  އަޅާފައިވާތާ ތެރޭގައި ކުރަން ކަނޑައެ ހަފް

   .ވާނެއެވެންގެން އޮންނަނފަރާތްތައް އެ

                                                                                          

  ސްޓަރ ޕެރޭޑް ބޭއްވުން މާ 6.4

. ންނެވެދާނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓްބަލަހައްޓަމުން ގެން ކަންކަންމާސްޓަރ ޕެރޭޑް ގެ އެންމެހައި 

އަދި   .ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންްކް ތަކުގެ ހުރިހާ ފުލުހުން މަސްޓަރ ޕެރޭޑްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ ންސާރޖެންޓު

ގެ ންްގެ ފެކަލްޓީ ނުވަތަ ޔުނިޓް ތަކުގެ އިންޗާރޖު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މަސްޓަރ ޕެރޭޑްގައި ޕޮލިސް އެކަޑަމީ

ފައިވާ ޅާކުން ކަނޑައަޓަަފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ފެކަލްޓީ ނުވަތަ ޔުނި ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ

   . މަތިން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ ލެއްގެެއުޞޫ
 

  ޔުނިފޯރމް އެޅުން 6.4.1

ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހަކު އޮފީހަށް 

ގަ ރުވާނީ ކުލަ ހެދުމުޙާޟިއަދި އެނޫން ދުވަސްތަކުގައި އޮފީހަށް . ރުވާންވާނީ ޔުނީފޯރމްގައެެވެޙާޟި

. އެއްގޮތަށެވެމަލުކުރަމުން ގެންދާނީ ހެދުން އެޅުމުގެ ޤަވާއިދާޢަމުގައި ޔުނީފޯރމާއި ހެދުން އެޅު. އެވެ

ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ އޮފީސް ވަގުތު ތަކުގައި ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ 

  .  ވެށެނުވަތަ ސަލާމުގައި ހުރެ އޮފީހަށް އަންނަނަމަ އޮފީހަށް އަންނަށްވާނީ ކުލަ ހެދުމުގައި ރަސްމީ ކޮ
 

  އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން  6.4.2

ފައިވާ ޅާކަނޑައަ ޓްންށް ގެންދާނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިއޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން ކުރިއަ

ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ ފަރާތްތަކުން . ފަރާތަކުންނެވެ

  . މާރާތުގެ އެންމެހައި ތަންތަނެއް ހުރީ ތަޅުލާފައިތޯ ޔަގީން ކުރަންވާނެއެވެޢިި
 

 ްވާލު ކުރެވިފައިވާ އާލާތްތައޙަަފެކަލްޓީ އަދި ޔުނިޓް ތަކާއި  6.4.3

ބޭނުންތެރި  ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކަކީ ވަރަށް އަގުބޮޑު އަދި އެހާމެ

ވާލުކުރެވިފައިވާ އާލާތްތައް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ޙަ ޓަކާއިއެެހެންކަމުން އެ ޔުނި. އާލާތްތަކެކެވެ

ބޭނުންކުރަން  ޓެއްގައިއަދި އެ ޔުނި. ބޭނުންކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ

މަށް ބެލެހެއްޓުފައިވާ އާލާތްތައް އެހެންފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ އާލާތްތައް ޅާޑައަނކަ

 . އެވެގައި އެކުއާވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ ހުއްދަޙަ

  …………………………...................  



ންގ ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓި  444 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  445 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ޕްރޮސީޖަރ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޓެކްނޮލޮޖީ

 

  ް ތަޢާރަފ 

  

 މިސަރވިސްގެ  މެދުކެނޑުމެއްނެތި ވަގުތެއްގައި ހުރިހާ ދިނުމުގައި ދުމަތްޚި ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 މުހިންމު ވަރަށް އޮތުމަކީ ހަމަޖެހިފައި ގޮތް ނެމުޢާމަލާތްކުރެވޭ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނާއި ތަކުންފަރާތް ހުރިހާ ބޭރުގެ އަދި އެތެރެއާއި

    . ކަމެކެވެ

 އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި ހުރިހާ ހިމެނޭ މާލޭގައި މިސާރވިސްގެ ދަށުން މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މިގޮތުން

 ނިޒާމެއް ރެވޭނޭބަދަލުކު މަޢުލޫމާތު މުޢާމަލާތުކުރެވި ތަކަށްސްޓޭޝަން ޕޮލިސް ހުރިހާ ކުރެވިފައިވާ ޤާއިމް ޅުތަކުގައިއަތޮ

 މަޢުލޫމާތެއް އެންމެހައި ބޭނުންވާ މިސަރވިސްއަށް ތަންތަނުން އެނޫން ކާއިމުއައްސަސާތަ ދަޢުލަތުގެ ،އިތުރުން ޤާއިމުކުރުމުގެ

 ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިންގަނޑު ޙައްގުތަކުގެ ންސާނީއި، މަށާއިހަމަޖެއްސު އިންތިޒާމް ލިބޭނެ ވަގުތަށް ވަގުތުން ފަސޭހަކަމާއެކީ

 ،މަށާއިކުރު ތައްމަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި ކަމެއްހުރިހާ އޮތްކުރެވެން ދާއިރާއިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން

. އެވެ ބަހާލެވިފަ ޔުނިޓްތަކަކަށް މަސައްކަތްތައްވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް އިދާރީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

 ޑިޕާޓްމަންޓްން މި .ކޮށްގެންނެވެ މަސައްކަތް އެކުގައި ޔުނިޓްތަކެއް މިހުރިހާ ގެންދާނީ ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

މީގެ އިތުރުން  .ލިޔުމަކުންނެވެ އެފަދަ ނުވަތަ ނޯޓަކުން ނުވަތަ ސިޓީ ފޮނުވާ އެދި އެކަމަށް އެދެންވާނީ ހޯދުމަށް ޚިިދުމަތް

އޮގަނައިޒޭޝަނުން ބޭނުންވާ އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް 

  .ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ކޮންމެދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޯނުން ގުޅާ ޚިދުމަތް ހޯދޭނެވެ
  

  މަޤްޞަދު 

 ތީމުވާޞަލާ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނީ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސާރވިސްއާއި ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 ކަންތައްތައް ބޭނުންވާ ވިސްގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށްމިސަރ ދާއިރާއިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮރމޭޝަން ،ގޮތުންނާއި

ށް އެންމެހާ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަށް އެ، ތަރައްޤީކޮށް، ޤާއިމްކޮށް ތައްއެޚިދުމަތް، ދެނެގަނެ  ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި ފަރާތްތަކަ

  .ކުރުންތައްމަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މަށްފޯރުކޮށްދިނު
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  އޮނިގަނޑު ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

   

  :ޔުނިޓްތަކަކީ އެ. މައްޗަށެވެ ޔުނިޓެއްގެ 5 އެކުލެވިގެންވަނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

  ޔުނިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1
 ޔުނިޓް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް .2
 ޔުނިޓް ސަޕޯރޓް ޓެކްނިކަލް .3
 ޔުނިޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިސްޓަމްސް އިންފޮމޭޝަން .4

  

  ޔުނިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1

  

. ކުރުމެވެ މަސައްކަތް ކުރަންެޖެހޭ ދުވަހުން ދުވަހުން ގޮތުން އިދާރީ މިޑިޕާރޓްމަންޓުން މަސައްކަތަކީ މިޔުނިޓްގެ

 ލިޔުމަށް ޔައުމިއްޔާ، ބެލެހެއްޓުމާއި ހާޟިރީ މުވައްޒަފުންގެ ތަކުގެތެރޭގައިމަސައްކަތް ކުރާނެމައިގަނޑު މިޔުނިޓުން މިގޮތުން

، ބަލައިގަތުމާއި ތަކެތި ލިޔެކިޔުމާއި ލިބޭ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ، ލިޔުމާއި ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުންދުވަހަށް މަސައްކަތްތައްކޮށް ކުރަންޖެހޭ

، ބެލެހެއްޓުމާއި އިންވެންޓްރީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ، ފޮނުވުމާއި ތަކެތި ފަދަ ނޯޓު/  ސިޓީ ފޮނުވަންޖެހޭ އެކިފަރާތްތަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން

، މަހަށާއި މަހުން ންޓަށްޑިޕާރޓްމަ ރިސޯރސް ހިއުމަން، ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ހޯދުމަށް ތަކެތި ބޭނުންވާ ޔުނިޓްތަކަށް

 ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން ވެލްފެއަރއާއި މުވައްޒަފުންގެ، ފޮނުވުމާއި ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ތާރީޚްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 އިތުރުން މީގެ. ހިމެނެއެވެ ބެލެހެއްޓުން ފައިލްކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފައިލްކޮށް، ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް

 ކުރަންޖެހޭ ޔުނިޓުން މި ފޮނުވުމަކީވެސް އޮފީހަށް ކޮމިޝަނާރސް ތާރީޚަށް ޖެހޭ ފޮނުވަން، ލިޔެ ރިޕޯރޓް އަހަރީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

   .މަސައްކަތެކެވެ

 

 ޔުނިޓް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯރކް .2
 

  ތަޢާރަފް

ސާރވިސްގެ އިންފޮމޭޝަން ނެޓްވޯރކް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓް އަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ލަހައްޓައި އަދި މިސަރވިސްގެ އެންމެހައި ޑޭޓާތައް ރައްކާކޮށް އޭގެ ސެކިއުރިޓީޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އާލާތް ތަށް ބަ

   .ބަލަހައްޓައި، މި ޙިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަޔައް ދިނުމަށްޓަކައި އުފެއްދިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ
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  މަޤްސަދު

 އިންފޮމޭޝަން އެކިއެކި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ސާރވިސްއަށް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ދާއިރާއިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ

 ތަޢާރަފްކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީ ތަފާތު ހޯދުންތައްހޯދައި ހޯދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން މިދާއިރާއާއި، ފޯރުކޮށްދީ ޚިދުމަތްތައް ކޮމިއުނިކޭޝަން

  .ކޮށްދިނުން މަގުފަހި  ދިނުމަށް ފޯރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް އަވަސް ތަރައްޤީކޮށް މަސައްކަތްތައް ފުލުހުންގެ މިދާއިރާއިން

  :މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު ޔުނިޓްގެ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯރކް 2.1

 ގާއިމް ނެޓްވޯރކް ވޮއިސް އަދި ޑޭޓާ ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ،މަސައްކަތްތަކަކީ މައިގަނޑު މިޔުނިޓްގެ

 މީގެ. ޙައްލުކުރުމެވެ މައްސަލަތައް ޖެހޭ އެއަށް ،ބަލަހައްޓުމާއި ސެކިއުރިޓީ ނެޓްވޯކުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފޮމޭޝަން ކުރުމާއި

 ޓީވީ.ސީ.ސީ ހަރުކުރެވިފަވިވާ ބޭރުގައި އެތެރޭގަޔާއި ތަކުގެ ޢިމާާރާތް މަގުމަތީގައާއި މާލޭގެ، ބެލެހެއްޓުމާއި ރޫމް ސާވަރ އިތުރުން

 ގާއިމް ރާއްޖޭގައި،  ކުރުމާއި މަސައްކަތް ބެހެއްޓުމުގެ ކެމެރާތައް ތަންތަނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކެމެރާތައް، ބެލެހެއްޓުމާއި ކެމެރާތައްް

 ދެމެހެއްޓެނިވި ތަކެތި މިދެންނެވުނު އަދި. އެވެ ކުރުންހިމެނެ މެއިންޓެއިން ،މަސައްކަތާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ނެޓްވޯކް ޓެޓްރާ ކުރެވިފަވާ

  . ދިނުން ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ގޮތުގައި

  އޮނިގަނޑު ޔުނިޓްގެ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯރކްސް 2.2

 މަޤްޞަދު ތަޞައްވުރާއި ޔުނިޓްގެ މި ސެކްޝަނަކީވެސް ކޮންމެ މިއިން. ސެކްޝަނެވެ 02 ހިމެނެނީ މިޔުނިޓްގައި

 ހިމެނޭ މިޔުނިޓްގައި. ސެކްޝަންތަކެކެވެ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކެއް ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވަކި ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި

  :ތަކަކީ ސެކްޝަން

 އެންޑް ކޯރނެޓްވޯރކް ޑޭޓާ ސެންޓަރ -

 ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް މަލްޓިމީޑިއާ -
  

 ސެންޓަރ އެންޑް ކޯރނެޓްވޯރކް ޑޭޓާ 2.2.1

 

މިގޮތުން  .ސެކްޝަނެވެ މިސާރވިސްގެ ހުރިހާ ޑޭޓާ ނެޓްވޯރކްސް ބަލަހައްޓާ މެއިންޓެއިން ކުރާ 

އަދި ވަޔަރލެސް ނެޓްވޯރކް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެކްސްޓާރނަލް، އިންޓަރނެޓް، ، މިސާރވިސްގެ އިންޓާނަލް

ން މީގެ އިތުރުން ސާވަރ ރޫމް ބެލެހެޓުމާއި އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ބެލެހެއްޓު. ޒިންމާއެކެވެ ސެކްޝަންގެ

 .ހިމެނެއެވެ
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  ބެލެހެއްޓުން ލޮގިން ޔޫސަރ ކޮންޕިއުޓަރ 2.2.1.1

 އެދި މިކަމަށް. ލިޔުމަކުންނެވެ އެދެންވާނީ ޚިިދުމަތަށް އިންޓްރާނެޓުގެ އަދި އިންޓަރނެޓް

 ޚިދުމަތަށްނަމަ އިންޓަރނެޓްގެ، އެދިފައިވަނީ ލިބުމުން ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ނޯޓް/ ސިޓީ ފޮނުވާ

. އެވެ އަރިހަށްގެންދަންވާނެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް އެޓޭޗްކޮށް ކޯޓޭޝަން ޕްރޮވައިޑަރގެ ސާރވިސް

 ނެޓްވޯކްސް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުމުން ގޮތެއް ދިނުމަށްް ޚިިދުމަތް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް

 ޔުނިޓުގެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ލިޔުން އެ ޔުނިޓަށް ސެކިރިޓީ އެންޑް

. އަންގަންވާނެއެވެ ޔުނިޓަށް އެޑްމިނިސްޓުރޭޝަން ބެއްޖަވާ ދޭންވީ ނޯޓަށް ނުވަތަ ސިޓީ އިންޗާޖް

 އެދުނު ޚިދުމަތަށް ތެރޭގައި ތިންދުވަހުގެ ކަނޑައަޅުއްވާތާ ގޮތެއް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް، އެކަމަށް

، ދެވެންނެތްނަމަަ ޚިދުމަތް.  އަންގަންވާނެއެވެ ނޫންކަން ނުވަތަ ލިބޭނެކަން ޚިދުމަތް ފަރާތަށް

 ސަވިސްޕްރޮވައިޑަރއަށް ހޯދަންޖެހޭނަމަ ޚިދުމަތް އިންޓަނެޓް. އެވެ އަންގަންވާނެ ސަބަބު ދެވެންނެތް

 ދޭފަރާތާއި އެޚިދުމަތް އަދި.ޔުނިޓުންނެވެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ފޮނުވާނީ އެޕްލިކޭޝަން

 އިންޗާރޖްގެ ޔުނިޓުގެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ކުރުމަކީ އަވަސް އެކަން ވާހަކަދައްކައިގެން

  . ޒިންމާއެކެވެ

 މައްސަލައެއް ބޭނުންކުރުމުގައި ޔޫސަރ ބެލެހެއްޓުމުގައާއި ލޮގިން ޔުސަރ ކޮންޕިއުޓަރ

  "70-290 އެގްޒާމް އީ.އެސް.ސީ.އެމް/  އޭ.އެސް.ސީ.އެމް" ޙަވާލާދޭނީ ޙާލަތެއްގައި ދިމާވެއްޖެ

  .މިފޮތަށެވެ

  

  ދިނުން އެކްސެސް ދޮރުތަކަށް  2.2.1.2

 އެކްސެސްގެ ދޮރުތަކުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުވޭގޮތަށް އެކްސަސްލިބިގެން ސަރވިސްގައި މި

 ބޭނުންވާ އެކްސެސް ނޯޓުގައި/  ސިޓީ ފޮނުވާ އެދި މިކަމަށް. ލިިޔުމަކުންނެވެ އެދެންވާނީ ޚިދުމަތަށް

 އޮފް ހެޑް ލިބުމުން ލިޔުން. އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ފަރާތްތަކުގެ

 ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުއްވުމުން ގޮތެއް ދިނުމަށްް ޚިދުމަތް އަރިހަށްގެންގޮސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

 ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ އެލިޔުން ޔުނިޓަށް ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް

 އެޑްމިނިސްޓުރޭޝަންޔުނިޓަށް ޖަވާބެއް ދޭންވީ ނޯޓަށް ނުވަތަ ސިޓީ އިންޗާޖް ޔުނިޓުގެ

 ތެރޭގައި ތިންދުވަހުގެ ކަނޑައަޅުއްވާތާ ގޮތެއް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް، އެކަމަށް. އަންގަންވާނެއެވެ

 ޚިދުމަތް.  އަންގަންވާނެއެވެ ނޫންކަން ނުވަތަ ލިބޭނެކަން ޚިދުމަތް ފަރާތަށް އެދުނު ޚިދުމަތަށް

 ވާހަކަދައްކައިގެން ދޭފަރާތާއި ޚިިދުމަތް. އެވެ އަންގަންވާނެ ސަބަބު ދެވެންނެތް، ދެވެންނެތްނަމަަ

  .ޒިންމާއެކެވެ އިންޗާރޖްގެ ޔުނިޓުގެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ކުރުމަކީ އަވަސް އެކަން



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  449 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ޙާލަތެއްގައި ދިމާވެއްޖެ މައްސަލައެއް އަށް ކާޑްރީޑަރ ދިނުމުގައި އެކްސެސް ދޮރުތަކަށް

  . ފޮތަށެވެ މި"  1.1 ޔޫސަރމެނުއަލް ހާޑްވެއަރް" hHHDD ޙަަވާލާދޭނީ

 ދިމާވެއްޖެ މައްސަލައެއް އަށް ޑިވައިސް 100ޓީ-ޕީސީ އaiިދިނުމުގަ އެކްސެސް ދޮރުތަކަށް

 ސެލްފް 100ޓީ- ޕީސީ" އަދި" 6.02 ވަރސަން 6750- ޕީ.ޕީ" ޙަވާލާދޭނީ ޙާާލަތެއްގައި

  .ދެފޮތަށެވެ މި" މެތަޑްސް އެގްޒަރމިނޭސަން

 

  ހުޅުވުން ފޯލްޑަރ ގައި ސާވާރ ފައިލް  2.2.1.3

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ގައި ނޯޓް/  ސިޓީ ފޮނުވާ އެދި ޚިދުމަތަށް ފޯލްޑަރގެ ސާވަރގެ ފައިލް 
 އޮފް ހެޑް ލިބުމުން ލިޔުން. އޮންނަަންވާނެއެވެ އެނގެން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ތަކުގެ ފަރާތް

 ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުއްވުމުން ގޮތެއް އެކަމަށް ގެންގޮސް އަރިހަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް
 ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ލިޔުން އެ ޔުނިޓަށް ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް
 އެޑްމިނިސްޓުރޭޝަންޔުނިޓަށް ޖަވާބެއް ދޭންވީ ނޯޓަށް ނުވަތަ ސިޓީ އިންޗާޖް ޔުނިޓުގެ

 ތެރޭގައި ތިންދުވަހުގެ ކަނޑައަޅުއްވާތާ ގޮތެއް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް، އެކަމަށް. އަންގަންވާނެއެވެ
 ޚިދުމަތް.  އަންގަންވާނެއެވެ ނޫންކަން ނުވަތަ ލިބޭނެކަން ޚިދުމަތް ފަރާތަށް އެދުނު ޚިދުމަތަށް

 ވާހަކަދައްކައިގެން ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް. އެވެ އަންގަންވާނެ ސަބަބު ދެވެންނެތް، ދެވެންނެތްނަމަަ
  .ޒިންމާއެކެވެ އިންޗާރޖްގެ ޔުނިޓުގެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ކުރުމަކީ އަވަސް އެކަން

/  އޭ.އެސް.ސީ.އެމް" އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ސަރވަރގެ ފައިލް
  .ފޮތުގައިވާގޮތަށެވެ މި" 70-290 އެގްޒާމް އީ.އެސް.ސީ.އެމް

  
 

  .އިންޓަރނެޓް އަދި އިންޓްރާނެޓް ޙިދުމަތް ދިނުން  2.2.1.4

ޙިދުމަތަކީ މިސާރވިސްގެ ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަންޓް  އިންޓަރނެޓް އަދި އިންޓްރާނެޓްގެ 
އަދި ޔުނިޓްތަކެއްގައި ބޭނުންކުރާ ޙިދުމަތަކަށް ވާތީވެ، އިންޓަރނެޓްގެ ޙިދުމަތް 
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ކޮންމްހެން ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތަކަށް ދިނުމަށްފަހު، ދެން ހުރި ހުރިހާ 

މިސާރވިސްގައި . ންވާނެއެވެސިސްޓަމްތަކަށް  އިންޓްރާ ނެޓްގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދޭ
ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ސިސްޓަމްތަކެއްގެ ޙިދުމަތް ލިބޭނީ އިންޓްރާނެޓް ލިބިގެން ކަމަށްވާތީވެ، 

އަދި . މިޙިދުމަތް ދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އިންޓްރާ ލޮގިންއެއް ދޭންވާނެއެވެ
ން އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި އެއް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި މަސަކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފު

  .ސިސްޓަމަށް އިންޓަނެޓްގެ ޙިދުމަތް ދޭން ވާނެއެވެ
   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  450 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 .ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި މިސާރވިސްއާއި ގުޅުވާލުން  2.2.1.5

މިސާރވިސްއިން ދެމުންގެންދާ ޙިދުމަތްތަކަކީ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކުގައިވާ  
މަޢުލާމަތުތަށް އެކުލެވިގެންވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، މަޢލޫމާތާއި އެއްގޮތްވާ ސައްޙަ 

މިގޮތުން މިޙިދުމަތް މެދެކެނޑުމެއްނެތި . ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިދާރާތަކައި ގުޅިފައިވާނެއެވެ
ޔުނިޓްތަކަށް ފޮރުކޮށްދިނުމަކީ މިޔުނިޓްގެ / މިސާރވިސްގެ ކަމާއި ބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓް

މިސާރވިސްގެ ޙިދުމަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ މީގެ އިތުރުން . ޒިންމާއެކެވެ
  .އެހެނިހެން އޮފީސްތަކާއި ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް މިސެކްޝަންގެ ޒިންމާއެކެވެ

  
  ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް މަލްޓިމީޑިއާ 2.2.2

 ޤާއިމްކޮށް ވޯރކް ނެޓް ރޭޑިއޯ އަދި ޓެލެފޯން ގައި ބަހައްޓަންޖެހޭޔުނިޓްތަކު އެކިއެކި މިސާރވިސްގެ

މިއާލާތް ތަކުގެ ޓީވީ ކެމެރާ ނެޓްވޯރކް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި .ސީ.މިސާރވިސްގެ ސީ ބެލެހެއްޓުމާއި

  ކަކީ؛މަސައްކަތްތައް ކުރާގޮތަ މައިގަނޑު.  ޒިންމާއެކެވެ ސެކްޝަންގެސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަކީ މި

 ރޭޑިއޯ އަދި ކޯވާޓް ރޭޑިއޯ ސެޓް އިޝޫ ކުރުން   2.2.2.1

 ސިޓީ ފޮނުވާ އެދި ހޯދުމަށް ސެޓް ރޭޑިއޯ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން
 ކަނޑައެޅުއްވުމުން ގޮތެއް އެކަމަށް ގެންގޮސް އަރިހަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް ލިބުމުން ނޯޓް/ 

. ވާނެއެވެޙަވާލުކުރަން ލިޔުން އެ ޔުނިޓަށް ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި
 ޖަވާބެއް ދޭންވީ ނޯޓަށް ނުވަތަ ސިޓީ އިންޗާޖް ޔުނިޓުގެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް

 ގޮތެއް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް، އެކަމަށް. އަންގަންވާނެއެވެ އެޑްމިނިސްޓުރޭޝަންޔުނިޓަށް
 ނުވަތަ ލިބޭނެކަން ޚިދުމަތް ފަރާތަށް އެދުނު ޚިދުމަތަށް ތެރޭގައި ތިންދުވަހުގެ ކަނޑައަޅުއްވާތާ

. އެވެ އަންގަންވާނެ ސަބަބު ދެވެންނެތް، ދެވެންނެތްނަމަަ ޚިދުމަތް.  އަންގަންވާނެއެވެ ނޫންކަން
 ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ކުރުމަކީ އަވަސް އެކަން ވާހަކަދައްކައިގެން ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް
  .ޒިންމާއެކެވެ އިންޗާރޖްގެ ޔުނިޓުގެ

"   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ސެޓްގެ ރޭޑިއޯ ކޯވާޓް އަދި ރޭޑިއޯ 

  .ފޮތުގައިވާގޮތަށެވެ މި" މެނުއަލް ޔޫސަރ ސެޓް ރޭޑިއޯ ކޯވާޓް އަދި ރޭޑިއޯ

  ބޭސް ރޭޑިއޯ އިންސްޓޯލް ކުރުން  2.2.2.2

 އޮފް ހެޑް ލިބުމުން  ނޯޓް/  ސިޓީ ފޮނުވާ އެދި ހޯދުމަށް ސެޓް އިންސްޓޯލް ރޭޑިއޯ ބޭސް

 ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުއްވުމުން ގޮތެއް އެކަމަށް ގެންގޮސް އަރިހަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް

 ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ލިޔުން އެ ޔުނިޓަށް ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް

 އެޑްމިނިސްޓުރޭޝަންޔުނިޓަށް ޖަވާބެއް ދޭންވީ ނޯޓަށް ނުވަތަ ސިޓީ އިންޗާޖް ޔުނިޓުގެ

 ތެރޭގައި ތިންދުވަހުގެ ކަނޑައަޅުއްވާތާ ގޮތެއް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް، އެކަމަށް. އަންގަންވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  451 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ޚިދުމަތް.  އަންގަންވާނެއެވެ ނޫންކަން ނުވަތަ ލިބޭނެކަން ޚިދުމަތް ފަރާތަށް އެދުނު ޚިދުމަތަށް

 ވާހަކަދައްކައިގެން ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް. އެވެ ންވާނެއަންގަ ސަބަބު ދެވެންނެތް، ދެވެންނެތްނަމަަ

 ބޭސް .ޒިންމާއެކެވެ އިންޗާރޖްގެ ޔުނިޓުގެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ކުރުމަކީ އަވަސް އެކަން

 .ފޮތަށެވެ މި" މެނުއަލް ޔޫސަރ ރޭޑިއޯ ބޭސް" ޙަވާލާދޭނީ ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ރޭޑިއޯއަށް

 އެސް އިންސްޓޯލް ކުރުން.ޓީ.އެމް/ އެސް .ޓީ.ބީ.އީ  2.2.2.3

. ބޯޑުންނެވެ މެނޭޖުމަންޓް ނިންމާނީ ރަށްތައް ބޭނުންވާ އެސް.ޓީ.އެމް/  އެސް.ޓީ.ބީ.އީ

 ދޭންވީގޮތެއް ޚިދުމަތް އެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް ،ފެތޭނަމަ ތަކަށް މިންގަޑު ބަލާ ބޯޑުން މޭނޭޖުމަންޓު

 ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް. އަންގާނެއެވެ ޔުނިޓަށް ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ކަނޑައަޅުއްވާ

 އެކަން ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އޮފް ހެޑް ފަހު ކުރުމަށް އިންސްޓޯލް އެސް.ޓީ.އެމް/  އެސް.ޓީ.ބީ.އީ ޔުނިޓުން

 .އެވެ އަންގަންވާނެ

 މޯބައިލް ފޯނު އަދި ސިމް ކާޑު ދޫކުރުން  2.2.2.4

 އޮފް ހެޑް ލިބުމުން ނޯޓް/  ސިޓީ ފޮނުވާ އެދި ހޯދުމަށް ކާޑް ސިމް އަދި ފޯނު މޯބައިލް 

 ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުއްވުމުން ގޮތެއް އެކަމަށް ގެންގޮސް އަރިހަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް

 ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ލިޔުން އެ ޔުނިޓަށް ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް

 އެޑްމިނިސްޓުރޭޝަންޔުނިޓަށް ޖަވާބެއް ދޭންވީ ނޯޓަށް ނުވަތަ ސިޓީ އިންޗާޖް ޔުނިޓުގެ

 ތެރޭގައި ތިންދުވަހުގެ ކަނޑައަޅުއްވާތާ ގޮތެއް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް، އެކަމަށް. އަންގަންވާނެއެވެ

 ޚިދުމަތް.  އަންގަންވާނެއެވެ ނޫންކަން ނުވަތަ ލިބޭނެކަން ޚިދުމަތް ފަރާތަށް އެދުނު ޚިދުމަތަށް

 ވާހަކަދައްކައިގެން ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް. އެވެ އަންގަންވާނެ ސަބަބު ދެވެންނެތް، ދެވެންނެތްނަމަަ

  .ޒިންމާއެކެވެ އިންޗާރޖްގެ ޔުނިޓުގެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ކުރުމަކީ އަވަސް އެކަން

  ބޭރު ލައިން އަދި ފެކްސް ލައިން އިންސްޓޯލް ކުރުން ، އެތެރެ ލައިން  2.2.2.5

 ލިބުމުން ނޯޓް/  ސިޓީ ފޮނުވާ އެދި ހޯދުމަށް ލައިން ފެކްސް އަދި ލައިން ބޭރު، ލައިން އެތެރެ

 ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުއްވުމުން ގޮތެއް އެކަމަށް ގެންގޮސް އަރިހަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް

 ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ލިޔުން އެ ޔުނިޓަށް ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް

 އެޑްމިނިސްޓުރޭޝަންޔުނިޓަށް ޖަވާބެއް ދޭންވީ ނޯޓަށް ނުވަތަ ސިޓީ އިންޗާޖް ޔުނިޓުގެ

 ތެރޭގައި ތިންދުވަހުގެ ކަނޑައަޅުއްވާތާ ގޮތެއް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް، އެކަމަށް. އަންގަންވާނެއެވެ

 ޚިދުމަތް.  އަންގަންވާނެއެވެ ނޫންކަން ނުވަތަ ލިބޭނެކަން ޚިދުމަތް ފަރާތަށް އެދުނު ޚިދުމަތަށް

 ވާހަކަދައްކައިގެން ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް. އެވެ އަންގަންވާނެ ސަބަބު ދެވެންނެތް، ދެވެންނެތްނަމަަ

  .ޒިންމާއެކެވެ އިންޗާރޖްގެ ޔުނިޓުގެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ކުރުމަކީ އަވަސް އެކަން



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  452 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ފިކްސްޑް ސެލިއުލާ ޓާމިނަލް ދޫކުރުން  2.2.2.6

 އޮފް ހެޑް ލިބުމުން ނޯޓް/  ސިޓީ ފޮނުވާ އެދި ހޯދުމަށް ޓާމިނަލް ސެލިއުލާ ފިކްސްޑް 

 ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުއްވުމުން ގޮތެއް އެކަމަށް ގެންގޮސް އަރިހަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް

 ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ލިޔުން އެ ޔުނިޓަށް ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް

 އެޑްމިނިސްޓުރޭޝަންޔުނިޓަށް ޖަވާބެއް ދޭންވީ ނޯޓަށް ނުވަތަ ސިޓީ އިންޗާޖް ޔުނިޓުގެ

 ތެރޭގައި ތިންދުވަހުގެ ކަނޑައަޅުއްވާތާ ގޮތެއް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް، އެކަމަށް. އަންގަންވާނެއެވެ

 ޚިދުމަތް.  އަންގަންވާނެއެވެ ނޫންކަން ނުވަތަ ލިބޭނެކަން ޚިދުމަތް ފަރާތަށް އެދުނު ޚިދުމަތަށް

 ވާހަކަދައްކައިގެން ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް. އެވެ އަންގަންވާނެ ސަބަބު ދެވެންނެތް، ދެވެންނެތްނަމަަ

  .ޒިންމާއެކެވެ އިންޗާރޖްގެ ޔުނިޓުގެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ކުރުމަކީ އަވަސް އެކަން

  ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް މެޝިންް ދޫކުރުން  2.2.2.7

 އޮފް ހެޑް ލިބުމުން ނޯޓް/  ސިޓީ ފޮނުވާ އެދި ހޯދުމަށް މެޝިންް ފެކްސް އަދި ޓެލެފޯން 

 ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުއްވުމުން ގޮތެއް އެކަމަށް ގެންގޮސް އަރިހަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް

 ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ލިޔުން އެ ޔުނިޓަށް ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް

 އެޑްމިނިސްޓުރޭޝަންޔުނިޓަށް ޖަވާބެއް ދޭންވީ ނޯޓަށް ނުވަތަ ސިޓީ އިންޗާޖް ޔުނިޓުގެ

 ތެރޭގައި ތިންދުވަހުގެ ކަނޑައަޅުއްވާތާ ގޮތެއް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް، އެކަމަށް. އަންގަންވާނެއެވެ

 ޚިދުމަތް.  އަންގަންވާނެއެވެ ނޫންކަން ނުވަތަ ލިބޭނެކަން ޚިދުމަތް ފަރާތަށް އެދުނު ޚިދުމަތަށް

 ވާހަކަދައްކައިގެން ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް. އެވެ އަންގަންވާނެ ސަބަބު ދެވެންނެތް، ދެވެންނެތްނަމަަ

  .ޒިންމާއެކެވެ އިންޗާރޖްގެ ޔުނިޓުގެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ކުރުމަކީ އަވަސް އެކަން

  ހޯދުން ފުޓޭޖް ކެމެރާ ޓީވީ.ސީ.ސީ  2.2.2.8

 ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ނޯޓް/  ސިޓީ ފޮނުވާ ޚިދުމަތަށްއެދި ރެކޯޑިންގެ ފުޓޭޖްގެ ޓީވީ.ސީ.ސީ
 ކަނޑައެޅުއްވުމުން ގޮތެއް އެކަމަށް ގެންގޮސް އަރިހަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް ،ލިބުމުން

. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ލިޔުން އެ ޔުނިޓަށް ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި
 ޖަވާބެއް ދޭންވީ ނޯޓަށް ނުވަތަ ސިޓީ އިންޗާޖް ޔުނިޓުގެ ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް

 ގޮތެއް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް، އެކަމަށް. އަންގަންވާނެއެވެ އެޑްމިނިސްޓުރޭޝަންޔުނިޓަށް
 ނުވަތަ ލިބޭނެކަން ޚިދުމަތް ފަރާތަށް އެދުނު ޚިދުމަތަށް ތެރޭގައި ތިންދުވަހުގެ ކަނޑައަޅުއްވާތާ

. އެވެ އަންގަންވާނެ ސަބަބު ދެވެންނެތް، ދެވެންނެތްނަމަަ ޚިދުމަތް.  އަންގަންވާނެއެވެ ނޫންކަން
 ސެކިރިޓީ އެންޑް ނެޓްވޯކްސް ކުރުމަކީ އަވަސް އެކަން ވާހަކަދައްކައިގެން ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް
  .ޒިންމާއެކެވެ އިންޗާރޖްގެ ޔުނިޓުގެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  453 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ސަރވަރގެ ރިކޯޑިންގ ފުޓޭޖް ޓީވީ.ސީ.ސީ 2.2.2.8.1
- 290 އެގްޒާމް އީ.އެސް.ސީ.އެމް/  އޭ.އެސް.ސީ.އެމް" ޢަަމަލުކުރަންޖެހޭނީ

 .ގޮތަށެވެ ފޮތުގައިވާ މި" 70
 އެކްސްޕޯޓް ރިކޯޑިންގ ނުވަތަ ބެލުމަށް ރިކޯޑިންގ ފުޓޭޖް ޓީވީ.ސީ.ސީ 2.2.2.8.2

 އެކްސިސް" ޢަަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ކުރުމަށް
 .ގޮތަށެވެ ގައިވާ" މެނުއަލް ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ

 ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ކެމެރާއަކަށް ރިކޯޑިންގ ފުޓޭޖް ޓީވީ.ސީ.ސީ 2.2.2.8.3
" މެނުއަލް ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ އެކްސިސް"  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ

 .ގައިވާގޮތަށެވެ
  

 ދިމާވެއްޖެނަމަ އެހެންކަމެއްއި ފިޔަވަކަންތައް ބަޔާންކުރެވުނު މަތީގައި  2.2.2.9

  ގޮތްޢަމަލުކުރަންވީ

 ކަމެއް އެއްވެސް ކުރެވިފައިނެތް ފާހަަގަ ޕްރޮސީޖަރގައި ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން މަތީގައި

، ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ  ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އޮފް ހެޑް ކުރިއަށްގެންދާނީ އެކަމެއް، ދިމާވެއްޖެނަމަ

  . މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ އަންގަވާ ހެޑް

 

  ޔުނިޓް ސަޕޯރޓް ޓެކްނިކަލް .3

   ތަޢާރަފް

 ދާއިރާއިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސަރވިސްއަށް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ޔުނިޓަކީ ސަޕޯޓް ޓެކްނިކަލް

 އިތުރުން މީގެ. ޔުނިޓެކެވެ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދިނުމަށްޓަކައި ގޮތެއްގައި އެދެވޭ އަދި އަވަސް އެންމެ ވީ ސަޕޯރޓް ޓެކްނިކަލް ބޭނުންވާ

 އަކަށްސާރވިސް ނުވަތަ ޓަކަށްއިކުއިޕްމަން އެއްވެސް ގުޅުންހުރި އާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާ ސަރވިސްގައި ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

  .ޒިންމާއެކެވެ ޔުނިޓްގެ މި ހައްލުކުރުމަކީވެސް އެމައްސަލައެއް ގުޅިގެން ޔުނިޓްތަކާއި ކަމާއިބެހޭ ޖެހިއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް

  ޕްރޮސީޖަރ މަސައްކަތުގެ ޔުނިޓްގެ ސަޕޯރޓް ޓެކްނިކަލް

  :މި ސެކްޝަންތަކަކީ . ސެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ 3ޔުނިޓް އެކުލެވިގެންވަނީ  މި  

  ޓެކްނީޝަންސް  ފީލްޑް .1

  ންޓަރސެ ސާވިސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް .2

  

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  454 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ްޓެކްނީޝަންސ ފީލްޑް 3.1

 ދެމުން ދުމަތްޚި ގަޑިއިރު 24 ދަށުން ޔުނިޓްގެ ސަޕޯރޓް ޓެކްނިކަލް ،ސެކްޝަނަކީ ޓެކްނީޝަންސް ފީލްޑް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އިންފޯމޭޝަން އަދި  މިގޮތުން. ސެކްޝަނެކެވެ އަންނަ

ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ނިޒާމް ތަކާއި، މިނިޒާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ އަށް އެއްވެސް 

 މައްސަލަދިމާވާ ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ންގޮތު ބެހޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އަދި ނެޓްވޯކް ޕިޔުޓަރމްކޮ މައްސަލައެއް 

 އެ ދެވޭގޮތަށް ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމެއްނެތި، ސާފުކޮށް މަޢުލޫމާތު އަދި މަޢުލޫމާތުދީ ފޯނުން ނުވަތަ ގޮސްް ތަނަކަށް

 .ކީ މިޔުނިޓުގެ ޒިންމާއެކެވެޙައްލުކޮށްދިނުމަ މައްސަލައެއް

  މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތް ސެކްޝަންގެ 3.1.1
 

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޔުނިޓްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ  3.1.1.1

 99999އެން .ޕީ.ވީ.ނުވަތަ އެމް، އިން 4040ވަގުތެއްގައިވެސް އެތެރޭ ނަމްބަރ 

 .އިން ފީލްޑް ޓެކްނީޝަނުންނާއި ގުޅޭނެއެވެ

ފޯނުން، ނުވަތައެނޫންވެސް ގޮތަކުން މައްސަލައެއް ހުށައެޅިއްޖެނަމަ، ސާވިސް  3.1.1.2

އުންޓަރ ޑިއުޓީގައި އިންނަ މުވައްޒަފަކު އެމައްސަލައެއްގެ ތަފްސީލް ޓެކްނިކަލް ކަ

 .މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގައި ލޮގްކުރާނެއެވެ

މައްސަލަ ލޮގް ކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް ޓަކާ ޑިއުޓީގައި އުޅޭ  3.1.1.3

 .ކޯޑް ކުރެވޭނެއެވެއަދި އެކަން ސިސްޓަމަށް ރެ. ޓެކްނީޝަނަކާ ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ

މައްސަލަ ހަވާލުކުރެވޭ ޓެކަނީޝަނަކު މައްސަލައަށް އެޓެންޑްވެ، މައްސަލަބަލާ،  3.1.1.4

އަދި ސާވިސް . މައްސަލާގެ އަޕްޑޭޓް ޑިއުޓީ ސާވިސް ކައުންޓަރަށް ދޭނެއެވެ

 . ކައުންޓަރުން މިއަޕްޑޭޓް ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑް ކުރާނެއެވެ

ހު، މައްސަލައަށް އެޓެންޑްވި ޓެކްނީޝަން މައްސަލަ ބަލާ، އެމައުލޫމާތު ދިނުމަށްފަ 3.1.1.5

އަދި މައްސަލަ ހައްލުވުނުން އެކަން ސާވިސް . މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެއެވެ

 .ކައުންޓަރަށް އަންގާނެއެވެ

މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހެން ޔުނިޓެއްގެ އެހީތެރިކަށް ބޭނުންވާނަމަ،  3.1.1.6

 .އެކަން ސާވިސް ކައުންޓަރުން ކުރާނެއެވެ

އްސަލަ ހައްލުވުމުން، ސާވިސް ކައުންޓަރުން، އެމައްސަލައެއް ހައްލުވެއްޖެކަން މަ 3.1.1.7

 .ސިސްޓަމަށް ރެކޯޑް ކުރާނެއެވެ

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  455 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ސެންޓަރ ސާރވިސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް 3.1.2

  
 ހުރިހާ ކުރަމުންދާ ބޭނުން ސަރވިސްގައި މި އަކީ ސެންޓަރ ސާރވިސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް

 ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރުމަށްޓަކައި ރިޕެއަރ ކުރުމާއި ސަރވިސް އިކްއިޕްމަންޓެއް އިލެކްޓްރޯނިކް

 އެކިއެކި ސަރވިސްގެ މި މީގެއިތުރުން. ސެކްޝަނެކެވެ އުފައްދާފައިވާ ޔުނިޓްގެދަށުން ސަޕޯޓް ޓެކްނިކަލް

 މިސާރވިސްއަށް އަދި. މަސައްކަތެކެވެ މިސެކްޝަންގެ ވެސް ހަދަދިނުމަކީ ސެޓަޕްތައް މަލްޓިމީޑިއާ ބޭނުންތަކަށް

 ބަލާ ތެކެތިތޯ ރަގަޅު އެންމެ ،ތަކެއްޗަކީއެ ކުރިން ހޯދުމުގެ ތަކެތި އިލެކްޓްރޯނިކް ހޯދާ ބޭނުންވެގެން

 ބޭނުންވާ އެއަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް، އަޕްގްރޭޑްކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި. ޒިންމާއެކެވެ މިސެކްޝަންގެ ،ޔަޤީންކުރުމަކީ

  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ މިޔުނިޓްގެ މަކީވެސްހެދު އިންސްޓޯލްކޮށް ސޮފްޓްވެއަރ އެކިއެކި

  

  ރޭވިފައިވާގޮތް މަސައްކަތް ގެ ސެންޓަރ ސާރވިސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް  3.1.2.1

 އިލެކްޓްރޯނިކް މައްސަލަޖެހިގެން އިކުއިޕްމަންޓެއް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެއްވެސް 3.1.2.1.1

 ސަޕޯރޓް ޓެކްނިކަލް ޙަވާލުވާނީ އެއެއްޗަކާ ގެނެވިއްޖެނަމަ ސެންޓަރަށް ސާރވިސް

 .ކައުންޓަރުންނެވެ ސާރވިސް

  ކައުންޓަރާއި ސާރވިސް ސަޕޯރޓް ޓެކްނިކަލް މަރާމާތަށް ގެނެވޭ އެއްޗެއް 3.1.2.1.2

 ހަވާލު ސްލިޕެއް ހަވާލުކުރިފަރާތާއި ކޮށް،ލޮގް ސިސްޓަމްގައި ހަވާލުކުރުމުން

 ގެންނަންޖެހޭނެ ބަލާއަންނައިރު އެއިކުއިޕްމަންޓެއް މިސްލިޕަކީ. ކުރެވޭނެއެވެ

 . ސްލިޕެކެވެ

ސާވިސް މައުންޓަރުން މަރާމާތު ކުރުމަށް ހަވާލުވި އައިޓަމް، ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް  3.1.2.1.3

 .ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ހެޑް އޮފް ސާވިސް ސެންޓަރ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

ހެޑް އޮފް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާވިސް ސެންޓަރ ދެން އެއައިޓަމްއެއް އީއެސް ސީ  3.1.2.1.4

 .އި ރެކޯޑްކުރާނެއެވެގެ ޓެކްނީޝަނަކާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ސިސްޓަމްގަ

އައިޓަމް ހަވާލުކުރެވޭ ޓެކްނީޝަނަކު މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ  3.1.2.1.5

އަދި މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ . ތަފްސީލް ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑް ކުރާނެއެވެ

 .އަންދާސީ ވަގުތެއް ބުނާނެއެވެ

ނީޝަނަކު މަރާމާތަށް ސްޕެއަރ އެއް ގަންނަންޖެހޭ ނަމަ، އައިޓަމް ހަވާލުވި ޓެކް 3.1.2.1.6

. ހެޑް އޮފް އީއެސްސީ ނުވަތަ ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓްއަށް އަންގާނެއެވެ

 .އަދި އެކަން ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑް ކުރާނެއެވެ

މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ހޯދާނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންސް ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން  3.1.2.1.7

 .ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ޔުނިޓް އެވެ
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ގެނެވޭ އައިޓަމް މަރާމާތުކޮށް ނިމުމުން، އެކަން ސިސްޓަމްގައި  މަރާމާތުކުރުމަށް 3.1.2.1.8

ފޯނުން، އަދި (އަދި އައިޓަމް ހަވާލުކުރި ފަރާތަކަށް . ރެކޯޓްކުރަންވާނެއެވެ

 .މިކަން ކުރާނީ ސާވިސް ކައުންޓަރުންނެވެ. އެންގޭނެއެވެ) އިންޓްރާ މެއިލް އިން

ންނާނީ، އައިޓަމް ހަވާލު މަރާމާތުކޮށް ނިމިފައި ހުންނަ އައިޓަމްތައް ބަލާ އަ 3.1.2.1.9

 . ވެފައި ސާވިސް ކައުންޓަރުން ދޫކުރި ސްލިޕް ހިއްޕަވައިގެން މިކައުންޓަރަށެވެ

 ސްޓޭޓަސް އެއައިޓަމެއްގެ ކުރުމަށްފަހު ހަވާލު އައިޓަމް ކުރުމަށް މަރާމާތު 3.1.2.1.10

 ސާރވިސް ސަޕޯރޓް ޓެކްނިކަލް އަދި.ހުންނާނެއެވެ ފެންނަން އިންޓްރާނެޓުން

 . ކުރެވޭނެއެވެ ސާފް ގުޅައިގެންވެސް ކައުންޓަރާއި

  

  ޔުނިޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިސްޓަމްސް އިންފޮމޭޝަން .4
  

  ތަޢާރަފް

 ބޭނުންތަކަށް އެކިއެކި ގެ ސާރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިޥްސް ޔުނިޓަކީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިސްޓަމްސް އިންފޮމޭޝަން

 ބަހާލެވިފައިވަނީ މަސައްކަތްތައް މިޔުނިޓުގެ. ޔުނިޓެކެވެ އުފެދިފައިވާ ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ސޮފްޓްވެއަރ ތަފާތު

 ސްފްޓްވެއަރ ހަދަމުންގެންދާ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ސޮފްޓްވެއަރތައް ހުރި ހެދިފައި މިގޮތުން. މައްޗަށެވެ ސެކްޝަނެއްގެ 3 އިންޓާރނަލް

 މައިގަނޑު މިޔުނިޓުގެ ހެދުމަކީ ތަކަކަށް ސޮފްޓްވެއަރ އެހީތެރިވެދޭނެ ހުރިގޮތުގައި ފައިދާ އެންމެ މިއޮގަނައިޒޭޝަނަށް ތަކަކީ

  .މަސައްކަތެވެ

 މަޤުސަދު

 އަދާކުރުމުގައި ފުރިހަމައަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މަގުޞަދަކީ ޔުނިޓުގެ މި

 ކުށްކުރާ، ކުށްތަކާއި ހިނގާ ރާއްޖޭގައި، ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަވަސްކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ހިސާބާއި ތަފާސް ބޭނުންވާ، އެހީތެރިވެދީ

 ފަސޭހައިން ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެ، ބަލަހައްޓާ، އެއްކޮށް މަޢުލޫމާތު މީހުންގެ ލިބޭ ކުށުންގެއްލުން، މީހުންނާއި

 ބެލެހެއްޓޭނެ ރިކޯރޑްސް އެކިއެކި މިއޮގަނައިޒޭޝަންގެ އަދި. ޑިވެލޮޕްކުރުމެވެ ޑިޒައިންކޮށް އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ލިބިގަނެވޭފަދަ

  .ކުރުމެވެ ޤާއިމް ނިޒާމެއް
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  އޮނިގަނޑު ޔުނިޓްގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސިސްޓަމްސް އިންފޮމޭޝަން 4.1

 ޞައްވުރާއިތަ ޔުނިޓުގެ މި ސެކްޝަނަކީވެސް ކޮންމެ މިއިން. ސެކްޝަނެވެ 3 ހިމެނެނީ ޔުނިޓުގައި މި 

 ޙަވާލްކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކެއް ވަކި ،ތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި މަޤްޞަދު

  :ސެކްޝަންތަކަކީ ހިމެނޭ ޔުނިޓުގައި މި. ސެކްޝަންތަކެކެވެ

 ސެކްޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރ .1

 ސެކްޝަން ޑިޒައިނިންގ އެންޑް އެނަލިސިސް ސިސްޓަމް .2

 ސެކްޝަން ޓްރޭނިންގ އެޕްލިކޭޝަން .3

  

  ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަންގެ ސޮފްޓްވެއަރ 4.1.1

 ޙަވާލުކުރާނީ މަސައްކަތް މިސެކްޝަނަށް. ކޯޑުރުމެވެ މަސައްކަތަކީ މައިގަނޑު މިސެކްޝަނުގެ

 ސިސްޓަމް އަންނާނީ މަސައްކަތް މިސެކްޝަނަށް ސިފައިގައި ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ. އިންޗާރޖެވެ ޔުނިޓުގެ

 ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ. ނިމުމުންނެވެ ޑިޒައިންކޮށް ބޭސް ޑޭޓާ ސެކްޝަނުން ޑިޒައިނިންގ އެންޑް އެނަލިސިސް

 މިސެކްޝަންގެ ކުރުމަކީ ކޯޑު ސޮފްޓްވެއަރ ބިނާކޮށް އި ރިކުޔަރމަންޓަށްޕްލޯއަށާ ޑޭޓާ ފިޒިކަލް

  ،ގެނައުމާއި ލުތައްބަދަ ޖެހޭ ގެންނަން ކޯޑުން ސިސްޓަމްތަކަށް ކުރެވިފައިވާ ޤާއިމް އަދި. މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ސެކްޝަންގެ މި ކުރުމަކީވެސް ދިރާސާ ހޯދާ ގޮތްތައް އެކަށީގެންވާ އެންމެ ކުރުމަށް ކޯޑު

  ސް އެންޑް ޑިޒައިނިންގ ސެކްޝަންސިސްޓަމް އެނަލިސި 4.1.2

 ޔުނިޓާއި ޕްރޮޖެކްޓެއް އާ.  އިންޗާރޖެވެ ޔުނިޓްގެ ޙަވާލުކުރާނީ މަސައްކަތް މިސެކްޝަނަށް

 ޕްރްޖެކްޓް  ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޕޯސް. ޒިންމާއެކެވެ ސެކްޝަންގެ މި ކުރުމަކީ ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓް  ޙަަވާލުކުރުމުން

 ސިސްޓަމަށް ހުށައެޅިފައިވާ ފަހު ސިސްޓަމް ރިކުޔަރމަންޓް އެއްކޮށް ، ޑޮކިޔުމަންޓްކޮށްދިރާސާކުރުމަށް

 މެނޭޖަރަށް ކްޓްޕްރޮޖެ ޑައިގްރާމް ފްލޯ އަދި. ކުރަންޖެހޭނެއެވެ ޑިޒައިން އެއް ފޮލޯ ޑޭޓާ އެކަށީގެންވާ އެންމެ

 ގެންނަން ބަދަލެއް ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ ޓީމާއި ޕްރޮޖެކްޓް ފްލޯ ޕްރޮޖެކްޓްމެނޭޖަރ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ކުރާ އެޕްރޫވް. ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަަން ސެކްޝަނަށް މި ފަހު ކުރުމަށް އެޕްރޫވް ނުވަތަ ގެނައުމަށް ބަދަލު ޖެހޭނަމަ

 ޑޭޓާ. އެވެ ކުރަންވާނެ ޑިޒައިން ބޭސް ޑޭޓާ އާރކިޓެކްޗަރ ބޭސް ޑޭޓާ ކޮށް ބިނާ މައްޗަށް ޑައިގްރާމްގެ ޑޭޓާފްލޯ

 ޑޭޓާ ކުރެވިފައިވާ ޤާއިމް އިތުރުން މީގެ. އަންގަންވާނެއެވެ މެނޭޖަރަށް ޕްރޮޖެކް ފަހު ކުރުމަށް ޑިޒައިން ބޭސް

 މީގެ. ޒިންމާއެކެވެ ސެކްޝަންގެ މި ކުރުމަކީ ޓިއުން ޕާރފޯމަންސް ތަކުގެ ބޭސް ޑޭޓާ ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭސްތައް

 ބޭނުންކުރުމަށް ސޮފްޓްވެއަރ އުފައްދާ ޔުނިޓުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިސްޓަމް އިންފޮރމޭޝަން އިތުރުން
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 މި ވެސް ބެލެހެއްޓުމަކީ ޤާއިމްކޮށް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އެކްސެސް ޑޭޓާބޭސްގެ މިންގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ

  .މަސައްކަތެކެވެ ޔުނިޓުގެ

  ސެކްޝަންޓްރޭނިންގ  އެޕްލިކޭޝަން 4.1.3

 މި ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް ތައްޔާރުކުރާ މިޔުނިޓުން މަސައްކަތަކީ މައިގަނޑު މިސެކްޝަންގެ 

 މިޔުނިޓުން މިގޮތުން. ހިންގުމެވެ ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކިއެކި ކުރުވުމަށް އަހުލުވެރި މުވައްޒަފުން ސާރވިސްގެ

 ތަކުގައި ޕްރޮގްރާމް ،ކޯސްތަކާއި ހިންގާ ޑިޕާރޓްތަކުން އެހެނިހެން މިސާރވިސްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހިންގާ

 މިސެކްޝަނާއި ގެންދާނީ ކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ކޯސްތަކާއި އެ ނަމަ ހިމެނޭ ޓްރެއިނިންގ ސޮފްޓްވެއަރ

 ިޔުނިޓުގެ އަންގާނީ ހިންގުމަށް މަސައްކަތްތައް ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ ކޯސްތަކާއި، ޕްރޮގްރާމް މިފަދަ. ގުޅިގެންނެވެ

 އެކު އެހީތެރިކަމާއި މިސެކްޝަންގެ ކޯސްތަކެއް ތަމްރީން ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން އެހެން މިގޮތުން. އިންޗާރޖެވެ

. އެވެ އެދެންވާނެ އެކަމަށް ނޯޓަކުން ނުވަތަ ސިޓީ އެޑްރެސްކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އޮފް ހެޑް އެދޭނަމަ ހިންގުމަށް

 ކުރާނީ މަސައްކަތްތައްވެސް ޓްރެއިނިންގތަކާބެހޭ ހިންގާ މިޑިޕާރޓްމަންޓުން އިތުރުން މީގެ

 އެ ސޮފްޓްވެއަރއާމެދު އުފައްދާ ޔުނިޓުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިސްޓަމް އިންފޮރމޭޝަން އަދި.މިސެކްޝަނުންނެވެ

 މައްސަލަތައް ދިމާވާ ތަކުގައި ސޮފްޓްވެއަރ ސާވޭކޮށް ހޯދައި ޚިޔާލު މުވައްޒަފުނެްގެ ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ

  .އަންގަންވާނެއެވެ އިންޗާރޖަށް ޔުނިޓުގެ

  

  މަސައްކަތްތައް ޔުނިޓްގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން 4.2

 ސިސްޓަމްތައް އިންފޮމޭޝަން ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މަސައްކަތަކީ މައިގަނޑު ޔުނިޓުގެ މި

 މީގެ. ރައްކާކުރުމެވެ ބެކަޕްނަގައި ތަކުގެ ޑޭޓާބޭސް، ބަލަހައްޓާ ދުވަހުންދުވަހަށް ޑިވެލޮޕްކުރަމުންގެންދިއުމާއެކު ،ފަރުމާކޮށް

  .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ކަންކަން އެހެނިހެން ގެންދާ ކުރަމުން އިތުރުން

 މަސައްކަތްތައް ޓެކްނިކަލް  4.2.1
  

 ކޮށް ޑިޒައިން އެޕްލިކޭޝަން ވެބްބޭސްޑް ބޭނުންވާ އަށް ސާރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިސް 4.2.1.1

 .ޑިވެލޮޕްކުރުން

 . ބެލުން ފެންވަރު،  ޓެސްޓްކުރުމާއި އެޕްލިކޭޝަން 4.2.1.2

 ޑިވޮލްޕްކޮށް،  ބެކަޕްނެގުމާއި ތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން އިންޓްރާނެޓް އަދި އިންޓަރނެޓް 4.2.1.3

 .ބެލެހެއްޓުން

 . ބެލެހެއްޓުން ސެކިއުރިޓީ ވެބްސައިޓްގެ އިންޓްރާނެޓް އަދި އިންޓަރނެޓް 4.2.1.4

 ގޮތްތަށް ބޭނުންވާ ތަރަށޤީކުރުމަށް އިތުރަށް އެޕްލިކޭޝަންތައް ކުރެވިފައިވާ ޑިވެލޮޕް 4.2.1.5

 .  ކުރުން އިންޕްލިމެންޓް ހޯދާ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  459 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 .  ގެނައުން  ބަދަލްތައް ވާ ބޭނުން ގެންނަން ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް 4.2.1.6

 .ހިމެނުން އިންޓްރާނެޓްގައި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ހިމަނަން ސެކްޝަންތަކުން 4.2.1.7

 .ގެނައުން ބަދަލުތައްް ލޮގިންއަށް،  ހެދުމާއި ލޮގިން 4.2.1.8

 ރަނގަޅުކުރެވޭނެ އެކަންތައްތައް ދަތިތަކާއި ދިމާވާ ކުރުމުގައި ޑިވެލޮޕް ންއެޕްލިކޭޝަ 4.2.1.9

 .ޑޮކިއުމަންޓްކުރުން ގޮތްތަށް

 ސޮފްޓްވެއަރ އުފައްދާ ޔުނިޓުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިސްޓަމް އިންފޮރމޭޝަން 4.2.1.10

 ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އެކްސެސް ޑޭޓާބޭސްގެ މިންގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ ބޭނުންކުރުމަށް

 .ބެލެހެއްޓުން ޤާއިމްކޮށް

 ސޮފްޓްވެއަރއަށް އުފައްދާ ޔުނިޓުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިސްޓަމް އިންފޮރމޭޝަން 4.2.1.11

 .ރޭވުން ހަދާ" ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޗުއަލް" ބޭނުންކުރާނެ ޑޭޓާބޭސްގައި ބޭނުންވާ

 އޭގެ، ފަރުމާކޮށް ޕްލެޓްފޯރމްއަކަށް އެކަށީގެންވާ" ޑިޒައިން ލޮޖިކަލް" ޑޭޓާރބޭސްގެ 4.2.1.12

 ބޭނުންވާގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް އުފައްދާ ސޮފްޓްވެއަރ" ޑިޒައިން ފިޒިކަލް"

 .ފަރުމާކުރުން

 ޓެސްޓްކޮށް ސިސްޓަމްތައްް މެނޭޖްމަންޓް ޑޭޓާަބޭސް ނިކުންނަށް ބާޒާރަށް ދުނިޔޭގެ 4.2.1.13

 އެކަށީގެންވާ ބޭނުންކުރަން ސަރވިސްގައި ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އެސިސްޓަމްތަކަކީ

 .ންބެލު ސިސްޓަމްތަކެއްތޯ

 .ކުރުން ޑޮކިއުމެންޓް މަޢްލޫމާތުތައްް ޑޭޓާބޭސްގެ 4.2.1.14

، ބެކަޕްނެގުން ޑޭޓަރބޭސްގެ( ކުރުން މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހަށް ދުވަހުން 4.2.1.15

 )އާކައިވްކުރުން

 ސޮފްޓްވެއަރ އުފައްދާ ޔުނިޓުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިސްޓަމް އިންފޮރމޭޝަން 4.2.1.16

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތަށް ތަމްރީން ބޭނުންކުރުމުގެ

 އެ ސޮފްޓްވެއަރއާމެދު އުފައްދާ ޔުނިޓުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިސްޓަމް އިންފޮރމޭޝަން 4.2.1.17

 .ސާރވޭކުރުން ހޯދައި ޚިޔާލު މުވައްޒަފުނެްގެ ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ

 ތަކުގެ ސޮފްޓްވެއަރ އުފައްދާ ޔުނިޓުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިސްޓަމް އިންފޮރމޭޝަން 4.2.1.18

  .ޑިޒައިންކުރުން ލޭއައުޓް އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޯ.ޑި.ވީ، ޑިޒައިންކޮށް މެނުއަލް
   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  460 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 

  ޑިވެލޮޕިން ސިސްޓަމް 4.2.2

 ހަދަން ސޮފްޓްވެއަރއެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން މިސާރވިސްގެ 4.2.2.1

 ޑިޕާރޓްމަންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އިންފޮަރމޭޝަން އޮފް ހެޑް ކޮށްފިނަމަ ރިކުއެސްޓްއެއް

 .އެވާގޮތަށެވެ ތިރީގައި ގެންދާނީ ކުރިޔަށް މަސައްކަތެއް އެ ހުއްދަދެއްވުމުން

 މެނޭޖަރާއި ޕްރޮޖެކްޓް ،ހަމަޖައްސާ މެނޭޖަރެއް ޕްރޮޖެކްޓަށް ހެދުމުގެ ސޮފްޓްވެއަރ 4.2.2.2

 މި، ޙަވާލުވުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް. ޔުނިޓްގެއިންޗާޖެވެ ޙަވާލުކުރާނީ ޕްރޮޕޯސަލް

 މެނޭޖަރ ޕްރޮޖެކްޓް މުވައްޒަފުންނާއި ހުރިހާ ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތާއި

 ފަރާތާއި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް އެ މެނޭޖަރ ޕްރޮޖެކްޓް އަދި. ބައްދަލުކުރާނެއެވެ

 ރަގަޅު އެންމެ ޑިވެލޮޕްކުރާނެ ސިސްޓަމް އަދި. އެވެ އެއްކުރާނެ މައުލޫމާތު، ބައްދަލުކޮށް

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޑޮކިއުމަންޓް ހަދައި ސްޓަޑީއެއް ގޮތުގެ

 ކުރިޔަށްގެންދާނެ މަސައްކަތް ،ނިމުމުން ކޮށް ރިސާރޗް ގައިވާގޮތަށް) 4.2.2.2( 4.2.2.3

 މަޝްވަރާކުރުމާއެކު މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރަންވީ މަސައްކަތް ގޮތާބެހޭގޮތުން

 ޙަވާލުކުރާނެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލައި ޓާސްކުތައް މުވައްޒަފުންނަށް މެނޭޖަރ ޕްރޮޖެކްޓް

 .އެވެ

 ޑިޒައިން އަދި އާކިޓެކްޗަރ އެންޑް އިންޖީނައަރ ބޭނުންވާނެ ސޮފްޓްވެއަރއަށް މިގޮތުން 4.2.2.4

 ބޭނުންވާނެ މިޕްރޮޖެކްޓަށް. ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ އިންޖީނިއަރާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ

 ޑީ އަދި.އެންގޭނެއެވެ އަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑޭޓާބޭސް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ބޭސް ޑޭޓާ

 އިންޖީނިއަރާއި ކުރުންވެސް ލައިސްއެނަ ކުރުމާއި ޑިޒައިން ޑަޔަގްރަމްތައް ޑީ އެފް

 މެނޭޖަރަށް ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން ތައް މިމަސައްކަތް އިންޖީނިއަރ. ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

 ކުރުމަށް ކޯޑް ބެލުމަށްފަހު މެނޭޖަރ ޕްރޮޖެކްޓް ހުށހެޅުމުން.  ޖެހޭނެއެވެ ހުށައަޅަން

 ނުވަތަ ފްލޯއަށްތޯ ރަގަޅު ދަނީ ކުރަމުން ކޯރޑް. އެވެ ޙަވާލުކުރާނެ ޕްރޮގްރާމަރުންނާއި

 ޑީބަގް އަދި ބަލަހައްޓަމުން މިހުރިހާކަމެއް ގޮތަށްތޯ ބޭނުންވާ އިންޖީނިއަރ ފްލޯތަކަށް

. ވެގްރާމަރުންނެރޮއެޕްލިކޭޝަން ޕް ގެންދާނީ ކުރަމުން ޓެސްޓް ކުރުމާއި

. އިންޖީނިއަރއެވެ ސޮފްޓްވެއަރ ޗެކްކުރާނީ  މަސައްކަތްތައް ޕްރޮގްރާމަރުންގެ

 ލޭއައުޓް އެންޑް ގްރެފިކް ކުރާނީ ތައްޔާރު ލޭއައުޓް ގްރެފިކްސްއާއި މިޕްރޮޖެކްޓްގެ

 ސޮފްޓްވެއަރ ކުރިޔަށްދާނީ މިމަސައްކަތްވެސް. ވެބްމާސްޓަރއެވެ އާއި ޑިޒެއިނަރ

 ސޮފްޓްވެއަރ ނިމުމުން ޕްރޮޖެކްޓް. އެއްގޮތަށެވެ ޝާދާއިއިރު ދެއްވާ އިންޖީނިއަރ

 ޑިވޮލޮޕްކުރުން ކުރުމާއި އަޕްގްރޭޑް އެއްގޮތަށް މާނާއިޒަ ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖީނިއަރ

 އޭ ބީ ޑީ އައުމުން ސްޓޭޓަސްއަށް ރަނިން ޕްރޮޖެކްޓް. ގެންދާނެއެވެ ކުރިޔަށް

 މޮޑިއުލްތަކަށް އެކިއެކި ކުރާނެގޮތް ބޭނުން މިޕްރޮޖެކްޓް އިންޗާރޖް ޓްރެއިނިންގް



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  461 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ގާތުން ވަރަށް ހުރިހާކަމެއްވެސް މި މެނޭޖަރ ޕްރޮޖެކްޓް. ކިޔައިދޭނެއެވެ ބަހާލައިގެން

 ޗެކްކުރުމަކީ ޑެއިލީ ނެގުމާއި ބެކްއަޕް ޑެއިލީ  ގެބީ ޑީ. އެވެ ގެންދަންވާނެ ބަލަހައްޓަމުން

 ކުރުމަކީ އަޕްލޯޑް ޕޭޖް ބެލެހެއްޓުމާއި ސައިޓް އިންޓްރާނެޓް. މަސްއޫލިޔަތެކެވެ އޭގެ ބީ ޑީ

 .މަސްއޫލިޔަތެކެވެ މާސްޓަރގެ ވެބް

 .ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ އުމެންޓޭޝަންކިޑޮ ތަކުގެ ސޮޕްޓްވެއަރ ހެދިފައިވާ މިގޮތުން 4.2.2.5

 ކުރިއަށް ޓްރޭނިންތައް ކުރުމަށް އިންޕްލިމެންޓް ،އެޕްލިކޭޝަންތައްް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 4.2.2.6

 .ގެންދެވޭނެއެވެ

 ގެނެވޭބަދަލުތަކާއި،  ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި އަންނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 4.2.2.7

 ކޯސްތައްް ރިފްރެޝަރ މަޢުލޫމާތުތައްްދިނުމަށް ބޭނުންވާނެ އިތުރަށްއެނގެން، 

 .ހިންގޭނެއެވެ

 މައްސަލަތައްް ދިމާވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 4.2.2.8

 .ދެވޭނެއެވެ މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ޙައްލުކުރުމަށް މައްސަލަތައްް އެފަދަ އަދި،  ޙައްލުކޮށްދީ
  

  އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޓްރޭނިންގ  4.2.3
 ޓްރޭނިން ގެންދާނީ ކުރިއަށް ޓްރޭނިން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 4.2.3.1

 .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ އަންގާ ކޯޑިނޭޓަރ ކޯސް ސެކްޝަންގެ

 ތައްޔާރު ތާވަލް ގޮތުގެ ގެންދާނެ ކްލާސްތައްް،  ތަނަކާއި ބާއްވާނެ ކްލާސްތައް މިގޮތުން 4.2.3.2

 .ޙަަވާލުކުރެވޭނެއެވެ އާއި ޓްރޭނަރ،  ކުރެވި

 

  ބޭސްޑޭޓާ މެއިންޓޭނިން 4.2.4

 .ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ ރައިޓްކޮށް ސީޑީއަށް ދުވަހަށްނަގާ ދުވަހުން ބެކަޕް އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
  

 އިންޓަރނެޓް ވެބްސައިޓް/ ޑިވެލޮޕިން އިންޓްރާނެޓް  4.2.5
  

 ޑިވޮލޮޕިން( ޙާލަތެއްގައި އެދިއްޖެ ގެނައުމަށް ބަދަލްތައްް ގެންނަންބޭނުންވާ ތަކަށް ވެބްސައިޓް

  .ގެންދެވޭނެއެވެ ކުރިއަށް މަތިން ބަޔާންކުރެވިފާގޮތުގެ ގައި)  1.0 ސިސްޓަމް

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  462 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  އެކިއެކި ލޮގިން ހޯދުން 4.2.6

 ބޭނުންކުރާ ލޮގިން ހަމަޖައްސާނީ އެކްސެސް  ޔޫސަރ އެކިއެކި ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތަކަށް ރެކޯރޑް

 ނީވޭދެއެކްސެސް  . ހުއްދަދެއްވުމުންނެވެ އިންޗާރޖް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ކުރާ މަސައްކަތް މުވައްޒަފަކު

 ހޯދުމަށް އެކްސެސް. ގުޅޭމިންވަރުންނެވެ މަސައްކަތާއި އެމުވައްޒަފެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކިލެވެލްގެ

 ލިޔުމުގައި އެދޭ އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކު އެ. އެދެވިދާނެއެވެ ނޯޓަކުންވެސް ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ އެކްސެސް ލެވަލްއިން މުވައްޒަފެއްގެ އެ އޮތުމުން ވެފައި ބަޔާން

 ޖެހިއްޖެނަމަ ކުރަން ނުވަތަ ކަމެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވާ ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮސީޖާގައި ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން މަތީގައި: ނޯޓް

  .އަންގާގޮތަކަށެވެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް މަޝްވަރާކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އޮފް ހެޑް ގެންދާނީ ކުރިއަށް

  

........................................  
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  ޕްރޮސީޖަރ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ލޮޖިސްޓިކް
 

  
 

   ތަޢާރަފް
  

 ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށާއި ހުރިހާ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ ލޮޖިސްޓިކް    

 ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ މި. ވެޑިޕާރޓްމަންޓެކެ އުފައްދާފައިވާ ދިނުމަށްތަކައި ޚިދުމަތްތަކެއް ގިނަގުނަ ވަރަށް މުވައްޒަފުންނަށް

 އަދި މަސައްކަތާއި އޮޓޯމޮބައިލްގެ ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  އެކްސަސަރީސް ޔުނީފޯރމް ،ކެއުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހާ މިސަރވިސްގެ

ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި، މި ސަރވިސްގެ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކުގައި ދިމާވާ ކަރަންޓް  އިކްއިޕްމަންޓްސް އޮޕަރޭޝަނަލް

 ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މުއްމުހި ކުރަންޖެހޭ ދުވަހަށް ދުވަހުން ހިންގުމަށް ސަރވިސް މި، މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުންފަދަ

 ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މި  މަރާމާތުކުރުމަކީ ބަލަހައްޓާ ޢިިމާރާތްތައް ސަރވިސްގެ މި އިތުރުން މީގެ. ޑިޕާރޓްމަންޓެކެވެ

  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

  

  

   މަޤްޞަދު

 ލޮޖިސްޓިކް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރާ ޞިިލްކުރުމަށްޙާ ދުޞަމަޤް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް    

 ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް، ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެތަކެތި، ކަނޑައަޅާ، ނެގަނެދެ

  .ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތްތައް

  
 

 އޮނިގަނޑު ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ލޮޖިސްޓިކް
  

 .ޔުނިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން -1

 .ޔުނިޓް އެކްސަސަރީސް ފޯރމްޔުނީ -2

 .ޔުނިޓް އޮޓޯމޮބައިލް -3

 .ޔުނިޓް ކޭޓަރިންގ -4

 .ޔުނިޓް އިކިއުޕްމަންޓް އޮޕަރޭޝަނަލް -5

 .ޔުނިޓް ރިނޮވޭޝަން އެންޑް ރިޕެއާރސް -6
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  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް  .1
  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ''ހާރުވެސް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ މިސަރވިސްގައި މި

ބްރާންޗްތައް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭނީ ޕްރޮސީޖަރ /ސެކްޝަން/ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ހުރިހާ އިދާރީ ޔުނިޓް

އެޕްރޮސީޖަރގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާ ކަމެއް . ގައިވާ ގޮތަށެވެ' ')/02/2009MPS/AD: ނަމްބަރ(

    .ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް އަންގަވާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެވަގުތު

  ޔުނިޓް އެކްސަސަރީސް ޔުނީފޯމް  .2

މިޔުނިޓަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެހުރިހާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހުރިހާބާވަތެއްގެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެތަކެތި މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިފޯމާއި، ޔުނިފޯމާގުޅޭ އެންމެހައި އައިޓަމްތައް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ޙަވާލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ޙަވާލުކުރުމަށް ފަހު ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބައުވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

ދަށުން އެތަކެތި  ސަބަބަކާހުރެ ބަދަލުކޮށްދޭން އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަންކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ

ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، މިނޫނަސް ޔުނިފޯމާއި، ޔުނިފޯމާއިގުޅޭ އައިޓަމްތައް ހޯދާ 

މި ޔުނިޓް އެކުލެވިގެންވަނީ . ބެލެހެއްޓުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އުފެއްދިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ

  :މި ސެކްޝަންތަކަކީ. ކްޝަންގެ މައްޗަށެވެސެ 6މައިގަނޑު 

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން -1

 .ސްޓޮކް މެއިން -2

 .ރެކޯރޑްސް -3

 .ރކައުންޓަ -4

 .ސަޕްލަައި -5

  .އޯޑަރސް އެންޑް ބަޖެޓް -6

  އްޔުނީފޯމް އެކްސަސަރީސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަ
  

 ބެލެހެއްޓުން ސްޓޮކް އެކްސަސަރީޒް ޔުނިޓްގެ  ޔުނިފޯރމް   2.1

 އެތަކެތި ލިބުމުން ތަކެތި، އައިޓަމްތަކާއި އެހެނިހެން ޔުނިފޯމާގުޅޭ ޔުނިފޯމާއި ހޯދޭ ޔުނިޓަށް 2.1.1

 އަދި .މަސައްކަތްކުރުން ދޫކުރުމުގެ ތަކެތި ދޫކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަދި، ވައްދާ ސްޓޮކަށް

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިސާބު ފައިސާގެ މުދަލާއި ދަވްލަތުގެ ތަކެތި ނެރޭ ސްޓޮކުން ވައްދާ ސްޓޮކަށް

  .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ލިޔެކިޔުމުން ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް

 ޔުނިޓްް ތަކުއެވަގު ނުވަތަ ންޗާރޖަށްއި ޔުނިޓްގެ ޗެކްކޮށް އިގުނަ އެތަކެތި ލިބުމުން ތަކެތި ސްޓޮކަށް 2.1.2

 .ދޭންވާނެއެވެ އެމައުލޫމާތު ފަރާތަކަށް ޙަވާލުވެހުރި ހިންގުމާއި
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 .ކުރަންވާނެއެވެ އަޕްޓޭޑް ޤަވާޢިދުން އެންޓަރކޮށް ސިސްޓަމަށް ތަކެތި ލިބޭ ސްޓޮކަށް 2.1.3

 އަށް އެޑްމިން ޔުނިޓްގެ  ރިޕޯޓްް ސްޓޮކް އެމަހެއްގެ ކުރިން ވަނަދުވަހުގެ 05 މެހެއްގެ ކޮންމެ 2.1.4

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 އެއްޗެއް ހޯދަންޖެހޭ ތަރުތީބުން ބަހައްޓަންވާނީ އެހެނިހެންތަކެތި ޔުނިފޯމާއި ގައި ސްޓޮކް 2.1.5

 .ހޯދޭގޮތަށެވެ ފަސޭހަކަމާއެކު

 ސްޓޮކުން ،އައިޓަމްތައްބަލާ މަދުވާ ސްޓޮކުން އައިޓަމްތަކުގެތެރެއިން އެހެނިހެން އަދި ޔުނިފޯމް 2.1.6

 .ހޯދުން ތަކެތި ކަންތައްތައްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ހޯދުމަށް އެތަކެތި ހުސްވުމުގެކުރިން މުޅިން

 ޙަވާލުކޮށް ބަޔައް ބެހޭ އިޝޫކުރުމާއި ،އައިޓަމްސްތައް ޔުނީފޯރމް ބޭނުންވާ އިޝޫކުރުމަށް 2.1.7

 .ބެލެހެއްޓުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ސްޓޮކް އެތަކެތީގެ

 .ކުރުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ހެއްދުމަށް ނޭމްޓެކް މުއަށްޒަފުންނަށް 2.1.8

 ރާއްޖެއިން ރަސްމީކަންކަމުގައި، ކޯޓުތައްޔާރުކުރުމާއި އޮފިސަރުންގެ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް އެކިއެކި 2.1.9

 ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ޔުނީފޯމް ކޯޓާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކޯހުގައިދާ އަދި މުވައްޒަފުންނާއި ބޭރަށްދާ

 .ކުރުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

 .ކުރުން ދޮވެއިސްތިރި  ،ފައިފުހިތައް ،މޭޒުފޮތި ،ދޮރުފޮތިތަކާއި ސަރވިސްގެ މި 2.1.10

 . ބެލެހެއްޓުން ތައްޔާރުކޮށް ޔުނިފޯމްތައް އޮފްޕޮލިސްގެ ކޮމިޝަނަރ  2.1.11

 ނައްތާލުމަށް އުޞޫލަކާއެއްގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިޓަމްތައް ޔުނީފޯމް ގެނެވޭ ބާވެހަލާކުވެގެން 2.1.12

 . ނައްތާލުން އެތަކެތި ކުރުމާއި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

 ޔުނީފޯމް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ޕޮލިސް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ 2.1.13

 .ދޫކުރުން ސްޓޭޝަންތަކަށް އެ އުޞޫލެއްގެމަތިން ފައިވާހަމަޖެހި އައިޓަމްތައް

  

 ދޫކުރުން ތަކެތި ސްޓޮކުން   2.2

 މުވައްޒަފުންނަށް، ދޫކުރަންވާނީ ތަކެތި އެހެނިހެން ޔުނިފޯމާއި ދޫކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 2.2.1

 .އެއްގޮތަށެވެ ގަޥާޢިދާ ހަމަޖެހިފައިވާ ދޫކުރުމަށް އެތަކެތި ،ޝީޓުބަލާ ނޯޓްކުރާ ތަކެތި ދޫކުރަންޖެހޭ

 .ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ ލިބުނުކަމަށް ތަކެތި ފޮތުގައިލިއެ ތަކެތި ދޫކުރާ ސްޓޮކުން 2.2.2

 އެތަކެތި ދޫކުރަންވާނީ އައިޓަމްތައްވެސް އެނޫން އަދި ފޮތި ،ދިދަ ފޮނުވަންޖެހޭ އެކިފަރާތްތަކަށް 2.2.3

 .އެވެސޮއިކުރުވާފަ ލިބުނުކަމަށް

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރަނގަޅަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބާކީ ސްޓޮކް 2.2.4

  

  

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  466 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ތަކެއްޗަށް އޯޑަރ ކުރުން   2.3

  .ހޯދުން ގުޅިގެން ބަޖެޓާއި އަދި އެޑްމިން ތަކެތި ދަންޖެހޭހޯ ބާޒާރުން ޔުނިޓަށް 2.3.1

  .ހޯދުން ތަކެތި އެންމެހައި ހޯދަންޖެހޭ އެޑްމިންއަށް ގުޅިގެން ސްޓޮކާއި އަދި ބަޖެޓާއި 2.3.2

  .ލިޔެކިޔުމުން ސްޓޮކާއި ޙަވާލުކުރުންއޯޑަރކޮށްގެން ގެނެވޭ އެންމެހައި ތަކެތި  2.3.3

، އެކިސައިޒްތަކަށް ފަހަންޖެހޭ ޔުނީފޯމްތައް އެ ސައިޒްތަކަށް ފެހުމަށްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި 2.3.4

އަދި ގައިން މިންނަގައިގެން ޔުނިފޯމް ފަހަންޖެހޭ މީހުންނަށް ޔުނިފޯރމް ފަހައިދިނުމަށް 

 .ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުން

  
  އެކު އެގްރިމެންޓް ކޮށްގެންނާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުންއެކިފަރާތްތަކާ   2.4

 ސްލިޕެއް މުވައްޒަފުންނަށް ފެއްސުމަށް ޔުނިފޯރމް ފައްސަންޖެހޭ މިންނަގައިގެން 2.4.1

 މުވައްޒަފަކުލައްވާ އެ ނަކަލުކުރާފޮތުގައި ސްލިޕް ދޫކުރަންވާނީ ސްލިޕް .އެވެދޫކުރަންވާނެ

 މުވައްޒަފުންގެ ނުދާ މިންނަގަން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 03 ދޫކުރާތާ ސްލިޕް .ސޮއިކުރުވާފައެވެ

 .ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ ބަދަލުކޮށް ތާރީޚް  ސްލިޕްގައިވާ ފޮނުވާނީ މިންނަގަން ސްލިޕްތަކަށް

 ހެޔޮވަރުނުވާ ޔުނިފޯމް ހުންނަ ފަހާފައި ސައިޒްތަކަށް ފަހަންވާނީ މިންނަގައިގެން

  .މުވައްޒަފުންނަށެވެ

 ރެކޯރޑްސް ޔުނިފޯމްތަކުގެ ގެންނަ ފަހައިގެން ފެއްސުމާއި ޔުނިފޯމް ފައްސަންޖެހޭ އޯޑަރދީގެން 2.4.2

 .ބެލެހެއްޓުން

ސްލިޕް ޙަވާލުކޮށްގެން ފަހަން ޙަވާލުކުރާ ޔުނިފޯމްގެ ލިސްޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް  3.4.3 2.4.3

 .އަޕްޓްޑޭޓްކުރުން

 .ބެލެހެއްޓުން އިންވެންޓްރީ ނިޓްގެޔު 2.4.4

  .އެކިފަރާތްތަކާއި ކުރެވޭ އެގްރިމެންޓް ތަކާއި ބިލްތައް ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 2.4.5

އިންޗާރޖް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން   ޔުނިޓްފަހަން ޙަވާލުކުރެވޭ އޯޑަރގެ ޢަދަދު ހަމަވުމުން  2.4.6

  .އަލުން އޯޑަރ ތައްޔާރުކުރުން

ކުރެވިފައިހުންނަ ޔުނިފޯމާއި ޔުނިފޯމް އައިޓަމްތައް އެމުވައްޒަފެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލު  2.4.7

އިހްމާލުން ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ބަދަލުގައި ޔުނިފޯމާއި އައިޓަމްތައް ޙަވާލުކުރެވޭ 

  .މުވައްޒަފުން،  އެއައިޓަމްތަކުން ޖުރުމަނާކުރުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯރމް ފުރުން

ކަށް ގެއްލުމެއްލިބިއްޖެނަމަ ށް ޔުނިފޯމްގެ އެއްވެސް އައިޓަމަރަސްމީ ކަމެއްގައި އުޅެނިކޮ 2.4.8

  . އައިޓަމެއްބަދަލު ކޮށްދިނުންއެ

ޔުނިފޯމެއް ނުވަތަ ޔުނިފޯމުގެ އައިޓަމެއް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވުންފަދަ  ޙާލަތެއް  2.4.9

  .އަންގަންޖެހޭނީ ލިޔުމަކުންނެވެ ޔުނިޓަށްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން ޔުނިފޯރމް 
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  467 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ތަކެތީގެ ރެކޯރޑްސް ބެލެހެއްޓުންކައުންޓަރުން ދޫކުރެވޭ    2.5

އެކަމަށް ކައުންޓަރުން ދޫކުރެވޭ ޔުނިފޯމާއި، ޔުނިފޯމް އައިޓަމްތަކުގެ ރެކޯރޑްސް ދުވަހުން ދުވަހަށް 

  .އެވެބަލަހައްޓަންވާނެކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން ޔުނިޓް   2.6

  .ބެލެހެއްޓުން އިންވެންޓްރީ ހޯދާތަކެތީގެ އިތުރަށް ތަކެއްޗާއި ހޯދާފައިހުންނަ  ބޭނުމަށް ގެޔުނިޓް 2.6.1

 ޑިޕާރޓްމަންޓަށް  ފައިނޭންސް  ނައްތާލުމުގެކުރިން ޖެހޭތަކެތި ނައްތާލަން ސަބަބުތަކާހުރެ އެކިއެކި 2.6.2

  .ކުރުން ޢަމަލު ގޮތެއްގެމަތިން އަންގާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ފައިނޭންސް، އަންގާ އެކަން ލިޔުމަކުން

ގައި  ބަހައްޓާފައި ހުންނަތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަން  އެނގޭގޮތަށް ލިޔުމުން ޔުނިޓް 2.6.3

  .ފާހަގަކޮށްފައި ބެހެއްޓުން

ލިޔެކިޔުމުން ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުން ބޭރުގައި އެއްވެސް  އެއްޗެއް ބަހައްޓާ  2.6.4

  .ބޭނުންކުރަމުން ދާނަމަ އެކަންބަލާ  ރަގަޅު ކުރުން

ން، ކައުންޓަރ އަދި ސްޓޮކުގައި ބަހައްޓާފައިހުންނަ ތަކެއްޗާއި އަލަށް ބެހެއްޓޭ  އެޑްމި 2.6.5

 .ތަކެތި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލކޮށްފައިވާ އިސްމީހަކާއި  ލިޔެކިޔުމުން ޙަވާލުކުރުން
 

 އްދުމާއި ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުންފުލުހުންގެ ނޭމްޓެގް ހެ   2.7
 

 ލިސްޓްތައްޔާރުކޮށް ޖެހޭ ފޮނުވަން ހެއްދުމަށް ނޭމްޓެގް ހަރުކުރަންޖެހޭ  ފުލުހުންގެޔުނިފޯމުގައި 2.7.1

  .ފޮނުވުން

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އަަލަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ ނޭމްޓެގްތައް  2.7.2

 ދުވަސްތެރޭގައި ނޭމްޓެގް ހަދާ އެ  15ހެއްދުމަށް ނޯޓްކުރަންޖެހޭ ފޮތުގައި ނަންނޯޓްކުރާތާ 

 .މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   15ނޭމްޓެގް ބާވެގެން ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ފޮތުގައި ނަންނޯޓްކުރާތާ  2.7.3

 .އެމީހަކާއި އާ ނޭމްޓެގް ޙަވާލުކުރުން

ސީން އެއްގައި ނުވަތަ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  2.7.4

 .ދުވަހުގެތެރޭގައި  އެމީހަކާއި ހަވާލުކުރުން  07ނޭމްޓެގްތައް ހަދާ  
 

 އެކިފަރާތްތަކާއި ކުރެވިފައިވާ އެގްރިމެންޓްތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެެއްޓުން   2.8
 

 ތައް އެގްރިމެންޓް ކުރެވޭ އެކު އެކިފަރާތްތަކާއި ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ޔުނިޓް 2.8.1

  .ބެލެހެއްޓުން ފައިލްކޮށް

މަސްދުވަސް ކުރިން ފައިނޭންސް  1އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ   2.8.2

 .ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގުން



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  468 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެގްރިމެންޓާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް، ޚިލާފުވާކަންތައް   2.8.3

 .ބަޔާންކޮށް އެކަން  ލިޔުމަކުން އެންގުން
 

 ލްތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުންއެކިފަރާތްތަކުން އަންނަ ފައިސާގެ ބި   2.9
 

  .ބެލުން ލިބިފައިވޭތޯ ހަމައަށް ތަކެތި ބިލްގައިވާ 2.9.1

  .ބިލް އެންޓްރީ ކުރުން 2.9.2

  .ބިލްގެ ތަފްޞީލްލިޔެ ތަކެތި  ލިބުނުކަމަށް ސޮއިކުރުން 2.9.3

ބިލުގެ އަޞްލު ފޮތުގައި ލިޔެ ފައިނޭންސް  ބޭއްވުމަށްފަހު ޔުނިޓްގައިނަގާ  ބިލްގެ ކޮޕީއެއް 2.9.4

  .ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ޙަވާލުކުރުން

 .ބިލްގެ ކޮޕީއާއި ބިލާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން 2.9.5
 

 އުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުންއިޝޫކުރެވޭ ޔުނިފޯމްގެ ލިޔެކި 2.10
 

އެހެނިހެން  އައިޓަމްސް ތައް ލިޔެކިއުމުން ދޫކުރެވޭ ޔުނީފޯމް ތަކާއި އަދި ޔުނީފޯމާއި ގުޅޭ  2.10.1

  .ފެންނާނެހެން އަޕްޑޭޓްކޮށް  ބެލެހެއްޓުން

ޔުނީފޯމް ތަކާއި އަދި ޔުނީފޯމާއި ގުޅޭ  ތަކަށް ފޮނުވާ ޔުނިޓްއަދި  ރާއްޖެތެރެއަށާއި 2.10.2

 .އެހެނިހެން  އައިޓަމްސް ތައްހަވާލްކުރާނީ ލިޔެކިއުމުންނެވެ
 

 ދިނުންއް ދޫކުރުމާއި ބަދަލުކޮށްޔުނިފޯމާއި، ޔުނިފޯމާގުޅޭ އައިޓަމްތަ  2.11
 

 06ޔުނީފޯމް ބަދަލު ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑަކީ އެޔުނީފޯމް ދޫކުރި ތާރޚުުން ފެށިގެން  2.11.1

ންޖެހޭ މަސައްކަތުގެގޮތުން ތަކުގައި ކުރަޔުނިޓްބައެއް  ނަމަވެސް. މަސްދުވަސްވެފައިވުމެވެ

  .ކުރިންވެސް ޔުނީފޯމް ބާވެއްޖެނަމަ ބަދަލް ކޮއްދިނުން މަސްދުވަސް ވުމުގެ 06

ޔުނީފޯމާއި އެކީގައި ބޭނުންކުރާ އޮފީސް ބޫޓު ބަދަލުކޮށް ދޭނީ ބޫޓް ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ  2.11.2

، އެކްސެސަރީޒް ޔުނިޓާއިޔުނިފޯމް   ބޫޓަށް ނޭރޭވަރަށް ބާވުމުން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކާ އެ ބޫޓް

 .ޙަަވާލްކުރުމުންނެވެ

ލެއްގެގޮތުން ޔުނިފޯމްގެ ކޮންމެ އައިޓަމެއްވެސް ބަދަލް ކޮއްދޭނީ ބައުވެގެން އުޞޫ ޢާއްމު 2.11.3

 އެކްސެސަރީޒް ޔުނިޓަށްނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ބަދަލްކުރަން ބޭނުންވާ އައިޓަމް ޔުނިފޯމް 

 .ދެއްކުމުންނެވެ

  

 ދޫކުރަންވާނީ އައިޓަމްތައް  އެހެނިހެން ޔުނީފޯމާގުޅޭ ،ޔުނީފޯމާއި މީހުންނަށް ގުޅޭ ވަޒީފާއާއި ފުލުހުންގެ އަލަށް :ނޯޓް  

  .ގެނައުމުންނެވެ ލިއުމެއް އަންގައިދޭ ފުލުހެއްކަން އެއީ، ނެތްނަމަ ޕޮލިސްކާޑް



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  469 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ބެލެހެއްޓުން ކޯޓްތައްރައްކާކޮށް އާދައިގެ އަދި ޑިނަރޑްރެސް ކޯޓާއި ސެރެމޯނިއަލް  2.12
 

  .ބެލެހެއްޓުން ސާފުކޮށް ޗެކްކޮށް ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެ ކޯޓްތައް ސެރެމޯނިއަލް 2.12.1

، ތައްޔާރުކުރުމާއ ކޯޓުތައް ސެރެމޯނިއަލް ކުރަންޖެހޭ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށްތައްޔާރު އެކިއެކި 2.12.2

 .ޙަވާލުކުރުން ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ އެކޯޓްތައް

 އަދި  ޑިނަރޑްރެސް ،ކޯޓް  ސެރެމޯނިއަލް ކުރެވޭ ތައްޔާރު ރަސްމީއާތަށް އެކި އެކި  2.12.3

 ހަވާލުކުރާ ކޯޓް ފޮތުގައި ކުރާ ނޯޓް ޗެކްކޮށް އެތަކެތި ޙަަވާލުކުރަންވާނީ ކޯޓް އާދައިގެ

   .ފަހުގައެވެ ކުރުމަށް ނޯޓް  މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ
  

 ފުލުހުންނަށް ދޫކުރާ ޔުނީފޯމް ތަކާއި އަދި ޔުނީފޯމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން  އައިޓަމް ތައް  2.13
 

މްގެ ކުރުމުން ޔުނިފޯމާއި، ޔުނިފޯދު ފާސްޢިވާޤައި ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމާއިބެހޭ މިބައިގަ 2.13.1

 .ފައިވާނެއެވެއައިޓަމްތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންގަޑުތައް ކަނޑައެޅި

 ޔުނިފޯމް ޑްރެސް ވާރކިންގ 
 ްޑްރެސް ސެރެމޯނިއަލ 
 ްމެސްޑްރެސ 
 ްޔުނިފޯރމް ޕެރޭޑ 
 ްޔުނިފޯރމް ކޮންބެޓ 
 ްބޫޓް އޮފީސ 
 ްޕީކެޕ  
 ްކެޕް ކޮންބެޓ 
 ްސަމަރކެޕ  
 ްގޮއްސެޓ 
 ްނޭމްޓެކ 
 ަކަމަރު ހިމ 
 ްބެލްޓް ރޯލް ޕެޓ 
 ްސެޓް ޕައުޗ 
 ަކޯޓް ވިއްސާރ 
 ްވެސްޓް ޕޮލިސ 
 ްބޫޓް އެންކަލ 
 ްއިސްޓާކީނ  

  
 ޔުނިފޯމްގެ ޔުނިފޯމްތަކާއި  ލުހުންގެތަކުގެފު ރޭންކް އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ،ޖެހޭ ކުރަން ތައްޔާރު ތަކަށް ރަސްމިއްޔާތު :ނޯޓް

 .ންވާނެއެވެނަގެ ޔުނިޓަށް އަނބުރާ އެތަކެތި ނިމުމުން ރަސްމިއްޔާތުތައް ކުރުމާއި ޙަވާލު ފަރާތްތަކަށް އެ ތައްޔާރުކޮށް އައިޓަމްތައް



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  470 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ނިޓްޔު ބީލްއޮޓޯމޮ  .3

ޔުނިޓަކީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހައި ވެހިކަލްތަކެއް މޮބީލް އޮޓޯ

ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތު ކުރުމާއި މިސަރވިސްއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާވައްތަރެއްގެ ވެހިކަލް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 

ވެހިކަލަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޓްތަކުން މީގެއިތުރުން މިސާރވިސްގެ އެކިޑިޕާޓްމަން. ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓެވެ

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި، ވެހަިލާއި ސައިކަލްފަދަތަކެތި އެކަށީގެންވާ 

ސްކިލްޑް މީހުން ހޯދުމާއި ޑެއިލީކޮށް ވެހިކަލް ތަކާއި ސައިކަލްތަށް ޗެކްކޮށް ރަގަޅު  ،ގޮތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

  ކަކީ؛ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަމި. ބެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓެވެ ،ކަންޑިޝަންގައި

 )ވެހިކަލް، ސައިކަލް(މެކޭނިކް   3.1
 

 ޕްރިވެންޓިން ސައިކަލްތައް ވެހިކަލްތަކާއި ބޭނުންކުރަމުންދާ ސަރވިސްގައި ޕޮލިސް 3.1.1

 ކުރުމަށްފަހު ބަލާޗެކް އެތަކެތި ގަރާޖަށްގެންނައިރު ކުރުމަށްޓަކައި މެއިންޓަނަންސް

  .ކުރަންވާނެއެވެފައިވާ މުވައްޒަފާ ހަވާލުއެކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފޯމް ފުރައި  ފުރަންޖެހޭ

  ޖެހިގެން މައްސަލައެއް ސައިކަލެއްގައި ނުވަތަ ވެހިކަލެއް އެއްވެސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް 3.1.2

 އެއެއްޗަކާއި އަންގައިފިނަމަ ހުއްޓިގެން މަގުމައްޗަށް ނުވަތަ ގެނެއްސިނަމަ ގަރާޖަށް

 އަދި. ނުވާނެއެވެ ޙަަވާލުވެގެން ނޫނީ ފުރުމަށްފަހު ފޯމް ފުރަންޖެހޭ ކުރިން ޙަވާލުވުމުގެ

 .ނެރެންވާނެއެވެ ޚިދުމަތަށް  މަރާމާތުކޮށް އަވަހަށް ވެހިކަލް ޙަވާލުވާ

 ސައިކަލެއް ނުވަތަ ވެހިކަލެއް ދުއްވަމުންގެންދާ ޕޮލިހުގައި ވިލިގިލި އަދި ޕޮލިސް ހުޅުމާލެ 3.1.3

 އެތަނަކަށްގޮސް އަންގައިފިނަމަ ޔުނިޓަށް އިންޖިނިއަރިންގ އޮޓޮމޯޓިވް މައްސަލަޖެހިގެން

  .ނެރެންވާނެއެވެ ޚިދުމަތަށް ވެހިކަލް ރަނގަޅުކޮށް މައްސަލައެ

 ތަކާއި މެޝިނަރީޒް ގެންގުޅޭ ކުރުމަށްޓަކައި މަރާމާތު ސައިކަލްތައް ކާއިވެހިކަލްތަ 3.1.4

 ހަމަތޯ ސާފްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކޮށްމެދުވަހަކުވެސް ޓޫލްސްފަދަތަކެތި

 .ބަލަންވާނެއެވެ

 ނިމުމުން މަސައްކަތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ސައިކަލްތައް ވެހިކަލްތަކާއި،  ދުވަހަކުވެސް ކޮންްމެ 3.1.5

 .ސާކުރަންވާނެއެވެ ތަންތަން ކުރާ މަސައްކަތް

/  ކިތައްވެހިކަލް މަރާމާތުކުރެވުނީ އެދުވަހު ނިންމުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކޮންމެދުވަހަކުވެސް 3.1.6

 ބަލައި ކިތައްސައިކަލްތޯ/  ކިތައްވެހިކަލް ކުރެވުނީ ގްރައުންޑް އަދި ސައިކަލްތޯ ކިތައް

 އެކަން ސްޕަރވައިޒަރަށް ހަވާލުވެހުރި މަސައްކަތާއި އިންޗާރޖު ނުވަތަ ޔުނިޓް

  .އަންގަންވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  471 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ބޭނުންވާ މަރާމާތުކުރުމަށް ވެހިކަލްތައް އެހެން ސައިކަލްތަކާއި ދުއްވާ މިސަރވިސްގައި 3.1.7

 ފުރިހަމަކޮށް ސްލިޕް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ނެގުމުގެކުރިން  ޕާރޓްސް ސްޕެއަރ

 .ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ އެވަގުތަކު ހުރި އެއްމެ އިސްމީހަކު ލައްވައި

ރީޖަނަލް ޕޮލިސްގައި ދުއްވަމުންދާ ވެހިކަލެއްގެ މައްސަލަ ދިމާވެގެން އަންގައިފިނަމަ  3.1.8

އެވެހިކަލެއް މަރާމާތުކުރެވެން އޮތް އެންމެ އަވަސް ގޮތަކަށް އެވެހިކަލެއް މަރާމާތު 

 .ކުރަންވާނެއެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ވެހިކަލެއް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެނަމަ ޓްރެފިކް  3.1.9

އަދި އެކްސިޑެންޓް ވި . ޕޮލިހަށް އެންގުމާއެކު އޮޓޯމޮބީލް ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

އުޅަދުގެ އެކްސިޑެންޓް ފޯމް ފުރާ ފޮޓޯނަގާ ހެދުމަށްފަހު އޮޓޯމޮބީލް ޔުނިޓުގެ އިންޗާޖް 

 . ގެ މަތިން އަމަލު ކުރަންވާނެއެވެއަންގާގޮތެއް

ޑެއިލީޗެކް ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އުޅަދުތައް ހުކުރު   3.1.10

އިން  13:00އަދި  11:45އިން  9:00ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެދުނު 

 .އަށް ގަރާޖަށް ގެންނަންވާނެއެވެ 15:00

  

 އެހެން ތަންތަނުން މަރާމާތުކުރުން / ޑިސްޕެޗް   3.2
 

މިސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ވެހިކަލްތަކާއި ސައިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރަންވާނީ ޕޮލިސް  3.2.1

އެތަނުން މަރާމާތު ނުކުރެވިއްޖެޙާލަތެއްގައި އެހެންތަނަކުން . ވެހިކަލް ގަރާޖުންނެވެ

، ގެ އިންޗާޖަށް އެ މަޢުލޫމާތުދީފަރާތެއްގެ އެސްޓިމޭޓް ހޯދާ ޔުނިޓް 03މަރާމާތުކުރަންވާނީ 

 .ނެވެހުއްދަލިބުމުން ގެފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށްލިޔެ އެ ޑިޕާޓްމަންޓް

މިސަރވިސްގެ ވެހިކަލެއް ނުވަތަ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެ ގެއްލުންވެއްޖެނަމަ  3.2.2

ފިކް ޚަރަދު ތަފްޞީލާއެކު ޓްރެ ،ތަނަކުން ހޯދާ 03މަރާމާތުކުރުމަށްދާ ޚަރަދުގެ އެސްޓިމޭޓް 

އަދި އެ ވެހިކަލެއް މަރާމާތުކުރަންވާނީ ޔުނިޓް އިންޗާޖަށް  .އެވެޕޮލިހަށް ފޮނުވަން ވާނެ

 .ނެވެހުއްދަލިބުމުން ގެފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށްލިޔެ އެ ޑިޕާޓްމަންޓް ،އެމަޢުލޫމާތުދީ

ނުވަތަ އަދި ނަމްބަރ ބޯޑް ސައިކަލްތަކުގެ މަޑި  ،މިސަރިވސްގެ ވެހިކަލްތަކުގެ ޝީޓް 3.2.3

އެނޫންއެއްޗެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް ބަޔަކާ އެގްރިމެންޓްކޮށް 

ފަރާތެއްގެ  03ކޮންޓެކްޓަށް ޙަވާލްކޮށްފައިނުވާނަމަ އެއެއްޗެއް މަރާމާތުކުރަންވާނީ 

ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށްލިޔެ  ،ޔުނިޓްްގެ އިންޗާޖަށް އެ މަޢުލޫމާތުދީ ،އެސްޓިމޭޓް ހޯދާ

 .ނެވެހުއްދަލިބުމުން ގެޑިޕާޓްމަންޓްއެ 

ފަރާތެއްގެ  03އޮޓޮމޯރޓިވް އިންޖިނިއަރިންގ ޔުނިޓަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދަންވާނީ  3.2.4

އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކަނޑައަޅާ  ،އެސްޓިމޭޓް ހޯދާ ޔުނިޓްގެ އިންޗާޖަށް އެ މަޢުލޫމާތުދީ

  .ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  472 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ސްޓޭޓަސް ބެލުންރީޖަނަލް ޕޮލިސް ގައި ބޭނުންކުރާ   3.3
 

 ސްޓޭޓަސް ސައިކަލްތަކުގެ ވެހިކަލްތަކާއި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕޮލިސްގައި ރީޖަނަލް 3.3.1

 . މުވައްޒަފެކެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ބަލަހައްޓާނީ

 ސައިކަލްތަކަށް ތަކާއި ވެހިކަލް ބޭނުންކުރަމުންދާ ސްޓޭޝަންތަކުގައި ޕޮލިސް ރީޖަނަލް 3.3.2

. ނޯޓަކުންނެވެ އެދެންވާނީ ހޯދުމަށް އެހެނިހެންތަކެތި އާއި ސްޕެއަރޕާޓްސް ބޭނުންވާ

 ޔުނިޓްގެ ނޯޓްތައް ފޮނުވާ އެދި އެތަކެއްޗަށް ފޮނުވަންވާނީ އެތަންތަނަށް ތަކެތި ނޯޓްލިބުމުން

 ކަމަށްއެ ދިނުމުން ހުއްދަ އިންޗާޖްގެ ޔުނިޓް ފޮނުވުމަށް ތަކެތި  ދައްކާ އިންޗާޖަށް

  .އެވެ ފުރުމަށްފަހުގަ ފޯމް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ޙާލަތު ސައިކަލްތަކުގެ ވެހިކަލްތަކާއި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕޮލިސްގައި ރީޖަނަލް 3.3.3

 . ކުރަންވާނެއެވެ ޗެކް ބަލާ މަހަކުއެއްފަހަރު

 ސްޕެއަރ ބޭނުންވާ ސައިކަލްތަކަށް ވެހިކަލްތަކާއި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕޮލިސްގައި ރީޖަނަލް 3.3.4

 ފޮނުވުމަށް ތަކެތި އެ، ނޯޓްތަކާއި އެދޭ ހޯދުމަށް ތަކެތި އެހެނިހެން ޕާރޓްސްއާއި

 .އެވެވާނެ ބަލަހައްޓަން ރަނގަޅަށް ފައިލްކޮށް ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރާ

ރީޖަނަލް ކޮމާންޑްގެ އެކިރައްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ އެއްގަމުއުޅަދު ފަހަރުގެ ރެކޯޑްސް  3.3.5

އަދި މަހަކު އެއްފަހަރު ވެހިކަލްތައް . ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެއެސްޓޭޝަނަކުން 

  .މަރާމާތުކޮށްފައިވާގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް މިޔުނިޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 
  

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން 3.4
 

 ބެހެއްޓުމަށް ތަކެތި އެހެނިހެން އަދި ސައިކަލް، ވެހިކަލް ބޭނުންކުރަމުންދާ މިސަރވިސްގައި 3.4.1

 ފައިސާ މުދަލާއި ދައުލަތުގެ ގެންދަންޖެހޭނީ ބަލަހައްޓަމުން ސްޓޮކް ހެދިފައިވާ

 . މަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ޤަވާޢިދާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ

ސްޓޮކުން ޔުނިޓްގެ  އޮޓޯމޮބީލްސްޓޮކްގައި ހުންނަ އެއްވެސް މުދަލެއް ދޫކުރެވޭނީ  3.4.2

ޓޮކާ ހަވާލުވެ ހުރި ތަކެތިދޫކުރުމަށް ހަމޖެހިފައިވާ އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ސް

 . ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެވެރިއެއްގެ 

ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ސްޓޮކުން ތަކެތި ނަގާ ފޮތުގައި ތަކެތި ނަގާ ބޭނުމަކާއި  3.4.3

ސްޓޮކާ ހަވާލުވެ ހުރި ވެރިއެއްގެ  ،ނަންލިޔެ ސޮއި ކުރުމުން ފަރާތުގެތަކެއްޗަށް އެދުނު 

 . ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

ސްޓޮކް "ވި މުވައްޒަފު ތަކެއްޗާޙަވާލު ،ދޫކުރުމަށްފަހު ތަކެތި ދޫކުރި މުވައްޒަފާއިތަކެތި  3.4.4

 .ފޮތުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ" ބާކީކުރާ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  473 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ސްޓޮކުންނަގާ ތަކެއްޗާއި ވައްދާ ސްޓޮކަށް، މުވައްޒަފަކު ހުންނަ ޙަވާލުވެގެން ސްޓޮކާއި 3.4.5

 އަޕްޑޭޓްކޮށް ދުވަހަށް ދުވަހުން އުނިއިތުރުކޮށް ފޮތުން"  ބާކީކުރާ ސްޓޮކް" ތަކެތި

 .އެވެބަލަހައްޓަންވާނެ

 އެތަކެތި ކުރިން ހުސްވުމުގެ ސްޓޮކުން އެތަކެތި ޗެކްކޮށް މަދުވާތަކެތި ސްޓޮކުން 3.4.6

ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސްވެރިޔަކަށް އެކަން  ސްޓޮކްޔުނިޓްގެ  ހޯދުމަށްޓަކާ

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 :ގަޑިތައްސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރާ  3.4.7

  އަށް 12:00 ން 09:00     ހެނދުނު  -  

   އަށް 15:30 ން 13:00   މެންދުރުފަހު  -  

   
އިމަރޖެންސީކޮށް  ،ސްޓޮކްން ތަކެތިދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް ނޫންގަޑިއެއްގައި 3.4.8

އެއްޗެއްބޭނުންވެގެން ސްޓޮކް ހުޅުވަންޖެހިއްޖެނަމަ ހުޅުވަންވާނީ  ޔުނިޓްގެ އިންޗާޖްގެ 

ޑިއުޓީގައި ހުރި އިސް މުވައްޒަފަކު    ،އިމަރޖެންސީ ކަމަކަށްވާނީ. ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

 . އެކަމެއްބަލާ އެއީ އިމަރޖެންސީކޮށް ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް އެންގުމުންނެވެ

 .ފަހަރު އޯޑިޓް ކުރަންވާނެއެވެ 2ޔުނިޓްގެ ސްޓޮކް އަހަރަކު  3.4.9

 ،ސްޓޮކްގެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން މި ސަރވިސްގެ އިންޓާނަލް އޯޑިޓުން ސުވާލުކޮށްފިނަމަ 3.4.10

 .ސޮޓްކާއި ހަވާލުވެގެން ތިބި މުވައްޒަފުން އެކަމަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ

  .ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މީހުންނެވެސްޓޮކަށް ވަދެނުކުމެ ހަދަންވާނީ އެކަމަށް  3.4.11
 

 ) ށް ތެޔޮ އެޅުމާއި ތެޔޮ ދޫކުރުންމިސަރވިސްގައި ދުއްވާ ވެހިކަލް އަދި ސައިކަލްތަކަ(ފިއުލް   3.5

 
 . ގަޑިތަކުގައެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ދޫކުރެވޭނީ ތެޔޮ 3.5.1

 ން 10:00 ހެނދުނު ފިޔަވައި ހުކުރުދުވަސް ގަޑިތަކަކީ ހަމަޖެހިފައިވާ ދޫކުރުމަށް ތެޔޮ 3.5.2

 . އަށެވެ 15:00 ން 14:00 ދުވަހު ހުކުރު. އަށެވެ 12:00 މެންދުރު

 ތެޔޮ ޖެހިއްޖެނަމަ ތެޔޮއަޅަން ސައިކަލަކަށް ނުވަތަ ވެހިކަލަކަށް މިނޫގަޑިއެއްގައި 3.5.3

 . ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮފް ހެޑް ،އަޅަންވާނީ

 މުވައްޒަފުގެ އަންނަ އަޅަން ތެޔޮ އެޅުމުގެކުރިން ތެޔޮ ސައިކަލަށް ނުވަތަ ވެހިކަލް 3.5.4

 މުވައްޒަފަކު ޙަވާލުވެހުރި އެކަމާ ފުރިހަމަކޮށް މަޢުލޫމާތު ވެހިކަލްގެ އެ މަޢުލޫމާތާއި

  .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

 ޕެޓްރޯލް ލީޓަރ ކިތައް ދޫކުރެވުނީ އެދުވަހަކު ނިމުމުން ދޫކޮށް ތެޔޮ ކޮންމެދުވަހަކުވެސް 3.5.5

 . ވާނެއެވެ އަންގަން އިންޗާޖަށް ޔުނިޓްްގެ ޑީސަލްކަން ލީޓަރ ކިތައް އަދި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  474 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ސަރވިސްގެ މި ދޫކޮށްފައިހުންނަ ފުލުހުންނަށް ރޭންކުތަކުގެ މަތީ ފެށިގެން ޕީން ސީ އޭ 3.5.6

  .އަޅާދޭންވާނެއެވެ ޕެޓްރޯލް ހަމަވަންދެން ލީޓަރ 50 މަހަކުވެސް ކޮންމެ ވެހިކަލްތަކަށް

 . ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮފް ހެޑް އަޅާދޭންވާނީ އިތުރަށް  ލީޓަރަށްވުރެ 50

 އޮފް ހެޑް" ރިޕޯރޓ ހަފްތާ ތެލާބެހޭ" އެހަފްތާއެއްގެ ނިމުމުންހަފްތާއެއް ކޮންމެ 3.5.7

 . ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ޑިޕާރޓްމަންޓަށް
 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން   3.6

 
އެކަމާއި ރުމަކީ ރަޖިސްޓްރީކު ސައިކަލް، ގެންނަ ހުރިހާ ވެހިކަލްއަލަށް މިސަރވިސްއަށް  3.6.1

  .ހަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

ހެއްދުމާއި އަހަރީފީ  މިސަރވިސްގެ ވެހިކަލް ނުވަތަ ސައިކަލްތަކުގެ ރޯޑްވާދިނަސް 3.6.2

ގެ އަހަރީ ސްޓީކާ އެވެހިކަލްތައް ދުއްވާ ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކާތައް ވެހިކަލްދެއްކުމާއި 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ ޙަވާލުކުރުމަކީ މިކަންކުރުމަށް ފަރާތްތަކާއި 

 .ކަމެކެވެ

މިސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ވެހިކަލްތަކާއި ސައިކަލްތަކަށް އަހަރީ ފީ ދައްކަންޖެހޭ  3.6.3

ބޭނުންވާ ފައިސާ ފައިނޭންސް  މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަހަރީ ފީ ދެއްކުމަށް

މިކަންކުރުމަށް އަހަރީފީ ދެއކުމަކީ  ޑިޕާރޓްމަންޓާ ގުޅިގެން ހޯދައި އެވެހިކަލްތަކުގެ

  .ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

 ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދާ އްމިސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ވެހިކަލްތަކާއި ސައިކަލްތަ 3.6.4

ޚިލާފްވެގެން ޓޯޔާޑަށް ގެންގޮސްފިނަމަ އެވެހިކަލެއްދުއްވާ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އެދުމުގެމަތިން 

ކަލް ޓޯޔާޑުން ނެރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ރަޖިސްޓްރީ އެވެހި

 .ބެލެހެއޓުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފުގެ ޒިއްމާއެކެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަދެއް ބާވެ  3.6.5

އްތާލުމުގެ މަސައްކަތް އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނައްތާލަންޖެހޭ ވަރުވެއްޖެނަމަ އެވެހިކަލެއް ނަ

 . އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އެކަމާ ހަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފެކެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޝޫރަންސް ކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުލަދުތަކުގެ ކަންތައް  3.6.6

 . ކެވެބަލަހައްޓަންވާނީ އެކަމަށްކާއްޞަ ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެ

އެއްގަމު އުޅަދު ފަހަރާ ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަރާބަރަށް  3.6.7

  . ފައިލްކޮށްބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  475 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 
 އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން  3.7

 
ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ މުދަަލަކާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަކީ އެކަމާއި  އިޔުނިޓްގަޓޯމޮބީލް އޮ 3.7.1

 . ހަވާލުވެހުންނަ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ

ބޭނުންކުރަމުންދާ ހުރިހާ މުދަލަކާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް އެތަކެތީގައި އި ޔުނިޓްގަޓޯމޮބީލް އޮ 3.7.2

 .އެވެއިންވެންޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހަންވާނެ

ބޭނުންކުރަމުންދާ މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް  އިޔުނިޓްގަޓޯމޮބީލް އޮ 3.7.3

ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ އެކަން ލަސްނުކޮށް ޔުނިޓް އިނަްޗާރޖަށް 

 . އަންގަންވާނެއެވެ

ފަހަރު ޗެކްކޮށް  2ބޭނުންކުރަމުންދާ މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ އަހަރަކު  އިޔުނިޓްގަޓޯމޮބީލް އޮ 3.7.4

އަދި އެރިޕޯރޓް . ރިޕޯރޓެއްތައްޔާރުކޮށް ޔުނިޓް އިންޗާޖަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެކަމާއިބެހޭ 

 .ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ބޭނުންކުރަމުންދާ މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި ބެހޭގޮތުން ފައިނޭންސް  އިޔުނިޓްގަޓޯމޮބީލް އޮ 3.7.5

 .އެވެށްދީ ޖަވާބު ދާރީވާންވާނެޑިޕާރޓްމަންޓުން ސާފުކުރަަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ސާފުކޮ

ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ހަލާކުވެ ބޭނުން  އިޔުނިޓްގަޓޯމޮބީލް އޮ 3.7.6

ނުކުރެވޭވަރުވެގެން ނައްތާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނައްތާލަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާ ފައިސާ 

ނައްތާލުމުގެ ކުރިން  ،އަދި ނައްތާލަންވާނީ. ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ

 .ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިޔެ އެ ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށެވެ

ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ފައިނޭންސް  އިޔުނިޓްގަޓޯމޮބީލް އޮ 3.7.7

 . ޑިޕާރޓްމަންޓް މެދުވެރި ނުކޮށް އުކާލާ ނުވަތަ ނައްތާލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  

 )މަސައްކަތު މީހުން ބެލެހެއްޓުން ( ސްޕަވައިޒަރ   3.8

 
 ތާވަލެއް ކިޓްކުރުމަށް ދޮވެ ސައިކަލްތައް ވެހިކަލްތަކާއި ބޭނުންކުރަމުންދާ މިސަރވިސްގައި 3.8.1

 ޢާއްމު ތިބޭ ކަނޑައެޅިފައި އެކަމަށް ގަރާޖަށްގެނެސް ވެހިކަލްތައް ތާވަލާއެއްގޮތަށް އެ ހަދާ

 ދޮންނަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި އިމަރޖެންސީ، ކުރުވުމާއި ދޮވެކިޓް އެތަކެތި ލައްވާ މުވައްޒަފުން

 އެމުވައްޒަފުން އަދި .އެވެކިޓްކުރުވަންވާނެ ދޮވެ ނެރެގެން މުވައްޒަފުން އެ ވެހިކަލްތައްވެސް

  .ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ ބަލާ ރަނގަޅަށްތޯ ކުރަމުންގެންދަނީ މަސައްކަތް އެ

ސްޓޮކުން ނެގުމާއި އެތަކެތި ވެހިކަލްތަކާއި ސައިކަލްތައް ދޮވެ ކިޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  3.8.2

 .ބެލެހެއްޓުމަކީ ސްޕަވައިޒަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ
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 ގެ މަސައްކަތްތައް )މުވައްޒަފުން ޢާއްމު(މަސައްކަތު މީހުން   3.9

 
 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ސްޕަވައިޒަރ އަންގާގޮތަށް މި ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް 3.9.1

 .ންވާނެއެވެމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަ

މިސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ވެހިކަލްތަކާއި ސައިކަލްތައް ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ފޮހެ  3.9.2

އަދި ދޮވެ ކިޓް ކުރަންޖެހޭ ވެހިކަލްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަޥާއިދާ  .އެވެސާފުކުރަންވާނެ

 .ދޮވެ ކިޓް ކުރަންވާނެއެވެ އައުމުން އެއްގޮތަށް ގަރާޖަށް

ޕީ ވެހިކަލްގައި ދަތުރެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ . އައި. މިސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ވީ 3.9.3

  .ފޮހެ ކިޓް ކުރަންވާނެއެވެކުރިން ދަތުރު ފެށުމުގެ 

ބޭފުޅުންނަށް މިސަރވިސްއިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފެށިގެންމަތީރޭންކްތަކުގެ  ޗީފް އެސްޕީން 3.9.4

 . ންމެދުވަހަކު އެއްފަހަރު ފޮހެ ކިޓްކުރަންވާނެއެވެކާރުތައް ކޮ

އެކަމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ މޮޓޮކޭޑަށް ވެހިކަލްތަކާއި ސައިކަލްތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ  3.9.5

 .ދޮވެ ކިޓްކުރަންވާނެއެވެއެއްގަމު އުޅަދުތައް 

ގަޑިއަކަށް  ރަސްމީގަޑި ނޫންގަޑިއެއްގައިވެސް ގަރާޖަށް ބޭނުންވެގެން އަންގައިފިނަމަ އެ 3.9.6

 .ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ

  

 ޑްރައިވަރ  3.10

 
  އަދި، ލިބި ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އުޅަނދު އެއްގަމު ދުއްވަންވާނީ ވެހިކަލް މިސަރވިސްގެ 3.10.1

 . މުވައްޒަފުންނެވެ ލިބިފައިވާ ހުއްދަ ދުއްވުމުގެ ވެހިކަލްތައް މިސަރވިސްގެ

 އެކަމާޙަވާލުވެ ދަތުރުތައް އަންގާ ކުރަންބޭނުންވެގެން ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން މިސަރވިސްގެ 3.10.2

 ނެތް މުވައްޒަފު ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ނަމަވެސް .ކޮށްދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަކު ހުރި

 . ޒިންމާއެކެވެ މުވައްޒަފުންގެ ތިބި ޑިއުޓީގައި އެވަގުތު ކޮށްދިނުމަކީ އެދަތުރެއް ވަގުތެއްގައި

 ކުރަންޖެހޭ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ދަތުރުތައް ޕީ.އައި.ވީ ކުރާ ހަމަޖެހިގެން ކުރިން 3.10.3

 ކުއްލިޔަކަށް ނަމަވެސް .މުވައްޒަފެކެވެ ޙަވާލުވެހުރި އެކަމާއި ކުރާނީ ކަންތައްތައް

 ކުރާނީ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ހަމަޖައްސާދިނުމަށް ދަތުރުތައް ޕީ.އައި.ވީ ކުރަންޖެހޭ

 . މުވައްޒަފުންނެވެ ތިބި ޑިއުޓީގައި އެވަގުތު

 ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ކުރިން ކުރުމުގެ ދަތުރުތައް ހުރިހާ މިސަރވިސްއިންކުރާ 3.10.4

 . ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ތަފްޞީލުލިޔެ ދަތުރު ފޮތެއްގައި

 ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އުޅަނދު އެއްގަމު މުވައްޒަފަކީވެސް ކޮންމެ ގަރާޖްގެ ވެހިކަލް 3.10.5

  . ވާންވާނެއެވެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައިވާ
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  ކޭޓަރިންގ ޔުނިޓް  .4
  

ކޭޓަރިންގ ޔުނިޓަކީ މިސަރވިސްގެ މެސްރޫމްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އޮފިސަރުންނާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް    

ކޭޓެރިންގ ޔުނިޓްގެ  .ކެއިން ބުއިން ލިބިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އުފެއްދިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ

  ކަކީ؛ މަސައްކަތްތަ

 އަދި މެސްރޫމް ސްޕަވައިޒްކުރުންބަދިގެ   4.1

 
 ކާބޯތަކެތީގައި ސްޕަރވައިޒްކޮށް ބަދިގެ މެސްރޫމާއި މަތިން ގޮތެއްގެ އަންގާ އޯ.ސީ.އެން ހުންނަ ޑިއުޓީގައި

 މައްސަލަ އެ ފޮތުގައި ނޯޓްކުރާ މައްސަލަ ރިޕޯރޓްކުުރުމާއެކު އެމައްސަލައެއް އަށް އޯ.ސީ.އެން ހުރިނަމަ މައްސަލައެއް

 މައްސަލަ އިންޗާޖަށް އޯ.ސީ.އެން އެޅުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ އެމައްސަލައިގައި އަދި .އެވެނޯޓްކުރަންވާނެ

 . ސްޕަރވައިޒްކުރަންވާނެއެވެ ބަލާ ކަންތައްތައްވެސް އެންމެހާ އޮފިސަރމެސްގެ މީގެއިތުރުން. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  .ބަލަންވާނެއެވެ އެވާކަންތައްތައް ތިރީގައި ސުޕަވައިޒްކުރުމުގައި މެސްރޫމް  ،ބަދިގެއާއި މިގޮތުން

 .ހެދިފައިވާ އެގްރިމެންޓާ އެއްގޮތައް ކަންތައްތައް ހިނގާތޯ ބެލުން 4.1.1

މައްސަލަ ނޯޓްކުރާ ފޮތުގައި ލިޔެ ދެފަރާތުން  ،ކާބޯތަކެތިން ދިމާވާ މައްސަލަތައް 4.1.2

 .ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ސެކްޝަން އިންޗާޖަށް ރިޕޯރޓްކުރުން

ކޮންމެ ކާގަޑި، ސައިގަޑިއެއް ނިމުމުން ކެއި ޢަަދަދުތައް ސިސްޓަމުން ބަލާ އެ ޢަދަދުތަކުގެ  4.1.3

އަދި މި  .އެވެއޯ ސޮއިކުރަންވާނެ.ސީ.ޕްރިންޓެއްނެގުމުން އެ ޕްރިންޓް ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެން

 .ލެހެއްޓުންޕީ ފައިލްކޮށް ބެޕްރިންޓްގެ ކޮ

ތަކުގައި ކާޑް ޖައްސާތޯ ބެލުމާއި، ކާރޑްރީޑް  މެސްރޫމްތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކާޑްރީޑަރ 4.1.4

 .ންފުންގެ ނަންތައް ނޯޓްކުރުނުކުރާ މުވައްޒަ

ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ތަކެތި ބަހައްޓާ ގުދަން ޗެކްކޮށް، މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ތަކެތިހުރޭތޯ ބަލާ  4.1.5

 .ންރިނަމަ އެތަކެތި ނައްތާލުހު

އި، އޮފިސަރުންގެ ކެއުމަށް ބުފޭއަށް ކޮންމެ ކާގަޑި، ސައިގަޑިއެއްގައި ފުލުހުންގެ ކެއުމަށާ 4.1.6

އަރުވާ ކާބޯތަކެއްޗަކީ ކެއުމަށް އެކަށޭނަ ރަގަޅު ތަކެތިތޯ ބަލާ ޗެކްކުރުމާއި، އަދި 

 .ންކާބޯތަކެތިވެސް ޗެކްކުރު އަތޮޅުވެހީގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފޮނުވާ

ޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ މީގެއިތުރުން ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދަނީ ފު

 .ލުންވައިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެޤަ

ތިވެސް މި ސާރވިސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާާ ޚާއްޞަ ޙަފްލާތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކާބޯތަކެ 4.1.7

 .ންރަނގަޅަށް ޗެކްކުރު
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 ރަސްމީ ކަންކަމުގައި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް ކޭޓަރިންގ ހަމަޖައްސައިދިނުން  4.2

 
 ނުވަތަ އިސްކަންދަރުކޮށްޓަށް ސަބަބުން ތިބުމުގެ ޑިއުޓީގައި ރޯދަވިއްލާގަޑީގައި ރަމަޟާންމަހު

 އަދި. ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ޕަކެޓް ލުއިކާނާ މުވައްޒަފުންރޯދަވީއްލުމަށްޓަކާ ނާދެވޭ ރޯދަވީއްލަން ކިއުއަށް.އެޗް

 ކޭޓަރިންގ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ތިބޭ ތަންތާގައި އެހެނިހެން ރަސްމީކަންކަމުގައި މިނޫނަސް

 ލިޔުމަކުން ފަރާތަކަށް ދިނުމަށްޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ކޭޓަރިންގގެ  މިސާރވިސްގައި އެވަގުތަކު ކަންތައްތައް

  . ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ތަފްޞީލް ބޭންނުވާތަކެތީގެ ލިޔުމުގައި އެ. ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ އެކަން އަންގައިގެން

 ންތަކަށް ފެނާއި ދަޅުފަދަ ތަކެތި ދޫކުރުން އޮޕަރޭޝަ  4.3

 
 ދަޅުފަދަ ފެނާއި ބޭނުންވާ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޚާއްޞަ ހިންގާ ސެކްޝަންތަކުން ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން

  ފުރިހަމަކޮށް ސްލިޕްފޮތް ތަކެއްޗަށްއެދޭ ކޭޓަރިންގއިން ދޫކުރެވިފައިވާ ސެކްޝަނަކަށް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް އެ ތަކެތި

 .  ދޫކުރަންވާނެއެވެ ތަކެތި ސްލިޕްގައިވާ އައުމުން ނަގަން ތަކެތި ސްލިޕްފޮތާއެކު ،ސޮއުކުރުވާ ވެރިއެއްގެ ތަނެއްގެ އެ

 ތަކެތި މިފަދަ ނަގަންބޭނުންވާ ބޭނުންތަކަށް އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުންނާއި އިތުރުންވެސް މީގެ

  .މަތިންނެވެ މިގޮތުގެ ދޫކުރަންވާނީ

 އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ކެއުން ހަމަޖައްސައިދިނުން  4.4

 
 ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ކެއުން އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޚާއްޞަ ހިންގާ ސެކްޝަންތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި

 އެދި ހުއްދައަށް އެކަމުގެ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ފައިނޭންސް ލިބުމުން ފޮނުވާނޯޓް އެދި މިކަމަށް އެތަންތަނުން

 ލިޔުމަކުން ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ކޭޓަރިންގގެ މިސަރވިސްގައި  ހުއްދަލިބުމުން

  .އަންގައިގެންނެވެ

 ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް މެސް ރޫމް  4.5

 
 އިން މިސަރވިސް މުވައްޒަފަކަށް އެ އަންނައިރު އަށް މެސް ބުއިމަށް ކެއުން މުވައްޒަފަކުވެސް ކޮންމެ

 މުވައްޒަފުންގެ އުޅޭއިރު ކައިބޮއި ތެރޭގައި ރޫމް މެސް. އޮންނަންވާނެއެވެ ކާޑް ޕޮރޮކްސިމައިޑް ދޫކޮށްފައިވާ

 ކޮންމެ ދެމެހެއްޓޭގޮތަށް ހަމަހިމޭންކަން ތަނުގެ ބެހެއްޓުމާއެކު ޢަމަލުތައް އިތުރުވާގޮތަށް ގުޅުން އެކުވެރިކަމާއި

 މުވައްޒަފުންނަށް ދަމަހައްޓާ މިކަންކަން ގައިރޫމަ މެސް. ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ޢަމަލުތައް މުވައްޒަފަކުވެސް

  . ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތް ފަރާތުން ޔުނިޓްގެ މި ހެދުމަށްޓަކާ ރޫމް މެސް ތަނަކަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ފަސޭހަކަމާއި

 މެނޫ ތައްޔާރު ކުރުން  4.6
 

 ދެފަރާތް ވާހަކަދެކެވި، ފަރާތާއި ކޭޓްކުރާ ސަރވިސްއާއި ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ،އަކީ މެނޫ

 ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ބަދަލުކުރެވޭނީ މެނޫ. އެއްޗެކެވެ ތައްޔާރުކުރެވޭ މަތިން އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  479 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ޚިދުމަތް ބުއިމުގެ ކެއުން ވާހަކަދައްކައިގެން ކޭޓަކުރާފަރާތާއި އެންގުމުން އިސްވެރިއަކު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކަމާބެހޭ

 .ގޮތަށެވެ ޚިލާފުނުވާ އެގްރިމެންޓާއި ދެމެދުކޮށްފައިވާ ސަރވިސްއާ މި ފަރާތާއި ކޭޓްކުރާ ، ދިނުމަށް

 ބަލިމީހުންގެ ކެއުން ހަމަޖައްސައިދިނުން  4.7

 
 ޑޮކްޓަރ އަންގަވާ ކެއުމަށް ޚާއްޞައެއްޗެއް ވަކި ސަބަބުން ބައްޔެއްގެ ކުރިމަތިވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް

 ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު އެ އެދި ހަމަޖެއްސުމަށް އއެކަން ލިޔުމުން ޑިސްކްރިޕްޝަންގައި

 .އެވެހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ކެއުން އެގޮތަށް ފޮނުވުމުން ޔުނިޓަށް މި ޑިސްކްރިޕްޝަން އެ ނޯޓަކާއެކު ސެކްޝަނަކުން

 .  އެދުމުންނެވެ އެކަމަށް ސަރވިސްއިން މެޑިކަލް ދޭނީ ހަމަޖައްސާ ކެއުން ފަރާތްތަކަށް އެޑްމިޓްކޮށްފައިތިބޭ އަދި

 ގައިދީންގެ ކެއުން ހަމަޖައްސައިދިނުން  4.8

 
 ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މާލޭ ނަމަވެސް .އެވެނުދެވެ އޯޑަރެއް ވަކި ކެއުމަށް ގައިދީންގެ ޔުނިޓުން މި

 ފަރާތުން ކޭޓްކޮށްދޭ އޯޑަރދީގެން ކަސްޓޯޑިއަލްއިން މާލޭ ކާންދިނުމަށް ގައިދީންނަށް ތިބޭ ހައްޔަރުކޮށްފައި

 . ޗެކްކުރެވެއެވެ ބަލާ  ގެންނަތަކެތި

 ޗެތި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގޮތްމެސްރޫމް ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ކާއެއް  4.9

 
 ން 05.30 ފަތިހު ވަގުތަކީ ސައިގެ ހެނދުނުގެ. ންނެވެ 05:30 ފަތިހު ފެށެނީ ގަޑިތައް މެސްރޫމްގެ

 ވަގުތަކީ ހަވީރުސައިގެ. އަށެވެ 15:00 ން 11:00 މެންދުރު ވަގުތަކީ ކެއުމުގެ މެންދުރުގެ. އަށެވެ 09:30

 އަދި. އަށެވެ 22:00 ން 19:00 ރޭގަނޑު ވަގުތަކީ ކެއުމުގެ ރޭގަނޑުގެ. އަށެވެ 17:30 ން 15:00 ހަވީރު

 04:00 ން 01:00 ދަންވަރު ވަގުތަކީ ކެއުމުގެ ދަންވަރުގެ ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އުޅޭ ޑިއުޓީގައި ދަންވަރު

 ބުފޭއަށް އަދި. އަރުވަންވާނެއެވެ ބުފޭއަށް ރޫމްގެ މެސް ކާތަކެތި ކުރިން މިނިޓް 30 ގަޑިއެއްގެ ކޮންމެ. އަށެވެ

  . ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ ކާތަކެތި ޔުނިޓުން މި  ކުރިން އެރުވުމުގެ

 )ނިހެން މުވައްޒަފުންގެ މެސްތައްއެހެ/ އޮފިސަރސްމެސް(ކާއެއްޗެތި ޗެކްކުރެވޭ ގޮތް  4.10

 
 ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރެވޭ މެސްރޫމްގައި އޮފިސަރުންގެ ހުންނަ ބިލްޑިންގގައި އާދަމް ޙުުސައިން 

 އެހެނިހެން އަދި. ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ ދަށުން ބެލުމުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުންނަ ކަނޑައަޅާފައި މިސާރވިސްއިން

 ހުންނަ ޑިއުޓީގައި މިސަރވިސްގެ އެވަގުތެއްގައި ކާތަކެތި ހުންނަ މެސްރޫމްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ

  .ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ ދަށުން ބެލުމުގެ އޯއެއްގެ.ސީ.ންއެ

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  480 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން 4.11

 
 ހަމަޖައްސަން އިން ސަރވިސް މި ޢިިއްޒަތްތެރިންނަށް އެކިއެކި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ޔުނިޓްގައި މި ސެކްޝަނަކުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ބޭނުންވާ އެކަމަށް  ހަމަޖެއްސުމަށް ފަރިއްކޮޅު ބޭނުންވާ

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ އެކަން އެދުމުން

 އަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމާބެހޭ 4.12

 
 ބުއިމުގެ ކެއިން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ސްޓޭޝަންތަކުގައި ޕޮލިސް ހުންނަ އަތޮޅުތަކުގައި

،  ފަރާތަކާއި ހޮވޭ ޤަވާޢިދުން ޙަވާލުކުރަން ކަންތައް ކާންދިނުމުގެ އެމުވައްޒަފުންނަށް، ހަމަޖައްސާނީ ކަންތައް

 އެކަން އެފަރާތަކާއި ދަށުން އެގްރިމެންޓެއްގެ ކުރެވޭ ދެމެދު އާއި ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 ލޮޖިސްޓިކް ސްޓޭޝަނަކުން އެ ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ދިނުމުގައި ކެއުން. ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ

 ލިޔުމަކުން ތަފްޞީލުކޮށް މައްސަލައެއް އެ މީހަަކަށް ޙަވާލުވެހުރި ހިންގުމާ ޑިޕާރޓްމަންޓް ސަޕޯރޓް

 ޑިޕާރޓްމަންޓްން ސަޕޯރޓް ލޮޖިސްޓިކް ދިނުމަށް ޙައްލުކޮށް މައްސަލަތައް ދިމާވާ މިގޮތުން. އަންގަންވާނެއެވެ

  .އަޅަންވާނެއެވެ ލަސްނުކޮށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުން

 ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން 4.13

  

   ކުރެވިއްޖެނަމަ ފާހަގަ ހުރިކަން މައްސަލައެއް ކަހަލަ އެކަށީގެންނުވާ ކެއުމަށް ކާންހުންނަތަކެތީގައި

. ހަށަހަޅަންވާނެއެވެ އެކަން ދައްކާ ތަކެތި އެ ވަގުތުން  މުވައްޒަފަކަށް ހުރި ޑިއުޓީގައި ކޭޓަރިންސަރވިސްގެ

 ކާންދިނުމާ ހުރިނަމަ ޙާލަތެއްގައި ފަދަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެ އެކަންބަލާ އަވަހަށް މުވައްޒަފަކު ހުރި ޑިއުޓީގައި

 ތަފްޞީލުކޮށް މައްސަލަ އެ އަދި .އެވެދަލުކުރުވަންވާނެބަ ވަގުތުން އެތަކެތި، އަންގާ އެކަން ފަރާތަށް ޙަވާލުވެހުރި

 ފިޔަވަޅު، އެކަންބެލުމަށްފަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް. ފޮނުވަންވާނެއެވެ މަންޓަށް ޑިޕާޓް އޮފް ހެޑް ލިޔެ

  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެޅުމަށްޓަކާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނަމަ

 ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވުމާއި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އޯޑަރ ދިނުން ބިލްތައް ބަލާ ޗެކްކުރުމާއި 4.14

 
އިންޗާޖްގެ ޓްރޭގައި ހުންނަ، މުވައްޒަފުން ކެއިޢަދަދު ތަކުގެ ޕްރިންޓްގެ ކޮޕީތަކާއި، އަދި   4.14.1

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ނަގާފައިވާ ތަކެތީގެ ސްލިޕް ފޯރމްތަކުގެ ކޮޕީ ކޮންމެ / ސެކްޝަން 

 .އެވެސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންވާނެދުވަހަކު ފައިނޭން

ދުވަހުން ދުވަހަށް ބިލްތަކުގައާއި އޮފިސަރ ، ށްބިލްތަކުގައި ތަފްޞީލް ލިޔެ ސޮއިކޮ 4.14.2

ސް ބިލްތައް ފައިނޭން، އިންޗާޖާއި، އެން ސީ އޯ އިންޗާޖްގެ  ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު

 .އެވެޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންވަނެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  481 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ން ކޭޓަރިން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެގްރިމަންޓް ކޮށްްފައިވާ ފަރާތުން ފޮނުވާ ބިލްތައް ދުވަހު 4.14.3

 . އެވެކްކުރަންވާނެދުވަހަށް ބަލާ ޗެ

ޅިފަރާތަށް އަނބުރާ ބިލްތަކުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ، އެކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ބިލް ހުށަހެ 4.14.4

 .އެވެފޮނުވަންވާނެ

ފުލުހުންގެ ކެއުމަށާއި، އޮފިސަރުންގެ ކެއުމަށް ކެއްކުމަށް ކޮންމެ  ހަފްތާއަކު އަދި ޚާއްޞަ  4.14.5

 .އެވެދޭންވާނެކޮންޓްރެކްޓަރަށް އޯޑަރ ދުވަސްތަކަށް ވަކިން 

  

  އޮޕަރޭޝަނަލް އިކްއިޕްމަންޓް ޔުނިޓް  .5
  

މިއީ، ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ލެސްލީތަލް ވީޕަންސް ހޯދައި ބެލެހެއްޓުމާއި އެތަކެތި 

އުފެއްދިފައިވާ ދޫކުރަންޖެހޭފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކާ 

  ކަކީ؛މަސައްކަތްތައޮޕަރޭޝަނަލް އިކްއިޕްމަންޓްސް ޔުނިޓްގެ  .ޔުނިޓެކެެވެ

  

 އޮޕަރޭޝަނަލް އިކްއިޕްމަންޓްސް ދޫކުރުން  5.1

 
އިކްއިޕް މަންޓްސަޕޯރޓް ޔުނިޓްއިން ތަކެތި ދޫކުރާއިރު ސަމާލްކަންދޭވީ  އޮޕަރޭސަންސް 5.1.1   

  : ކަންތައްތައް

 .ދޫކުރުން ތަކެތި ޢަދަދަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ 5.1.1.1

 ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ  ލިބިފައިވޭތޯ ގެއްލުމެއް ތަކެއްޗަށް ކުރިން ދޫކުރުމުގެ ތަކެތި 5.1.1.2

 .ކްކުރުންޗެ ބަލާ އެއްޗެއްތޯ

 އެނޫންވެސް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި ހެދުމުގައާއި އުފުލާ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ ދޫކުރެވޭ 5.1.1.3

 ޙަވާލުވާފަރާތަށް ތަކެއްޗާއި އެއްޗެއްވާނަމަ ކުރިމަތިވެދާފަދަ ނުރައްކަލެއް ގޮތަކުން

 .އުންގެނަ އެކަން ސަމާލުކަމަށް އެފަރާތުގެ އަންގާ އެކަން

 .ންދެއްކު ހަމަކޮށް ތަކެތި ޙަވާލުވާފަރާތަށް ތަކެއްޗާއި 5.1.1.4

 .ންރުވުސޮއިކު ގައި ކޮޕީ 02 ފޯމްްގެ ފުރަންޖެހޭ ކުރާއިރު ޙަވާލު ތަކެތި 5.1.1.5

 .ނުންދި ފަރާތަށް ޙަވާލުވި ތަކެއްޗާއި އެއްކޮޕީ ފޯމުގެ 5.1.1.6

 ފައިލްކޮށް ފޯމް ސޮއިކުރުވާ އިންޗާރޖްގެ އާމަރީގެ ފޯމްގައި ތަކެތިދޫކުރި 5.1.1.7

 .ލެހެއްޓުންބެ

 
  :ފަރާތްތައް ދޭ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ތަކެތި ޙާލަތުގައި ޢާއްމު  5.1.2

 .ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ 5.1.2.1

 .އިންޗާރޖް ޔުނިޓްގެ މަންޓްސަޕޯރޓް އިކްއިޕް އޮޕަރޭޝަންސް 5.1.2.2



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  482 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  
  :ފަރާތްތައް ދޭ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ތަކެތި ޙާލަތުގައި އިމަރޖެންސީ  5.1.3

 .ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ 5.1.2.3

 .އޮފިސަރުން މަތީ ފެށިގެން އިން.ޕީ.ސީ.އޭ 5.1.2.4

 އޮޕަރޭޝަން ތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ޚާއްޞަ ހިންގޭ ލެވެލްގައި ހެޑްކްއޯރޓަރޒް ޕޮލިސް 5.1.2.5

 .އިންޗާރޖް

 

މެއިންޓެއިންކޮށް  ޔުނިޓްގައި ގެންގުޅޭ ލެސްލީތަލް ވެޕަންސްއޮޕަރޭސަންސް އިކްއިޕް މަންޓްސަޕޯރޓް   5.2

 ބެލެހެއްޓުން
 

އޮޕަރޭސަންސް އިކްއިޕްމަންޓް ސަޕޯރޓް ޔުނިޓްގައި ހުންނަ އެންމެހައިތަކެއްޗާއި ސްޓޯރ ރޫމްތައް 

ރަނގަޅު ޙާލަތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސްޓޯރ ރޫމްތަކާއި ތަކެތި ސާފުތާހިރުކޮށް ޤަވާއިދުން 

) ކަތުރުފަނި(މިގޮތުން ސްޓޯރ ރޫމްތައް ކުނިކަހައި ހިރަފުސްފޮޅައި ހެދުމާއި ފަނިފަކުސާ . ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ރަޔަޓްކޮންޓްރޯލް ހެލްމެޓާއި . އިން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދެމަހަކުން އެއްފަހަރު ކަރުބޮލަކް އަޅަންވާނެއެވެ

ން ދަބަރުޖަހާ ތަކެތިން ދަބަރުފިލުވައި  އެތަކެއްޗަށް ތެޔޮޖަހައި ބަލަހައްޓަންް ޝީލްޑް ފަދަ ތަކެތީގެތެރެއި،  އަތުބިިޑި

  .  ވާނެއެވެ

 މަރާމާތުކުރުން  ވެޕަންސް ލެސްލީތަލް  5.3
 

އޮޕަރޭސަންސް އިކްއިޕް މަންޓްސަޕޯރޓް ޔުނިޓްއިން އެކި ސެކްޝަން، ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކަށް 

ދޫކުރާނީ އެތަކެތި ހަލާކުވުމުން، ނުވަތަ ބައުވުމުން އަނބުރާ އެމީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް ލެސްލީތަލް ވެޕަންސް 

އެގޮތުން އެކި ސެކްޝަން، ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކުން ހަލާކުވެގެން . އެތަކެތި ޕޮލިސް އާމަރީއާ ހަވާލްކުރާ ގޮތަށެވެ

ރެއިން ނުވަތަ ބައުވެގެން ޕޮލިސް އާމަރީއާއި ޙަވާލުކުރާ ލެސްލީތަލް ވެޕަންސް އާމަރީއަށް ދެއްކުމުން އޭގެތެ

 .މަރާމާތުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ފެންނަތަކެތި މަރާމާތުކުރަން ވާނެއެވެ

 އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން ތަކެތި ގެންގުޅޭ ޔުނިޓްގައި މަންޓްސަޕޯރޓް އިކްއިޕް އޮޕަރޭސަންސް 5.4

 އުފުލާހެދުން
 

ތަކެތި އާމަރީގެ އެއް ސްޓޯރ އޮޕަރޭސަންސް އިކްއިޕް މަންޓްސަޕޯރޓް ޔުނިޓްގައި ގެންގުޅޭ އެންމެހައި 

އެކިއެކި  ،ނަމަވެސް. ރޫމުން އަނެއް ސްޓޯރ ރޫމަކަށް ގެންދާނީ، އާމަރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނެވެ

ސެކްޝަންތަކަށް ދޫކުރެވޭތަކެތި އާމަރީއިން ދޫކުރުމުން އެތަކެތި ގެންދާނީ އެތަނަކުން ތަކެއްޗާއި / ޑިޕާރޓްމަންޓް

  .ނޫނެވެފުން މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއެއްމު މުވައްޒައްޕޮލިސް އާމަރީއަކީ ޢާ. ހުންނެވެފުލު ޙަވާލުވުމަށް އައިސް ތިބި

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  483 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ބެލެހެއްޓުން އިންވެންޓްރީ ޔުނިޓްގެ މަންޓްސަޕޯރޓް އިކްއިޕް އޮޕަރޭސަންސް  5.5

 
. އޮޕަރޭސަންސް އިކްއިޕް މަންޓްސަޕޯރޓް ޔުނިޓްގެ އިންވެންޓރީ ބެހިފައިވާނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ

އަނެއް ބަޔަކީ ޕޮލިސް އާމަރީގައި ގެންގުޅޭ . އޭގެތެރެއިން އެއްބަޔަކީ ލެސްލީތަލް ވެޕަންސްގެ އިންވެންޓްރީއެވެ

  . ހަރުމުދަލާއި، ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީއެވެ

އަދި . ފޮތެއްގައި ހެދިފައެވެ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ އޮންނަންވާނީ ލޮގް، ހަރުމުދަލާއި

އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓާނީ އާމަރީ އެޑްމިން އިންޗާރޖްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މި

ތުގެ ފައިސާ އާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންވެންޓްރީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ތަކެއްޗާއި މުދަލުގައި ދައުލަ. މުވައްޒަފެކެވެ

އަދި ކޮންމެ ތިންމަހަކުން އެއްމަހު . އެވެއިންވެޓްރީ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ސްޓޮކްގައި ހުރިތަކެތި އެނގޭގޮތަށް އިންވެންޓްރީގެ ހާރޑް ކޮޕީއެއްނަގައި ހެޑްއޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ސޮއިކޮށް، 

  . ޕޮލިސްއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެކަމިޝަރ އޮފް 

 ކުރުން އިންސްޕެކްޓް ދާއިރާތައް ހުރިހާ ފުލުހުންގެ ގެންގުޅޭ ވެޕަންސް ލެސްލީތަލް  5.6

 
ފުލުހުންގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ލެސްލީތަލް ވެޕަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް  އަހަރަކު 

އެއްފަހަރު ޕޮލިސް އާމަރީގެ އިންސްޕެކްޝަން ޓީމެއް ފޮނުވައި އެތަންތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލެސްލީތަލް ވެޕަންސް 

  . އިންސްޕެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ

ރަކުވެސް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރާއިރު މިކަންކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަ

އެބަޖެޓްގައި، ވައިގެ މަގުންނާއި، ކަނޑުމަގުން، އަދި އެއްގަމުން، ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ހިމަނަން 

   .އަދި މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ދަތުރުކުރާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ވާނެއެވެ

ލެސްލީތަލް ވެޕަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް އިންސްޕެކްޓްކުރާއިރު ދޫކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހަމަޔަށްހުރިތޯ 

ބެލުމާއި، ތަކެއްޗަށް ލިބިފައިހުންނަ ގެއްލުމާއި، ތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން އެނގޭގޮތަށް އިންސްޕެކްޝަން ފޯމް 

ދަތުރު ނިންމުމަށްފަހު ދަތުރާބެހޭ ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކޮށް  އަދި. ފުރައި ފޯމްގައި އެކަން ފާހަގަކުރަން ވާނެއެވެ

  . ހުށައަޅަންވާނެއެވެ

ލެސްލީތަލް ވެޕަން އިންސްޕެކްޝަން ފޯމްގައި، އެ ދާއިރާއެއްގައި ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވެހުރި 

ނަމާއި، ސަރވިސް އެ ތަނުގެ އިންޗާޖް އަދި ޕޮލިސް އާމަރީއިން ތަކެތި އިންސްޕެކްޓްކުރި ފަރާތުގެ ، މުވައްޒަފަކާއި

  .ނަންބަރުޖަހައި، ފޯމްގައި ސޮައިކުރަންވާނެއެވެ

  

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  484 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓްގައި މަންޓްސަޕޯރޓް އިކްއިޕް އޮޕަރޝަަންސް 5.7

  އެއްކުރުން
 

ފަސޭހައިން  މިސާރވިސްއަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސް އާމަރީގައި މަސައްކުރާ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ޕޮލިސް އާމަރީއަށް އަލަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް . އެނގޭގޮތަށް ފޮތެއްގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

އެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ . އެވެއެ ފޮތަށްނަގާ ބަލަހައްޓަންވާނެ ނިކުތުމާއެކު އެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތުވެސް

ގެ ދަރިން، ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު އަދި އަނބިން، ފިރިންނާއި، އި ވަގުތީ އެޑްރެސްއުފަންދުވަހާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާ

މިގޮތުން ނަގާފައިހުންނަ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ . އެވެތު ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެމަޢުލޫމާ

ލަސްނުކޮށް އެކަން  ،ވައްޒަފަކުޚާއްޞަކޮށް މުވައްޒަފެއްގެ ފޯނު ނަންބަރާއި އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެމު

  .އެޑްމިނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

  ކޮމާންޑް އޮފް ޗެއިން  5.8
 

އޮޕަރޭސަންސް އިކްއިޕް މަންޓްސަޕޯރޓް ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް 

އަަމުރުތަކަށާއިި ތިމާގެ މިސަރވިސްް އިން އަންގާ އެންގުންތަކަށާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަދި އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ވެރިންގެ 

އަދި . މަތިން މަސައްކަތްކުރާ ވެރިންގެ އަަމުރުތަކަށް ފުރިހަމަ އަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ވެރިންގެ އަމުރުތަކާއި އޯޑަރތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި މިސަރވިސްއާއި ގުޅުންހުރި ތިމާގެ އަމިއްލަ 

އަދި އެމުވައްޒަފަކާއި، ޙަވާލުކޮށްފައިވާ . ކޮމާންޑް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ ކަންކަމުގައިވެސް ޗެއިން އޮފް

އަދި އެ މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  .އެވެމަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަންވާނެ

ކުރެވޭ ރަނގަޅު  އަދި ތިމާއަށް. މަސައްކަތާއިބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ

ނުވަތަ ނުރަނގަޅު ކަންކަމުގައިވެސް ޒިންމާ އުފުލައި އިސްނަގައިގެންނާއި އަމިއްލައަށް ފެނިގެން ކަންތައްތައްކުރާ 

 . ހީވާގި މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ

 ދޫކުރުން ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  5.9
  

ކުރުމަށް ސެކްޝަން ޔުނިޓްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތައް

އެޑިޕާރޓްމަންޓުން ލިޔުމަކުން . މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް އަންގާ ފަރާތަކީ ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓެވެ

ޕޮލިސް އާމަރީއަށް މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް އެންގުމުން ސެކްޝަަންގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތަށް އެލިޔުމުގައިވާ 

ދޫކުރެވެންނެތްނަމަ އެކަން އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ދެންނެވުމަށްފަހު ދެންވެސް . ޒަފުން ދޫކުރަންވާނެއެވެއަދަދަށް މުވައް

އަދި ދޫކުރޭ މުވައްޒަފުނަށް . މުވައްޒަފުން ދޫކުރަން އަންގައިފިނަމަ އެ ޢަަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން ދޫކުރާނީއެވެ

އެގޮތުން ޕޮލިސް އާމަރީގައި އޮންނަ . ންނެވެމުވައްޒަފުން ދޫކުރެވުނުކަން އަންގަންވާނީ ލިޔެކިއުމުއެ

މިފޮތުގައި ލިޔެ އެމީހުން ދޫކުރި ސަބަބާއި، ދާންޖެހޭ ތަނަކާއި ކުރަންޖެހޭ '' މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާ އެންގުން''

  . މަސައްކަތް އަންގައި އެމީހުން ލައްވާ ފޮތުގައި ސޮައިކުރުވަން ވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  485 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ސުލޫކް  އަޚްލާޤާއި 5.10
  

ލާޤީ މިންގަނޑު ބިނާވެގެންވާ މައިގަނޑު ބައިތަކަކީ ދީނީ، އިންސާނީ، ޤައުމީ އަދި ފުލުހުންގެެ އަޚް

އެގޮތުން އިސްލާމީ އަޤީދާގައި ސާބިތުވެހުރެ ދީނީ ވާޖބުތައް އަދާކުރުމާއެކު، . ޤާނޫނީ އަސާސް ތަކުގެ މައްޗަށެވެ

ޕޮލިސް އާމަރީގައި . އެވެވާނެށް އިސްކަންދޭ ބަޔަކަށް ވާންޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ނަފްސަށްވުރެބޮޑަށް ވާޖިބަ

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އާމަރީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ މަސްއޫޫލިއްޔަތާއި، ވާޖިބަށް 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ޙިިމާޔަތްކޮށް . ޢިޚްލާސްތެރިވެ އެކަމެއްކުރަން އޮންނަ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށެވެ

ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާާފާއި ހަމަހަމަކަން ހޯދައި ދިނުމުގައި  ޢާއްމުއަދި . އެވެރައްކާތެރިވާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެ އެއަށް

ޕޮލިސް އާމަރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ . އެވެސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެތެދުވެރިކަމާއެކު މަ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވުމާއެކު  ، ން ކުރިމަތިލާކުރަންޖެހޭ ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް ވަރަށްކެރިގެ

  .އެވެބަޔަކަށް ވާންވާނެ ، ވަފާތެރި ،ތެދުވެރި، އިޚްލާސްތެރި

 ޒިކަލް އެންޑް މެންޓަލް ފިޓްނަސްފި 5.11
  

ދުޅަހެޔޮ އޮޕަރޭޝަަންސް އިކްއިޕްމަންޓް ސަޕޯރޓް ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް 

އެއީ ދުވުން،ފެތުން، . ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ކޮންމެވެސް ކަސްރަތެއް ކުރަންވާނެއެވެ

ކުރެވޭ ކަސްރަތަކީ ، އެމީހެއްގެ ޞިއްޙަތު . ފުޓްބޯޅަކުޅުން ފަދަ ކޮންމެ ޙަރަކާތެއްކަމަށްވިޔަސް އެންމެރަގަޅެވެ

  .ވެއެޓޭނެފަދަ ކަސްރަތަކަށް ވާންވާނެދެމެހެއް

 ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު 5.12
  

ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި، ލެސް ލީތަލް ވެޕަންސްއާ ބެހޭ އެއްވެސް 

މަޢުލޫމާތެއް، ޚާއްޞަކޮށް ޕޮލިސް އާމަރީގައި ހުރި ނުވަތަ ނެތް ހަތިޔާރާއި އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި ބެހޭ އެއްވެސް 

ންގެ އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިހުރި ލެސް ލީތަލް މަޢުލޫމާތެއް، ނުވަތަ ފުލުހު

އެއީ (ވެޕަންސްއާއި އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ކަމާއި ނުބެހޭ އެއްވެސް މީހަކަށް، 

  . ދިނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން މަނާކަމެކެވެ) ފުލުހުންގެ މީހެއްކަމުގައި ވިއަސް

ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އެއްވެސް އެއްޗަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ކަމާއި ފުލުހުން 

 02ދީފިނަމަ، އެމުވައްޒަފަކާ ދޭތެރޭ އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ ، ތަނަކަށް، ނުބެހޭ މީހަކަށް، ބަޔަކަށް، ފަރާތަކަށް

އެމީހަކު، އެމަޢުލޫމާތުދިނީ ފުލުހުންގެ . ޅޭނެއެވެެގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެ) ދައުލަތުގެ ސިއްރު(ވަނަ މާއްދާ  11ގެ 

  .އެމީހަކާ ދޭތެރޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ، ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހުގައި ކަމުގައިވިއަސް

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  486 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ކުރުން އިވެލުވޭޓް ބެލެހެއްޓުމާއި މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ 5.13
 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އޮޕަރޭސަންސް އިކްއިޕް މަންޓްސަޕޯރޓް ޔުނިޓްގައި 

އަދި އިސްކޮށް . އެމުވައްޒަފާކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރަންވާނެއެވެ

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެމީހުންގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންެ މަސައްކަތް ކުރާނުކުރާގޮތް 

ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމާއެކު ހިތްވަރުދީ . ލަހައްޓަންވާނެއެވެސުޕަވައިޒްކޮށް ބަ

އަދި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްް ނުކުރެވޭ މީހުންގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި މަސައްކަތްކުރަން 

ހުނާމެދު އޮގަނައިޒޭޝަންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ޤަސްދުގައި މަސަތްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ މީ. ވާނެއެވެ

  .ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ނަޞޭހަތްދިނުމާއި އިންޒާރުދިނުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެއްދިނުން އަދި އިޞްލާޙް 

  . ނުވިނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުުމަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭގޮތް ތަކުގައި އިމަރޖެންސީ 5.14
 

ސްޓޭޓް އިމަރޖެންސީތަކާއި ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަކިތަނަކަށް ޙާޞިރުވުމަށް 

  . އަންގައިފިނަމަ އެގަޑިއަކަށް އެތަނަކަށްް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ

އާމަރީގައި މަސައްކަތް މުޒާހަރާތަކާ އެއްވުން ނުވަތަ ބޮޑެތި މާރާމާރީ ތަކާއިގުޅިގެން ޕޮލިސް 

އާމަރީގައި މަސައްކަތްކުރާމުވައްޒަފުން ، ކުރާމުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅިގެން ވަކިތަނަކަށް ހާޟިރުވުމަށް ނާންގާނަމަ

އާމަރީގައި މަސައްކަތް ކުރާމުވައްޒަފުންނަކީ، އެފަދަ ވަގުތުތަކުގައި އެހިނގާ . ޙާޟިރުވާނީ އާމަރީ އެޑްމިނަށެވެ

  .ބޭނުންވެދާނެ ތަކެތި ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޙާލަތުގައި ތައްޔާރަށް ތިބެންޖެހޭނެ ބަޔެކެވެއޮޕަރޭޝަނަކަށް 
 

  ރިޕެއާރޒް އެންޑް ރިނޮވޭޝަން ޔުނިޓް .6

އެއީ ރިޕެއަރސް  އެންޑް . މެއިންޓަނަންސް ޔުނިޓް ބެހިގެން ވަނީ މައިގަނޑު ދެ ބަޔަކަށެވެ

މީގެ އިތުރުން މިޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި . ރެނޮވޭޝަންސް އަދި ހައުސްކީޕިންގއެވެ

މިޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެންމެހާ . ވަކި ސްޓޮކެއް ހުންނާނެއެވެ

ހުންނަ މިސަރވިސްގެ ޢިމާރާތްތައް ފޮޅާ ޢިމާރާތްތަކުގެ މަރާމަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލްތަކާއި މާލޭގައި 

މެއިންޓަނަންސް  މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި . ސާފްކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމެވެ

 އަދި .އެވެމީހުންނަށާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންވާނެ

މީގެއިތުރުން މިޔުނިޓުންކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ ކަމާބެހޭ ފަންނީ މީހުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން 

ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި އެކު ރަނގަޅަށް ސުޕަވައިޒްކުރެވި ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ފަހު 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  487 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ރިޕެއާރޒް އެންޑް ރިނޮވޭޝަން ޔުނިޓްގެ  . ގޮތަށް ރޭވުންތެރިކަމާއި ޒިންމާދާރު ކަމާއިއެކުގައެވެ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެ

  ތަކަކީ؛ މަސައްކަތް

 ގެންނަންޖެހޭ ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް މަރާމާތުގެ އާއްމު ޢިމާތާރާތްތަކުގެ އެންމެހާ މިސަރވިސްގެ 6.1

   ގެނައުން ބަދަލްތައް

 އޮންނަ ކަނޑައެޅިފައި ކުރަންވާނީ މަސައްކަތްތައް މަރާމާތުގެ ކުރަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތަކުގައި 6.1.1

 .ދަށުންނެވެ ތާވަލެއްގެ

، މަރާމާތެއްނަމަ ވަރުގެ ކުރެވޭ ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި ،މުވައްޒަފުންނާއި ތަނުގެ، މަރާމާތަކީ 6.1.2

 .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ ތަކެތި މުވައްޒަފުންނާއި ކުރަންވާނީ އެމާރާމާތެއް

 ކުރަންޖެހޭ ހޯދުމަށް އެތަކެތި ނެތްނަމަ ވަޞީލަތްތައް ކުރެވޭވަރުގެ މަސައްކަތް އެ 6.1.3

 ވަގުތަށް ވަގުތުން އަދި. ދޭންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އެ އިންޗާރޖަށް އެކު ކުރުމާއި ކަންތައްތައް

 ،ހޯދައިދިނުމަށްފަހު ޙައްލެއް ވަގުތީ އެކަމަކަށް ކަމެއްނަމަ ބާވަތުގެ ޙައްލުކޮށްދޭންޖެހޭ

 .ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ ޙައްލެއް ދާއިމީ އަވަހަކަށް ވީއެންމެ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ކުރުމުން ރިޕޯރޓް މަރާމާތުތައް ޔުނިޓްތަކުން/  ޑިޕާރޓްމަންޓް އެކި 6.1.4

.  އަޅަންވާނެއެވެ ފިޔަވަޅު އަވަހަކަށް ވީއެންމެ އެކަންތައްތަކަށް އުޞޫލުން

 .ނަންވާނެއެވެވިސް ތަރްތީބަށް ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓްތައް މަސައްކަތްކުރުމުގައި

 މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ހުންނަ އެތަނެއްގައި އެދިއްޖެނަމަ ޔުނިޓްތަކުން/  ޑިޕާރޓްމަންޓް އެކި 6.1.5

 ނުވަތަ ދިނުން މަރާމާތުކޮށް އަވަހަކަށް ވީއެންމެ ބަލައި މިންވަރު ހުރި  ކަންތައްތައް

 .ދޭންވާނެއެވެ ހައްލުކޮށް އެކަމެއް

 ބޭނުންވާ ކުރުމަށް މަރާމާތު ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާނަމަ ބޮޑަށް ވަރަށްވުރެ ކުރެވޭ މަރާމާތު 6.1.6

 ތެރޭގައި ގަޑިއިރު 48 ފާހަގަކޮށް ފޯމުގައި ރިކުއެސްޓް އެކަމެއް ނުލިބޭނަމަ ތަކެތި

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެފަރާތަކަށް

 އެކަމެއް ލިޔެ ފާހަގަކޮށް ކަންތައްތައް ދެވޭ ރަނގަޅުކޮށް، ފޯމުގައި ރިކްއެސްޓް އަދި 6.1.7

 ގޮޅީގައި ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިބިއްޖެކަމަށް އެޚިދުމަތް ނުވަތަ ދެވިއްޖެކަމަށް ރަނގަޅުކޮށް

 .ސޮއިކުރުވަންވާނެއެެވެ އެފަރާތުން

 ހިންގަންޖެހޭ ދެމެދު އެފަރާތަކާއި ކަމެއްނަމަ ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން މުއައްސަސާއަކާއި އެހެން 6.1.8

 .      ހިންގަންވާނެއެވެ މުއާމަލާތެއް ހުރިހާ

 .ހޯދަންވާނެއެވެ ތަކެތި އެދިގެން އޮއްވާ ވަގުތު ހޯދުމަށް ތަކެތި ދަންޖެހޭހޯ ކަންކަމަށް އެކި 6.1.9

 ޔުނިޓާއި ޕްރޮޖެކްޓްސް މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރެވޭ ޙަަވާލުކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި 6.1.10

 . ލަފާދޭންވާނެއެވެ ގުޅިގެން

  .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ހޯދާ ޓޫލްސްތައް އެންމެހާ ބޭނުންވާ މަސައްކަތައް 6.1.11
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 މަސައްކަތްތައް ގުޅޭ ފެންވައިރިންއާއި ނިޒާމާއި ނަރުދަމާ  6.2
 

 މައްސަލަތައް ދިމާވާ ފެންވައިރިންގއަށް ނިޒާމާއި ނަރުދަމާ ޢިމާރާތްތަކުގެ މިސަރވިސްގެ 6.2.1

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރަނގަޅު އެކަންކަން ބަލާ

 ތަންތަން ބަދަލްކުރަންޖެހޭ ގޮތްހެދުމަށްޓަކައި ދިމާނުވާނެ މައްސަލަތައް އެފަދަ އަދި 6.2.2

 .ބަދަލްކުރަންވާނެއެވެ
  

 ބެލެހެއްޓުން ސަރވިސްކޮށް ކޮންޑިޝަންތައް އެއަރ  6.3
  

 ބަލާ މައްސަލަތައް ދިމާވާ ސަރވިސްކުރުމާއި އޭސީތައް ދަށުން ވަކިތާވަލެއްގެ ކަނޑައެޅޭ 6.3.1

 ދިމާވާ ކޮށްޢާއްމު ކުރަންވާނީ މަސައްކަތް މި. ކުރަމުންގެންދަންވާނެއެވެ މަރާމާތު

 .ވިސްނައިގެންނެވެ ގޮތަކަށް އަންނާނެ ޙައްލެއް ދާއިމީ މައްސަލަތަކަށް

 ކަންތައްތައް އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ ހަރުކުރުމަށް އޭސީ ހަރުކުރަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތަކުގައި 6.3.2

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 ޢަމަލުކުރުމަށް މެދު އެތަކެއްޗާއި ނެއްޓުމާއި އޭސީތައް ނައްޓަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތަކުން 6.3.3

 .ންވާނެއެވެއަމަލްކުރަ ލަކުންއުސޫ އޮންނަ ކަނޑައެޅިފައި

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް ތަކުގެ ސީ.އޭ ސާރވިސްކުރެވޭ އަދި ސީ.އޭ އަޅުވާ އަދި ސީ.އޭ ނައްޓާ 6.3.4

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 ސީތައް.އޭ ބަހައްޓާ އިމާރާތްތަކުގައި މަރާމާތުކުރެވޭ އަދި އިމާރާތްތަކާއި އަލަށްހަދާ 6.3.5

 .ދަށުންނެވެ ބެލެމުގެ ޔުނިޓްގެ ސީ އޭ ބަހައްޓަންވާނީ

  
 ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް ފަރުނީޗަރު ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ވަޑާމުގެ  6.4

  

) މިނަށްބަލައި ބޮޑު ކުޑަ މަސައްކަތުގެ( މަސައްކަތްތައް ވަޑާމުގެ ކުރަންޖެހޭ މިސަރވިސްގައި 6.4.1

 )  މެޓީރިއަލްސް. (ހޯދަންވާނެއެވެ ސާމާނު އެންމެހައި ހޯދަންޖެހޭ އެކަމަށް ކުރުމާއި

 އެކު ރައްކާތެރިކަމާއި ސާފްތާހިިރުކޮށް ޓޫލްސް ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތަށް ވަޑާމުގެ 6.4.2

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 ވަގުތުން އަދި ރާވައިގެންކުރުމާއި ދުރާލާ މަސައްކަތްތައް ވަޑާމުގެ އެކިއެކި ޙަަވާލުކުރެވޭ 6.4.3

   .ޙައްލުކުރަންވާނެއެވެ ވަގުތުން ކަންތައްތައް ހައްލުކުރަންޖެހޭ ވަގުތައް

 ހުންނަ ހަލާކުވެފައި އެތަންތާނގައި އެދުމުން ޔުނިޓަތަކުން/  ޑިޕާރޓްމަންޓް އެކި 6.4.4

 އެތަކެތި ތެރޭގައި ވަގުތެއްގެ އެކަށީގެންވާ ބަލައި ކުރެވޭވަރުވޭތޯ މަރާމާތު ފަރުނީޗަރުތައް

 .މަރާމާތުކުރަންވާނެއެވެ
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ތާއި ރޭވުމުގެ ރޫޅާ ތަކެތި ފަދަ ފަރުނީޗަރު ގެނެވޭ ބޭނުންތަކަށް މިސަރވިސްގެ 6.4.5   މަސައްކަ

 ނެއްޓުމަށް ތަކެތި ހަރުކޮށްފައިހުންނަ ،ހަރުކުރުމާއި ތަކެތި ހަރުކުުރަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތަކުގައި

 .ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ

 ބޮޑު ކުރެވޭވަރަށްވުރެ ބޭނުންކޮށްގެން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަކީ ކުރަންޖެހޭ 6.4.6

 ބަޔަކާ ބަލާފައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް މަސައްކަތް ކުރުވާނީ މަސައްކަތް އެ މަސައްކަތެއްނަމަ

 .ކޮށްގެންނެވެ ޙަވާލުކޮށްގެން އެސްޓިމޭޓްކޮށް

 ގެދޮރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އްމުޢާ  ،ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ ބޭނުމަށް މިސާރވިސްގެ 6.4.7

 .މެވެކުރު މަސަތްކަތް
   

 ކުރުން މަސައްކަތްތައް ގުޅޭ ވެލްޑިންގއާއި  6.5
 

 ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ވެލްޑިންގ ކުރަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތަކުގައި މިސަރވިސްގެ 6.5.1

 .        ކުރަންވާނެއެވެ ކަންތައްތައް ވަރުގެ ކުރެވޭ ބޭނުންކޮށްގެން   މުވައްޒަފުން

 ގުޅޭ ވެލްޑިންގއާއި ކުރަންޖެހޭ އެތަންތަނުގައި އެދުމުން ޔުނިޓްތަކުން/  ޑިޕާރޓްމަންޓް އެކި 6.5.2

 އެކަމެއް ވަގުތުން މަސައްކަތްތަކެއްނަމަ ކުރެވޭވަރު އެމަސައްކަތްތަކަކީ ބަލާ ކަންކަން

 .ކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 އެކުރައްކާތެރިކަމާ ސާފްތާހިިރުކޮށް ޓޫލްސް  ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް 6.5.3

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 
 އެތަންތަން ހަޑިނުވާނެހެން ބެލެހެއްޓުންމާލޭގައި ހުންނަ ފުލުހުންގެ ޢިމާރާތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި   6.6

  

 ނުކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް( ބޭރު އެތެރެއާއި  ޢިމާރާތްތަކުގެ އެންމެހާ ފުލުހުންގެ ހުންނަ މާލޭގައި 6.6.1

 ފޮޅާ ކުނިކަހާ އެއްފަހަރު ދުވާލަކު މަދުވެގެން ،ފާޚާނާތައް  އަދި) ހުންނަ

 .ކުރަންވާނެއެވެސާފު

 .އެވެކުރަންވާނެ ވެކިއުމް ދެފަހަރު ހަފަތާއަކު މަދުވެގެން ތަންތަން އަޅާފައިވާ ކާޕެޓް 6.6.2

 .ސާފްކުރަންވާނެއެވެ އެތަނެއް ވަގުތުން ހަޑިވެއްޖެނަމަ މިއިންތަނެއް މީގެއިތުރުންވެސް

 ފްލޯތައް ޕެއިންޓްކޮށްފައިވާ އަދި ޓިމްބަރ، ވިނައިލް، ފްލޯތަކާއި ޖަހާފައިވާ ޓައިލްސް 6.6.3

 ހަޑިވެއްޖެނަމަ ތަނެއް މިއިން އިތުރުންވެސް މީގެ އަދި.  މޮޕްކުރަންވާނެއެވެ ކޮންމެދުވަހަކު

 .އެވެސާފްކުރަންވާނެ އެތަނެއް ވަގުތުން

 އެއްފަހަރު ދުވާލަކު މަދުވެގެން ކުނި އުކާލަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތަކުން ފުލުހުންގެ ހުންނަ މާލޭގައި 6.6.4

       .އެވެނައްތާލަންވާނެ ނުވަތަ .އެވެއުކާލަންވާނެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  490 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  އުކާލުމަށް( ތަކެތި ހުންނަ ޑަސްބިންގައި ތަނެއްގެ އެއްވެސް ހުންނަ މާލޭގައި މިސަރވިސްގެ 6.6.5

 ކޮންމެ ދުވާތަކެތި ނުބައިވަސް  ގިނައިރުވުމުން އެނޫންވެސް އަދި)  ތަކެތި އަޅާފައިހުންނަ

. ވާނެއެވެ އުކާލަން ތަންތަނަށް ހުންނަ ޚާއްޞަކޮށްފައި އުކާލުމަށް އެތަކެތި، ދުވަހަކުވެސް

 ނުބައިވަސް ތެރޭގައި ޢިމާރާތް ނުވަތަ އުނދަގޫވާނަމަ އެހެންމީހުންނަށް ތަކެތިން އެފަދަ އަދި

       .އެވެއުކާލަންވާނެ އެތަކެތި ވަގުތުން ދުވާނަމަ

 ،އޮފިސަރުންނާއި، ތަންތަނާއި ފަދަ ރޫމް ވެއިޓިންގ، ހޯލް ކޮންފަރެންސް، ހޯލް ތިއޭޓަރ 6.6.6

 ދީގެން ސަމާލުކަމެއް ޚާއްޞަަ ވަކިން ތަންތަން ބޭނުންކުރާ ވާތަންތަނާއި ވަދެނުކުމެ ންޢާއްމު

     .އެވެބަލަހައްޓަންވާނެ ސާފްކޮށް

 އެފަދަ ފާހަގަކޮށް ތަންތަން ބޮޑު ފުރުޞަތު ހަޑިކުރުމުގެ، އުޅޭ އެއްވެ މުވައްޒަފުން ކޮށްޢާއްމު 6.6.7

 .އެވެބަލަހައްޓަންވާނެ ޑަސްބިންބަހައްޓައިގެން ހަޑިވިޔަނުދީ ތަންތަން

 ހަޑިވިިޔަނުދީ އެތަންތަން ކަނޑައަޅައި ތަންތަން ވަކި ކުރުމަށް އިސްތިޢުމާލު ދުންފަތުގެ 6.6.8

       .އެވެބަލަހައްޓަންވާނެ ބަހައްޓައިގެން ޑަސްބިން/  އަޅިކެނޑި

 މުވައްޒަފުން މިސަރވިސްގެ ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސާފްތާހިިރުކޮށް ޢިމާރާތްތައް 6.6.9

  .އެވެކުރަންވާނެ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް

 ހައްދާފައި ގަސްމުށްޓާއި ހުންނަ ބެހެއްޓިފައި ގޮތުން ކުރުމުގެ ޒީނަތްތެރި ޢިމާރާތްތައް 6.6.10

   .އެވެކުރަންވާނެ ކަންތައްތައް އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ ބެލެހެއްޓުމަށް ގަސްގަހާގެހި    ހުންނަ
  

 ކުރުމާއި ޒީނަތްތެރި ތަންތަން ފުލުހުންގެ ހުންނަ މާލޭގައި މުނާސަބަތުތަކަށް އެކި ޤައުމީ/  ފުލުހުންގެ  6.7

  ތައްޔާރުކުރުން
 

 އަންނަ ޔުނިޓްތަކުން/  ޑިޕާރޓްމަންޓް އެކި މުނާސަބަތުތަކާގުޅިގެން އެކި އެކި ރަސްމީ 6.7.1

 ކަންތައްތަކާއި ރާވާހިންގާ ނުވަތަ ބައިވެރިވާ ފުލުހުން އެމުނާސަބަތެއްގައި، ތަކަށް ރިކުއެސްޓް

 ޒީނަތްތެރިކޮށް ގުޅޭގޮތަށް މުނާސަބަތާއި އެ ތަންތަން ޢިމާރާތްތަކާއި ފުލުހުންގެ ހުރި ގުޅުން

 ގޮތަށް ކުރިންހުރި ސާފްކޮށް އެތަން ނިމުމުން އެމުނާސަބަތެއް އަދި .އެވެތައްޔާރުކުރަންވާނެ

 ޔުނިޓްތަކުގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި އެހެން ކުރާއިރު މަސައްކަތްތައް މިފަދަ .އެވެހަދަންވާނެ

 .އެވެހޯދަންވާނެ އެހީތެރިކަން

 އެކަމަށް ހުންނަތަކެތީގެތެރެއިން މިޑިޕާރޓްމަންޓުގައި، ބޭނުންކުރަންވާނީ ކަންކަމުގައި މިފަދަ 6.7.2

 ބޭނުންކުރުމަށް އެކަމަށް ހުއްދަލިބިގެން ޤަވާޢިދުން ،ތަކެއްޗާއި ހުއްދަލިބޭ ބޭނުންކުރުމަށް

 .   ތަކެއްޗެވެ ހޯދޭ

 ،ގެނައުމާއި ލިބިގެން ހުއްދަ ޤަވާޢިދުން ތަކެތި ގެންނަންޖެހޭ ކުއްޔަށް ކަންކަމަށް މިފަދަ 6.7.3

 އަނބުރާ ތަނަކަށް ގެނައި ކުއްޔަށް އެތަކެތި ނިމުމުން  އެމުނާސަބަތެއް އަދި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  491 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އެއްޗެއް މިފަދަ ނުވަތަ ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް އެއްޗަކަށް މިފަދަ .އެވެޙަވާލުކުރަންވާނެ

 .އެވެއަންގަންވާނެ އެކަން ޔުނިޓަށް  އޮފް ހެޑް ވަގުތުން ގެއްލިއްޖެނަމަ

 ފޮނުވި ރިކުއެސްޓްކޮށް ކަންތައްތަކަށް އެ ނިމުމުން ކަންތައްތައް ކޮށްދެވޭ މިގޮތުން އަދި 6.7.4

 ރިކްއެސްޓްކުރި ގޮޅީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސޮއިކުރަން ލިބިއްޖެކަމަށް ޚިދުމަތް އެ ފޯމުގައި

     .އެވެކުރުވަންވާނެ ސޮއި ފަރާތުގެ
  

 ދަވާދުލުން ކުލައާއި ޢިމާރާތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ  6.8
 

 ކުލައާއި ޗެކްކޮށް ބަލާ ޢިމާރާތްތައް މިސަރވިސްގެ ދަށުން ތާވަލެއްގެ އޮންނަ ކަނޑައެޅިފައި 6.8.1

 )    ކުރެވޭވަރުގެ އަމިއްލައަށް( .އެވެދަވާދުލާންވާނެ އާއި ކުލަ ތަންތަނުގައި ލާންޖެހޭ ދަވާދު

 ނިޓާއިޔު ބެހޭ ކަމާއި ކޯޑުތައް ކުލަ ގެންގުޅޭ މިޑިޕާރޓްމަންޓުން ދަވާދުލުމުގައި ކުލައާއި 6.8.2

 .ރަންވާނެއެވެބޭނުންކު އެކޯޑުތައް ހޯދުމާއި ގުޅިގެން

 ކަންކަމުގެ ފަދަ ކުރުން މަގުބަންދު ދަވާދުލުމަށްޓަކައި ކުލައާއި ބޭރުގައި ޢިމާރާތްތަކުގެ 6.8.3

  .ންވާނެއެވެހޯދަ ހުއްދަ އެ ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ
  

 އެހީތެރިވުން ކަންތައްތަކުގައި އެންމެހާ ސަރވިސްކުރުމުގެ ބެލެހެއްޓުމާއި ސާފްކޮށް ލިފްޓްތައް 6.9
 

 .އެވެކުރަންވާނެސާފު ލިފްޓެއް ހުރިހާ އެއްފަހަރު ދުވާލަކު މަދުވެގެން 6.9.1

 އެކަމެއް އަވަހަކަށް ވީއެންމެ ޙާާލަތެއްގައި ކޮންމެ ދިމާވެއްޖެ މައްސަލައެއް ލިފްޓަކަށް 6.9.2

 .އެވެމަސައްކަތްކުރަންވާނެ ޙަައްލުކުރުމަށް

 އެގްރިމެންޓާއި އޮންނަ ހެދިފައި ދެމެދު ސަރވިސްއާ މި ފަރާތާއި ސަރވިސްކުރާ ލިފްޓް 6.9.3

 އެކަންކަން ގުޅިގެން އެފަރާތާއި ކުރޭތޯބެލުމާއި ސަރވިސް ލިފްޓްތައް އެއްގޮތަށް

 .ންވާނެއެވެކުރުވަ

  
 ލެހެއްޓުންއިންވެންޓްރީ އަދި ސްޓޮކް ބެ ރިޕެއާރސް އެންޑް ރިނޮވޭޝަން ޔުނިޓްގެ 6.10
 

) ތަކެތި ހިމެނޭ އިންވެންޓްރީގައި( ހަރުމުދާ އެންމެހާ ޙަަވާލުކުރެވޭ ޔުނިޓާއި މެއިންޓަނަންސް 6.10.1

 ދޫކުރުމާއި ސާމާނު ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް އޭގެތެރެއިން ،ބެލެހެއްޓުމާއެކު ލިސްޓްކޮށް

 .ބަލައިގަތުން

 ސްޓޮކަށް ތަކެތި ހޯދާ ބޭނުންތަކަށް ހައުސްކީޕިންގގެ މަސައްކަތްތަކަށާއި އެކިއެކި 6.10.2

 ދޫކުރުން ތިއެތަކެ ވެއްދުމާއި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  492 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ބަޔާނާއެކު ވަޒީފާ އޮންނަންވާނީ ތަޅުދަނޑިތައް ގުދަނުގެ ހުންނަ ބެހެއްޓިފައި ތަކެތި 6.10.3

 ކަނޑައެޅިފައި މިކަންކުރަންވާނީ .އެވެދަށުގަ ބެލުމުގެ ވަކިފަރާތްތަކެއްގެ ނުވަަތަ ވަކިފަރާތެއް

  .އެވެރައްކާތެރިކަމާއެކުގަ ދަށުން އުޞޫލެއްގެ އޮންނަ

 ޗެކްކުރުވުމާއި ލިބިފައިވާތޯ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް އެތަކެއްޗަށް ކުރިން ދޫކުރުމުގެ ތަކެތި 6.10.4

 ޗެކް ލިބިފައިވޭތޯ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް ކުރިން ބަލައިގަތުމުގެ  އަނބުރާ ތަކެތި

 .ންވާނެއެވެކުރަ

 އެއްގޮތަށް އުސޫލްތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަލައިގަތުމުގައި އަދި ދޫކުރުމުގައި ތަކެތި 6.10.5

 ކެނޑުމާއި ހަރުމުދާ. ންވާނެއެވެރައްދުކުރަ އަނބުރާ ސޮއިކުރުވުމާއި  ލިޔެ ފޮތްތަކުގައި

 އެއެއްޗެއް ކުރިން ހުސްވުމުގެ އެއްކޮށް މުދާ ހުސްވާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަންކަމަށް އެހެނިހެން

 . ހޯދަންވާނެއެވެ

 ވަގުތުން ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސްޓޮކް/  އިންވެންޓްރީ 6.10.6

 .ރަގަޅުކުރަންވާނެއެވެ އަންގާ ޔުނިޓަށް އޮފް ހެޑް އެކަމެއް

 ކަމެއްްގައި  އެއްވެސް ޚިިލާފަށް ޤަވާއިގާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި ސްޓޮކް/  އިންވެންޓްރީ 6.10.7

 އޮފް ހެޑް ނުވަތަ ޔުނިޓަށް އޮފް ހެޑް އުޅޭނަމަ ފޯރުވަން  ނުފޫޒް ފަރާތަކުން އެއްވެސް

 .     އަޅަންވާނެއެވެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ އެކަމަށް އަންގާ އެކަން ލަސްނުކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

 ގެންގުޅެން ހަރުމުދާ ސަރުކާރުގެ އުނިކޮށް އިންވެންޓްރީން ތަަކެތި ހަލާކުވެފައިވާ 6.10.8

 ޢަމަލު މެދު އެމުދަލަކާއި އެއްގޮތަށް އުސޫލްތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 .   ކުރަންވާނެއެވެ

 ތަކެތި، ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯރޓެއް ބެލެންސް ސްޓޮކް، އެނގޭގޮތަށް މަދުވާތަކެތި ސްޓޮކުން 6.10.9

 ފައިނޭންސް ޕޮލިސް އޮއްވާ ވަގުތު އެކަށީގެންވާ ހޯދުމަށް އެތަކެތި، ކުރިން ހުސްވުމުގެ

 .އެވެޙަވާލުކުރަންވާނެ ޔުނިޓާއި އޮފް ހެޑް ފޮނުވުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

 ހުރިހާމުދަލެއް އެއްގޮތަށް ޤަވާއިދާއި ގެންގުޅުމުގެ އެހެނިހެންމުދާ ހަރުމުދަލާއިއެކު 6.10.10

 .އެވެބަލަހައްޓަންވާނެ ރަގަޅަށް ތައްޔާރުކޮށް ލިޔެކިޔުން ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރު ގެންގުޅުމަށް

  
  ޑީސެލިނޭޝަން އެންޑް ޖަނަރޭޝަން ޕަވަރ 6.11
 

ފެންޕްލާންޓްތައް މަރާމާތުކޮށް ރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޖަނަރޭޓަރުތަކާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ   

ރާތްތަކާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާހެއްޓުމާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަބެލެ

މިޔުނިޓްގެ މައިގަނޑު ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދޭންވާ ކަރަންޓާއި  ރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ރަށްތަކަށްސަ

  :މިގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ .އޫލިއްޔަތެވެމަސް

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ކަރަންޓް ،ހިންގާ ޖަނަރޭޓަރ 6.11.1



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  493 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ފެން އުފައްދާ ،ހިންގާ ފެންޕްލާންޓް 6.11.2

 .ބެލެހެއްޓުން ސްޓޯރކޮށް ފެން އުފައްދާ 6.11.3

 .ޙައްލުކޮށްދިނުން މައްސަލަތައް ކަރަންޓް ދިމާވާ 6.11.4

 .ޙަައްލުކޮށްދިނުން އެކަން ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ފެންފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 6.11.5

 .ބެލެހެއްޓުން މެއިންޓެއިންކޮށް ފެންޕްލާންޓް 6.11.6

 .ބެލެހެއްޓުން މެއިންޓެއިންކޮށް ޖަނަރޭޓަރުތައް 6.11.7

 .ބެލެހެއްޓުން މެއިންޓެއިންކޮށް ޕެނަލްޔުނިޓް ކަރަންޓް 6.11.8

 ސްޓޯރކޮށް ވަރަށް މަދުނުވާ) އަޑީތެޔޮ، ޑީސެލް( އާލާތްތައް ހިންގަންބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރ 6.11.9

 .ބެލެހެއްޓުން

 ހޯދާ ސްޕެއަރތައް ބޭނުންވާ ބެލެހެއްޓުމަށް މެއިންޓޭންކޮށް ޖަނަރޭޓަރ އަދި ފެންޕްލާންޓް 6.11.10

 .ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އެތަކެތި

  
 ކަންތައްތައްކުރަންޖެހޭ / މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ  6.12

 
  :އިންޖީނު ހިންގުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 6.12.1

 

ފެން ހަމަތޯ ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ފެންމަދުނަމަ ފެންއަޅާ  ރޭޑިއޭޓަރުގެ 6.12.1.1

  .ހަމަކުރުން

  .އަޑީތެޔޮ ހަމަތޯ ބަލާޗެކްކޮށް އަޑީތެޔޮ ހަމަކުރުން 6.12.1.2

  .ޑީސަލް ހަމައަށް ހުރިތޯބަލާ ޗެކްކޮށް ހަމަކުރުން 6.12.1.3

ބެޓްރިތައް ޗެކްކޮށް އަދި ފެން ހަމަތޯ ބަލާ ފެންއަޅާ ހަމަކުރުމާއި، ބެލްޓްތައް  6.12.1.4

  .ރަގަޅުތޯ ބެލުން

  .އޯވަރ ހޯލްކޮށް ޖަނަރޭޓަރ ބަލާ ޗެކްކުރުން 6.12.1.5

މިނެޓްކުރިން ޖަނަރޭޓަރ ހިންގުން އަދި އެއަށްފަހު އެއްވެސް  15ލޯޑްދިނުމުގެ  6.12.1.6

 .ލީކެއް އުޅޭތޯ ބަލާ ޗެކްކުރުން މައްސަލައެއް ނުވަތަ
 

 :ރ ހިންގާފައި ހުންނައިރު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތައްޖަނަރޭޓަ  6.12.2
 

  .ޗެކްކުރުން ބަލާ އޯވަރހޯލްކޮށް ލޯޑްދިނުމަށްފަހު ހިންގާފަ ޖަނަރޭޓަރ 6.12.2.1

 ލޮގް ކަލްކިއުލޭޓްކުރުމަށްފަހު ގަޑި(  ނެގުން ރީޑިންގ ފަހަރު 01 ގަޑިއަކު 6.12.2.2

 .)ކުރުން

 .ޗެކްކުރުން ބަލާ ބެލެެންސްތޯ ފޭސްތައް 6.12.2.3

 .ޗެކްކުރުން ބަލާ އެމްޕެޔަރ 6.12.2.4



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  494 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ބަލާ އިވޭތޯ އަޑެއް އެއްވެސް އިތުރު އިރު ހުންނަ ހިންގާފައި ޖަނަރޭޓަރ 6.12.2.5

  .ޗެކްކުރުން
  

 :ކުރަންވީގޮތް އްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލުލޯޑް ދީފައިހުރި އިންޖީނަށް މަ 6.12.3
 

 އެންމެ ޙަަވާލުވެހުރި ޗެކްކުރުމަށްފަހު ބަލާ މައްސަލަތައް ހުރި ދިމާވެފައި 6.12.3.1

 .އެންގުން އެކަން އިސްފަރާތަކަށް

 .ޢަަމަލްކުރުން އަންގާގޮތަކަށް އެފަރާތުން 6.12.3.2

 އެވަގުތު ނުގުޅިއްޖެނަމަ ވެރިއަކަށް އެއްވެސް ހުރި ޙަވާލުވެ އިންޖީނުގެއާ 6.12.3.3

 ރަގަޅުގޮތަކަށް އެންމެ ފެނުނު މުވައްޒަފަކަށް ހުރި ޑިއުޓީގައި އިންޖީނުގެ

 ނުވާނަމަ އިމަޖެންސީ މައްސަލަ އިންޖީނުގެ. ޙައްލުކުރާނީއެވެ މައްސަލަ

  .އެންގުން ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް ކުރިން ކަނޑާލުމުގެ ކަރަންޓް
  

 :އިންޖީނު ގޭގެ ޑިއުޓީމީހާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 6.12.4
 

 އިންޖީނަށް ޓޭންކުން އަދި ބެލުމާއި އިންޖީނުތައް ކުރިން ނިކުތުމުގެ ޑިއުޓީއަށް 6.12.4.1

  .ބެލުން ހުރިތޯ ތެޔޮ އިންޖީނު ބެލުމާއި ހުރިތޯ ވޭލްތައް ފޮނުވުމަށް ތެޔޮ

 .ބަދަލުކުރުން ޑިއުޓީ 6.12.4.2

 ބަދަލުކުރަން ޑިއުޓީ މީހާ ހުންނަ ޑިއުޓީގައި އެވަގުތު ބަދަލުކުރާއިރު ޑިއުޓީ 6.12.4.3

  ދިމާނުވާނަމަ މައްސަލައެއް މައްސަލަތަކާއި ދިމާވާ ކައިރީގައި މީހާ އަންނަ

 ހުރިހާކަމެއް އެ އޮތްނަމް ކަމެއް ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ ދެންވެސް ނުވާކަމާއި

 .ނުންކިޔާދި ރަނގަޅަށް

 ބޭރުތެރެ މުޅިރަށުގެ ގައި 06:00 ހެނދުނު މީހާ ހުންނަ ޑިއުޓީގައި ދަންވަރު 6.12.4.4

 .ނިއްވާލުން ދިއްލުމެއް ހުރިހާ ހުރި ދިއްލާފައި

 .ބަދަލުކުރުން ކަރަންޓް ގައި 06:00 6.12.4.5

 .ނެގުން ރީޑިންގ ގަޑިއަށް ގަޑިން 6.12.4.6

 .ސާފުކުރުން ފޮޅާ ބޭރު އެތެރެއާއި ހައުސް ޕަވަރ 6.12.4.7

 .ޗެކްކުރުން ބަލާ އުޅޭތޯ މައްސަލައެއް ކަރަންޓް އެއްވެސް ރަށުތެރޭގައި 6.12.4.8

 .ޙައްލުކުރުން ބަލާ އެކަމެއް އުޅޭނަމަ މައްސަލައެއް ކަރަންޓް 6.12.4.9

ކުވާ އުޅޭކަމުގެ މައްސަލައެއް ދިއްލުންތަކުގައި ޢިިމާރާތްތަކުގައިވާ ޖަލުތަކާއި 6.12.4.10  ޝަ

 .ބަދަލުކުރުން އެލައިޓެއް އަނދާފައިވާނަމަ ލައިޓެއް ބަލާ އެކަމެއް އަައުމުން

 .ޗެކްކުރުން ބަލާ ތެޔޮހުރިތޯ ސްޓޯރޭޖްގައި އޮއިލް 6.12.4.11



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  495 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 .ފޮނުވުން ނޯޓު ފޮނުވަންޖެހޭ އެދި ތެލަށް 6.12.4.12

 .ސާފުކުރުން ފޮހެ ޖަނަރޭޓަރުތައް އެއްދުވަހު ދުވަހުން ދެ 6.12.4.13

 .ދޮވުން ޖަނަރޭޓަރ އެއްފަހަރު މަހަކު 6.12.4.14

 .ތެޔޮނެގުން ޓޭކަށް ތެޔޮފޮނުވާ ޖަނަރޭޓަރަށް އެއްދުވަހު ފަސްދުވަހުން 6.12.4.15

 .ބެލުން ކިހާވަރަކަށްތޯ ހުރި ސްޓޯރކުރެވިފައި ފެން ރަށުގައި 6.12.4.16

 .ދިއްލުން ދިއްލުންތަކެއް ހުރިހާ މުޅިރަށުގެ ގައި 18:00 6.12.4.17

  

 ފެން ޕްލާންޓް ހިންގުން 6.13
 

 :ފެންޕްލާންޓް ހިންގުމުގެކުރިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 6.13.1
 

 .ބެލުން އައިސްފައިވޭތޯ ކަރަންޓް ޕްލާންޓަށް 6.13.1.1

 .އޮންކުރުން ސްވިޗް މެއިން 6.13.1.2

 ބަލައި ރަގަޅަށްތޯ ހުރީ ވޭލްތައް އަދި. ޗެކްކުރުން ފިޒިކަލީ ޕްލާންޓްގެ 6.13.1.3

 .ޗެކްކުރުން

 .ޗެކްކުރުން ބަލާ ޓޭންކްތައް ވޯޓަރ ސީ 6.13.1.4

 .ޗެކްކުރުން ބަލައި މޯޓަރުތައް ޕްލާންޓްގެ 6.13.1.5

 .ކުރުން ބެކްވޮޝް ފިލްޓަރ ސޭންޑް ކުރިން ހިންގުމުގެ 6.13.1.6
 

 

 :ފެންޕްލާންޓް ހިންގާފައި ހުންނައިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 6.13.2
 

 .އެއްވެސް ދިމާލަކުން ލީކްވޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން 6.13.2.1

 .ބަލައިޗެކްކުރުން ކޮލިޓީ ފެނުގެ 6.13.2.2

 .ބަލައިޗެކްކުރުން ޕްރެޝަރ 6.13.2.3

 .ބަލައިޗެކްކުރުން އުފައްދާވަރު ފެން 6.13.2.4

 .ބަލައިޗެކްކުރުން އުޅޭތޯ މައްސަލައެއް މޯޓަރެއްގައި އެއްވެސް ފެންޕްލާންޓްގެ 6.13.2.5

 .ޗެކްކުރުން ބަލައި ފޮނުވަދޭތޯ ސްޓޯރޭޖްއަށް ފެންއަޅާ އުފައްދާފެން ޕްލާންޓުން 6.13.2.6
  

 :ހިންގާފައިވާ ފެންޕްލާންޓަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލްކުރާނެ ގޮތް 6.13.3
 

 .އެންގުން އިސްވެރިއަކަށް ހުރި ހަވާލުވެ ޕްލާންޓާއި 6.13.3.1

 .ޗެކްކުރުން މައްސަލަބަލައި ދިމާވެފައިވާ 6.13.3.2

 .ސާފުކޮށްދިނުން ތަފޞީލް އެމައްސަލައިގެ ވެރިއަކަށް ޙަަވާލްވެހުރި 6.13.3.3

  .ޢަަމަލްކުރުން އަންގާގޮތަށް ވެރިމީހާ 6.13.3.4



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  496 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 :ޕްލާންޓް ގޭގެ ޑިއުޓީކުރާ މީހާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 6.13.4
 

 .ސާފުކުރުން ތަންތަން ލީކްވެފައިހުރި ޕްލާންޓުން 6.13.4.1

 .)އެއްފަހަރު ދުވާލަކު( ސާފުކުރުން ފޮޅާ ޕްލާންޓްހައުސް 6.13.4.2

 .)ފަހަރު 01 ގަޑިއިރަކު( ނެގުން ރީޑިންގ ގަޑިއަށް ގަޑިން 6.13.4.3

 .ސާފުކުރުން ދޮވެ އެއްމަހު މަހުން 03 ޓޭންކް ސީވޯޓަރ 6.13.4.4

 .ބަދަލުކުރުން ފިލްޓަރތައް ކާޓްރިޖް އެއްފަހަރު މަހަކު 6.13.4.5

 .ސާފުކުރުން އެއްފަހަރު މަހުން 06 ލައިން ވޯޓަރ ސީ 6.13.4.6

 .ކިޔައިދިނުން މައްސަލައެއް ހުރިހާ ބަދަލުވާއިރު ޑިއުޓީ 6.13.4.7

 .ކުރުން މެއިންޓެނަންސް އެއްފަހަރު މަހުން 6 6.13.4.8

 މާބޮޑަށް ކޮލިޓީ އަދި، ޗެކްކުރުން މެމްބްރެއިންތައް ދައްވާނަމަ ކޮލިޓީ ފެނުގެ 6.13.4.9

 .ބަދަލުކުރުން މެމްބްރެއިންތައް ދަށްވާނަމަ

  

 މަސައްކަތްތައް ކުރުންކަރަންޓާއި ގުޅޭ އެންމެހާ  6.14
  

މިސަރވިސްގެ އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަން  6.14.1

ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެކަމަށް ދާއިމީ  ،ޙައްލުކުރުމަށް ވަގުތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއެކު

  .އެވެޙައްލެއްގެނެސް އެކަން ރަނގަޅު ކުރަންވާނެ

 ،ޢިމާރާތެއްގައި ކަރަންޓާއި ގުޅޭ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯއާއިއެއްވެސް  6.14.2

އަދި ކުރިމަގުގައި   .އެވެއެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރަންވާނެ، އަދި ގެއްލުން ލިބެމުންދޭތޯ ބަލައި

އެފަދަ ގެއްލުންތަކުން ސަަލާމަތްވެވޭގޮތަށް  އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް 

         .އެވެމަސައްކަތްކުރަންވާނެ

ންގެ މަސައްކަތްތައް ވަޔަރި) ކުރެވޭވަރުގެ(މިސަރވިސްގެ އެންމެހާ ތަންތަނުގައި ކުރަންޖެހޭ  6.14.3

 .  އެވެކުރަންވާނެ

  

  

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

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  497 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

  ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޕްރޮސީޖަރ
 

  ޞަދުމަޤް

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންވާ އޫމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސް

ގޮތްތައް  ނެކުރުމާއި، އެގޮތުން ހޯދާ ފައިސާ ބިނާކުރަނިވި ގޮތަށް ޚަރަދުކުރެވޭތައްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްމަށްފައިސާ ހޯދު

   .ޚަރަދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުންއެގޮތުގެ މަތިން ރާވާ، 

 

  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑު

  :ޔުނިޓަކީ 05މި . ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ 05މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުން   

  .ޓްރޭޓިވް ޔުނިޓްއެޑްމިނިސް -1

 .ބަޖެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް -2

 .ސްޓޮކް އެންޑް ސަޕްލައި ޔުނިޓް -3

 .އެކައުންޓްސް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް -4

 .ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް -5

  
 

  ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓް  .1
 

ހިންގުމަށް ދުވަހުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިދާރީ    

މިގޮތުން މިޔުނިޓުން ކުރެވޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  .ކުރުމެވެތައް ދުވަހަށް ކުރަން ޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތް

މަހުންމަހަށް މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުން ހުރި އެކި އެކި ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް 

ންތައް ޔުކިޔެއަންނަ ލިޑިޕާޓްމަންޓަށް  ،ފޮނުވުމާއިފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް އެ ތަކަށް ޚްތާރީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ

ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރުމަށްފަހު އިދާރީ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސް އެންޓްރީ  ،ބަލައިގަނެ

 މުވައްޒަފަކަށްންތައް އެމަސައްކަތަކާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ޔުކިޔެލި ންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި އެހެނިހެންޔުކިލިޔެ

ންތައް ޔުކިޑިޕާރޓްމަންޓުން ޑިސްޕެޗްކުރަންޖެހޭ ލިޔެ، ންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއިޔުކިޔެލިޔުނިޓްގެ  ،ވާލުކުރުމާއިޙަަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  498 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

 ،ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި ތައްސީ ޚިދުމަތްހަމަޖައްސައި ދޭންޖެހޭ އަސާމުވައްޒަފުންނަށް އިދާރީގޮތުން  ،ޑިސްޕެޗްކުރުމާއި

އަހަރީ ރިޕޯރޓް ލިޔެ  ،މިއްޔާ ލިޔުމާއިިއުދުވަހުން ދުވަހަށް ޔަ ،ހޯދުމާއި މުދަލާއި ތަކެތި ވާބޭނުންޑިޕާރޓްމަންޓަށް 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި މުވައްޒަފުންގެ ޑިއުޓީ ވަކި ޝެޑިއުލެއްގެ މަތިން  ގައިއަދި ނުރަސްމީ ގަޑިތަކު. ތައްޔާރުކުރުމެވެ

މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓުން އޮޕަރޭޝަންތަކަށް  ޞައްޚާމިސަރވިސް އިން ހިންގާ  މާއި،ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓު

ތަކާ ކުރެވޭ މާ ގުޅޭގޮތުން އެކިފަރާތްޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިދާރީހިންގުއަދި މީގެ އިތުރުން . ކެވެތެވެސް މިޔުނިޓުގެ މަސައްކަ

މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ

  .އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް މި ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ

 ޖެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްބަ  .2
  

 

 ޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ލިބުންބަޖެއެންޓްރީން  ބިލްތައް ހުށަހަޅާއެކިއެކި ފަރާތްތަކުން  2.1

 
އެންޓްރީ  ތައްބިލްތައް ބަޖެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ލިބޭ ދުވަހު ބިލް ހުށަހަޅާއެކިއެކި ފަރާތްތަކުން 

 މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުން ކަމަށްވާތީ އްރިކޯރޑެފުރިހަމަ ބޭނުމަކީ ބިލްތަކުގެ  މީގެ. ކުރަންވާނެ އެވެ
 .އެވެއެންޓްރީން އެނގެން ހުންނަންވާނެތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތައް 

 ؛ބިލް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 2.1.1
 ؛ލާތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރުޙަފައިސާ ދެއްކުމުގެ މަރު  2.1.2
ފާހަގަ ވާގޮތަށް،  އަދި އެއްބިލަކަށް އެއްބިލެއް ތަކުރާރުކޮށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެކަން  2.1.3

 .ކުރުންތަކުރާރުކޮށް ފައިސާ ނުދެއްކޭގޮތަށް އަބަދުވެސް ބިލްތަކުގެ ރެކޯޑްސް އަޕްޑޭޓް
  .ތާރީޚް ކިފައިސާ ދެއް 2.1.4

  

 :ބިލްތަކަށް ގޮތް ނިންމުން  2.2

 
ހުރިހާ ބިލެއް ދާނީ  ކުރުމުންހުށަހެޅޭ ބިލްތައް ޕޮލިސް އެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ 

ބިލްތައް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރާނީ ޔުނިޓްގެ ހެޑްގެ . ޔުނިޓްގެ ހެޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށެވެ
  .ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ

  
 :ރިކޯރޑް ބެލެހެއްޓުން ހުންމަހަށްބިލްތައް ޗެކް ކުރުމާއި މަ 2.3

 
އެބިލްތަކަކީ ޞައްޙަ  ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފުން، ބިލްތަކާޙަވާލު ކުރުމުން،  ޔުނިޓްގެ ހެޑް ބިލްތައް

ޯ ގައިވާ އަގަށްތޯއާއި، ބިލްގައި )ޕީ އ(ޕާރޗޭސް އޯރޑަރ ބިލްތަކެއްތޯ ބެލުމަށް، ބިލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 
ބަލާ ބިލްތައް  އާއި، ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯފައިވަނީ ޕީ އޯގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެތިތޯމަނާހި
އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ދުތަކާ ޢިޤަވަލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޢްދަގެ ތެރެއިން ޗެކްކުރާ ބިލްތަކު. ކްކުރަންވާނެ އެވެޗެ

ވައުޗަރ ތައްޔާރު . އެވެ ނެރަންވާވައުޗަރ ތައްޔާރު ކުޕޭމަންޓް ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  499 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

އާއި، ހުއްދަދެއްވާ ވައުޗަރ، އަދި ރިކްއެސްޓް ނޯޓާއި،  ޕީ އޯއެޓޭޗް ކުރަންޖެހޭ  ކުރަންވާނީ ބިލާއި
 ޗެކްކުރާ ބިލްތަކުގެ. އެވެ ހުރިހާ ސަޕޯރޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްތައް އެޓޭޗް ކުރުމަށްފަހުގަކޯޓޭޝަންތައް ފަދަ 
 ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެޢްދަނުވަތަ ރިހަމަ ނުކޮށް ތައް ފުނުވަތަ ޑޮކިއުމަންޓްް ،ތައް ހުންނަތެރެއިން މައްސަލަ

އަނބުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް  ކުރިއެޚަރަދެއް  އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކާ ،ހުންނަ ބިލްތައްޤަވާޢިދުތަކާ ޚިލާފަށް 
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ސްރިކޯރޑް މަހުންމަހަށްއަދި މީގެ އިތުރުން . ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

  .އެވެއެ ޚަރަދުތަކުގެ ރެކޯޑްސް ބަލަހައްޓަންވާނެ ންވަރަކުން ބިލްތައް ހުށަހެޅޭ މި ޚަރަދުތަކުގެ އެވާތިރީގައި 
  

 ކުއްޔަށް ކުރާ ޚަރަދުތައްޢިމާރާތްތަކުގެ  2.3.1
 ފޯން ބިލްތައް 2.3.2
 ފެން ބިލްތައް 2.3.3
 ކަރަންޓް ބިލްތައް 2.3.4
 ކޮއްތު ބިލްތައް 2.3.5
ލިބެމުންދާ  ތަކުގެ ޚަރަދުތަކާއި،ބޮޑެތި މަސައްކަތް ކުރާއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  2.3.6

  ޚަރަދުތައްތަކާގުޅޭ ޚިދުމަތް
  

 :ވައުޗަރ ތައްޔާރު ކުރެވޭ ބިލްތައް ޗެކް ކުރުން 2.4
 

 ތައްޔާރުކުރާފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި  ،ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ބިލްތައް ތަކާ ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފުންބިލް
  ކުރުމުގައި،ޗެކް ވައުޗަރތައް  ޔުނިޓްގެ ހެޑް. ޔުނިޓްގެ ހެޑް ޗެކްކުރަންވާނެ އެވެ ތައްޕޭމަންޓް ވައުޗަރ

އެޓޭޗް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް  ކާބިލްތަ ،ތޯ އާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްޢިޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ޤަވަ
ވައުޗަރގައި ފައިސާ ދެއްކެނީ  ،ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް ކޯޑް ރަނގަޅުތޯ އާއި ،އެޓޭޗްކޮށްފައިވޭތޯ އާއި

 މި ކަންތައްތައް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު، އަދި. ނެ އެވެތޯ ބަލާ ޗެކްކުރަންވާލު ފަރާތައްޞްދައްކަންޖެހޭ އަ
ރުފިޔާ އަށް  10,000.00 އަދި،ކުރެވޭ ޚަރަދަކީ،. ރަންވާނެ އެވެވައުޗަރގައި ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދީ ސޮއި ކު

ޓީ ދެވަނަ ސޮއި ޑެޕިއުޔުނިޓްގެ ހެޑްކުރާ ސޮއިގެ އިތުރުން ވުރެ ބޮޑު ޚަރަދެއްނަމަ ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދީ 
  .އެވެންވާނެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ކުރަ

 

 ފޮނުވުންވައުޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  2.5

ވައުޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ރުމުންޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް ވައުޗަރ ގައި ސޮއިކުު
  :މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީވައުޗަރ ފޮނުވާއިރު ބަލަންޖެހޭ . ންވާނެ އެވެޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަ

   .ތޯފަރާތުގެ ނަމުގައި ޞްލުހަދަންޖެހޭ އަ ހަދާފައިވަނީ ވައުޗަރވައުޗަރ  2.5.1

 .ކުންތޯހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަވައުޗަރގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސޮއިކުރުމަށް  2.5.2

 .އޮތްތޯބަޖެޓް ބާކީ އަދި އެކައުންޓް ބާކީކޮށްފައި  2.5.3

  .އޮތްތޯވައުޗަރއާއި އެކު ފޮނުވަންޖެހޭ ކަވަރިންގ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި   2.5.4
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  500 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

 :އެކައުންޓް ބާކީ ކުރުމާއި ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރުން 2.6

 ވައުޗަރގައިވާ ޚަރަދުގެ ފައިސާ މިސަރވިސް ގެ އެކައުންޓް ނަމްބަރވައުޗަރތައް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން      
ގައި ފައިސާ ބާކީ ހުންނަވަރު އަބަދުވެސް އެކައުންޓް ކުރުމުންށް ބާކީ މިގޮތަ. އެވެރަންވާނެން ބާކީ ކުއި 1923

  . އެނގޭނެއެވެ
 

  :ބަޖެޓުން ބާކީ ކުރުމާއި ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރުން 2.7

 ،ގެ އައިޓަމް ކޯޑުތަކުން 1923ވައުޗަރތައް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން މިސަރވިސް ގެ އެކައުންޓް ނަންބަރ 
 ކުރުމުންމިގޮތަށް ބާކީ . ނެއެވެރަންވާކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ބާކީކޮށް ވައުޗަރ އާގުޅޭ ކަވަރިންގ ފޯމް ތައްޔާރުކު
އަދި ނިމޭމަހުގެ ބަޖެޓް ބާކީ ރިޕޯޓް . އަބަދުވެސް ކޮންމެ އައިޓަމެއްގައި ފައިސާ ބާކީ ހުންނަވަރު އެނގޭނެއެވެ

ސް އެންޑް ވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންދު 5ފެށޭމަހުގެ ބަންދުނޫން ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކޮށް 
މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ ދެފަރާތުގެ ހިސާބުތައް . އެވެވަންވާނެ އޮފީހަށް ފޮނު ގެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އި،ޓްރެޜަރީއާ

  .އެއްގޮތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ

  
 :އެންގުންއެފަރާތްތަކަށް މާ ކުރެވުނުކަން ޖައެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ  2.8

ފައިސާ ޖަމާކުރެވުނުކަން ، ކޮށްފިނަމަފައިސާއެއް ޖަމާމިސަރވިސްއިން އެހެން ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަށް 
މީގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ނުވަތަ ރަށްރަށުގައި ތިބޭ . އެފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެ އެވެ

  .އެވެސް ސްޓޭޝަންތައް ހިމެނެންނަ ޕޮލިފަރާތްތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހު
  

 :ފައިލް ކުރުން  2.9

ނަމްބަރ  ،އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްވައުޗރތައް 
  .އެވެބަލަހައްޓަންވާނެފައިލްކޮށް ވައުޗަރތައް ތަރުތީބުން 

  
  

  ޕެޓީކޭސް 2.10

އިން ކުއްލިގޮތަކަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ސަރވިސް މި 2.10.1

އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ޚަރަދު  ގައި ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގޮތުގައި  ގެޝްޕެޓީކޭ

ން ސަރވިސްއިން އެމެޖެންސީ ކޮށް ކުރަމި އަދި  .ކުރުމަށްޓަކއި ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ

 ގައިއެހެން ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ޕެޓީކޭސް ހުސްވެފައިވާ ވަގުތެއް .ކުރުމަށެވެޖެހޭ ޚަރަދުތައް 

 .އިން ކުރެވިދާނެ އެވެމި ފައިސާ ތައްޚަރަދުބައެއް އެޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކުދިކުދި 

މިފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅޭ ކުދިކުދި އަދި 

  .ވެށެލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމައެމައުންޓްގެ ބި

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  501 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

އިން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން މި ޚަރަދަކީ، ފައިނޭންސް މިފައިސާ 2.10.2

 ގެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޔުނިޓެއްގެ ހެޑްގެ ރިކްއެސްޓަކަށް އެކައުންޓިންގ ސަރވިސަސް ޔުނިޓްެ

ހުއްދަ ދެއްވައިގެން ހެޑް، ހެޑް އޮފް ފައިނޭންސް  ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް ފައިނޭންސް 

ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުތަކާ ޢްކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްތޯއާއި، ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދަ

" ޕެޓީ ކޭޝް ބާކީކުރާ" ފައިސާ ޙަވާލުކުރަން ވާނީ  .އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަންވާނެ އެވެ

އުނިކޮށް ޕެޓީ ކޭޝް ޙަވާލުކުރާ އެ ފައިސާ ފޮތުން " ތިޖޫރީ ބާކީ ކުރާ "  ފޮތުންނާއި

ފުރިހަމަ ނަމާއި، އެޑްރެސް، ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ  ގެ ތަފްޞީލް ލިޔެ،ފައިސާ ،ފޮތުގައި 

ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު ފިންގަރ . އެވެރު ލިޔެ އެމީހެއްގެ ސޮއިކުރުވާފައައިޑީކާޑް ނަންބަ

 .ޕްރިންޓް ޖައްސަންވާނެ އެވެ

 ބިލްތަކަށް ލުކުރާޙަވާ ޕެޓީކޭޝް ރިއެންބަސް ކުރުމަށްޓަކައި، ޕޭޓީ ކޭޝް ފައިސާ 2.10.3

ޔުނިޓްގެ ހެޑްލައްވާ އެ  ،ޕެޓީކޭސް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އެކަމާޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކު

 ކުުރުމުން ޗެކުއަދި، ޔުނިޓްގެ ހެޑް ރިޕޯޓް  .ރިޕޯޓް ޗެކްކުރުވަންވާނެ އެވެ

ކުރުމަށް ފަހު ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި ޕޭމަންޓް ޙުލާޞްމައްސަލައެއްވާނަމަ އެމައްސަލައެއް އި

ޔުނިޓްގެ . ވެސް ޗެކްކުރުވަންވާނެއެވެވައުޗަރ ޔުނިޓްގެ ހެޑްލައްވާ އެ ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށް 

ވާނެ ސޮއިކުރުވަންވާ ފަރާތްތަކުގެ އްހުއްދަދެވައުޗރ ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ވައުޗަރގައި  ހެޑް

 .އެވެ

ގައިވާ ފައިސާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ  ރާޓަކައި ތައްޔާރުކުޝް ރިއެންބަސް ކުރުމަށްފެޓީކޭ 2.10.4

  .ފޮނުވަންވާނެ އެވެވައުޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ހޯދުމަށް 

އޭ އިން ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް ޗެކް . އެމް. ކުރައްވާ، އެމްޗެކްވައުޗަރ  އެ މިނިސްޓްރީން 

ފައިސާ  އިން އެ ޗެކަށްއޭ .އެމް.އެމް ގެވުމުން ޗެކާ ޙަވާލުވެ،އެން ތައްޔާރުކުރައްވާ

ފައިސާގެ ޢަދަދު ފޮތަށް "  ބާކީ ޕެޓީކޭސް " އަދި " ތިޖޫރީބާކީ"  ނަގައިގެން ގެނެސް

 .އަރުވާ ދެ ފޮތް އަޕްޑޭޓް ކުރަންވާނެ އެވެ

ޚް ތާރީ ބިލުތޯ، ބިލުގެ ނަންބަރާއިޞްްލު އެބިލަކީ އަ ،އިރުކުރާޗެކް ރިޕޯޓެއްގެ ބިލްޕެޓީކޭޝް  2.10.5

 އަދި ބިލުގައިވާ ކޮށްފައި އޮތްތޯ،ސޮއި ޑުޖަހާބިލުގައި ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ތައްގަނ އޮތްތޯ،

ި ބޮޑު ޚަރަދެއް ،އާއ ތަކެތީތޯ ލިބިފައިވާހުއްދަ ތަކެއްޗަކީ ޕެޓީކޭޝްގެ ފައިސާއިން ގަތުމަށް 

" ޔުނިޓް" ގައިވާބިލުއަދި  ،ތޯއްެޚަރަދެ ފައިވާއެ ޚަރަދަކީ ހުއްދަލިބިގެން ކޮށްފައިވާނަމަ ށްކޮ

ބިލުގެ  ގިނަވެ ނުވަތަ މަދުވެފައި ހުރިތޯ، އާއި އްދަދެޢަމީގެ އެއްވެސް " ޖުމްލަ" "ރޭޓް"

ދަދާ ޢަބިލުގެ ޓޯޓަލްކޮލަމް މުޅިޖުމްލަ މުން  ޖުމްލަ ދިމާވޭތޯ، ޔުނިޓް ގުނަ ކުރު އި،ރޭޓާ

 ،ކުރަންއްކީ: މިސާލަކަ (ލެއް އޮތްތޯ، ޞީފއެކަށީގެންވާ ތަ ބިލުގެ ނުފުށުގައިމާވޭތޯ، ދި

ލުގެ ތިރީގައި ޞީއަދި ތަފް)  ކޮންއެއްޗެއްކަން ،ކާކުކަން ،ކޮންއިރަކު ،ކޮންބޭނުމަކު

އެ  މުވައްޒަފަކާއި، އެޚަރަދެއްކުރި ޑިޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ސެކްޝަނެއް ނުވަތަ ސްޓޭޝަނެއްގެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  502 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

 އިއެންމެއިސް ވެރިޔެއްގެ ނަމާ ސްޓޭޝަނެއްގެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނުވަތަ ސެކްޝަނެއްގެ ނުވަތަ 

 .ބަލަންވާނެ އެވެ މަޤާމާއި ސޮއި އޮތްތޯ

 އާއި،ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވަނީ ރަގަޅު ބިލްތައްތޯޕެޓީކޭޝް ރިޕޯޓެއް ބިލްތަކާ އަޅާކިޔާއިރު،  2.10.6

ޓްގައި ހިމަނާފައި ރިޕޯ އާއި،ތޯ ޚްތާރީ ނަންބަރާއިރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައި ވަނީ ބިލްގައިވާ ބިލް 

އާއި ވާލާދީފައި ވަނީ ރަނގަޅު ކޯޑުންތޯ ޙަބިލަށް  އާއި،ޖުމްލަތޯ ވަނީ ބިލުގައިވާ ޔުނިޓާއި، 

 އި،ދަދާޢަަރިޕޯޓްގެ ޖުމްލަ  އާއި،ލް ދިމާވޭތޯ ޞީީލާއި ބިލުގައިވާ ތަފްޞީރިޕޯޓް ގައިވާ ތަފް

 .ބަލަންވާނެ އެވެވޭތޯ ދަދު ދިމާޢަބިލްތަކުގެ ޖުމްލަ 

 

  ންޑް ސަޕްލައި ޔުނިޓްސްޓޮކް އެ  .3
 

ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ސިސްޓަމުން އަންނަ ހުރިހާ ރިކުއެސްޓް ތަކެއް ސަޕްލައި ޔުނިޓަށް  3.1

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނައެންޑޯޒ ޓްތައްރާނީ އެ ރިކުއެސކުފޯރވާރޑް 

 ،ކުރުމަށްވްްއޯ އެޕްރޫ ޕީ ތައްޔާރުކުރާޑިޕާރޓްމަންޓަށް ސިސްޓަމުން އަންނަ ރިކުއެސްޓްތަކަށް  3.2

ފޯރވާރޑް ރިކްއެސްޓް ދެވަނަ ފަހަރަށް ސަޕްލައި ޔުނިޓުން ރިކުއެސްޓް އެންޑޯޒްކުރާ ފަރާތަށް 

  .އެވެކުރަންވާނެ 

 އޯގެ ފޯރވާރޑް ކުރުމުން ޕީޕީ އޯ   ސަޕްލައި ޔުނިޓަށްއެންޑޯޒްކުރާ ފަރާތުން އެޕްރޫވް ކުރުމަށްފަހު  3.3

ވެރިއެއްގެ  ދިންމުދާ ނެގުމަށް ހުއްދަ، ޗެކްކުރިފަރާތާއި ، ތައްޔާރުކުރި ފަރާތާއި އޯ ޕީ ނަގާޕްރިންޓް 

. ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެސްޓޭޝަންތަކާއި / ސެކްޝަން / ޕީ އޯ ޑިޕާރޓްމަންޓް    ކުރުވުމަށްފަހު  ސޮއި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތައްގަނޑު ޖަހާ މުދަލަށް އެދިފައިވާ  ޕީ އޯގައިޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން 

،  ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ސެކްޝަނަކުން އެއާއި ޙަވާލުވުމަށް އަންނަ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން

 .ކުރުވަންވާނެ އެވެސޮއި ، ނަމްބަރުލިޔެ.ސ

ންޓްގެ ވެރިޔާ ހުއްދަ ދެއްވާގައި ޑިޕާރޓްމަ ސޮއިކުރާނީވެރިޔާ  ންޖެހޭއޯގައި ސޮއިކުރަ.ޕީ 3.4

 . ސޮއިކުރުމުންނެވެ

ނަކަށް ކަމާއި  ސެކްޝަކޮންނުވަތަ  ޓަކަށްޑިޕާރޓްމަންކޮން ވެނީ ހުއްދަދެއްވާގައި ތަކެތި ހޯއްދައިދެ 3.5

އޯ .ޕީކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮޅީގައި އަދި ހުއްދަދެއްވާގައި . އެވެއެސްޓް ފޯރމް ނަމްބަރ ހިމަނަންވާނެ ކްރި

 .ކުރުވަންވާނެ އެވެސޮއި ، ލިޔެނަމްބަރ ، ތާރީޚް.ސ، ގެ ނަންމުވައްޒަފުއާއި ހަވާލުވި 

އޯ .ޕީއާއި ހަވާލުވުމަށް އަންނަ މުވައްޒަފަކާއި ޕީ އޯ  ނުން ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ސެކްޝަ 3.6

 ލިޔެކިއުންތަކުގެ ކޮޕީ ނެގުމަށްފަހުގަކުރިއެހެން އޯގެ ކޮޕީ އަކާއި އެކަމަށް ފުރިހަމަ .ހަވާލުކުރާނީ ޕީ

 .އެވެ

  .ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ ފައިލްކޮށް ތަރުތީބުން ގެނަމްބަރ އޯ.ޕީ ޔުންތައްއެލިޔެކި 3.7



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  503 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

ސްޓޭޝަންތަކަށް / ސެކްޝަން / ކޮންމެ އަހަރަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް  3.8

ދަޔާއިއެކު ފިހާރަތަކުން ކެތި ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމުގެ ތަ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެސްޓޮކްކޮށް އެތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު  ނެގުމަށްފަހު

ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯރޑުގައި ފައިސާ ހުރިތޯ ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ނެގުމުގެ ކުރިން އެކަމަށްމުދާ 3.9

 .އެވެ ސާފުކުރަންވާނެ ޔުނިޓުންބަޖެޓް މެނޭޖްމަންޓް 

ފަރާތެއްގެ  03ސެކްޝަންތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ރިކުއެސްޓް ތަކާއި އެކު ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ  އަދި 3.10

 .ބަލަންވާނެ އެވެކޯރޓޭޝަން އޮތްތޯ 

ނަށް ކޯރޓޭޝަކޯރޓޭޝަން އޮތްނަމަ އެކޯރޓޭޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ  03 3.11

 .ޕީ އޯ ހަދަންވާނެއެވެ

 ނެރަންވާވާލުކުލިޔުމުން ޙަަބަޖެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓާއި  ޕީ އޯ ޕެކޭޖް ހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެޕެކޭޖްތައް 3.12

 .އެވެ

އޯ އަށް މުދާނެގުމުން އެނެގި މުދަލަށް ބިލްކުރާނީ .ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ސެކްޝަނަކުން ޕީ 3.13

 .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށެވެ

ނެގުމަށްފަހު ސަޕްލައި  ވާލުކުރާ ޑޮކިއުމަންޓްގެ ކޮޕީ އެއްޙަފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި މެއިން ބަޖެޓާއި  3.14

އޯއަށް ދެވިފައިވާ .އިތުރުން  ޕީމީގެ . ވާނެ އެވެެފައިލް ކުރަންއޯ ނަމްބަރުގެ ތަރުތީބުން .ޕީޔުނިޓްގައި 

  .އެވެ އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދަންވާނެ ސިސްޓަމަށްއެކު ޞީލާތަފް، ނަމްބަރ 

ޓޮކް ސިސްޓަމުން ރިކުއެސްޓް ކުރާ ސް ކަށް ބޭނުންވެގެންސްޓޭޝަންތަ/ ސެކްޝަން / ޑިޕާރޓްމަންޓް  3.15

  .ދޫކުރަންވާނެއެވެ އެތަންތަނަށް ތަކެތި ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއި އެކު 

 .ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެލިޔެކިޔުމުން ރާ ތަކެތީގެ ހިސާބު ޤަވާޢިދުން ސްޓޮކުން ދުކު 3.16

ގެ ސާމާނު ތަކަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމުރާއްޖެތެރޭގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިހުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 3.17

 . އެވެ ންވާނެއެސްޓޭޝަންތަކަށް ފޮނުވާދޭ

 ކަށް ކުރާ ޚަރަދު އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާމުދާތަ ނަގާދެވޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަަކަށް / ސެކްޝަން  3.18

އަދި  .އެވެވާނެ ބަޖެޓުން ނަގައިދެވޭވަރު އުނިކުރަން އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާބާކީކުރާއިރު  ންކޯރޑު

 ބަލަންލު ޞީވަރު އަދި ކޯރޑަކުން ނެގިފައިވާ މުދަލުގެ ތަފްމިންބާކީހުރި  އިޑުގަކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ކޯ

 .ބެލޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެ އެވެއެމައުލޫމާތު  ބޭނުންވިއަސް 

ޓް ސެކްޝަންތަކުން ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ރިކުއެސް/ ސްޓޭޝަން / ޑިޕާރޓްމަންޓް  3.19

 ތަކެއްޗަށް އެދިފައިވާ އެތަކެތި ނަގާފިހާރަތަކަށްގޮސް  ށްފަހުޕީ އޯ ހެދުމަ ތަކެއްޗަށް ހުންނަތަކުގައ

 .ންވާނެ އެވެސެކްޝަނަކަށް ޙަވާލުކުރަ/ ސްޓޭޝަން / ޑިޕާރޓްމަންޓް 
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  : އިންވެންޓްރީ އަދި ޗާޕް މަސައްކަތް 3.1
 

  )މާލެ( އިންވެންޓްރީ ހަދާ ހަވާލުކުރުން  3.1.1

ސެކްޝަންގެ  / ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ޑިޕާޓްމަންޓްހަރުމުދަލުގެ  3.1.1.1

އިންޗާޖާއި ބައްދަލުކޮށް އިންވެންޓްރީ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު 

 2ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން މަދުވެގެން  މުވައްޒަފާކާއެކުއިންޗާޖު ކަނޑައަޅާ 

ދަލުގެ ސެކްޝަންތަކަށް ގޮސް ހަރުމު/ މުވައްޒަފުން ޑިޕާޓްމަންޓް 

 .މަަޢުލޫމާތުނެގުން

މަޢުލޫމާތު ނަގާއިރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި ހުއްނަ މުދާ ވަކިކޮށް  3.1.1.2

ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  ނުވަތަ ލުމަށްއެތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަމަށް

 . ވާލުކުރުންޙަސެކްޝަންއަށް / ވަކިކޮށް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށްފަހު އެތަކެތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އިންވެންޓްރީއަށް ބޭނުންވާ  3.1.1.3

ގަވަޢިދާއި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ .އެއްހެދުން

ށް ކަައައިޓަމައެހިމެނޭ ކޯޑަކަށް އެއައިޓަމެއް ވައްދާ މެއް އެއްގޮތަށް އެ އައިޓަ

 . އައިޓަމަކަށް ދިނުންއެކަޑައާޅާފައިވާ ކޯޑެއް 

ދާއިރު އާމަރީއަށް ބޭނުންވާ އައިޓަމްތަކާއި ފުރާދުއްވާ އިންވެންޓްރީ ހަދަމުން 3.1.1.4

ތަކެތި ހިމަނާނީ އެތަކެއްޗާއި އެ. އެވެއޭގައި ނުހިމެނޭނެ އުޅަދުފަހަރު 

ސެކްޝަންތަކުގެ /ހަވާލުވެގެން އެތަކެތި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ޑިޕާޓްމަންޓް

 . އެވެ އިންވެންޓުރީގަ

މަށްފަހު އިންވެންޓްރީ ހެދުމަށް އިންވެންޓްރީ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރު 3.1.1.5

ވަނަ ފަހަރަށް  2ކަޑައަޅާފައިވާ ފޯމުގައި މަޢުލޫމާތު ޓައިޕުކުރުމަށްފަހު 

ސެކްޝަނަށް ގޮސް ރީޗެކުކޮށް ކޯޑް ނަމްބަރުތައް ތައްޔާރު / ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ސެކްޝަންއިން އިންވެންޓްރީ ހެދުމަށް / ކުރުމަށްފަހު ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ރުގައި އެ ކޯޑުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުދަލުގައި ޟިއްގެ ހާކަނޑައަޅާފައިވާ މީހެ

 .ތައްކުރުން

 2ކޮޕީ ނެގުމަށްފަހު  2މިމަސައްކަތް ނިމުމުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ  3.1.1.6

ވާލުކުރާ މީހަކާއި ޙަަ ީއިންވެންޓްރ  ޓުންކޮޕީގައި ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަން

ރުގައި ސޮއިކޮށް ވާލުވާމީހާގެ ހާޟިޙަސެކްޝަން އިން / ޑިޕާރޓްމަންޓް 

 ކޮޕީ ސޮފްޓް   01އާއި ކޮޕީ ހާޑް  1ސެކްޝަންއަށް / ޑިޕާރޓްމަންޓް 

 . ވާލުކުރުންޙަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  505 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

ސެކްޝަންއަށް އަލަށްލިބޭ / ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ޑިޕާރޓްމަންޓް  މި ކޮޕީ 3.1.1.7

/ ހަރުމުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު އިންވެންޓްރީއަށް އަރުވާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ނީލަން 

/ ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ވަނަ ކޮޕީ ފައިނޭންސް  2އަދި  .އެވެދޭންވާނެ ސެކްޝަންއަށް އޮޅުންފިލުވައި 

  .ކުރަންވާނެ އެވެޑިޕާރޓްމަންޓް ގައި ފައިލް 

 

އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންވެންޓްރީ ހަދާ ޙަވާލުކުރުމުގައި  ް:ނޯޓ

 ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން .ތޮޅުތަކުގައި ތަފާތެއްނެތެވެއަމާލެއާއި 

އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކުރވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ގޮސް އިންވެންޓްރީ ނަގާ 

  .ޙަވާލުކުރާކުރުމެވެ

  ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް/ ބައުވެ ހަލާކުވާތަކެތި ނީލަމަށްލުން  3.2

  

  މާލޭގައި 3.2.1

ވަރަށް ބާވެ ޝެކްޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ހަރުމުދާ ބޭނުންނުކުރެވޭ / ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ ބޭނުންވެގެން ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް   ހަލާކުވުމުން އެތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށް

ފަައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބުމުން އެއިރަކު ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި  ނޯޓްފޮނުވާ ޝެކްޝަނަކުން 

އެތަކެތީގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އިންވެންޓްރީން  ހުއްދައާއެކުހުންނަ އެންމެ އިސް ވެރިއެއްގެ 

  . ކުރަންވާނެ އެވެގޮސް އެތަކެތި ޗެކް ދެ މުވައްޒަފަކުކޮންމެވެސް 

ނީލަންކިޔުމަށްޓަކައި ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު އެތަކެތި ނީލަމަށް 

ފޯރމްފުރުމަށްފަހު ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ  ލުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާ ފޯރމާއި ނީލަމަށް ތަކެތި ބަލައިގަންނަ

ޝަން ސެންޓަރާއި ޙަވާލުކުރުމުގެކުރިން ސީ އޮކް.ސީ.ޓީ.އްގެ ސޮއިކުރުވާ އެތަކެތި އެމްއެެއިސްވެރ

ޕްލޭނިންގ  ށް ހުރިތޯ ބަލާ ޗެކްކުރުމަށް ފަހުމުދާ ހަމައަ/ ފޯރމްގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ތަކެތި 

 .ވާލުކުރުންޙަޝެކްޝަނާއި  އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓުގެ މެއިންޓަނަންސް

  

  އަތޮޅުތަކުގައި  3.2.2

 ނުވަތައަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ނީލަމަށް 

ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވުމުން ނޯޓަކުން ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު 

ލޫމާތު ތަކާއެކު ޢުއެމަ ކޮށްމަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ސާފުއެތަކެތީގެ އެއަތޮޅެއްގައި ހުންނަ އިންޗާޖަކާ ގުޅާ 

ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި އެއިރަކު ހުންނަވާ ވެރިއެއްގެ އަރިހަށް ނޯޓް ގެންގޮސް ހުއްދަހޯދުމަށްފަހު 

ނައްތާލުމަށް  ށް ސިޓީއަކުން އެތަކެތި ނީލަމަށްލުމަށް ނުވަތަލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަޢުއެތަކެތީގެ މަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  506 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

އެއަތޮޅެއްގައި ހުންނަ އަތޮޅު އޮފީސް ނުވަތަ ރަށު ނީލަންކިޔަންޖެހޭ ތަކެތި  .އަންގަންވާނެ އެވެ

ލާން ކޮށް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްފަހު، ލިބުނު ފައިސާއާއެކު ޢުުއޮފީސް މެދުވެރިކޮށް އި

އިނޭންސް ށް ފަނިލަމުގައި ވިއްކާލެވުނު ތަކެއްޗާއި ނައްތާލެވުނު ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ވީ އެންމެ އަވަހަކަ

  .ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ
 

 ގާގޮތްނޗާޕްގެ މަސައްކަތް ހި  3.3

   

ލިޔެކިޔުމުގެ ނަމޫނާ ނޯޓަކާއެކު  ޝެކްޝަންތަކަށް ޗާޕް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ / ޑިޕާރޓްމަންޓް  3.3.1

 ގައި އެތަކެތި ޗާޕްކުރުމުގ ހުއްދަދީ ޓަށް ފޮނުވުމުން ނޯޓްފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަން

ޗާޕްކުރުމަށް ބޭނުންވާ  އެއަށްފަހު. ސޮއިކުރަންވާނެ އެވެޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިޔަކު 

 .ފޮނުވަންވާނެ އެވެހާޑްކޮޕީއަކާއެކު ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އޭގެ  ހަދާތަކެތީގެ ލޭއައުޓް 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  މަށްކޯޓޭޝަންގައިވާ އަގަށް އެތަކެތި ޗާޕްކުރު ލިބުމުންކޯޓޭޝަން  3.3.2

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް " ހުއްދަލިބުމުން. އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެ އެވެ

 ވެރިއެއްގެ ސޮއި ކުރުވާ ޗާޕްކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ،ފޯރމްފުރާ ޕީއޯ  "ހުއްދަދެއްވާ

  .ވާލުކުރާނީއެވެޙަަޕީއޯ ސޮފްޓްކޮޕީ އަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތާއި،

 

  ސް ޔުނިޓްއެކައުންޓިންގ ސަރވިސަ .4
  

ސް ޔުނިޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މިސަރވިސްގެ ބަޖެޓް ސައެކައުންޓިންގ ސަރވި

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ  އެކައުންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މި ސަރވިސް އިން އެކައުންޓްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން

ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުން ކުރާ  ،ކޯސްތަކާއި ،ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި

ސާޖަންޓުން މަތީ ރޭންކްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި ލޯނު އުޞޫލުން ސައިކަލް  ،ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ ޓިކެޓް ނެގުމާއ

ސްޓޭޝަންތަކަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ،މާލެ ރުމާއި،މަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުލޯންފައިސާ ހަމަޖެއްސު ،ނަގައިދިނުމާއި

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނަގައި ދޫކުރާ ނަގުދު  ،ބެލެހެއްޓުމާއި ގެ ފައިސާއާބެހޭގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތައްޕެޓީކޭޝ

 .ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ތައް ކުރުމެވެ

    : އަދި ހަމައެއާއި އެކު

ޕޮލިސް މެޑިކަލްގެ ފަރާތުން އަންނަ މެޑިކަލް ފޯމްތައް ޗެކްކޮށް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން  4.1

ފައިނޭންސް ވެލްފެއަރ ބޯޑުން   މާއި،ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި ފުރިހަމަކޮށް ވެލްފެއާރ ބޯޑަށް ފޮނުވު

އެހީގެ  ގޮތެއްގެ މަތިން،ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ  އައުމުންއަނބުރާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް މެޑިކަލް ފޯމްތައް 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  507 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

ބޭރުގައި ރާއްޖޭން އަދި  މާއި،ފައިސާ އާއި ޓިކެޓް ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރު

އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ބޭސްފަރުވާ ކުރާފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ އެތަންތާނގައި ތިބޭ 

 . އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން ންޖެހޭފޮނުވުމަށް ކުރައެފަރާތް ތަކަށް 

މި ސަރވިސްގެ ސްޕޮންސަރގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޯސްތަކުގައި ދާ މުވައްޒަފުންނާއި ރަސްމީ  4.2

ދަތުރު ތަކުގައި ދާ މުވައްޒަފުންނާއި  ރާއްޖެއިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ އާއި ބެހޭ 

 އެންމެހާ ކަންތައްތަށް ކުރުން 

މުދާ ނެގުމުގައި  މުން ނަގަން ބޭނުންވާސްކީކްރެޑިޓް ސްގެ މުވައްޒަފުން އެސްޓީއޯ މިސަރވި 4.3

  .ތައް ކުރުންތްކުރަންޖެހޭ މަސައްކައިދާރީގޮތުން 

ތަކުގެ ސާޖަންޓުން ފެށިގެން މަތީ މުވައްޒަފުންނަށް ލޯން އުސޫލުން ދޫކުރެވޭ ސައިކަލް 4.4

  .އް ކުރުންއެންމެހާ ކަންތައްތަކުރަންޖެހޭ  ފައިސާއާބެހޭގޮތުން 

، 2325ނަމްބަރ .ކ/އ(އްގެ ކައުންޓެއެހެން ހުރިހާ އެމިސަރވިސްގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓް ފިޔަވާ  4.5

ންތައް ހަދައި މަހުން މަހަށް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ޝައެންމެހާ ޓްރާންސެކް) ގ251ެ ،801،209،1889

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ  އަށާއި،ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  ރިޕޯޓް ތައް

 .އޮފީހަށް ފޮނުވުން

އެއްގޮތަށް ބަލައިގަނެ  ޤަވާޢިދާސަރވިސް އަށް ލިބޭ އެންމެހާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  މި 4.6

ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ރިޕޯޓްތައް 

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް  އަށާއި،ރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓް

 .ފޮނުވުން

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ނަގަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭ  4.7

ރަންޖެހޭ އެންމެހާ ފުރިހަމަކޮށް ތައްޔާރު ކުގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ންމެހާ ލިޔެކިއުންތަށް އާބެހޭ އެފައިސާ

 .ރިޕޯޓް ތައްތައްޔާރުކުރުން

ދައުލަތުގެ  ،ފީ ބަލައިގަނެ ޖުރާނާގެހިފެހެއްޓޭ ލައިސަންސްގެ  ތަކާއި،ޕޮލިސް ޓޯޔާޑަށް ގެނެވޭ ވެހިކަލް  4.8

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓް  ތަށްއެއްގޮ ޤަވާޢިދާމާލިއްޔަތުގެ 

  . ފައިސާ ޙަވާލުކުރުންއެ ންޑް ރެވެނިއު އަށް ލައޮފް އިން

  

 ގޮތް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ނުމުގެދިމެޑިކަލް އެހީ ހަމަޖައްސައި  4.1

  

އެއްވެސް   ލިބުމުން، ޕޮލިސް މެޑިކަލް އިން މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވާ މެޑިކަލް ފޯމްތައް 4.1.1
އެހީއެއް އެފަރާތަށް ދެވިފައިވޭތޯ،   ގެބޭސްފަރުވާ އިންސަރވިސް  މިއިރެއްގައި 

ފޯމާއި ލް ހިމެނޭ ސްލިޕެއް މެޑިކަލް ޞީދެވިފައިވާނަމަ ދެވިފައިވާ އެހީގެ ފުރިހަމަ ތަފް
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ޔާއި،އެސްލިޕްގައި މައުލުމާތް ޗެކުކުރިފަރާތުގެ ސޮ .ރަންވާނެ އެވެއެޓޭޗްކު

ތެރޭގައި މެޑިކަލް ފޯމް ގަޑިއިރުގެ 6ގެ މެޑިކަލްފޯމް ލިބޭތާ ގިނަވެ ކޮށް،އިސްވެރިއެއްގެ ސޮއި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  508 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

ޢާންމު އުޞޫލަކީ . އެވެ ނެފޮނުވަންވާ) ވެލްފެއާރ ބޯޑަށް (ހިއުމަންރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް 
 ކަމަށްވުމާއެކު، ދުވަހުބޯޑް ބާއްވަނީ ހަފުތާއަކު ދެމިއީކަމަށް ވީނަމަވެސް ވެލްފެއަރ 

މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބޭ ޑިއިރު ކުރިން ގަ 1ފެށުމުގެ ބޯޑްގެ ބައްދަލުވުން  ބާއްވާދުވަހުބޯޑް
ކުރުމަށް ފޯމް ފުރިހަމަ ޗެކްކޮށްވަގުތުން ވަގުތަށް  ތަކުގެ މަޢުލޫމާތުމެޑިކަލް ފޯމް

 .ފޮނުވަންވާނެ އެވެވެލްފެއާރ ބޯޑަށް  ފަހު،ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން
އޭގައި އެ  ލިބޭއިރު ޓަށްޑިޕާރޓްމަނ މިފޯރމްތައް އަނބުރާ  ނިމިގެންވެލްފެއަރ ބޯރޑުން  4.1.2

އަދި ޓިކެޓް  ޢަދަދު،ފައިސާގެ  ޢަދަދާއި،ހަމަޖެހިފައިވާ ޓިކެޓްގެ ދިނުމަށް މުވައްޒަފަކަށް 
ނިންމާފައިވާ ގޮތް  ބޯޑުން. ލިޔެވިފައި އޮންނާނެއެވެ ޖައްސަންވީ ކޮން ގައުމަކަށްކަންހަމަ

އެހީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  ގުޅާ،ތަކަށް އެހީލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ކުރުމާއެކު،އެންޓަރ  ސިސްޓަމަށް
މީގެތެރޭގައި އެހީ (. އެވެ ނެދޭންވާއަދި ކަން ކުރަންވީގޮތް ކިޔާ އެފަރާތަށް އަންގާ

އައިޓްނަރީ  ހެދުމަށްކުރަންވީ ކަންތަކާއި،ރިޒަވޭޝަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންޤައުމަކަށް ކަމާއި،
 ހުންގެކޮންބައެއްގެނަމުގައިތޯ ބަލާ އެމީ ނީޓިކެޓްނަގަން ބޭނުންވަ ،އާއި

އަމިއްލަ އަށް ރިޒަވޭޝަން ނަހައްދާ ތައގެންނަންވީ ގަޑިއަކާއި ތަނެއް، އަދި ޕާސްޕޯރޓް
ވެލްފެއަރބޯރޑުން  ދިނުމާއި،ރިޒަވޭޝަން ހައްދައިބޭނުންވާ ދުވަހަކަށް މުވައްޒަފުން 

 ށް ޓިކެޓާއިއެކު ޙަވާލުކުރާނެކަމާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް އެފައިސާ އެފަރާތަ ސާފައިވާހަމަޖައް
އް ރަނގަޅަށް މުވައްޒަފަކަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަމާގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތެ

 .)ކިޔާދޭންވާނެ އެވެ
 

  ޓިކެޓް ހަމަޖެއްސުން  4.2

އެދި ފޮނުވާ ދަތުރު ނޯޓް ލިބުމުން  ސާދިނުމަށްސެކްޝަންތަކުން ވައިގެ މަގުން ދަތުރުހަމަޖައް

ނޯޓް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓް މަންޓަށް އެކަމާބެހޭކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދާނީ 

. ވެގޮތެއްގެ މަތިންނެހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަންގާފައިވާނޯޓްގައި މަށް ރުމަލުކުކުރުމާއެކު، ޢަދައްކާ އެންޑޯޒް 

އަދި . ޔާރުކުރެވޭނެއެވެސަރވިސް އެޕްރޫވަލް ތައްފޯމާއި، އެގޮތުން ޓިކެޓް ނެގުމަށް ޓަކައި ސަރވިސް އޯރޑަރ 

  .ވި ޑިޕަރޓްމަންޓްއަކާއި ފޯމް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެފޮނުއެއަރ ލައިންއިން ޓިކެޓް ނެގުމަށްޓަކައި އެނޯޓް
 

  ޓިކެޓް ނެގުން 4.2.1
 

ޓިކެޓް ނެގުމަށްޓަކައި ސަރވިސް އޯޑަރ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް އެއަރލައިނަށް  4.2.1.1
ސަރވިސް އޯޑަރ ފޯމް އަދި ސާރވިސް އެޕްރޫވަލް (. ފޮނުވޭނެއެވެ

ތައްޔާރުކުރުމަށް ޓަކައި ދަތުރުކުރާ ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި ޕާސްޕޯޓްނަމްބަރު 
ފޮނުވާ ހިމެނުމަށްފަހު ޓިކެޓް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި އެއަރލައިނަށް 

ރ ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ހަދާފައިވާ ސަރވިސް އޯޑަ ޖެހުމަށްނަމްބަރު  ލިޔުމުގައި
ނަމްބަރު . ކުރަންވާނެ އެވެނަމްބަރު ނަކަލް ގައިފޯމް ނަމްބަރު ނަކަލްކުރާ ޝީޓު

ސަރވިސް އޯޑަރ ފޯމް ނަމްބަރު، ، ޚްނަކަލް ކުރުމުގައި އެދުވަހުގެ ތާރ
ލް، ޞީނަމްބަރު ނަކަލްކުރާ ފަރާތުގެ ނަން، ދަތުރުކުރާ ރޫޓް، ދަތުރުގެ ތަފް



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  509 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

ފޯމް ނަމްބަރު އަދި ސަރވިސް ހިދުމަތަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ނޯޓް ނުވަތަ 
ސަރވިސް . އޯޑަރ ފޯމް ފޮނުވާ އެއަރ ލައިންގެ ނަން ހިމެނިފައި ހުންނާނެއެވެ

ކުލައްވާ މީހަ ހުރިއޯޑަރ ފޯމްގައި އެވަގުތު ސޮއިކުރުމާއި ހަވާލުވެ
ސަރވިސް އޯޑަރ ފޯމް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފަހު . ވެރުވަންވާނެ އެސޮއިކު

އެފަރާތަށް . އެވެވެމަށް ޙަވާލުކުރެދަތުރުކުރާ ފަރާތާއި ޓިކެޓްނެގު
ޙަވާލުވެވެންނެތްނަމަ ނުވަތަ ޓިކެޓްނަގަން ދެވެންނެތްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ އާއި 
. ސަރވިސް އޯޑަރ ފޯމާއިއެކު އެއަރލައިނަށް ގޮސް ޓިކެޓް ނަގައިދެވޭނެއެވެ

ނޯޓް ގެ ޓިކެޓް ނެގުމަށްޓަކައި މީހުންރާއްޖެތެރޭގެ އެކިއެކި އަތޮޅުތަކުން އަންނަ 
ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފެކްސްއާ ފޮނުވާ ސްޓޭޝަނަކަށް ފޯމް ފެކްސް ކޮށް 

ނުވަތަ ޓިކެޓް  ރސަރވިސް އެޕްރޫވަލް ގައި ސަރވިސް އޯޑަ. ނެގޭނެއެވެ
ސަރވިސް ނަމްބަރު، ، ހަވާލުކުރުމާއި އެކު ޙަވާލުވިފަރާތުގެ ނަމާއި ރޭންކް

 .ވޭނެއެވެރުސެކްޝަން، ތާރީޙް އަދި ސޮއި ކު
ސަރވިސް އޯރޑަރ ފޯމް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ އަދި އައިޓްނަރީ  4.2.1.2

. ލިބުމުން އެހީހަމަޖެހުނުކަމުގެ ލިޔުން އެއާއި އެޓޭޗްކޮށް ޕެކޭޖް ހަމަކުރެވޭނެއެވެ
ސަރވިސް އޯޑަރ ފޯމް ގައި ދަތުރުކުރާ ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި ޕާސްޕޯރޓް 

ދަތުރު ކުރާ ރޫޓް ޓިކެޓްގެއަގާއި  ،ނަމްބަރު، ފުރާތާރީޙް، އެނބުރި އަންނަތާރީޙް
ރިޒަވޭޝަން ނަމްބަރު އަދި ސަރވިސް އޯޑަރ ފޯމް ނަމްބަރު ނަކަލްކޮށް އެ 

ސަރވިސް . ހިމެނިފައިހުންނާނެވެ ޚްނަމްބަރާއި ފޯމް ތައްޔާރުކުރާ ތާރީ
މުގައިވެސް ދަތުރުކުރާ ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި ދަތުރުކުރާ ރުއެޕްރޫވަލް ތައްޔާރުކު

ދުމަތަށް އެދިފައިވާ ޚިސަރވިސް އޯޑަރ ނަމްބަރު، ، ގެ އަގުރޫޓް އަދި ޓިކެޓް
އަދި އެ ޑިޕަރޓްމަންޓް ހިމެނިފައި ، ފަރާތުގެ ނޯޓް ނުވަތަ ފޯރމް ނަމްބަރު

ސަރވިސް އެޕްރޫވަލް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު . ހުންނާނެއެވެ
މާއި ފަރާތުގެ ނަދިން ތައްޔާރުކުރިފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި، ޗެކްކުރި އަދި ހުއްދަ

 . ސޮއި ހިމެނިފައި ހުންނާނެއެވެ
 
 

 އެހީގެ ފައިސާ ޙަވާލްކުރުން   4.3
 

އެހީއަށް އެދިފައިވާ ވެލްފެއަރ ބޯޑުންގޮތް ނިންމާފައިވާ،  ،މުގައިރުުވައުޗަރ ތައްޔާރުކު 4.3.1
އަދި  ޚްގައި އެދުވަހުގެ ތާރީއެކު ވައުޗަރއެޓޭޗްކޮށް ވައުޗާރފަރާތުގެ  މެޑިކަލް ރިޕޯޓާއި

އަށް މީހާ ގައިވާ ށް ފަހު ވެލްފެއަރ ބޯރޑްގެ ފޯމްޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓްނަމްބަރު ލިޔުމަ
އަދި ، ހިމަނާޓިކެޓް ލިބުނުކަމަށް ލިޔެ ފައިސާގެ ޢަދަދު އާއި މާފައިވާ ފައިސާންބޯޑުން ނި

 .ރަންވާނެ އެވެވައުޗަރު ނަމްބަރު ނަކަލްކުރުމަށް ޓަކައި އެހީގެ ޝީޓަށް އެންޓަރކު
މިޝީޓްގައި މަޤާމް، ސަރވިސް ނަމްބަރު، ނަން، ޑިޕަރޓްމަންޓް، ބަލިމީހާގެ ނަން، 

 އަދި،. ހިމެނިފައިހުންނާނެއެވެ ޚްއެހީ ދެވުނު ތާރ، ދަދުޢަަޓިކެޓްގެ ، ޤައުމު ދަތުރުކުރާ
ވެރިއެއްގެ  މުވައްޒަފުގެ ސޮޔާއި، ހުއްދަދޭ ލިޔުނު މުވައްޒަފުގެ ސޮޔާއި،ޗެކްކުރި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  510 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

އެހީގެ  ޙަވާލުކުރާއިރު  .ރާނީ އެވެފައިސާ ނެގުމަށް ވައުޗަރ ހަވާލުކު ސޮއިކުރުމަށްފަހު،
އަދި ފިންގަރޕްރިންޓް  ޚްތާރީ، ސޮއި، ނަން އެ ފަރާތުގެ ޙަވާލުވިކަމަށްފައިސާ  ތުންވެރިފަރާ

ޙަވާލުކުރާނަމަ އެހީ ނޫން އެހެންފަރާތަކާއި  ތްއެހީގެ ވެރިފަރާ. ޖައްސަންވާނެ އެވެ
އަދި ބަދަލުގައި އަންނަފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑްގެ . ނުންވާނެއެވެވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ބޭ

 .ކުރަންވާނެ އެވެޕޮޓޯކޮޕީއެއް ނަގައި ޕެކޭޖްގައި އެޓޭޗް 
ކޭސްތަކުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެ ހުއްދައިގެދަށުން ސްރީލަންކާގެ  ޞައްޚާބައެއް  4.3.2

ޓިކެޓް  ހަމަޖައްސައިދެވޭ ފަރާތްތަކަށްއް މެދުވެރިކޮށް ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައް ޏެކުންފުން
ނެކަމާއި ބޭސްފަރުވާ ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ އެފަރާތްތައް ،ނަގައިދިނުމަށް ފަހު ފުރުމުގެ ކުރިން

އާއި ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ކަންތަށް އަދި އެހީގެ ދަށުން އެހީތެރިއަކު ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ 
ފުރާވަގުތާއި  ،ހަމަޖައްސައިދިނުމާއިއެހީތެރިޔާއަށްވެސް ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް 

އެ ފްލައިޓްނަމްބަރު ހިމަނާފައި ފޯރމެއްތައްޔާރުކޮށް ނަމްބަރު ނަކަލްކުރުމަށް ފަހު 
ވެސް މީހުންގެ ކަންތައްސިންގަޕޯއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދ. އެވެވެ ފޮނކުންފުންޏަށް 

  .އެވެ ހަމަމިފަދައިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ
 

  ފެރީސީޒަން ޓިކެޓް ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލި 4.4

އައުމުން، މުސާރަދިނުމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް  ފެރީ ސީޒަން ޓިކެޓް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށްއެދި ނޯޓް
ރުމަށް ފޮނުވައިގެން އެ ނޯޓްގައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ފެރީ އެލަވަންސް ލިބެމުންދާ އެއްވެސް މީހަކުހުރިތޯ ޗެކްކު

ޒަން ޓިކެޓް ހެދުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ފަހު، އެލަވަންސް ލިބެމުންނުދާ މީހުންނަށް ސީ
ހުއްދަ ލިބުމުން . އަރިހަށްގެންގޮސް އެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަހޯދަންވާނެ އެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވެރިއެއްގެ

   .ރަސްމީ ނޯޓަކުން އެމް ޓީ ޓީ ސީ ސީ ގައި ދަންނަވާނީ އެވެ ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި،ފެރީސީޒަންޓިކެޓް 
 

  ބިލްތައް ޗެކް ކުރުމާއި ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރުން 4.5
  

އެބިލްތައް ބަލާ ޗެކް  މުވައްޒަފުން ޙަވާލުވާޙަވާލު ކުރުމުން،  ޔުނިޓްގެ ހެޑް ބިލްތައް 4.5.1
ޗެކް ކުރާއިރު ބަލާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ބިލް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޕީ . ކުރަންވާނެ އެވެ

ބިލްގައި ހިމެނިފައި ވަނީ ޕީ އޯ ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ގަށްތޯ އާއިއޯ ގައި ވާ އަ
ތޯ ބަލާ ޗެކްކުރަންވާނެ ސަރުކާރުގެ ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށްޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ  އާއި،ތަކެތިތޯ

ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ވައުޗަރ  ޗެކްކުރުމަށް ފަހު ޤާވާޢިދުން ހުރި . އެވެ
އެޓޭޗް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ބިލާއި ކުރަންވާނީތައްޔާރު ވައުޗަރ . އެވެކުރަންވާނެ ތައްޔާރު 

ބިލްގައި އެޓޭޗްކުރާ . ސަޕޯރޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް އެޓޭޗް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ
ސަޕޯރޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތަކަކީ ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ޕީ އޯ، ހުއްދަ ދެއްވާ ވައުޗަރ، 

ތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ މިބިލް. ކްއިސްޓް ނޯޓް އަދި ކޯޓޭޝަންތަކެވެރި
އެޚަރަދެއް އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކާ ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުންނަ ބިލްތައް 

 .އަނބުރާ ފޮނުވަންވާނެ އެވެކޮށްފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް 
މިގޮތުން . ވެވައުޗަރ ޗެކް ކުރާނީ ޔުނިޓްގެ ހެޑް އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރާ 4.5.2

އެޓޭޗް  ބިލްތަކާއިޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދެއްތޯ އާއި ފައިސާ ދެއްކޭ 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  511 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް ކޯޑް  ،ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް އެޓޭޗްކޮށްފައިވޭތޯ އާއި
އްކެނީ ދައްކަންޖެހޭ ހެދިފައިވާ ވައުޗަރގައި ފައިސާ ދެ ދެއްކުމަށްއިސާ ފަ، ރަނގަޅުތޯ އާއި
ރީޗެކް ކުރިކަމަށް  މިކަންކަން ބެލުމަށްފަހު  .ތޯ ބަލަންވާނެ އެވެށްްއަސްލު ފަރާތަ

 .ސޮއިކުރަންވާނެ އެވެ
 

  އެކައުންޓްސް ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް 4.6

ންގ އެކައުންޓްތަކުގެ ޓިޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓް ފިޔަވައި ހުރިހާ ސަޕޯ 4.6.1

. ބެލެހެއްޓުމަކީ އެކައުންޓިން ސަރވިސަސް ޔުނިޓްގެ ޒިންމާއެކެވެއް އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަ

 .އެވެ 801 ،1889 ، 209،251، 2325ސަޕޯޓިންގ އެކައުންޓް ތަކަކީ ނަމްބަރ 

. އަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓެވެ 2325އެކައުންޓް ނަމްބަރ  4.6.2

ވޭ ފައިސާއަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅޭދާއިރާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެމި

 . އެވެ ކޯޑް ތަކަށްފެތޭ  ފައިސާ ގެސަރުކާރަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާތަކުން ލިބޭ 

ވަގުތީގޮތުން އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ގެނެވޭ ފައިސާ އަކީ  209އެކައުންޓް ނަމްބަރ  4.6.3

 . ބަހައްޓާ އެކައުންޓެވެ

އެހީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭންނާއި ރާއްޖޭންބޭރުން އެކިއެކި އަކީ  1889އެކައުންޓް ނަމްބަރ  4.6.4

 . ލިބޭ ފައިސާ ބަހައްޓާ އެކައުންޓެވެ

ބަހައްޓާ ޑޮލަރ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ގެނެވޭ އަކީ  801އެކައުންޓް ނަމްބަރ  4.6.5

 . އެކައުންޓެވެ

މިސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ . ވެއަކީ ލޯން އެކައުންޓެ 251އެކައުންޓް ނަމްބަރ  4.6.6

 ލޯނު އަދާކުރުމަށްޓަކާއަދި . ދޫކުރެވެނީ މިއެކައުންޓުންނެވެ ގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭފައިާލޯން

 . ދައްކާ ފައިސާ ޖަމާކުރެވެނީވެސް މިއެކައުންޓަށެވެ

ފައިސާ ފައިވާ ކޮށްތުމަށް ތައްޔާރުނީ ފައިސާ ބަލައިގަލިބޭފައިސާ ބަލައިގަންނާ 4.6.7

ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ކޮށްފައިފޮތް ތައްޔާރުރަސީދު. އިގެންފައިދޭ ރަސީދަކުންނެވެބަލަ

ފައިސާ  ނަ ރަސީދުގައިފައިސާ ބަލައިގަން. އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ ޤަވާޢިދާ

ގެ ސޮއިކޮށް ސަރވިސް މުވައްޒަފުގަތް ލައިފައިސާ ބަ ،ޑުޖަހައިނތައްގަ ބަލައިގަތްކަމަށް

ރަސީދުގެ ކޮޕީއެއް  މި ،ފަރާތަށް ދެއްކިއަދި ފައިސާ . އެވެ ޖަހަންވާނެ ރީޚްއި ތާނަމްބަރާ

އަރުވާ  ށްބަލައިގަނެވޭ ކޮންމެ ފައިސާ އެއްވެސް ތިޖޫރީބާކީ ކުރާ ފޮތަ. އެވެދޭންވާނެ 

ދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްގެ އަދި ސަރުކާރު. އެވެ ވާނެދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރަން

އާމްދަނީ ފޮތަށް އަރުވައި ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓް އެފައިސާއެއް ނަމަ ފައިސާ އެއް

  .ކުރަންވާނެ އެވެ

އޮފީހަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ އެއް އެޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް  4.6.8

ފައިސާ ސްލިޕް ފޮތުގައި ލިޔެ ތިޖޫރީ ބާކީ ކުރާ ފޮތުން  ޖަމާކުރެވޭ .ޖަމާކުރަންވާނެ އެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  512 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

ފައިސާއެއްނަމަ އާމްދަނީ ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފޯމް  ގެއާމްދަނީ .ފައިސާ އުނިކުރަންވާނެ އެވެއެ

 . އެމް އޭ އަށް ގެންގޮސް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާނީއެވެ.މްފައިސާއާއެކު އެފުރިހަމަކޮށް 

އެކައުންޓް ފިޔަވައި ކޮންމެ  2325ސަޕޯޓިންގ އެކައުންޓް ތަކުގެ ތެރެއިން  4.6.9

އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފަވާ  ހިނދެއްގައިފައިސާ ނަގަން ބޭނުން ވެއްޖެ އެކައުންޓަކުންވެސް 

މިގޮތުން ބިލަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފައިސާ  .ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންފައިސާ ނެގޭނެ އެވެ

ޗެކް  ހަދާ،ނަގަނީނަމަ ފައިސާ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ހަމަކޮށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ 

ޗެކް . އެވެ ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާނީތައްޔާރުކުރުމަށް މިނިސްޓް އޮ

 .ބިލުގެ ފައިސާލިބެންވާ ފަރާތާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރާނީ އެވެލިބުމުން 

ކޮންމެ ވަނަ ދުވަހުގެކުރިން  05ފެށޭ މީލާދީ މަހުގެ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުން   4.6.10

ލިއްޔަތުގެ މާގޮތުގެމައްޗަށް ދައުލަތުގެ  ގާފައިވާނން ހިޝަޓްރާންސެކްއެމަހުގެ  އެކައުންޓެއްގެ

ކޮށް އެކައުންޓްގެ ސްޓޭޓްމަންޓާއެކު  ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު މަތިންއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ޤަވާޢިދާ

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް  އަށާއި،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

 .ރިޕޯޓް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ
 

   ށް ބެލެހެއްޓުންފޮތްތަށް ތައްޔާރުކޮ 4.7

  :ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ފޮތްތަކަކީ  4.7.1

ލޮގުފޮތުގެ  ތައްޔާރުކުރާނީމިފޮތް . ްފޮތ 1923) ޕެޓީކޭޝް(އަތްމަތީ ފައިސާ  4.7.1.1

ގައި ނަމްބަރ އެއް ޞަފްޙާކޮންމެ ފޮތުގެ އަދި . ދެ ޞަފްޙާއަށްވާ ގޮތަށެވެ

ޚަރަދެއްގެ ބިލް  ކޮށްފައިވާ ކޭޝްގެ ފައިސާއިން ޕެޓީ. (ޖަހަންވާނެ އެވެ

ޑެޕިއުޓީ ހެޑް ލިޔުމަށްފަހު  ޞީލްތަފްޚަރަދުގެ ބިލްގެ ނުފުށުގައި  ލިބުމުން

ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތާއި  އަދި. އޮފް ފައިނޭންސްގެ ސޮއިކުރުވަންވާނެ އެވެ

ކޮލަމްގައި  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކުރުުވުމަށްސޮއި ޙަވާލުކުރާއިރުފައިސާ 

 ).ރުވަންވާނެ އެވެސޮއިކު

 .ވާގޮތަށެވެ އަށްޞަފްހާ ލޮގުފޮތުގެ ދެ ކުރާނީމިފޮތް ތައްޔާރު ، ބާކީ ތިޖޫރީ 4.7.1.2

ތިޖޫރީން ( .ޖަހަންވާނެ އެވެއެއްގައި ނަމްބަރ  ޞަފްޙާކޮންމެ ފޮތުގެ އަދި 

ފޮތުގައި ލިޔެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނަގާފައިސާ އާއި ލިބޭފައިސާ 

ން ފައިސާ ނެގޭނީ ޑެޕިއުޓީ ތިޖޫރީ .ވަންވާނެ އެވެއޮފް ފައިނޭސްގެ ސޮއި ކުރު

 ).ގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެހެޑް އޮފް ފައިނޭންސް ނުވަތަ ހެޑް އޮފް ފައިނޭންސް

 ތައްޔާރުކުރާނީ،ް ، މިފޮތް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ފައިސާ ޙަވާލު ކުރާ ފޮތ 4.7.1.3

ކޮންމެ ފޮތުގެ އަދި . އެއްޞަފްޙާއަށް ވާގޮތަށެވެމޮނީޓަރފޮތުގެ 

   .ޖަހަންވާނެ އެވެއެއްގައި ނަމްބަރ ޞަފްޙާ
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  513 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

  އިންޕައުންޑިން އާއި ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަން ފީ ބަލާގަތުން 4.8
 

މިކަމަކީ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހަތަރުފާރުގެ ބޭރުގައި އެހެންނަމަވެސް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ      

  .މަސައްކަތެކެވެބެލުމުގެ ދަށުން ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއަށްގެންދާ 

  

ޓޯ ޔާރޑް  އައުމާއެކުލޭޝަން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ޔަވެހިކަލެއް ޓޯ ކުރުމުން ނުވަތަ ވަ 4.8.1

މައްސަލައާގުޅޭ ފޯމެއް ފައިސާގެޢަދަދު އެނގޭގޮތަށް  މުވައްޒަފުންކައުންޓަރުގައި ތިބޭ 

ންނަ ފައިސާ ބަލައިގަ އެފަރާތުން .ތައްޔާރުކޮށްފާ އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެ

ފަައިސާ ، ފައިސާ ބަލައިގަނެ ޢަދަދަށްއެފޯމްގައިވާ  ފޯމް ޙަވާލުކުރުމާއެކުކައުންޓަރާއި 

 އަދި ސްލިޕްގެ.އެފަރާތަށް ދޭންވާނެ އެވެތައްޔާރުކޮށް ސްލިޕް  ޕެއްބަލައިގަތް ކަމުގެ ސްލި

ގައި ސްލިޕްގެ ކޮޕީއެއް ފައިނޭންސް ޑިޕަރޓްމަންޓްކޮޕީއެއް ޓޯޔާރޑާއި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، 

 .ކުރަންވާނެ އެވެފައިލް 

އަށް އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު  22:00ން  15:00ހޮނިހިރު ދުވަސްފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު   4.8.2

 ބަލައިގަނެއެދުވަހެއްގެ ފައިސާ  .ގަންނަންވާނެ އެވެއަށް ފައިސާބަލައި 22:00ން  10:00

ބަލާ  ދަދު ދިމާވޭތޯޢަދަދާއި، ލިބިފައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަނިމުމުން ސްލިޕް ތަކުގައި ވާ 

ފައިސާ ޓޯޔާޑް ގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެ  ،ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތަށް އެފައިސާ އެރުވުމަށްފަހު

 .ކުރަންވާނެ އެވެތިޖޫރީގައި ރައްކާ 

ޑިޕާޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް  ކަންތައްތަކަށް ރިޕޯޓެއްވާ ދުވަހު ސްލިޕްތަކުގައިޖެހިގެންއަންނަ  4.8.3

ރިޕޯޓް ޗެކްކުރުމަށްފަހު  އެ ތަނުން. ކުރަންވާނެ އެވެއިންލަންޑް ރެވެނިއުއަށް މެއިލް އޮފް 

ޢަދަދު ފައިސާ ގެނައުމަށް އެންގުމުން ތިޖޫރީއިން ފައިސާ ނަގައި، ނެގުނު ފައިސާގެ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއަށް   ތިޖޫރީބާކީ ފޮތުން އުނިކުރުމަށްފަހު

ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ތައްގަޑު  ޙަވާލުވެ އާފައިސާ އެތަނުން .ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

އުޅަނދުގެ (ރަސީދު ސްލިޕް ތަކާއި ޓޯޔާރޑް ގައި ހުރި ސްލިޕްތަށް ސޮއިކުރުމުން ޖަހައި 

ފައިނޭންސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގައި ) އެކު ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އާއި އެހެނިހެން ލިޔެކޔުންތަކާއި

 .ފައިލްކުރަންވާނެ އެވެ

 

  ްއޯ ކްރެޑިޓް ސްކީމ.ޓީ.އެސް 4.9

ސްކީމުން މުދާ އޯ ކްރެޑިޓް .ޓީ.އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުން އެސް 2ސަރުކާރު ވަޒީފާގައި  4.9.1

ލޫމާތުތައް މަޢު ހުރިހެޅުމުން އެފޯމްގައިފޯމް ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަނެގުމަށް ފުރާ

އެފޯރމްގެ  ގެ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުވެރިއެއް އޮންނަޗެކް ކޮށް އެފޯމްގައި ސަޮއިކުރުމަށް ހުއްދަ 

ކޮންމެ .ފޯމް އަނބުރާ ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ކޮށް،މައުލޫމާތު ފޮތުގައި ނޯޓް



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  514 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

އޯ އިން .ޓީ.ނެގި މުވައްޒަފުންގެ ބިލްތައް އެސްމުދާ ސްކީމުންމަހެއްގައިވެސް އެމަހެއްގައި 

އޯ އަށް .ޓީ.ތައް އަނބުރާ އެސްބިލް މައްސަލުހުންނަފޮނުވުމުން އެބިލްތައް ޗެކްކޮށް 

 .ކުރަންވާނެ އެވެފޮނުވުމަށްފަހު ބިލްތައް ސްކީމް ޝީޓަށް އެންޓަރ 

އަގަށްވާ ފައިސާ މުވައްޒަފުންގެ  މުދަލުގެނަގައިދެވޭ  ސްކީމުންއޯ ކްރެޑިޓް .އެސް،ޓީ 4.9.2

މުސާރައިން ކެނޑުމަށް އެމަހެއްގައި  ކޮށްތައްޔާރު ލިސްޓްކަނޑާމުސާރައިން  

ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން ހިއުމަން  15ކޮންމެ މަހެއްގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރު ކެނޑުމަށްޓަކާ 

ލިސްޓް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ   .ލިސްޓް ޙަވާލުކުރަންވާނެ އެވެރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް 

ސްކީމަށް މުސާރައިން ކަނޑާ  . މުސާރައިން ކަނޑާ މިންވަރު ތަކުރާރު ނުވާގޮތަށެވެ

އޯގެ އެކައުންޓަށް .ޓީ.ލިބުމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އޮންނަ އެސްޗެކް ފައިސާގެ 

އަދި ޕޭމަންޓް ޝީޓާއި، ސްކީމުން  .ކުރަންވާނެ އެވެޕޭމަންޓް ޝީޓް ތައްޔާރު ،ޗެކް ޖަމާކޮށް

އެކު ރަސްމީ ނޯޓަކާ ތައްވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ބިލމުދާ ނަގާފަހުން 

ފަސޭހައިން  އްލިޔެކިއުންތަ މެހާއެންމިކަމާގުޅޭ އަދި . ންވާނެ އެވެފޮނުވައޯ އަށް .ޓީ.އެސް

 .އެވެފައިލްކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެ ފެންނާނޭހެން
 

  ްސައިކަލް ނަގާދިނުނ އުޞޫލުންލޯން 4.10

  

 ނަގާދޭ އުޞޫލުންޕޮލިސް ސަރޖަންޓުން ފެށިގެން މަތީރޭންކް ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނު 

ލިޔެކިޔުންތަައް ދުވަހުން ދުވަހަށް  އެކަމާގުޅޭ އެންމެހާސައިކަލްތަކުގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުުކޮށް 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން  ނަގާދެވޭސައިކަލް  އުޞޫލުންލޯން އަދި، . ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެފައިލްކޮށް

ފައިސާ ކެނޑުމަށްޓަކައި ކޮންމެމަހަކު މުސާރައިން ކަނޑާ ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ހިއުމަން ރިސޯސް ލޯނުގެ

  .ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެކޮށް އަޕްޑޭޓްޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވައި ޝީޓް 

  

  ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް .5
 

  .ރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދޭ ތަކެތި ނުވަތަ ކުރެވޭމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް  5.1

  

ދުމަތަށް އެދޭ ސިޓީ ނޯޓް ލިބުމުން ސެކްޝަން އިންޗާޖް ބެލުމަށްފަހު ބަޖެޓް ޚިމުދާ ނުވަތަ  5.1.1

   .އެވެފޮނުވަންވާނެލިިބިފައިވާ ކަމެއްތޯ ބެލުމަށް މެއިން ބަޖެޓަށް 

ޚިދުމަތަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައި ނުވާނަމަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި  5.1.2

  .އެވެޖެހިފައި ނުވާކަން އަންގަންވާނެބަޖެޓްހަމަނުވަތަ ތަކެއްޗަށް އެެދުނު ޑިޕާރޓްމަންޓަށް 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  515 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

  ނަމަތަކެތިނުވަތަ  ޚިދުމަތެއްބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައިވާ އެދިފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެއްޗަކީ،  5.1.3

ކުރިއަށް އެކަމެއްސެކްޝަން އިންޗާޖް ފަހު މަޝްވަރާކުރުމަށްހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި 

އެކަމަކަށްއެދި އިޢުލާން ކުރަންޖެހޭނަމަ  އެ ޚިދުމަތަށް ނުވަތަ ތަކެއްޗަށް .ގެންދަންވާނެ އެވެ

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އެންޑޯރޒް  މަލުކުރަންވީގޮތެއްލިޔެނޯޓްގައި ޢަ/ ސިޓީ  ފޮނުުވާފައިވާ

  .ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެސެކްޝަން އިންޗާޖް  ކުރުމުން

ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ތަކެއްޗެއް ހޯދަންޖެހޭނީ  މަތީގެރ އިން ފެށިގެން 25,000.00  5.1.4

 . ކޮށްގެންނެވެއެކަމަކަށް އިޢުލާން

ޢާންމުގޮތެއްގައި  .ޝާއިޢުކުރަންވާނެ އެވެދުވަހު ނޫސްތަކުގައި ކުރާ އިޢުލާން މިގޮތުން  5.1.5

  .ވެދުވަސް ވަންދެނެ 2އިޢުލާން ޝާއިޢުކުރާނީ ދުވަހު ނޫސްތަކުގައި 

އަދި  ،ގަޑި ،ތާރީޚާއި ތަނަކާއި، ޙާޟިރުވާންވީ ލޫމާތު ސާފުކުރަންމަޢުލާންގައި އިޢު 5.1.6

ގަޑި  ތަނަކާއި،، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއިމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 

  .އޮންނަންވާނެ އެވެ

އިޢުލާނުގައި ދުވަހު ނޫސްތަކަށް އިޢުލާން ފޮނުވަންވާނީ، ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  5.1.7

ކޮޕީއެއް ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދުނު  އިޢުލާނުގެ، އަދި .ސޮއިކުރުމުންނެވެ

  .ފޮނުވަންވާނެ އެވެލޫމާތަށްޓައި މަޢުޑިޕާރޓްމަންޓަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގައި  ،މީހުންނަށް ޙާޟިރުވާއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން  5.1.8

ކަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރަށްދޭންޖެހޭ  ސާފުކޮށްދޭއިރުމައުލޫމާތު .  މައުލޫމާތު ދޭންވާނެ އެވެ

 މުވައްޒަފަކުދިނުމަށްޓައި ކަމާ ގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުން މައުލޫމާތުދެވޭ ފެންވަރުގެ  މަޢުލޫމާތު

 . އެވެހުންނަންވާނެ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް. ހަމައެކަނި ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ ދޭނީލޫމާތު މަޢު 5.1.9

ނގޭގޮތަށް އެފޯން ނަންބަރ    ނަމާއި، ތްތަކުގެފަރާ ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި

  .ސޮއިކުރުވަންވާނެ އެވެ ގެއެމީހުން ކޮށްނޯޓް

އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ . އަނގަބަހުންނާއި ލިއުމުންނެވެ ދޭނީމަޢުލޫމާތު  5.1.10

  .ދޭންވާނެ އެވެގޮތުގެ ލިއުމެއްވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކަށް 

 އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާއިޢުލާނުގައިވާގޮތުގެ މަތީން އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނާނީ،  5.1.11

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ . އެވެ ގަޑީގަ ކަނޑައެޅިފައިވާދުވަހުގެ 

އަންދާސީ  ގެންނަގަޑީގެ ފަހުން އަންދާސީ ހިސާބާއި، އިޢުލާނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

  .ނުގަނެވޭނެ އެވެބަލައެއް  ތައްހިސާބު

ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު  ކަނޑާނީއަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަންނަ  5.1.12

 ،އަގުތަކާއި އް ކެނޑުމަށްފަހު، އެހިސާބުތަކުގައިވާތައަންދާސީ ހިސާބުއަދި  .އެވެޙާޟިރުގަ 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  516 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

އަންދާސީ  އެ ޝީޓްގައި  ޝީޓެއްގައި ލިޔެ،ނގޭގޮތަށް އެމުއްދަތު އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތް 

  .ކުރުވަންވާނެ އެވެއިހިސާބުހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ސޮ

އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަކާ ގުޅޭ  ބަލައިގަތުމަށް ފަހުއަންދާސީ ހިސާބު  5.1.13

އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގައި . ފޮނުވަންވާނެ އެވެޑިޕާރޓްމަންޓަށް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް ސޮއިކޮށް އެދި ހެޑް އޮފް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށްތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުން 

ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުން . އެވެ ގެންދަންވާނެއަރިހަށް އޮފް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ 

 ގެކަރުދާހުގައި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުން ގެންދާއަރިހަށް ކަމިޝަނަރކަނޑައެޅޭނީ 

  .ކުރެއްވުމުންނެވެކޮމިޝަނަރ ސޮއި އެ ކަރުދާހުގައި  ލިޔުއްވާ،ނަންތައް 

 " ލިޔުމަކުންދަންނަވާ ށްްޓެންޑަރ ކޮމިޓީއަ" ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވުމަށް ކަނޑައެޅޭ ބޭފުޅުންނަށް  5.1.14

  .ކޮމިޓީ އަށް ދަންނަވަންވާނެ އެވެ

 .އެނގެން އޮންނަންވާނެ އެވެގަޑި  ޚް އަދިތާރީތަނަކާއި، މިލިޔުުމުގައި ކޮމިޓީ އޮންނާނެ  5.1.15

ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި . ބޭފުޅުންނެވެ 3ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނީ 

ގެ އަޞްލު، ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެތެރެއިން އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކަށް އިވެލުއޭޝަނ

  .ކޮޕީއެއް ދޭންވާނެ އެވެ އަދި އެހެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި ގޮތާއި، ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ ލިޔުމުގައި ނިންމެވި 5.1.16

 ޖަހާ،ބަޖެޓް އެޕްރޫވް ތައްގަނޑު  ން ބަޖެޓުން،މެއި ސޮއިކުރެއްވުމުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

  ކުރުމަށްފަހު، އެންމެފަހުގެ ނިންމުން ނިންމެވުމަށްޓަކާހެޑް އޮފް ފައިނޭންސް ސޮއ

  .ގެންދަންވާނެ އެވެކޮމިޝަނަރ އަރިހަށް  ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯރޓް،ޓެންޑަރ 

ސްވުމުގައި ޚިލާފުއުފެދޭ މާއްދާއެއް އެއްބަ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން 5.1.17

އޮތްނަމަ ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަން ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމަށްޓަކާ، މަސައްކަތް 

މީގެއިތުރުން، އަދި . ދޭންވާނެ އެވެހޮވުނު ފަރާތަށް ޑްރާފްޓް ކޮޕީއެއް ޙަވާލުކުރުމަށް 

އިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަނޑައެޅިފައިވާ ލީގަލް ޔުނިޓަކަށް ޑްރާފްޓްގެ ކޮޕީއެއް ފޮނުވަ

 .ކަމެއްއޮތްތޯ ބަލަންވާނެ އެވެ

އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް ފައިނޭންސް  ،އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު 5.1.18

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރެވޭ އަދި، . ފޮނުވަންވާނެ އެވެޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މެއިން ބަޖެޓަށް 

ބިލް ލިބުމުން އެމަސައްކަތް ނިންމާފައިވޭތޯ ޗެކްކޮށް ކަމާއި ބެހޭ  ތުގެމަސައްކަ

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މެއިން  ޑިޕާރޓްމަންޓުން ސޮއިކުރުމުން،

  .ބިލް ފޮނުވަންވާނެ އެވެބަޖެޓަށް 
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 ކުރިއަށްދާގޮތް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި /ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުން 5.2
 

ތަކެތީގެ ކޯޓޭޝަން ތިންފަރާތަކުން ނުވަތަ ހޯދަންޖެހޭ ރާއްޖެއިންބޭރުން ގެންނަންޖެހޭ  5.2.1

ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ކަމަށްވާނަމަ ހަމައެކަނި އެފަރާތުގެ މެނުފެކްޗަރއަކީ، . ހޯދަންވާނެ އެވެ

 .ހޯދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ އެވެކޯޓޭޝަން 

ހުށަހެޅުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ކޯޓޭޝަން ސަމަރީ  ހޯދޭއެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތުން  5.2.2

އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް . ކުރަންވާނެ އެވެތައްޔާރު  އްޝީޓެ

ވަތަ ނުލަފާހޯއްދެވުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  ގެޓެންޑަރ ކޮމިޓީ ތެއް ނިންމަވާނީ،ގޮ

 . އެވެސީދާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

ކޮށް ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެއްފަރާތެއް ނަމަ ޕަރޗޭސް އަޕްރޫވަލް ޝީޓް ތައްޔާރު 5.2.3

ޖެޓް އެޕްރޫވް އަރިހަށްގެންގޮސް ކަމިޝަނަރ ހުއްދަދެއްވުމުން، ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ބަ

އޯޑަރގައި ހެޑް އޮފް ، ކޮށްޕަރޗޭސް އޯޑަރ ތައްޔާރު އެއަށްފަހު،. ސޮއިކުރަންވާނެ އެވެ

 ގެ ޛަރީޢާއިންނުވަތަ ފެކްސްއިންޓަރނެޓްގެ ޛަރީޢާއިން  ޑިޕާޓްމަންޓް ސޮއިކުރުމުން،

 . ސަޕްލަޔަރަށް އޯޑަރ ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

  އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް ފޮނުވުމަށް،ފައިސާ ފޮނުވަންޖެހޭ ސަޕްލަޔަރަށް  5.2.4

ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައިމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 .އަކުން ދަންނަވަންވާނެ އެވެސިޓީސޮއިކުރައްވާފައިވާ 

 ޢަދަދާއި،ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ފޮނުވަން  ޚިދުމަތުގެ އަގަށްސިޓީގައި ތަކެތި ނުވަތަ ހޯދޭ އެ  5.2.5

 . އެނގެން އޮންނަންވާނެ އެވެތަފްޞީލް  ގެއެކައުންޓް ފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ

ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  5.2.6

. ސީ ހުޅުވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށެވެ.އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ލިބުމުން އެލް

އެކަމަށް އެދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް  ހުޅުވާނީ،ސީ.އެލް

 ސީގެ.ޑްވާންސް ފައިސާ ނުވަތަ އެލްއެ . ކޮށް ބޭންކަށް ފޯމްހުށަހަޅައިގެންނެވެފުރިހަމަ

  .ދޭފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެކޮޕީއެއް މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީގެ ޑެބިޓް ނޯޓަކުން އެއަށްފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި މަތީގައި އަދި  5.2.7

މުދާ  .ފޮނުވަންވާނެ އެވެނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބުނެވުނު ހުރިހާ ލިއުންތަކުގެ ކޮޕީ ފައި

ކަސްޓަމްސް އަށް ދައްކަންޖެހޭ މެއިން ބަޖެޓް މެދުވެރިކޮށް،  ،އައުމުންކަސްޓަމްސް އަށް 

  .މުދާ ނެރެންވާނެ އެވެފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު 

ޑެލިވަރީ ނޯޓްގައި  ،މުދާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ޓާއިތަކެއްޗަށް އެދުނު ޑިޕާރޓްމަން/ މުދާ  5.2.8

  .ކުރުވަންވާނެ އެވެތަކެތިަހަމައަށް ލިބުނަކަމަށް ސޮއި 
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  :ޢާންމު ގޮތެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަންޖެހޭ ތަކެތި 5.2.9

 ސަލާމަތީ އާލާތްތައް 5.2.9.1
 ޔުނީފޯރމްގެ އާލާތްތައް 5.2.9.2
ފޮރެންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބެނުންވާ ކެމިކަލްސް، މެޝިނަރީ ސްޕެއަރ  5.2.9.3

ރީ ،ޕާރޓްސް  ަ ނ ި ޝ ެ ި މ ދ ަ ި އ އ ާ ް އ ސ ް ޓ ް ނ ަ ްމ ޕ ި އ ް ކ ި  އ
ޢާންމުކޮށް މާލޭން ލިބެންނުހުންނަ ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ  5.2.9.4

 ތަކެތި 
  

 ތަކެތި އަދި އުޅަނދު ފަހަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް، އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ ޢިމާރާތް  5.3
 

އެދި  ޢިމާރާތާއި، އުޅަނދުފަހަރާއި، ތަކެއްޗަށް ހިފަންބޭނުންވާއިޢުލާންކޮށްގެން ކުއްޔަށް  5.3.1

މެއިން ބަޖެޓަށް ނޯޓް ލިބުމުން ސެކްޝަން އިންޗާޖް ބެލުމަށްފަހު  /ސިޓީ ފޮނުވާ

 .ފޮނުވައިގެން އެ ކަމަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެ އެވެ

 ޚިދުމަތަށްފަހު ވަރާކުރުމަށް މަޝްބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައި ނުވާނަމަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި  5.3.2

 .އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެއެެދުނު ޑިޕާރޓްމަންޓަށް 

ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސެކްޝަން  5.3.3

އެ ޚިދުމަތަށް ނުވަތަ ތަކެއްޗަށް އިޢުލާން . އިންޗާޖް އެކަމެއްކުރިއަށް ގެންދަންވާނެ އެވެ

ނޯޓްގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތެއްލިޔެ ހެޑް / ހޭނަމަ އެކަމަކަށްއެދި ފޮނުުވާފައިވާ ސިޓީ ކުރަންޖެ

 .އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އެންޑޯރޒް ކުރުމުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ

މުއްދަތު  ގާތްވުމުންކުރިން ހިފާފައިވާ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވާން  5.3.4

އިއުލާން  (. ޤަވާއިދުން އިޢުލާންކޮށްގެންނެވެއިތުރުކުރެވޭނީ އިތުރުކުރަން ބޭނުންނަމަ 

 . )އެކަން ޙަވާލުކުރާ މުވައްޒަފެކެވެސެކްޝަން އިންޗާޖް  ކުރާނީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ޢާންމުގޮތެއްގައި ދުވަހު  .ޝާއިޢު ކުރަންވާނެ އެވެދުވަހު ނޫސްތަކުގައި  މި އިޢުލާން 5.3.5

  .ދުވަސްވަންދެނެވެ 2އިޢުލާން ޝާއިޢުކުރާނީ  ނޫސްތަކުގައި

އަދި  ،ި ގަޑި،ތާރީޚާއ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޙާޟިރުވާންވީ ތަނަކާއި،އިއުލާންގައި  5.3.6

 ،ގަޑި ،ތާރީޚާއިތަނަކާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 

 .އެވެއޮންނަންވާނެ

ވަންވާނީ، ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އިޢުލާނުގައި ދުވަހުނޫސްތަކަށް އިޢުލާން ފޮނު 5.3.7

ލާންގެ ކޮޕީއެއް ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދުނު އިޢު އަދި،. ސޮއިކުރުމުންނެވެ

  .އެވެފޮނުވަންވާނެޑިޕާރޓްމަންޓަށް މައުލޫމާތަށްޓައި 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  519 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ދުވަހު އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓައި ކަމާ ގުޅޭ  5.3.8

 . ޕާރޓްމަންޓުން މައުލޫމާތުދެވޭ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅަކު ހުންނާނެއެވެޑި

ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގައި  ޙާޟިރުވާމީހުންނަށް،އިއުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން  5.3.9

މަޢުލޫމާތު ދޭއިރު ކަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު . އެވެދޭންވާނެ މައުލޫމާތު 

ދިނުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓުން މަޢުލޫމާތުދެވޭ ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފަކު ހުންނަންވާނެ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ . ފަރާތްތަކަށެވެ ޙާޟިރުވާހަމައެކަނި ގަޑިއަށް  ދޭނީމައުލޫމާތު . އެވެ

އެނގޭގޮތަށް ފޯން ނަންބަރ  ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، ޢުލޫމާތު ސާފުކުރިގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަ

 .ނޯޓްކޮށް އެމީހުންގެ ސޮއިކުރުވަންވާނެ އެވެ

އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ . އަނގަބަހުންނާއި ލިއުމުންނެވެ ދޭނީމަޢުލޫމާތު  5.3.10

  .ދޭންވާނެ އެވެގޮތުގެ ލިއުމެއްވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކަށް 

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނާނީ، އިޢުލާނުގައިވާގޮތުގެ މަތީން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  5.3.11

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ . ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގަ އެވެ

އަންދާސީ ހިސާބާއި، އިޢުލާނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ގެންނަ އަންދާސީ 

 . އް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ އެވެހިސާބުތަ

ބަލައިގަންނަ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކަނޑާނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަކުގެ  5.3.12

 ،އަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކެނޑުމަށްފަހު، އެހިސާބުތަކުގައިވާ އަގުތަކާއި. ޙާޟިރުގަ އެވެ

އެ ޝީޓްގައި އަންދާސީ  ، މުއްދަތު އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގޭގޮތަށް ޝީޓެއްގައި ލިޔެ

 .ހިސާބުހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ސޮއިކުރުވަންވާނެ އެވެ

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ފަހު އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަކާ ގުޅޭ  5.3.13

އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގައި . ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށްއެދި ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ސޮއިކޮށް  ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުން

ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުން . ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަރިހަށް ގެންދަންވާނެ އެވެ

ކަނޑައެޅޭނީ ކަމިޝަނަރއަރިހަށް ގެންދާ ކަރުދާހުގައި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުންގެ 

 .ހުގައި ކޮމިޝަނަރ ސޮއި ކުރެއްވުމުންނެވެނަންތައް ލިޔުއްވާ، އެ ކަރުދާ

"  ޓެންޑަރ ކޮމިޓީއަށްް ދަންނަވާލިޔުމަކުން" ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވުމަށް ކަނޑައެޅޭ ބޭފުޅުންނަށް  5.3.14

 .ކޮމިޓީ އަށް ދަންނަވަންވާނެ އެވެ

. މިލިޔުުމުގައި ކޮމިޓީ އޮންނާނެ ތަނަކާއި، ތާރީޚް އަދި ގަޑި އެނގެން އޮންނަންވާނެ އެވެ 5.3.15

ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި . ބޭފުޅުންނެވެ 3ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނީ 

 އިވެލުއޭޝަނގެ އަޞްލު، ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެތެރެއިން އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކަށް

 . އަދި އެހެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް  ކޮޕީއެއް ދޭންވާނެ އެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  520 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް |  

 

ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ ލިޔުމުގައި ނިންމެވިގޮތާއި، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި  5.3.16

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ސޮއިކުރެއްވުމުން  މެއިން ބަޖެޓުން، ބަޖެޓް އެޕްރޫވް ތައްގަނޑު ޖަހާ، 

މަށްފަހު، އެންމެފަހުގެ ނިންމުން ނިންމެވުމަށްޓަކާ  ހެޑް އޮފް ފައިނޭންސް ސޮއކުރު

 .ކޮމިޝަނަރ އަރިހަށް ގެންދަންވާނެ އެވެ، ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ހިފަނީނަމަ މިކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދިޢިމާރާތެއް ކުއްޔައް  މިކަން ނިމުމުން 5.3.17

އާއެކު ކުއްޔަށް ހިފަންބޭނުންވާ މިސިޓީ. ނެ އެވެލިޔަންވާއަށް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ފިނޭންސް 

ކުއްޔަށް ހިފަންބޭނުންވާ އަދި މި ޢިމާރާތް  .ޢިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމެއް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

ކުއްޔަށް . އެވެންވާނެ ންއޮންނަސިޓީގައި އެނގެ ސަބަބަކާއި، މުއްދަތާއި، އަގު

 .ހުއްދަަ ދެއްވުމުންނެވެ ހިފުމުގެއެއްބަސްވުން ހަދަންވާނީ، އެ މިނިސްޓްރީން

މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުމުގައި ޚިލާފުއުފެދޭ މާއްދާއެއް  5.3.18

އޮތްނަމަ ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަން ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމަށްޓަކާ، މަސައްކަތް 

އަދި މީގެއިތުރުން، . ޙަވާލުކުރުމަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ޑްރާފްޓް ކޮޕީއެއް ދޭންވާނެ އެވެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ލީގަލް ޔުނިޓަކަށް ޑްރާފްޓްގެ ކޮޕީއެއް ފޮނުވައިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ 

 .ކަމެއްއޮތްތޯ ބަލަންވާނެ އެވެ

އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް ފައިނޭންސް  ،އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު 5.3.19

އަދި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރެވޭ . ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މެއިން ބަޖެޓަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

މަސައްކަތުގެ ބިލް ލިބުމުން އެމަސައްކަތް ނިންމާފައިވޭތޯ ޗެކްކޮށް ކަމާއި ބެހޭ 

ރިއަށް ގެންދިއުމަށް މެއިން ޑިޕާރޓްމަންޓުން ސޮއިކުރުމުން، ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންތައް ކު

 .ބަޖެޓަށް ބިލް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

  
  

.......................................  
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  ޕްރޮސީޖަރ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފްލީޓް މެރިން
  

  ތައާރަފް

 އުޅަނދުފަހަރު ހަމަޖެއްސުމާއި ފަތުރު ކަނޑުދަތުރު ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ،ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ ފްލީޓް މެރިން

   .ޑިޕާރޓްމަންޓެކެވެ އުފެދިަފއިވާ ދިނުމަށް ސެކުއިރިޓީ ބޭނުންވާ އަށް ހެޑްކުއާރޓަރޒް ފްލީޓް މެރިން ބެލެހެޓުމާއި

  އޮނިގަނޑު ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

 ޔުނިޓް  ޕްލޭނިންގ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1
 ޔުނިޓް އޮޕަރޭޝަންސް މެރިން .2
  ޔުނިޓް މެނޭޖްމަންޓް ވެސެލް .3

  

  ޔުނިޓް  ޕްލޭނިންގ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1
  

  ސެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  1.1
 ފައިލްކޮށް ކުރުމާއި ޕްރޮސެސް، ކޮށްއެންޓްރީ ޑޮކިޔުމެންޓް/ނޯޓް/ސިޓީ ލިބޭ އަށް ފްލީޓް މެރިން 1.1.1

 ކޮށް ފައިލް ކުރުމާއި ސްޕެޗްޑި ޑޮކިޔުމެންޓް/ނޯޓް/ސިޓީ ފޮނުވާ ފްލީޓްން މެރިން، ބެލެހެއްޓުމާއި

 .ބެލެހެއްޓުން

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް، ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯރޓް އަހަރީ ގެފްލީޓް މެރިން 1.1.2

 .ކުރުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ފޮނުވުމަށް

 ގައި 19:00 ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ، ތައްޔާރުކޮށް ދުވަހަށް ކުރިޔަށްއޮތް" އޯޑަރ ޑެއިލީ" ގެ ފްލީޓް މެރިން 1.1.3

 .އެރުވުން ބޯޑަށް ނޯޓިސް

 ޑިޕާރޓްމެންޓުގެ އޮފް ހެޑް އަހަރަކު ކޮންމެ ހިމަނައިގެން އުޅަނދުފަހަރުތައް ހިމެނޭ ގައިފްލީޓް މެރިން 1.1.4

 .ބޭއްވުން އެއް ރިވިޔު ފްލީޓް

  

 ރިކޯރޑްސް އެންޑް ޕާރސަނަލް 1.2
  

 އެ، ދެނެގަނެ މީހުން ފުރިހަމަވާ ޠުޝަރު ޕްރޮމޯޝަނަށް ތެރެއިން އްޒަފުންގެވަަމު ގެފްލީޓް މެރިން 1.2.1

  .ކުރުން ރެކަމަންޑް ޕްރޮމޯޝަނަށް މުޥައްޒަފުންނަށް

 އެ، ދެނެގަނެ  މީހުން ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު އްޔަށްމެޑަ ކުލަޔާއި ތެރެއިން މުޥައްޒަފުންގެ ގެފްލީޓް މެރިން 1.2.2

 .ކުރުން ރެކަމަންޑް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މެޑަލް ކުލަޔާއި މުޥައްޒަފުންނަށް
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 މުޥައްޒަފުންނަށް އެ، ދެނެގަނެ މީހުން ފޮނުވާނެ ތަމްރީނުތަކަށް ތެރެއިން މުޥައްޒަފުންގެ ގެފްލީޓް މެރިން 1.2.3

 .ކުރުން މަސައްކަތް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ތަމްރީނު

 މީލާދީ  ، ދެނެގަނެ ރިކުއަރމެންޓް ރިސޯރސް ހިޔުމަން އަހަރެއްގެ ކޮންމެ މުޥައްޒަފުންގެ ފްލީޓް މެރިން 1.2.4

 އިދާރީބަޔަށް ކަމާއިބެހޭ ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ރިކުއަރމެންޓް އެ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު

 .ފޮނުވުން

 ޓާސްކްސް އާއި މިޝަން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އަށް ޕޮލިސް މެރިން އިން ސާރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް  1.2.5

 ބޭނުންވާ ކުރުމަށްޓަކައި ފެންވަރުމަތި މުޥައްޒަފުންގެ ފްލީޓްގެ މެރިން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމައަށް

 .ދާދިނުންހޯ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ރާއްޖެއިންނާއި ތަމްރީނުތައް

 .ބެލެހެއްޓުން ތައްފައިލް ރެކޯރޑް ޕާރސަނަލް މުޥައްޒަފުންގެ ގެފްލީޓް މެރިން  1.2.6

  .ބެލެހެއްޓުން ރެކޯރޑްސް ގެސަލާމް އާއި ޗުއްޓީ މުޥައްޒަފުންގެ ގެފްލީޓް މެރިން 1.2.7
  

   ލޮޖިސްޓިކްސްް 1.3
 ޑިޕާރޓްމެންޓަށް ފައިނޭން ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ބިލް ޚަރަދުތަކުގެ ކުރެވޭ ންފްލީޓް މެރިން 1.3.1

  .ފޮނުވުން

 .ހަމަޖައްސަައިދިނުން ކުރެވޭނެގޮތް ޕްރޮކިޔޯރ ތަކެތި ބޭނުންވާ ހޯދަން ފްލީޓުން މެރިން 1.3.2

 .ބެހެއްޓުން ތަނަވަސްކޮށްފައި ލިބޭނެގޮތް، ހޯދުމާއި ޕީއޯއެލް ބޭނުންވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފްލީޓްގެ މެރިން 1.3.3

، ބެލެހެއްޓުމާއި ހިސާބުތައް ދަތުރުތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ސީދާ ފްލީޓްގެ މެރިން  1.3.4

 .ބެލެހެއްޓުން ތަފްޞީލްތައް ޚަރަދުގެ ހިނގާ އުޅަނދުފަރަށް

 ފައިނޭންސް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް، ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް އަހަރުގެ ކުރިޔަށްއޮތް ފްލީޓްގެ މެރިން 1.3.5

 .ހުށަހެޅުން ޑިޕާރޓްމެންޓަށް

 .ބެލެހެއްޓުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބަޖެޓް އެއަހަރަށް، ބަލައި ޚަރަދުތައް ކުރެވެމުންދާ ބަޖެޓުން ފްލީޓްގެ މެރިން 1.3.6

 ޤަވާޢިދާއި ފައިވާޖެހިހަމަ ބަލަހައްޓަން ފައިސާ މުދަލާއި ސަރުކާރުގެ އިންވެންޓްރީ ފްލީޓްގެ މެރިން  1.3.7

  .ކުރުން މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެއްގޮތަށް
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  ޔުނިޓް އޮޕަރޭޝަންސް މެރިން .2
  

  )އޮޕަރޭޝަންސް މެރިން( ހެޑްކުއާރޓާރޒް ފްލީޓް މެރިން  2.1

  .މޭންކުރުން ގަޑިއިރު 24 ހެޑްކުއާރޓާރޒް ފްލީޓް މެރިން     2.1.1

  .މޭންކުރުން 16 ޗެނެލް އެފް.އެޗް.ވީ މެރިން ގަޑިއިރު 24 ގައި ހެޑްކުއާރޓާރޒް ފްލީޓު މެރިން    2.1.2

  .މޭންކުރުން  އެފް.އެޗް ގަޑިއިރު 24 ގައި ހެޑްކުއާރޓާރޒް ފްލީޓް މެރިން    2.1.3

  .ކުރުން ކޯރޑިނޭޓް މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަޕޯރޓް ބޭނުންވާ ފްލީޓަށް މެރިން    2.1.4

  .ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަނޑުދަތުރުތައް ބޭނުންވާ އަށް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް     2.1.5

  .ހުށަހެޅުން އަށް ޕޮލިސް މެރިން މަޢްލޫމާތު އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ކަނޑުމަތީގެ ލިބޭ ފްލީޓަށް މެރިން    2.1.6

 ލޮގްކޮށް އިވެންޓްސްތައް އޮޕަރޭޝަނެއްގެ އެ، ހިންގަމުންދާއިރު އޮޕަރޭޝަންތައް ފްލީޓުން މެރިން 2.1.7

  .ބެލެހެއްޓުން

، ޑޭޓްކޮށް އަޕް އަށް 0900 ހެނދުނު ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ މަޢްލޫމާތު މޫސުމާއިބެހޭ ސަރަޙައްދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2.1.8

  .އެރުވުން ބޯޑަށް ނޯޓިސް މަޢްލޫމާތު މޫސުމާއިބެހޭ

  ޢަމަލްކުރަންވީގޮތް ޑިޔުޓީގައި މުވައްޒަފުން ގެ) އޮޕަރޭޝަން މެރިން( ހެޑްކުއާރޓާރޒް ފްލީޓް މެރިން  2.2

 ޑިޔުޓީއެއްކަމުގައި ޒިންމާދާރު އެހާމެ އަދި މުންްމުހި ވަރަށް ،އަކީޑިޔުޓީ އޮޕަރޭޝަންސް ފްލީޓް ރިންމެ   2.2.1

 ޑިޔުޓީގެ ހުންނަންވާނީ އަބަދުވެސް މުވައްޒަފު ހުންނަ ޑިޔުޓީގައި އެހެންކަމުން. ދެކެންވާނެއެވެ އަބަދުވެސް

  .ސަމާލްކަންދީގެންނެވެ އަދާކުރެވޭގޮތަށް ލިއްޔަތުއޫމަސް

 އަދި. ހުންނަންވާނެއެވެ ޑިޔުޓީގައި އަބަދުވެސް އެކަކު މަދުވެގެން އޮޕަރޭޝަންގައި ފްލީޓް މެރިން   2.2.2

 ދިނުމަށްޓަކައި އިރްޝާދު ސްޕަރވައިޒްކޮށް، އެހީތެރިވުމަށާއި އަށް މީހާ ހުންނަ ޑިޔުޓީގައި ހަމައެހެންމެ

 ސަރަޙައްދުގައި ކުރެވިފައިވާ ޤާއިމް ރޫމް އޮޕަރޭޝަންސް ގުޅޭގޮތަށް ،ސްޓޭންޑަރެއް ވޮޗް ރއަަސީނ

  . ހުންނަންވާނެއެވެ
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 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އެއީ ލިބިއްޖެނަމަ މަޢްލޫމާތު އެކްސިޑެންޓެއްގެ ކަނޑުމަތީގެ ޓަށްފްލީ މެރިނ  2.2.3

 ރީޖަނެއްގެ އެ އަވަހަކަށް ވީއެންމެ މަޢްލޫމާތު އެކަމެއްގެ، އޭރިޔާއެއްނަމަ ރީޖަނަލް ސާރވިސްގެ

  .ދޭންވާނެއެވެ ވަގުތުން ފަރާތްތަކަށް މިވާ ތިރީގައި ލޫމާތެއްއެމަޢު އަދި. އަންގަންވާނެއެވެ ކޮމާންޑަރަށް

 ްޕޮލިސް މެރިނ   
 ްޑީއޯ ސެންޓަރުގެ ކޮމާންޑ   
 ފްލީޓް މެރިން އޮފް ހެޑް އެކްޓިންގ 
 ްކޯސްޓްގާޑް ގެއެފް.ޑީ.އެން.އެމ 

 ކުރަންޖެހޭ ފޯރުވައިދިނުމުގެގޮތުން އެހީތެރިކަމެއް ވެދެވެންއޮތް ފްލީޓުން މެރިން މިކަމުގައި އަދި 2.2.4

 ދަ އޮފް އޮފިސަރ ފްލީޓް މެރިން، ސްޓޭންޑަރާއި ވޮޗް ރއަސީނި ކުރުމަަށްޓަކައި ވަގުތުން މަސައްކަތްތައް

  . ދޭންވާނެއެވެ އެފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން މަޢްލޫމާތު އެކަމެއްގެ ސަމާލްކަމަށްޓަައި ގެޑޭ

 ޕޮއިންޓަށް ޓީއުުޑި ،ސްޓޭންޑަރ ވޮޗް މިނެޓްކުރިން 5 ގަޑިޖެހުމުގެ ޙަވާލުވުމަށްޓަކައި އުޓީއާޑި 2.2.5

 ކުރިޔަށްދާ، ޙަރަކާތްތަކާއި ހިނގާފައިވާ ޑިޔުޓީގައި ފާއިތުވެދިޔަ އެއަށްފަހު އަދި. ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ

  .އޮޅުންފިލުވަންވާނެއެވެ ޙަރަކާތްތައް

 ރޫމުގެ އޮޕްސް ކުރާނީ ސޮއި ޙަވާލުވިކަމުގެ ޑިޔުޓީ ގައިރޮސްޓަރ އުުޓީޑި، ޙަވާލުވުމަށްފަހު ޑިޔުޓީ 2.2.6

 އިކުއިޕްމަންޓަކަށް އެއްވެސް މިގޮތުން. ބެލުމަށްފަހުގައެވެ ރަނގަޅަށް ސްޓޭޓަސް އިކުއިޕްމަންޓްސްތަކުގެ

 ކޮލަމްގައި ރިމާރކްސް ރގެރޮސްޓަ ޓީއުުޑި އެކަމެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް

  .ގެންނަންވާނެއެވެ އެކަމެއް ސަމާލްކަމަށް ގެސްޓޭންޑަރ ވޮޗް އަރސީނި މީގެއިތުރުން. ލިޔަންވާނެއެވެ

 ޙަރަކާތްތަކާއި ހިނގާފައިވާ ޓީގައިއުުޑި އޭނާގެ އަށް މީހާ ޙަވާލުވާ ޑިޔުޓީ މުވައްޒަފު) ރިލީވްވާ( ވީއްލޭ ންޓީއުުޑި 2.2.7

 މުވައްޒަފަށް ޙަވާލުވާ ޓީއުޑި އަދި. ބްރީފްކޮށްދޭންވާނެއެވެ ޙަރަކާތްތަކާއިބެހޭގޮތުން ކުރިޔަށްދާ އަދި

  .މިނެޓްފަހުންނެވެ 5 ބަދަލްވާގަޑީގެ ޑިޔުޓީ ދޫކޮށްދާނީ ޕޮއިންޓް ޓީއުޑި، ފަހުމްވުމުން ކަންކަން ރަނގަޅަށް

 ކުރެވޭ މީގެއިތުރުން. ނޯޓްކުރަންވާނެއެވެ ގައި" ބުކް ލޮގް އިވެންޓްސް" ޙަރަކާތްތައް ހިނގާ ޓީގައިއުުޑި 2.2.8

  .ނޯޓްކުރަންވާނެއެވެ ގައި" ބުކް ލޮގް ޓްރާންސްޕޯޓް މެރިން" ކަނޑުދަތުރުތައް ޕޮލިސްގެ

، ލިބިއްޖެނަމަ އަށް ޕޮލިސް މެރިން މަޢްލޫމާތު ޙާދިސާއެއްގެ އެއްވެސް ކަނޑުމަތީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2.2.9

  .ދޭންވާނެއެވެ ވަގުތުން ކޯސްޓްގާޑަށް ގެއެފް.ޑީ.އެން.އެމް މަޢްލޫމާތު އެކަމެއްގެ
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  ޔުނިޓް މެނޭޖްމަންޓް ވެސަލް       .3
 

 ްބެލެހެއްޓުން ސޭފްޓީ ސެކިއުރިޓީއާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ހިމެނޭ ފްލީޓްގައި މެރިނ. 
 ްބެލެހެއްޓުން ކަންތައްތައް ޓެކްނިކަލ. 

  
  ބެލެހެއްޓުން ސޭފްޓީގޮތުން ރިޓީގޮތުންނާއިއުުސެކި އުޅަނދުފަހަރު   3.1

 އުޞޫލެއް ބެލެހެއްޓޭނެ ރިޓީގޮތުންއުުސެކި އަބަދުވެސް އުޅަނދެއްވެސް ހުރިހާ ފްލީޓްގެ މެރިން   3.1.1

 އެހެން ނުވަތަ ރުގައިބަނދަ ރަށެއްގެ ކޮންމެ އުޅަނދު މިގޮތުން. އޮންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެއްސިފައި

 އެ ބެލެހެއްޓުމަކީ ސޭފްޓީގޮތުން ސެކިޔުރިޓީގޮތުންނާއި އުޅަނދެއް އެ ބޭއްވިނަމަވެސް ކަފުގައި އުޅަނދެއްގެ

،  ރުކުރަމުންގޮސްދަތު. ލިއްޔަތެކެވެއޫމަސް ފަޅުވެރިންގެ ކެޕްޓަނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އުޅަނދެއް

 ކެޕްޓަނާއި ގެއުޅަނދު ދަޑިވަޅުގައިވެސް މަޑުކުރަންޖެހޭ ބޭރުގައި ބަނދަރުން ނުވަތަ ބަނދަރެއްގައި

  .އުފުލަންވާނެއެވެ ލިއްޔަތުއޫމަސް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޅަނދު ފަޅުވެރިން

 އަދި. ބަލަންވާނެއެވެ ދިޔަވޭތޯ އުޅަނދު އޮންނައިރު ބަނދަރުކޮށްފައި ،ގައާއިދަތުރުކުރާއިރު އުޅަނދުފަހަރު  3.1.2

 ޚާއްޞަ މިކަމަށް ދުވަސްވަރު ވިއްސާރަ. ހިއްކަންވާނެއެވެ ދިޔަ ގެއުޅަނދެއް އެ ދިޔަވާނަމަ އުޅަނދު

  .ދޭންވާނެއެވެ ސަމާލްކަމެއް

 އުޅަނދުގެ އަބަދުވެސް ސޭފްޓީއަށްޓަކައި ނެވިގޭޝަނަލް ދިމާވާގޮތުން ޙާލަތު، ދަތުރުކުރާއިރު އުޅަނދު  3.1.3

 މީހަކު ހުންނަ ގައި" ޓީއުޑި އައުޓް ލުކް" މިގޮތުން. ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ޓީއެއްއުޑި ލުކްއައުޓް ކުރީކޮޅުގައި

، ބަލައި ޙަރަކާތްތައް އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަތުރުކުރާ އަރިމަތިން ދެފަރާތު ކުރިޔާއި އުޅަނދުގެ އަބަދުވެސް

 މެރިން ހުންނަގޮތުން ޙަރަކާތް އުޅަނދެއްގެ އެ ނުވަތަ ދަތުރުކުރާ ދިމާލަށް އުޅަނދާއި ގެ ޕޮލިސް މެރިން

 ކެޕްޓަން އުޅަނދުގެ އެކަމެއް، ނުރައްކާވެދާނެކަމަކަށްވާނަމަ ސަލާމަތަށް ދަތުރުގެ އުޅަނދުގެ ފްލީޓްގެ

  .ގެންނަންވާނެއެވެ ވަގުތުން ސަމާލްކަމަށް މީހެއްގެ ހުރި ދުއްވަން ނުވަތަ

 ކުރިން ފެށުމުގެ ދަތުރަށް" ކްލާސް އެޓޮލް" އުޅަނދުފަހަރު ބޮޑެތި ދުއްވާ ފްލީޓްގައި މެރިން  3.1.4

 ކެޕްޓަންގެ ވާލުކޮށްފައިވާޙަ ދުއްވަން އުޅަނދު ދިނުމަކީ ބްރީފިންގ ސޭފްޓީ ކެޕްޓަންސް ފަސިންޖަރުންނަށް

  . ޒިންމާއެކެވެ

 އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުރިހާ އެހެން ފިޔަވައި" ކްލާސް އެޓޮލް" އުޅަނދުފަހަރު ބޮޑެތި ދުއްވާ ފްލީޓްގައި މެރިން  3.1.5

 ލައިފްޖެކެޓް ތިބެންޖެހޭނީ ކްރޫން ފަސިންޖަރުންނާއި އެންމެހައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުގައި ދަތުރުކުރާއިރު

 މޫސުމަށް ޙާލަތަށާއި ކަނޑުގެ ދަތުރުމަތީގައި" ކްލާސް އެޓޮލް" އުޅަނދުފަހަރު ބޮޑެތި އަދި. އަޅައިގެންނެވެ
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 އުޅަނދުން އަދި ފަޅުވެރިން ކެޕްޓަނާއި ދިނުމަށްފަހު ންޓްއެނައުންސްމަ ކެޕްޓަން ބަދަލަކުން އަންނަ

 އެޅުމުގައި ލައިފްޖެކެޓް ފަސިންޖަރުން އަދި. އަޅަންވާނެއެވެ ޖެކެޓް ލައިފް ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކުރާ

  .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެހީތެރިކަން ކްރޫންގެ އުޅަނދުގެ ޙާލަތެއްގައި އެދިއްޖެ އެހީތެރިކަމަކަށް

. އުފުލައިގެންނުވާނެއެވެ މީހުން ގިނައިން ޢަދަދަށްވުރެ ދެވިފައިވާ ހުއްދަ ދަތުރުކުރަން އުޅަނދުގައި  3.1.6

 ފަރާތަކުން ދުއްވާ އުޅަނދު ދަޑިވަޅެއްގައި އުފުލަންޖެހިއްޖެ ގިނައިން މީހުން ޙާލަތެއްގައި އިމަރޖެންސީ

  .ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ ހުއްދަ ޗާރޖުގެ އިން ޔުނިޓްގެ އޮޕަރޭޝަން

 އުފުލަންވާނީ މީހުން، މަދުނަމަ ލައިފްޖެކެޓް ޢަދަދަށްވުރެ ދެވިފައިވާ ހުއްދަ އުފުލަން މީހުން އުޅަނދުގައި 3.1.7

 .ޢަދަދަކަށެވެ ހުރި ޖެކެޓް ލައިފް

 
 މިގޮތުން. ކުރަންވާނެއެވެ އިންސްޕެކްޓް އެއްފަހަރު ހަފްތާއަކު ކޮންމެ ޖެކެޓްތައް ލައިފް ހުރި އުޅަނދުގައި 3.1.8

 އާއި ކުރެވިފައިވޭތޯ އޮޕަރޭޓް ފުޅި އާއި ފަޅައިގެންގޮސްފައިވޭތޯ ޖެކެޓް ލައިފް ކުރުމުގައި އިންސްޕެކްޓްކުރާ

 އެއްވެސް ޖެކެޓްގައި ލައިފް. ބަލަންވާނެއެވެ ހަމަތޯ ތަކެތި ހަރުކުރެވިފައިހުރި ޖެކެޓްގައި ލައިފް

 ވާރޭގެ ނުވަތަ އަވީގައި ސީދާ ޙާލެއްގައި އެއްވެސް. ހިއްކަންވާނެއެވެ، ފޮހެ އުފެދިފައިވާނަމަ މޮއިސްޗަރެއް

 އަވީގައި ނުވަތަ ވާރޭގައި އަޅައިގެން ޖެކެޓް ލައިފް މީގައި. ނުވާނެއެވެ ގެންބާއްވައި ޖެކެޓް ލައިފް ތެރޭގައި

  .ނުހިމެނެއެވެ އުޅުމެއް އުޅޭ
  

  ހަމަކުރުންތަކެތި  ބެލުމާއި ކަންތައްތައް ސަލާމަތީ   3.2

 ބޭނުންކުރާ ސޭފްޓީގޮތުން އުޅަނދުގައި، ވާއިރުބަދަލު ޓީއުުޑި ކްއާރޓަރ ހެނދުނު ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ

  .ބަލަންވާނެއެވެ ސްޓޭޓަސް ތަކެތީގެ ތިރީގައިމިވާ

 ޙާލަތު ތަކުގެ ޕީއެފްޑީ ގެންދާ ބޭނުންކުރަމުން އުޅަނދުގައި ވެސްޓް ލައިފް/ޖެކެޓް ލައިފް     3.2.1

 ޙާލަތު ނިވީގެ އަލިފާން    3.2.2

 ޙާލަތު ނިޒާމްތަކުގެ ބޭނުންކުރާ ނިޔަމިކަމަށް   3..3.2

  ުޙާލަތ ޖަނެރޭޓަރުގެ އަދި އިންޖީން މެއިން    3.2.4
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  .ބެލެހެއްޓުން ކަންތައްތައް ޓެކްނިކަލް   3.3

، މަސްއަލަތަކާއި މެކޭނިކަލް އަދި ރިންގއިންޖިނިއަ އުޅަނދުފަހަރެއްގެ އިއެންމެހަ ފްލީޓުގެ މެރިން  3.3.1

 ހަދާފައިވާ ބޭނުންކޮށްގެން މެޓީރިއަލްސް އެކި ތަފާތު އަދި މަރާމާތުތަކާއި އެންމެހައި ފައިބަރގްލާސް

 ދަށުން ޔުނިޓްގެ މެނޭޖްމެންޓް ވެސެލް ފްލީޓްގެ މެރިން ކުރުމަކީ މަރާމާތުތައް ހަލްގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ކަންތައްތަކަށް މިވާ ތިރިގައި އެގޮތުން. މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ސެކްޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ހިނގަމުންދާ

 .ޖެހޭނެއެވެ ބައްޓަންކުރަން މަސައްކަތް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ޕްރިވެންޓިވް" ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޙާލަތެއްގައި އޮޕަރޭޝަނަލް ފްލީޓް މެރިން  3.3.2

  .ހިންގަންވާނެއެވެ ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް" މެއިންޓަނަންސް

 ޝީޓުތައް ލޮގް ޖަނަރޭޓަރ އިންޖީނުތަކާއި ބޭއްވުމުގެގޮތުން ޙާލަތެއްގައި ރަނގަޅު ފްލީޓު ގެ ޕޮލިސް މެރިން   3.3.3

  .ބަލަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަކުރޭތޯ ޝީޓުތައް މި، ތައްޔާރުކޮށް

 ހިމެނޭގޮތަށް ސްޕަރސްޓްރަކްޗަރ އާއި ހަލް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް ޖަނަރޭޓަރާއި އިންޖީނާއި 3.3.4

  .އެވެ ރަންވާނެޢަމަލްކު އާއިއެއްގޮތަށް ޝެޑިޔުލް މެއިންޓަނަންސް، ހަދައި ޝެޑިޔުލްތައް މެއިންޓަނަންސް

 ބާއްވަންވާނެ" އިންސްޕެކްޝަން ފްލީޓް މެރިން" ގެ ސްޕަރވައިޒަރ ޓެކްނިކަލް އެއްފަހަރު މަހަކު ކޮންމެ  3.3.5

 .އެވެ

 ކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓް ޙައްލުކުރުމަށް މަސްއަލަތައް ޓެކްނިކަލް ދިމާވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފްލީޓްގެ މެރިން  3.3.6

 ބަލައި ހިނގާތޯ މަސައްކަތް މިންގަނޑެއްގައި ރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ ފޮނުވުމާއި އޯޑަރ ޖޮބް ވޯރކްޝޮޕަށް

 .އެވެ ކުރަންވާނެ މުޢާމަލާތްތަކެއް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ވޯރކްޝޮޕާއި އެ

 ކަންތައްތައް ޓެކްނިކަލް އުޅަނދުފަހަރުގެ ގެޓްފްލީ މެރިން ބޭނުންކުރަމުންދާ އަތޮޅުތަކުގައި/ރީޖަން 3.3.7

 .އެވެ ހައްޓަންވާނެބެލ ލޮގް ޓެކްނިކަލް ،އެކުމަސައްކަތްކުރުމާ ކަނޑައަޅައި ތާވަލެއް ވަކި ބެލެހެއްޓުމަށް

 ކެޕްޓަނުންނާއި މަދުކުރުމަށް މަސްއަލަތައް ޓެކްނިކަލް ދިމާވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފްލީޓްގެ މެރިން 3.3.8

 ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ގުޅިގެން އެޑްމިންއާއި އަމާޒުކޮށްގެން އިންޖިނޭރުންނަށް

 .އެވެ ގަންވާނެހިން

 އަދި މަންތްލީ،ވީކްލީ، ޑެއިލީ މަދުކުރުމަށް މަސްއަލަތައް ޓެކްނިކަލް ދިމާވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފްލީޓްގެ މެރިން   3.3.9

  .އެވެ ބަލަހައްޓަންވާނެ މެއިންޓެއިންކޮށް އުޅަނދުފަހަރު ތައްޔާރުކޮށް ޗެކްލިސްޓް އެނުއަލް
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 ްތިރިކުރުނ ދިދަ ނެގުމާއި ދިދަ އުޅަނދުފަހަރުގެ   3.4
  

  ދަތުރުމަތީގައި ގައާއިއޮންނައިރ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުގައި 3.4.1

 އެ އަދި، އޮންނައިރު ބަނދަރުގައި އުޅަނދުފަހަރު" ކްލާސް އެޓޮލް" ފްލީޓްގެ މެރިން 3.4.1.1

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި އުޅަނދުގައި އުޅަނދެއްނަމަ އަދާކުރެވެމުންދާ ޓީއުުޑި އުޅަނދަކީ

 .ންވާނެއެވެރަތިރިކު ދިދަ، ނަގައި ދިދަ އުޞޫލުން

 ހުންނަންވާނީ މުވައްޒަފު ނަގާ ދިދަ. ނަގަންވާނެއެވެ ދިދަ އުޅަނދުގައި ގައި 0600 ހެނދުނު 3.4.1.2

 ސްޓާފަށް އެންސައިން އުޅަނދުގެ މިގޮތުން. އަޅައިގެންނެވެ ހެޑްގިޔަރ ޔުނީފޯރމްގައި

 ސްޓާފް ފްލޭގް އުޅަނދުގެ. އެވެ ދިދަ ޤައުމީ ނަގާނީ) ދަނޑިއަށް ދިދަ ފަހަތުކޮޅު އުޅަނދުގެ(

 .އެވެ ދިދަ ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ނަގާނީ ހެލިޔާރޑަށް ޕޯޓް ގެ) ކުނބު ނަގާ ދިދަ(

 ދިދަ މިގޮތުން. ތިރިކުރަންވާނެއެވެ ދިދަތައް ނަގާފައިވާ އުޅަނދުގައި ގައި 1800 ހަވީރު 3.4.1.3

 .އަޅައިގެންނެވެ ހެޑްގިޔަރ ޔުނީފޯރމްގައި ތިބެންވާނީ މުވައްޒަފުން ތިރިކުރާ

 ނަގަންވާނީ ދިދަ އުޅަނދުފަހަރުގައި" ކްލާސް އައިލަންޑް" އުޅަނދުފަހަރު ކުދި މެރިނފްލީޓްގެ 3.4.1.4

 އަދި. ދަތުރުކުރައްވާނަމައެވެ މެހުމާނަކު ބޭރުގެ އެފެންވަރުގެ ނުވަތަ މިނިސްޓަރަކު ލަތުގެވްދަ

 އްގައިއުޅަނދެ" ކްލާސް އައިލަންޑް" މެރިނފްލީޓްގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ

 ނަގަންވާނީ ދިދަ މިގޮތުން. ނަގަންވާނެއެވެ ދިދަ ހޫރިއްޔާގެރައީސުލްޖުމް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ

 ދަނޑިއަށް ކަނާތްފަރާތު .ށެވެނޑިއަދަ ދިދަ ދެ ހަރުކޮށްފައިވާ މަތީގައި ކެބިން ފަހަތުކޮޅު

 ބޭފުޅެއްނަމަ ބޭރުގެ. ދިދައެވެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ދަނޑިއަށް ވާތްފަރާތު އަދި ދިދަ ދިވެހި

 .ދިދައެވެ ޤައުމެއްގެ އެ ނަގާނީނީ ދަނޑިއަށް ވާތްފަރާތުގެ

 ތިރީގައިމިވާ ކުރުމުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު" ކްލާސް އެޓޮލްސް" ފްލީޓްގެ މެރިން 3.4.1.5

 . ތިރިކުރަންވާނެއެވެ ނަގައި ދިދަ އުޅަނދުގައި ގޮތަށް

 ސްޓާފަށް އެންސައިން އުޅަނދުގެ ނިކުތުމާއިއެކީގައި ނެރުން ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި އުޅަނދު 3.4.1.6

 ހެލިޔާރޑަށް ސްޓާރބޯރޑް މާސްޓުގެ ފެލޭގް އުޅަނދުގެ ދިދަ ޤަައުމީ ނެގިފައިވާ

 ދިދަ ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ހުރި ހެލިޔާރޑުގައި ޕޯޓް. ބަދަލްކުރަންވާނެއެވެ

 އެއްވަގުތަކަށް ނަގާނެގުން ދިދަ ކުރުމާއި ތިރިކުރާ ދިދަ. ބަހައްޓާނީއެވެ ހުރިގޮތަށް

 އުޅަނދުގައި އެހެންކަމުން. ނަގަންވާނެއެވެ ދިދަ ބޭލުމާއިއެކީ ދިދަ މިގޮތުން. ވާންޖެހޭނެއެވެ

 .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ދިދަ 2 ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އަދި ދިދަ ޤައުމީ 3 މަދުވެގެން

 ފްލޭގް ވަގުތު ކުރެވޭ ގްސައިޑްއެލޯން، އައިސް ބަނދަރަކަށް އުޅަނދު ކުރުމުގައި ދަތުރުކުރާ 3.4.1.7

 މިގޮތުން. ބަދަލްކުރަންވާނެއެވެ ސްޓާފަށް އެންސައިން ދިދަ ޤައުމީ ނެގިފައިވާ ސްޓާފަށް
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 ވަގުތާއި ނެގޭ ދިދަ ސްޓާފަށް އެންސައިން، ވަގުތާއި ތިރިކުރާ ދިދަ ސްޓާފުން ފްލޭގް

 . ވާންޖެހޭނެއެވެ އެއްވަގުތަކަށް

 މަތީގައި ވަނުމުގައި ވަންނަ ބަނދަރަކަށް ހިިނދުކޮޅަކަށް ކުޑަ މަގުމަތީގައި ދަތުރެއްގެ އުޅަނދު 3.4.1.8

 ންނާނީހު ދިދަ ޤައުމީ އެހެންކަމުން. ލާޒިމެއްނޫނެވެ ކުރުންޢަމަލް ފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

 ންނާނީހު ދިދަ ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އަދި ހެލިޔާރޑް ސްޓާރބޯޑް މާސްޓުގެ ފްލޭގް

 .ހެލިޔާރޑުގައެވެ ޕޯޓް މާސްޓުގެ ފްލޭގް

 އުޅަނދުގެ، ތިރިކުރާއިރު ދިދަ ގައި 1800 ހަވީރު އަދި ނަގާއިރު ދިދަ ގައި 0600 ހެނދުނު 3.4.1.9

 ފިޔަވައި މުވައްޒަފު ތިރިކުރާ ދިދަ ނުވަތަ ނަގާ ދިދަ ސަރަޙައްދުގައި) ޑެކް ންއޯޕަ( ފަރާތު ބޭރު

 ކުރިމަތިލާންވާނީ މިގޮތުން. އަންނަންވާނެއެވެ ސަމާލްކަމަށް މުވައްޒަފުން ހުރިހާ ތިބިދެން

 .ދިމާލަށެވެ ސްޓާފާއި އެންސައިން
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 ގެ ޕްރޮސީޖަރހުއޮފީކޮމިޝަނަރސް 
 

 ދުޞަމަޤް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ތަކެއްޗާއި މަޤްޞަދަކީ  މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

ލިޔުންތައް ބަލައިގަތުމާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމާއި، 

 .ކުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމެވެޑިޕާރޓްމަންޓްތައެކި 

 ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑު

  : މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުން އެކުލެވިގެންވާ ޔުނިޓްތައް

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް  -1

 ކޮމިޝަނަރސް އެފެއަރޒް  -2

  ކޮރެސްޕޮންޑެންސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް  -3
 

 ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް .1
 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތަކީ

މިގޮތުން މިޔުނިޓުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ހާޟިރީ . ކުރުމެވެ ތައްކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތް

ށް ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، އިދާރީ ކަންކަމުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުމާއި ތަކެތި އެކި ބެލެހެއްޓުމާއި، ދުވަހުން ދުވަހަ

ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި އާލާތްތައް 

ގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް މަހުން މުވައްޒަފުންނާއިބެހޭ  ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

ގުޅިގެން ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރަންޖެހޭ  މަހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރއާ

. ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެމަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ ލިޔެކިޔުންތައް 

، އެކަންކަމުގައި ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ހިންގާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރަން ޖެހޭ އަދި

، މީގެ އިތުރުން. ޔުނިޓުންނެވެމިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމުގައި ވިލަރެސް ކުރުމުގެ ދައުރު އަދާކުރަނީ މި

ގުޅޭ މަސައްކަތްކޮށް، ހިންގާ، ބަލަހައްޓާނީ ށް ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކާ ގެ އިދާރީ ހިންގުމަޑިޕާރޓްމަންޓުމި

  . މިޔުނިޓުންނެވެ
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   - :މިޔުނިޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމްތަކަކީ 

  

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .1

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޯރޑިނޭޓަރ .2

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް .3

  ވް ސަޕޯރޓް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި .4

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަޕޯރޓް ކްލާރކް  .5

  

އެއް ދަރަޖައިގެ ގެ މަޤާމަކީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޯރޑިނޭޓަރގެ މަޤާމާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  1.1

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ސާރޖެންޓުން ފެށިގެން . އެންމެ އިސް މަޤާމެވެ ޔުނިޓްގެމިއީ މި . މަޤާމެވެ 2

 2ކުރެވިއްޖެނަމަ އޭނާއަށް ދެވޭނީ މި  މިޔުނިޓުގެ މަސައްކަތަށް އައްޔަންމަތީ ރޭންކެއްގެ ފުލުހަކު 

  . ރެއިން މަޤާމެކެވެތެ ގެމަޤާމު

  

ފުލުހަކު . ށް އެންމެ އިސް މަޤާމެވެް ގެ މަޤާމަކީ މިއޮފީހުގެ ދެވަނައައެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވެ އެސިސްޓެންޓ 1.2

ރޭންކަށްވުރެ ދަށް ރޭންކެއްގެ  ކުރެވިއްޖެނަމަ އެއީ ސާރޖަންޓްމިއޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް އައްޔަން 

އޯ އަކަށް ވެފައި، އެކަށީގެންވާ ޢަމަލީ ތަޖްރިބާ ހުރެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް މި މަޤާމް .ސީ.އެން

  . ދެވޭނެއެވެ

  

 ޔަންު ގެ މަޤާމަކީ އަލަށް މި މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް އައްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަޕޯރޓް އެސިސްޓެންޓ 1.3

ބިފައިވާ ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން، ކޮލިފައިޑް ޕޮލިސް އޮފިސަރ ކަމުގެ ދަރަޖަ ލި

  .ދެވޭނެ މަޤާމެކެވެކޮންސްޓަބަލުންނަށް 

  

ް ގެ މަޤާމަކީ ވަގުތީ ގޮތުން މިއޮފީހުގެ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވޭ، ޕޯރޓް ކްލާކއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަ 1.4

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޤާމުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަޕޯރޓް އެސިސްޓެންޓުގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ

ށް ވަގުތީ ގޮތުން މިއޮފީހުގައި ހަމައެކަނި ވަކި ކްލެރިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަ، މީގެ އިތުރުން. ވެނަމެ

  . ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ މިނަމެވެނަމުގެ ގެނެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ 

  

މިބައިގާ ފާހަގަކުރެވިފައި އެވަނީ މިމަޤާމްތަކަށް އައްޔަނު ކުރެވޭ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު 

އެ މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި . މަސައްކަތެވެ

  . ލިޔެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ
 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  535 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  | 

 

 ކޮމިޝަނަރސް އެފެއަރޒް .2
 

އިދާރީ  މެނޭޖްމަންޓް ބޯރޑް ގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ބޯރޑްތަކުގެ/ އެގްޒެކެޓިވް ބޯރޑް   2.1

  .މަސައްކަތްކުރުން

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ލަފާ އެރުވުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ފައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ބޯރޑްތަކުގެ މީޓިންގ ގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާތަކުބޯރޑު

ބޭއްވުމަށް ބޯރޑްގެ ޗެއަރޕާރސަން ކަނޑައަޅުއްވާ ގަޑިއަކަށް ބޯރޑްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް  ދަންނަވަން 

ލޫމާތު ބޯރޑުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ ޢުބެހޭ މައަދި އެދުވަހެއްގެ އެޖެންޑާއާ  .ވާނެއެވެ

ގެ މީޓިންގ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގަޑި ބަދަލުވުން ނުވަތަ ކެންސަލްވުން ފަދަ ކަމެއް ބޯރޑްތަކު

އަދި ބޯރޑުގެ ޔައުމިއްޔާ ނޯޓްކޮށް، . ބޯރޑުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެއެކަން ދިމާވެއްޖެނެމަ 

ބަލަހައްޓަވާ ބޭފުޅަކު ލައްވާ  ރިޔާސަތުދުވަހުގެތެރޭ ބޯރޑްގެ  02ރިކޯރޑްކޮށް، ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމަށްފަހު 

އަދި ބޯރޑްތަކުގެ ޙާޟިރީތައް މަހުންމަހަށް ތައްޔާރުކޮށް، މިބައްދަލުވުން ބޭއްވޭ . ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ

އަދި އިދާރީ ބޯރޑްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަަކާއި ގުޅިގެން . ދުވަސްދުވަހުގެ ޙާޟިރީ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ންތައް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގު

 . ފޮނުވައި، ޔައުމިއްޔާތައް ފައިލް ކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ
 

 

  ކޮންފަރެންސް ރޫމް ބެލެހެއްޓުން  2.2

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޮންފަރެންސް ރޫމަކީ މިސާރވިސްގެ އެކިއެކި ރަސްމީ މީޓިންގތައް ބޭއްވުމަށް 

މިގޮތުން ކޮންފަރެންސް ރޫމް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ކޮންމެ . ތަނެކެވެ

ވާ، އެތަނުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންފަރެންސް ރޫމް ސާފުކުރު، ގެ ކުރިން 08:30ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

ބަލައި، މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ  މަސައްކަތްކުރޭތޯ ތައްޓެކްނިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްއިޕްމަންޓްތަކުގެ ޙާލަތު އަދި އިކު

އަދި ކޮންފަރެންސްރޫމްގައި . އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 ވަދެވޭތޯ  ރާނެޓަށްތައް ޗެކްކޮށް އެސިސްޓަމްތަކުން އިންޓަރނެޓަށް އަދި އިންޓްބެހެއްޓިފައިވާ ސިސްޓަމް

  . ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ

  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް  2.3

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް  ކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންސަރުކާރުގެ އޮފީހަ

ޓްމަންޓަށް އެދިފައިވާ އެޕޮއިންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަލައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ސިޓީ ފޮނުވައިފިނަމަ އެދި

ނެތްނަމަވެސް އެކަން އެފަރާތަކަށް  ހަމަޖައްސައިދެވޭނަމަ ނުވަތަ ހަމަޖައްސަދެވެން ފަރާތަށް އެދިފައިވާ ގޮތަށް

ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް  ރާތަކުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަމިއްލަ ފަ. ފޯނުން ނުވަތަ ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  536 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  | 

 

ށް ޙާޟިރުވެ އެދިއްޖެނަމަ އެފަރާތެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު އެކަމަފޯނުން ނުވަތަ 

އެކަން އެފަރާތަށް އަންގާނެކަމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހުމުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮތުގައި ނޯޓްކޮށް، 

 އަންގާޖެހުނު ދުވަހަކާއި ގަޑިއެއް ހަމަޖެހުމުން އެހަމައަދި އެފަރާތަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ، ދަންނަވަންވާނެއެވެ

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާ ތަން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ގަޑި ޖެހުމުގެ ޓްމަންޓް ގެ އެޕޮއިންކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

މަންޓްތަކަށް އެދިފައިވާ ހަމަޖައްސަންވާނީ އެޕޮއިންޓްތައް އެޕޮއިންޓްމަންޓް. ކުރިން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަރިހަށް  ރާތްތަކުގެ ބޭނުން އޮޅުންފިލުވައިމާތު އަދި އެފަލޫޢުމަ ފަރާތްތަކުގެ

އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް . ވެއްދުމުން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވިދާޅުވާ ތަރުތީބަކުންނެވެ

ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން  އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖައްސަދޭންވާނީ އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯރޑްސް އިންޓެލިޖެންސް

ބައްދަލުކުރާ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާއެޕޮއިންޓްމެންޓް ފެށުމުގެ ކުރިން އަދި . ސާފުކުރުމަށްފަހުގައެވެ

ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކާއި އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް. ވެމީހުންގެ ބޮޑީ ޗެކްކުވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަންވާނެއެ

ގެންގޮސްދީ،  ،ކޮށްވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް ރިސީވްޓްމަންޓްތަކަށް ވާލުވެހުންނަ މުވައްޒަފަކު އެޕޮއިންޙަ

ހަދިޔާ އަދި ފޮޓޯގްރަފީ ، ންޓްކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ރިފްރެޝްމަ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް އަދި . އްސައިދޭން ވާނެއެވެއެކަންތައްތައް ހަމަޖަހަމަޖައްސަންޖެހޭ ފަދަ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކަށް 

 ޕޮލިސް ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިސާރވިސްގެ މީޑިއާ އަދި ކޮމިޝަނަރސް އޮފީހުގެ

ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކަށް ދުރުވާ ފަރާތްތައް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޔައުމިއްޔާ ލިޔާ ފަރާތަށް ދީ

  .ރ އޮފް ޕޮލިސް ވިދާޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެލޫމާތު، ކޮމިޝަނަޢުމައްސަލަތަކާއި ބެހޭ މަ

   

  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ކޮޓަރިކޮޅު ބެލެހެއްޓުން 2.4
 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ކޮޓަރިކޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ޒިންމާ

ވާލުކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ޑިއުޓީ ގަޑި ފެށުމުގެ ކުރިން، އެކޮޓަރިކޮޅުގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޙަ

ގުޅައި ރަނގަޅުކުރުވައި،  ށްފަރާތަ އެކަން ކަމާބެހޭއައިޓަމްތައް ބަލާ ޗެކްކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ 

އަދި . ޑިން އޮފީސް ތަޅުލަން ވާނެއެވެތަޅުދަނ ޕޮލިސް އޮފީސް ނިންމަވާ ވަޑައިގަތުމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ރަށުގައި ވަޑައިގެން ނޫޅުއްވާނަމަ، އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަންދެން ކޮޓަރިކޮޅު ކޮންމެ 

  .  ދުވަހަކު ބަލާ ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ
 

  އޮފީސްތަކުން ފޮނުއްވާ އާންމު ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދިނުން  2.5

ވެހުންނެވި ވާލުޙަޑިޕާރޓްމަންޓަށް އަންނަ ސިޓީތަކަށް ދޭނެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓާއި 

މަތިން ވާނީ ހެދިފައި އޮންނަ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރަން. މަތިންނެވެވެރިއެއްގެ ލަފާގެ 

ފުރިހަމަ  އެޑްރެސްކުރަންޖެހޭ ފަރާތުގެލިޔަންފަށާއިރު ސިޓީ  އަދި ސިޓީ .ފާސްކުރެވިފައިވާ ލެޓަރހެޑެއްގައެވެ

  .                                                      ނަމާއި މަޤާމް  އޮޅުންފިލުވަންވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  537 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  | 

 

ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު ، ފަހު ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިއެއް ލައްވައި ނެގުމަށް ސިޓީ ލިޔެ ނިމުމުން ޕްރިންޓް

  .  ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހު ޑިސްޕެޗްކުރާނީއެވެ،  ބަރ ނަކަލުކޮށްސިޓީގެ ނަމް

  ސެމިނަރ އަދި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ގުޅިގެން އަންނަ ސިޓީތައް ،  ބައްދަލުވުން 2.6

 އާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން، ސެމިނަރ އަދި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭ ކޮންމެ ކަމަކަށް ފައިލެއް

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ދެންނެވުނު ފައިލްތަކުގައި ބޭއްވިފައިވާ .ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ

. ބައިވެރިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ، އެބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

އްޒަފަކު ބައްދަލުވުން، ސެމިނަރ އަދި މަސައްކަތު އަދި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެއްވެސް މުވަ

ބައްދަލުވުމަކަށް ދުރުވުމަށްފަހު އެބައްދަލުވުމެއްގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތަކާއި، ހުށަހެޅުނު ކަންތައް އަދި 

ދުވަސްތެރޭ ކޮމިޝަނަރސް އޮފީހަށް  3ލޫމާތު، ބައްދަލުވުން ނިމުމަށްފަހު ގިނަވެގެން ޢުނިމިފައިވާ ކަންތަކުގެ މަ

 އެއް އަތުވެއްޖެނަމަބައްދަލުވުމަކާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ބައްދަލުވުން، ސެމިނަރ އަދި މަސައްކަތު. ށަހަޅަންވާނެއެވެހު

ނުވަތަ ޔުނިޓް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ވެރިއެއްގެ  އެކު ޑިޕާރޓްމަންޓްމަންޓްއެސިޓީއެއް އެއާއިގުޅޭ ފައިލާ

ށް އަންގަވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖަވާބުފޮނުވަންޖެހޭ އޮފީހަށް ޖަވާބު އަރިހަށް ގެންގޮސް އެސިޓީއާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަ

އެކަން ބައިވެރިވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައި ބައްދަލުވުން، ސެމިނަރ ނުވަތަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި 

  .އަންގަންވާނެއެވެ

މުވައްޒަފުންނަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ހުރިހާ  2.7

   .ންއެންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ގެ ނަމްބަރު ނަކަލުކޮށް، ކޮމިޝަނަރ އެންގުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓްގައި ލިޔުމަށްފަހު ،

އަދި އެންގުމުގެ ކޮޕީ ސްކޭން  .ގެ ނޯޓިސް ބޯރޑަށް އަރުވަންވާނެއެވެއެންޑޯޒްމެންޓާއި އެކު މައިމަރުކަޒު

  .އަށް ލާންވާނެއެވެ" ނޯޓިސް ބޯރޑް.އީ"ކުރުމަށްފަހު އިންޓްރާނެޓްގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

  

  ނޯޓިސް ބޯރޑް ބެލެހެއްޓުން 2.8

ޅިފައިވާ މުވައްޒަފަކު  ނޯޓިސް ބޯރޑަށް އަރުވަންޖެހޭ މެއިން ނޯޓިސް ބޯރޑް ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެ

ނޯޓިސް  އަދިލިޔެކިޔުންތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޯރޑަށް އަރުވާ، ނޯޓިސް ބޯރޑް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޗެކްކޮށް 

  .ގޮސްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ނަގަންވާނެއެވެފާއިތުވެ ބޯރޑުގައި މުއްދަތު 

  

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  538 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  | 

 

 ޚިޔާލުފޮށި ބެލެހެއްޓުން  2.9
  

ޚިޔާލުފޮށި ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ޚިޔާލުފޮށި ޗެކްކުރަން 

ޚިޔާލު ފޮށީގައި ހުންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނަގައި، އެލިޔުންތައް ގެންދިއުމަށް . ވާނެއެވެ

  . ހަމަޖެހިފައިވާ ވެރިއެއްގެ އަރިހަށް ގެންދަން ޖެހޭނެއެވެ
 

 ޕޮލިސް މެއިލް ޗެކްކުރުން  2.10
  

ވަހަކު ޕޮލިސް މެއިލް ޕޮލިސް މެއިލް ޗެކްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކުު ކޮންމެ ދު

އަދި ޕޮލިސް މެއިލްގައި ހުންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނަގައި، އެލިޔުންތައް . ވާނެއެވެޗެކްކުރަން

  .ވެރިއެއްގެ އަރިހަށް ގެންދަން ޖެހޭނެއެވެގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
 

  ފައިލްކުރުން 2.11

  

ރިކޯރޑް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އެލިޔުމެއް ފަހުން ހޯދަން  ތަކުގެފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން/ އަންނަ  ފައިލްކުރަންވާނީ

ކޮންމެ ފައިލެއްގައިވެސް އެފައިލަށް ލެވިފައިވާ . ޖެހިއްޖެނަމަ ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ތަރުތީބުންނެވެ

ޔުމެއް އަދި ކޮންމެ ސިޓީއެއްވެސް ފައިލަށްލެވޭނީ އެންޓްރީއިން އެލި. ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ

އެންޑޯސް އެލިޔުމެއް  ސޮއިކޮށް، ،ކަމަށް ނުވަތަ އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް ބަޔާންކޮށްނުޙަވާލުވާ ފަރާތުން އެކަމެއް ނިމު

. ތަރުތީބުންނެވެ މިގޮތުން ފައިލް ކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރަންޖެހޭނީ ސިޓީ ނަމްބަރު. ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

ފޮނުވާ ކޮންމެ / ފައިލްކުރުމުގައި އެދުވަހަކު އަންނަ . ނެތް ސިޓީއެެއްނަމަ ތާރީޚް ތަރުތީބުންނެވެ އްނަމްބަރެ

  . ލިޔުމެއް އެދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފައިލްކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ

  

  ފައިލުން ލިޔެކިޔުން ނެގުން 2.12

  

އިތުރު . ހުންނަ ފަރާތަކަށެވެ ފައިލުން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެގޭނީ ހަމައެކަނި ފައިލްކުރުމަށް ހަވާލުވެ

ފައިލުން ލިޔުމެއް  .ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެއެކަމަށް ފަރާތަކުން ފައިލަކުން ލިޔުމެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ 

މަށް އަސްލު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ދެވޭނީ އެކަ. ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ދެވޭނީ އެބޭނުންވާ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެކެވެ

މިސްލިޕް ބޭއްވިފައި އޮންނާނީ އެލިޔުމެއް ނެގުނު ފައިލްގައި . ފުރުމަށްފަހުގައެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްލިޕެއް

ނެގުނު ލިޔުން އަނބުރާ ގެނައުމުން އެސްލިޕް ފައިލްކުރެވިފައިވާ ތަނުންނަގާ . އެލިޔުމެއް އޮންނަންވާތަނުގައެވެ

  . އެލިޔުމެއް އެތަނުގައި ފައިލްކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  539 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  | 

 

  ޔުއްތަކަށް  ޖަވާބު ދިނުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ފޮނުވާ ލި  2.13

ޢުލޫމާތު ލިބުމުން އެލިޔުމަކީ އާއްމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ މަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ފޮނުވާ ލިޔުމެއް

މަށްފަހު ކޮމިޝަނަރސް އޮފީހުގެ ވާނަމަ އެލިޔުން މިސަވިސްއަށް ލިބިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑި ބެލުދީފައިވާ ލިޔުމަކަށް

ދެވޭ ޖަވާބުތަކުގައި މިފަދަ ލިޔުންތަކަށް . ދަންނަވަންވާނެއެވެށް އޮފިސަރައިންޗާރޖަކަށް ހުންނަވާ 

ބާއްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން . ވެންޗާރޖަކަށް ހުންނަވާ އޮފިސަރެއި އޮފީހުގެސޮއިކުރައްވާނީ ކޮމިޝަނަރސް 

ޖެންޓް ލް އިންޓަލިމިސަރވިސްގެ އިންޓާނަ ތައްފޮނުވާ ލިޔުންބައްދަލުވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން އެޕާޓީތަކުން 

ކެޕިޓަލް  ،މާލޭގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްނަމަ މާންޑަށް އަދިސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮ ޑިޕާރޓްމަންޓަށާއި

އަތޮޅެއްގެ ޕޮލިސް  ބާއްވާ އެބައްދަލުވުމެއް ،ޕޮލިސްއަށް އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްނަމަ

  . ފެކްސްކުރަންވާނެއެވެ ސްޓޭޝަނަށް

  ކޮރެސްޕޮންޑެންސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް .3
  

  އެންޓްރީ  3.1

އެންޓްރީއަށް ލިބޭ ލިޔެކިއުންތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އެންޓްރީކޮށް އެލިއުންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ންތައް އެލިއުމަކާގުޅޭ ޔުއެންޓްރީ ކުރެވޭ ލި. އްޓަންވާނެއެވެސްކޭންކޮށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައުޞޫލުން 

ކާ ގައި ލިޔެ އެތަނަކުން އެލިއުންތަނަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮތުސެކްޝަ/  ޔުނިޓް/  ޑިޕާޓްމަންޓް

އަދި ޙަވާލުކުރާނެ ވަކި . ވާލުކުރަންވާނެއެވެޙަނަށް ގުޅައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ޙަވާލުވާންތިބޭ މުވައްޒަފުން

ކޮމިޝަނަރއަށް  ތަކެތި އަދި އިލިއުމާ ސެކްޝަނެއް ކަނޑައަޅަން ދަތި ނުވަތަ ނޭގޭ ލިއުންތަކާއި ޕެކޭޖްފަދަ

އޮފީހުގައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ސްފޮތުގައި ލިޔެ ކޮމިޝަނަރ ތަކެތިއެޑްރެސްކޮށްފައި ހުންނަ 

ފޮތުގައި ލިޔެ ޤަވައިދުން  ކު ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކާހުންނަވާ ވެރިއެއްގެ އަރިހަށް ގެންގޮސް އެބޭފުޅަ

އެޑްރެސްކޮށްފައި ހުންނަ އަވަސް ސިޓީތައް އުރައިގާ ކޮމިޝަނަރއަށް  ސިޓީ. ނެއެވެޙަވާލުކުރަންވާ

ވެއްދުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ  ށްއެންޓްރީއަށް ލިބުމުން ލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނަރ އަރިހަ

 . ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

މެއް ލިބިއްޖެނަމަ ޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އަވަސް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ބާވަތުގެ ލިޔުއެންޓްރީ ކުރެވޭ ލި

 01ވަގުތުން އެންގުމާއިއެކު ސެކްޝަނަށް އެކަން / ޔުނިޓް / އެލިޔުމަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ސަރުކާރުގެ . ވާލުކުރަންވާނެއެވެޙަސެކްޝަނަށް އެލިއުމެއް / ޔުނިޓް / އެޑިޕާޓްމަންޓް ގަޑިއިރުތެރޭގައި 

ރވިސްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުން ޖަވާބު އޮފީސް ތަކުންނާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން މިސާ

އެސިޓީއެއް އޮތް  ނުކޯލް ކުރާ ފަރާތްތަކަށްހޯދުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެންޓްރީއަށް ފޯ

އެކަމުގައި މަގުފަހިކޮށްދީ  ށްފަރާތަ އަންގާ މައުލޫމާތުދީ ފޯނުކޯލްކުރިސެކްޝަން / ޔުނިޓް /  ޑިޕާޓްމަންޓް

އެކި ފަރާތްތަކުން . އެމަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެސެކްޝަނަށް / ޔުނިޓް / ޑިޕާޓްމަންޓް މެއް ހަވާލުވި ޔުއެލި

ން ހުންނަ ބާވަތްތަކުގެ ސިޓީތަކާއި ންތަކުގެ ތެރެއިން އެކިކަހަލަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަޔުލިއި ފޮނުވާ ސިޓީތަކާ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  540 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  | 

 

ވަކިވަކި ކަށް ނުވަތަ މިސާރވިސްގެ ޔުނިޓްތަ/  ސެކްޝަން/  ޑިޕާޓްމަންޓްލިޔުނަތައް ފޮނުވަންޖެހޭ 

  .ބޭބޭފުޅުންނަށް ފެކްސްކޮށް އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޤަވައިދުން ކުރަންވާނެއެވެ

ގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަމަށްވާތީ އެންޓްރީ ކުރެވޭ އެންމެހާ ލިޔެކިއުން އެންޓްރީ ކުރެވެނީ ކޮމްޕިއުޓަރު 

ގުޅިގެން އެންޓްރީ  ވޯކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މައްސަލައަކާއެންޓްރީ ސިސްޓަމަށް ނުވަތަ ނެޓް

ކު ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ އިސްވެރިއަކަށް ލަސްނުކޮށް އެންގުމާއެވޭގޮތް ވެއްޖެނަމަ އެކަން އެންޓްރީއާ ނުކުރެ

 މަސައްކަތްކޮށް އަދިއްލުވޭތޯ ޙަސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގުޅާ އެމައްސަލައެއް / ޔުނިޓް ކަމާބެހޭ 

ޓްރީ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލަ ޙައްލު ނުކުރެވި ލަސްވާނަމަ އެފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އެންޓްރީ އެން

ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޮތުގައި ލިއުންތައް އެންޓްރީކޮށް، ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި 

އްދިމާވެއްޖެނަމަ ފަހުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އެންޓްރީނުކުރެވޭ ޙާލަތެ. ޙަވާލުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

އެލިއުންތައް އެންޓްރީކޮށް ސްކޭން ކުރުމަށްޓަކައި ލިއުންތަކުގެ ކޮޕީހަދާ ލިއުންތަކުގެ އަޞްލުތައް 

ދުވަހުން ދުވަހަށް ޙަވާލުކޮށް  ،ޤަވައިދުން ސެކްޝަނަކާ/ ޔުނިޓް /  އެލިއުމަކާގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓް

އެއީ ކޮންފޮތެއްކަން އެގޭގޮތަށް  ފޮތްތައް ހުންނަންވާނީންކުރެވޭ އެންޓްރީގައި ބޭނު. ނިންމަންވާނެއެވެ

ފަރާތްތަކާއި އަދި ލިޔެކިޔުންތައް އެކި. ސެލޯފިންލެވި ސާފު ތާހިރުކޮށެވެނަމާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އެގޭގޮތަށް 

އަދި ހެނދުނު .  ވާލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސޮއި، ތާރީޚް އަދި ގަޑި ޖައްސުވަން ވާނެއެވެޙަ، ވާލުކުރުމަށްފަހުޙަ

އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑިއުޓީ ފެށޭ ގަޑީގައި . ށް އެންޓްރީ ހުންނަންވާނީ ހުޅުވާފައެވެ 00:16ން  08:00

މައްސަލައެއް ، ކްސް މެޝިން ގެ ޙާލަތު ޗެކްކޮށްއަދި ޑިއުޓީ ނިމޭ ގަޑީގައި އެންޓްރީގައި ހުންނަ ފެ

އެދުވަހެއްގައި އަންނަ ލިޔެކިޔުންތައް އަދި އެންޓްރީއަށް . ދިމާވެފައިވާނަމަ އެކަން ޙައްލުކުރުވަން ވާނެއެވެ

ސެކްޝަނާ / ޔުނިޓް / ޑިޕާރޓްމަންޓް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ހަވާލުކުރަންޖެހޭ 

އެންމެ  ހުންނެވިވާލުވެ ޙަނިޓާ ޔު ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް މަ، އެކަން އެވަގުތުވާލުނުކުރެވިއްޖެނަޙަ

ފަރާތް ފަސޭހައިން  ވާލުކުރެވޭޙައެންޓްރީ އަންނަ ލިޔެކިޔުންތައް .  އިސްފަރާތަކަށް ދަންނަވަން ވާނެއެވެ

ލޫމާތު ހޯދުމަށް ޢުއަދި އަންނަ ލިޔެކިޔުމެއްގެ މަ. އެނގޭގޮތަށް ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ

ރަގަޅަށް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު  ގައިތެއްގެތެރޭއެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަ

  . ދޭންވާނެއެވެފޯރުކޮށް އެފަރާތަކަށް އެމަޢުލޫމާތެއް 

  ޑިސްޕެޗް  3.2

ފޮތުގައި  ،ޑިސްޕެޗް ކުރުމަކީ އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނަމްބަރ ނަކަލުކޮށް

މިގޮތުން ޑިސްޕެޗް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ .  ވާލުކުރުމެވެޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙަ ،ލިޔެ

ސެކްޝަނެއްގައިވެސް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ، އެހެނިހެން ތަކެތި ޑިސްޕެޗްކުރުމަށްޓަކައި ފޮތެއް 

ސެކްޝަންތެރޭގައި ، އަދި ސެކްޝަނުން ބޭރުގެ ފަރާތަކަށްވެސް އެއެްވެސް ލިޔުމެއް . އޮންނަންވާނެއެވެ

ސަރުކާރުގެ .  ތާރީޚް ހޯދަންވާނެއެވެ އަދި ވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން، ސޮއި، ގަޑިޙަވާލުކުރައްވާއިރު ޙަ

އޮފީސްތަކަށާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ އާއި ލިއުންފަދަ ތަކެތި ޑިސްޕެޗް ސެކްޝަނުން 
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 16:00ން  08.00ބަލައި ގަންނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

ލިޔެކިޔުންތައް ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ސެކްޝަންތަކުން ގެންނަ ފޮތްތައް  .ންތަކެވެއަށް އަންނަ ލިޔެކިއު

/  އަދި ސެލޯފިން ލައި ފޮތް ނިސްބަތްވާ ޑިޕާރޓްމަންޓް ހުންނަންވާނީ ސާފުތާހިރުކޮށް، ފޮތުގައި ކަވަރު

ހުންނަންވާނީ ސާފުތާހިރުކޮށް، ކިޔަން އަދި ފޮތުގައި ލިޔެފައި . ސެކްޝަން ގެ ނަން ލިޔެފައެވެ/ ޔުނިޓް 

ހަވާލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުން ސެކްޝަނާ  ޑިސްޕެކްޗް ކުރުމަށްޓަކައި އެދުވަހަކު ޑިސްޕެޗް.  ގޮތަށެވެ އެނގޭ

އަދި އެދުވަހެއްގައި ޑިސްޕެޗް ނުކުރެވި އެއްވެސް ލިޔުމެއްވާނަމަ . އެދުވަހަކު ޑިސްޕެޗަކުރަންވާނެއެވެ

  . ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން އެލިޔުމެއް ހަވާލުކުރި

  ޑިސްޕެޗް ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް  

                     ޑިސްޕެޗްކުރެވޭ ލިޔުން ފޮތުގައި ލިޔާ ތާރީޚް   :ތާރީޚް - 1

  ޑިސްޕެޗްކުރެވޭ ލިޔުމުގައިވާ ނަމްބަރު   :ނަމްބަރ - 2

  ޑިސްޕެޗްކުރެވޭ ލިޔުމެއްގެ ތަފްސީލް    :ތަފްސީލް - 3

  ޑިސްޕެކްކުރެވުނު ލިޔުމާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން    :ނަން - 4

  ޑިސްޕެކްކުރެވުނު ލިޔުމާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ސޮއި     :ސޮއި - 5

  ޑިސްޕެކްކުރެވުނު ލިޔުމާއި ހަވާލުވި ތާރީޚް   :ތާރީޚް - 6

  ޑިސްޕެކްކުރެވުނު ލިޔުމާއި ހަވާލުވި ގަޑި     :ގަޑިި - 7
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  ގެ ޕްރޮސީޖަރޑިޕާރޓްމަންޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓީޖިކް
  

 ދުޞަމަޤް
 

 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް، ކަނޑައެޅުމާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ސްޓްރެޓީޖިކް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 މޯލްޑިވްސް މަތިން ގޮތެއްގެ ފައިހަމަވާ ތަރައްޤީއާއި ޒަމާނީ ކުރުމަށްޓަކައިޙާޞިލު ލަނޑުދަނޑިތައް މަޤްޞަދާއި ސަރވިސްގެ

 ސްޓްރަކްޗަރ ިންފްރާއި ސަރވިސްގެ މި ކުރުމާއި ކަންތައްތައް އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށް ބައްޓަން ސަރވިސް ޕޮލިސް

 ނިންމާ ތަޙުޤީޤު، ރެކޯރޑާއި މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅޭ ސާރވިސްއަށް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ތަރައްގީކުރުމާއި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި

 ،މަޢުލޫމާތާއި، ރިޕޯޓާއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ ހުށަހެޅިފައިވާ، ބަލަހައްޓާ މައްސަލަތައް

  .ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ ތައްޔާރުކޮށް ހިސާބު ތަފާސް

  އޮނިގަނޑު ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

  :ޔުނިޓަކީ 5 މި . ގާއިމްކުރެވިފައެވެ ވަނީ ޔުނިޓެއް 5 ދަށުން މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

 ؛ޔުނިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1

 ؛ޔުނިޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް .2

 ؛ ޔުނިޓް ޕްލޭނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް .3

 ؛ޔުނިޓް އޯޑިޓް ޕާރފޯމަންސް .4

 އަދި؛ ޔުނިޓް ލީގަލް .5

  .ރެކޯރޑްސް ކްރިމިނަލް އޮފް ބިއުރޯ .6

  މަސައްކަތް ޔުނިޓްތަކުގެ

 ޔުނިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1
  

 އިދާރީ ޖެހޭ ކުރަންެ ދުވަހަށް ދުވަހުން ހިންގުމަށް އިދާރީ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޔުނިޓަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 ދުވަހަށް ދުވަހުން، ބެލެހެއްޓުމާއި ހާޟިރީ މަސައްކަތްތަކަކީ މައިގަނޑު ކުރެވޭނެ މިޔުނިޓުން މިގޮތުން. ކުރުމެވެ މަސައްކަތް

 ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ، ފޮނުވުމާއި ފަރާތްތަކށް އެކި ތަކެތި ލިޔުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އިދާރީ، ލިޔުމާއި ޔައުމިއްޔާ

، ކުރުމާއި މަސައްކަތް ޖެހޭ ކުރަން ހޯދުމަށް އާލާތްތައް ތަކެއްޗާއި ބޭނުންވާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް، ބެލެހެއްޓުމާއި އިންވެންޓްރީ

 މުވައްޒަފުންގެ، ފޮނުވުމާއި ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ މަހަށް މަހުން ފަރާތްތަކަށް އެކި ގޮތުން މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

 ތަކެތި ލިޔެކިޔުމާއި ލިބޭ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް، ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ގުޅިގެން ވެލްފެއަރއާއި

  . ބެލެހެއްޓުމެވެ ފައިލްކޮށް ލިޔެެކިޔުންތައް އިގަނެބަލަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  544 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްޞަ ހިންގާ ސަރވިސްއިން ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ކަންކަމުގައި ންއެކަ، އަދި

           . ޔުނިޓުންނެވެ މި އަދާކުރާނީ ދައުރު ކުރުމުގެ ވިލަރެސް ދޫކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މި، ޖެހޭ ދޫކުރަން

 ބަލަހައްޓާނީ، ހިންގާ، ކޮށް މަސައްކަތް ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކާއި ޖެހޭ ކުރަން ހިންގުމަށް އިދާރީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ، އިތުރުންވެސް މީގެ

  .ޔުނިޓުންނެވެ މި

 

  ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް .2
  

  ތައާރަފް

 ބިޒްނަސް ނުވަތަ ޕްލޭނުން ސްޓެރެޓީކް މިސަރވިސްގެ ބޭނުމަކީ ޔުނިޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

، ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤުޞަދުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ނުވަތަ ގެނައުމަށް ވުޖޫދަށް ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައި ޕްލޭނުގައި

 ދާ ކުރިއަށް އެޕްރޮޖެކްޓްތައް، މެނޭޖްކުރުމާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކަނޑައަޅާ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ ހިންގަން ކޮންމެހެން އެއިރަކު

  .ބެލެހެއްޓުމެވެ ތައްޔާރުކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއިބެހޭ، ވަޒަންކުރުމާއި މިންވަރު

      މަޤްސަދު

 ގޮތުން ހާސިލުކުރުމުގެ މަޤްސަދެއް ވަކި ކަނޑައެޅީފައިވާ ބަލާނީ ކަމުގައި އެއް'ޕްރޮޖެކްޓް' މިޔުނިޓުން

 ސިފައިގައި ޕްރޮޖެކްޓްއެއްގެ. ކަންކަމެވެ ހިމެނޭ ނިމުމެއް ފެށުމަކާއި އޭގައި، އެކުލެވޭ މައްޗަށް ކަންތައްތަކެއްގެ ވަކިވަކި ކުރަންޖެހޭ

 ފަދަ އެހީވެދޭނެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިއެރުމަށާއި މަންފާއަށާއި ތަނުގެ ކޮންމެކަމަކީ ގެންދާ ކުރިއަށް ސަރވިސްއިން ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

  . ކަންކަމެވެ ފައިދާކުރާނެ ބަޔަކަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ކޮންމެވެސް ސަބަބުން އޭގެ

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްގައި، މަތިން އެސޫލުތަކެއްގެ ހަމަތަކަކާއި ވަކި މެނޭޖްކުރުމަކީ ޕްރޮޖެކްޓް

، ގޮތުން ހާސިލުކުރުމުގެ ބޭނުން މަޤުސަދާއި ބަޔާންވެގެންވާ ޕްރޮޖެކްޓްގައި، ގޮތުންނާއި ނިންމުމުގެ ފެއްޓުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް ވަގުތަށް

  މަސައްކަތްތައް ކުރަންހުރި ދަށުން އޭގެ ބޭނުންކޮށްގެން ގޮތުގައި އެދެވޭ އެންމެ މީހުން އަދި ފަންޑިންގ، ވަސީލަތްތަކާއި ލިބިފައިވާ

  . ކާމިޔާބުކުރުމެވެ ލަނޑުދަނޑި، ކޮށް

  :ސެކްޝަނަކީ 2 މި. މައްޗަށެވެ ސެކްޝަންގެ 2 އިތުރު ބެހިގެންވަނީ ޔުނިޓް މި

 ސެކްޝަން ޕްލޭނިންގ ސްޓްރަކްޗަރ އިންފްރާ 1.1

 ސެކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރަކްޗަރ އިންފްރާ 1.2

  

  

  

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  545 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަންގެ ގ ޕްލޭނިން ކްޗަރއިންފްރާސްޓްރަ 2.1

، ހިންގާއި ރާވާ، ފަރުމާކޮށް އިމާރާތްތައް އެންމެހައި ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ސެކްޝަނަކީ މި

 ސައިޓް ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކުގެ ގެމިސެކްޝަނު. ސެކްޝަނެވެ ގެންދާ މަޢުލޫމާތުދެމުން އަދި ހޯދާއި މަޢުލޫމާތު

 ބޭނުންވާ އެވަގުތަކަށް، ތައްޔާރުކުރުމާއި ކުރެހުން އަދި ޑިޒައިން އާކިޓެކްޗަރަލް، ސަރވޭކުރުމާއި ލޭންޑް ނުވަތަ

 ހެދުން ކިޔު.އޯ.ބީ ނުވަތަ ސަރވޭ ކުއަންޓިޓީ މީގެއިތުރުން، ރުކުރުމާއިތައްޔާ ކުރެހުންތައް ފަދަ ލޭޔައުޓް އިލެކްޓްރިކަލް

  .ހިމެނެއެވެ ތައްޔާރުކުރުން އެސްޓިމޭޓް ސްޓްކޮ އަދި

  

  ލޭންޑް ސަރވޭ ކުރުން / ސައިޓް  2.1.1

މިންތަކާއި ) އިމާރާތްކުރުމަށް(ސާރވޭ ކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ނުވަތަ އޭރިޔާގެ 

، އަދި މިސަރަހައްދުގައި އިމާރާތެއް އެޅުމަށް. ފަސްގަނޑު އެއްވަރުތޯ ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމެވެ

މިކަމަކީ . ހަމަޖެހިފައިވާ އުސްމިނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޭރިޔާގައި އިމާރާތް ކުރެވިދާނެތޯވެސް ބަލައެވެ

ޅޭ ސަރަހައްދު ވަކިކުރުމުގެ ނުވަތަ ފާހަގަކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުންނާއި މީހުން ދިރިއު

  .ގޮތުންކުރެވޭ ކަމެކެވެ

ސައިޓް ނުވަތަ ލޭންޑް ސަރވޭކުރުމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ މިކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައި ހުންނަ 

މިމަސައްކަތްކޮށް ނިމުމުން ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި . އިންސްޓްރުމަންޓްސް ފަދަ އާލާތްތަކެވެ

މިކަންކުރުމުގައި  .ންވާނެއެވެރެވުނު މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ރެކޯޑްކޮށް ޑޮކިއުމަންޓް ކުރަކު

އަދި ސަރވޭކުރުމުގައި  .ންވާނެއެވެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ފޯމެޓެއް ނުވަތަ ފޯމެޓްތަކެއް ބޭނުންކުރަ

. ކެވެއި ޔުނިޓްތައަ.އެސް ،އިންޓަނޭޝަނަލް ނުވަތަ ލޯކަލް ސްޓެންޑަޑްތަކާއިބޭނުންކުރަންވާނީ 

ސަރވޭކުރި މީހާއާއި ބަލާފާސްކުރި މީހެއްގެ ނަމާއި ، މިގޮތުން ސަރވޭކޮށް ނިމި ޑޮކިއުމަންޓް ކުރާއިރު

އަދި ސޮފްޓް ، އަދި މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި .ނަންވާނެއެވެސޮއި ހިމަ

    .ވާނެއެވެގައި ފައިލްކުރެވިފައި ބަހައްޓަންކޮޕީތައް މިސެކްޝަނު

 

  އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން އަދި ކުރެހުން ތައްޔާރުކުރުން  2.1.2

މިގޮތުން ތަކެއްޗާއި . ޑްރާފްޓްކުރުމަކީ އާކިޓެކްޗަރަލްގެ ހުރިހާ ކުރެހުންތައް ކުރެހުމެވެ

އަދި ޑްރާފްޓްކުރާއިރު މުޅި . ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ މިންތައް އެނގޭނެގޮތަށް މިކުރެހުމުން

އެލިވޭޝަން އަދި އާކިޓެކްޗަރަލް ޑީޓެއިލްސް ، މިގޮތުން ސެކްޝަނާއި، ފުުރިހަމަކުރެހުންއިމާރާތުގެ 

އެއިމާރާތެއް ކުރާބަޔަކަށް އިތުރު ފަސޭހަކަމަކާއި ، މިކަމަކީ އިމާރާތްކުރާއިރު .ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

  .ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެއޮޅުންތަކަކާއި ސުވާލުތަކެއް އުފެދުނަނުދިނުމުގެ ގޮތުން 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  546 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ތައް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެންމެހާއި ކުރެހުންތަކާއި

އްސަ ކުރެވިފައިވާ ޚާއެކަމަށް ކުރަންވާނީ  މިގޮތުން މިމަސައްކަތް .ތައްޔާރު ކުރާނީ މިސެކްޝަނުންނެވެ

ކުރިން  މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ކުރެހުމެއް ކުރެހުމުގެ. ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ ޕްރޮގްރާމްތައް

އަދި ވީއެންމެ  .ހަދަންވާނެއެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ސައިޓްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ބޮޑުކުޑަމިން ބަލާފާސްކޮށް

 .ންވާނެއެވެތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ސަމާލުކަންދޭ، ރަދު ކުޑަކޮށްޚަ

އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް އެކަމާއި  އިސްޓޭޖުގަޕްލިމިނަރީ ކުރުމުގައި ކޮންމެ މަސައްކަތެއް  ގެޑްރާފްޓިން

ގުޅޭ ދާޢިރާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް އަދި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް ލިޔެކިޔުމުން ރެކޯޑްކޮށްފައި 

ހުންނަންވާނީ ޑްރާފްޓިންގ ކުރެހުން ފަދަ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް  .ހައްޓަންވާނެއެވެބަ

މިކަންކުރުމުގައި ވަކި ފޯމެޓެއް ނުވަތަ ފޯމެޓްތަކެއް . ލްކުރެވިފައެވެޑޮކިއުމެންޓްކުރެވި ފައި

ނުވަތަ ލޯކަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ އަދި . ންވާނެއެވެބޭނުންކުރަ

ރ ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަ، އަދި ހަމައެހެންމެ އާކިޓެކްޓް. އައި ޔުނިޓްތަކެވެ.ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި އެސް

އެޕްރޫވަލް ކުރި ، ހުރިހާ ކުރެހުމެއް ވަކިވަކިން ބަލާފާސްކޮށް ނުވަތަ ޗެކްކޮށް އެޕްރޫވަލް ސޮއިކޮށް

އަދި . ންނަންވާނެއެވެފަރާތުގެ ނަމާއި އިތުރުން ބަލާފާސްކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި ހިމެނިފައި އޮ

ގައި ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ނޫނީ މީގެ ކޮންމެ ކުރެހުމެއްގެވެސް އޮރިޖިނަލް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއް

  .ންވާނެއެވެބެލޭނެ ގޮތަށް ފައިލްކުރެވި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ

 

 ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން އަދި ކުރެހުން ތައްޔާރުކުރުން 2.1.3

އާކިޓެކްޓުންނާ މަޝްވަރާކޮށް އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށް ސްޓްރަކްޗަރަލް 

މިގޮތަށް ކުރެވޭ މަޝްވަރާތައް އަދި . ކީ މިސެކްޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެޑީޓެއިލްސް ތައްޔާރު ކުރުމަ

އޮންނަ އުސޫލަކުން ޑިޒައިންކުރުމާއި، ކުރެހުންތަކާ ގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅިފައި 

ބޭނުންކުރަންވާނީ ޑިޒައިން ކުރެހުންތަކުގައި . ބަހައްޓަންވާނެއެވެ އްޑޮކިއުމަންޓް ކުރެވި ސޮފްޓް ކޮޕީތަ

ކުރެހުންތަކުގައި އަދި . އައި ޔުނިޓްތަކެވެ.އިންޓަނޭޝަނަލް އަދި ލޯކަލް ސްޓޭންޑްތަކާއި އެސް

ޑިޒައިން  ޢިމާރާތްތައް. އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެސޮއި ނަމާއި ޑްރާފްޓްކުރި މީހާއާއި ޗެކްކުރި ފަރާތުގެ 

  .ލަންވާނެއެވެށް ބަޚަރަދު ކުޑަގޮތްތަކަ، ކުރުމުގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި

 

  ބިލްޑިންގ ސާރވިސަސް  2.1.4

ސްޓް ކޮކުއަންޓިޓީ އަދި ޢިމާރާތްކުރުމަށާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

މާއި ބިޑް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސަމަރީ އޮފް އިވެލުއޭޝަން ތައްޔާރުކުރު ރުމާއިއެސްޓިމޭޓް ތައްޔާރުކު

ދިނުމަކީ މިސެކްޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރީބިޑް މީޓިންގތަކުގައި މަޢުލޫމާތު 

  .ހިމެނޭކަމެކެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  547 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ކުރިން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ސްޓް އެސްޓިމޭޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެކޮކުއަންޓިޓީ އަދި  2.1.5
  

ސްޓް އެސްޓިމޭޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ކުރެހުންތައް ރަގަޅަށް ކޮކުއަންޓިޓީ ސަރވޭ އަދި 

މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުން . ކުރަންވާނެއެވެކުރެހުން ރަގަޅުކަން ޔަޤީން ،ބަލާޗެކްކޮށް

. ންވާނެއެވެޕްރޮގްރާމެއް ބޭނުންކުރަފޯމެޓެއް ނުވަތަ ނޫނީ އެކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ  ، ކުރެވޭ

ޓުން ތަކެތި ލިބެން ސްޓް އެސްޓިމޭޓް ހެދުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މާކެއާންމުކޮށް ކޮ

ސްޓް އެސްޓިމޭޓް ކޮއާއި ކިޔު.އޯ.އަދި ބީ .ންވާނެއެވެހުންނަ އަގުތައް ބަލާ ދިރާސާކުރަ

އައި .އެސްސްޓޭންޑަޑްތަކާއި  އެކަމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ނުވަތަ ލޯކަލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި

 އިގުޅޭ އެންމެހަ އެސްޓިމޭޓާކޮސްޓް ކުއަންޓިޓީ ސާރވޭކުރުމާއި . ޔުނިޓް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ

ރައްކާކޮށް މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އުސޫލަކުން ޑޮކިއުމަންޓްކޮށް އަދި ސޮފްޓް ކޮޕީތައް 

ކިޔު ތައްޔާރުކުރި މީހާއާއި ބަލާ .އޯ.ސްޓް އެސްޓިމޭޓް އަދި ބީމިގޮތުން ކޮ .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

  .އި ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެޑޮކިއުމެންޓްގަޗެކްކުރި މީހާގެ ނަމާއި ސޮއި 

  

ބިޑްކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސަމަރީ އޮފް އިވެލުއޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ  2.1.6

  :ކަންތައްތައް

ޕްރީ ބިޑް އި ކިޔު އަދި ކޯސްޓް އެސްޓިމޭޓާ.އޯ.ކުރެހުންތަކާއި ބީ މިކަންކުރުމުގައި

އަދި ބިޑް ތަކުގައި . ބަލާ ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައްވެސް 

މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމައަށް ހިމެނިފައިވޭތޯ އާއި އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތަކަކީ 

މިގޮތުން އެސްޓިމޭޓް ކުރެވިފައިވާ އަގަށްވުރެ . ވެކެއްތޯ ބަލަންވާނެއެމިކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތައްތަ

އަށްވުރެ ހުށަހަޅާފައިވާ  80%އަދި އެސްޓިމޭޓްކުރެވިފައިވާ އަގުގެ  ، ހުށައެޅިފައިވާ އަގު ބޮޑުވާނަމަ

އަދި ހުށައެޅިފައިވާ މުއްދަތާއި . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެއެއީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް ، އަގު ކުޑަނުވާނަމަ

ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު އެކަށީގެންވޭތޯ ، ރެވިފައިވާ މުއްދަތު އަޅާކިޔުމަށްފަހުއެސްޓިމޭޓް ކު

މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވޭތޯ ، އިގެ ޕްރޮފައިލާންއިތުރުން ކޮންޓެކްޓަރުމީގެ .ންވާނެއެވެބެލަ

، އްނަމައަދި ކޮންޓެރެކްޓަރަކީ ކުރިން މިސަރވިސްގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެ. ބަލަންވާނެއެވެ

މިގޮތުން އިވެލުއޭޓް . ހިމަނަންވާނެއެވެއެމަސައްކަތެއްކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް 

ކުރެވޭ ކޮންޓެކްޓަރުންނާއި  ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްތަނުން ފެންނަ ގޮތަށް ޑާޓާ ފައިލެއް 

  . ވެންވާނެއެކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވި އަޕްޑޭޓްކުރަ

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  548 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުރިން  2.1.7

  :ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުރިން 

އިތުރުން ކުރެހުން ސެޓުގައި ނުވަތަ މީގެ .ންވާނެއެވެޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފްކުރަ

ކިޔުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ދެވޭ ނުވަތަ ތަފްސީލްކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ލިޔެކިޔުން .އޯ.ބީ

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި  އަދި .ނަންވާނެއެވެތައްޔާރުކޮށް ހެޑް އޮފް ޔުނިޓްގެ ލަފާގެ މަތީން ބިޑްގައި ހިމަ

ޕްރީ ބިޑް . ކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެންޓްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަޕްރޮކިޔުމަ

އި ބައްދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތުގެ ސޮއި ހިމެނަ

   .ންވާނެއެވެމިމަޢުލޫމާތު ޝީޓް ޕްރޮޖެކްޓާއިއެކު ފައިލް ކުރަ

  
  

  ސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންއިންފްރާ  2.2

މިސާރވިސްގެ އިމާރާތްތައް ބިނާކުރުމުގައި ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި ކޮންސަލްޓެންސީ 

  .ސެކްޝަނުންނެވެދިނުމުގެ އިތުރަށް އިމާރާތްތަކަށް ލިބޭގެއްލުންތައް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރާނީ މި

  ؛ސައްކަތްތައްމަ މައިގަނޑު ސެކްޝަންގެމި

   ހިންގުން ރާވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކޮންސްޓްރަކްޝަން .1

  އެޕްރޫވްކުރުން ތަކެތި ދިނުމާއި ކޮންސަލްޓެންސީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން .2

 ގެއްލުންތައް ލިބޭ ޢިމާރާތްތަކަށްރުމާއި ތައްޔާރުކު އިވެލުއޭޝަން އޮފް ސަމަރީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ .3

 ކުރުން ތައްޔާރު ރިޕޯރޓް ދިރާސާކޮށް

  
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުން 2.2.1

  

 މައުލޫމާތުދެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ އެގްރީމެންޓް ޑިޕާރޓްމެންޓުން 2.2.1.1

 އެގްރީމެންޓްކުރުން އެއޮތަށް އުސޫލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ގޮތަކަށްބަލައި

 އެހެނިހެން ބައްދަލުކުރުމާއި ކޮންޓްރެކްޓަރާއި އުސޫލަކުން ބުނާ އެގްރީމެންޓްގައި 2.2.1.2

 ބެލެހެއްޓުން ކަންތައްތައް މުއާމަލާތުގެ

 ތެރޭގައި ގަޑިއިރު 48 ނިމޭތާ ބައްދަލުވުން، ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެވެސް ކޮންމެ 2.2.1.3

  ސޮއިކުރުވުން ފަރާތްތަކުގެ ސޮއިކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރުކޮށް

 އޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެހޭ، ބައްދަލުކޮށް ރާވާ ބައްދަލުވުންތައް ކޮންޓްރެކްޓަރާއިއެކު 2.2.1.4

 .އޮޅުންފިލުވައިދިނުން ލަސްނުކޮށް ކަންތައްތައް



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  549 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ބިލްޗެކްކޮށް ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިލްފޮނުވުމުން ކޮންޓްރެކްޓަރު 2.2.1.5

 ފޮނުވުން ފަރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ނުވަތަ އިސްލާހުކުރުން

 ވަގުތެއްގައި އެކަށީގެންވާ ތަކެތި ފޮނުވާ އެޕްރޫވްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު 2.2.1.6

 ކުރިއަށް ކަންތައްތައް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ ހަވާލުކޮށްގެން ފަރާތްތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ކޮންޓުރެކްޓަރަށް ލިޔެކިޔުމުން ލަސްވާނަމަ އެޕްރޫވްކުރުން އަދި. ގެންދިއުން

 .ދިނުން މައުލޫމާތު

  

  

 ލްޓެންސީ ދިނުންޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކޮންސަ 2.2.2
  

 ކަންތައްތައް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ދަށުން ބެލުމުގެ ސެކްޝަނުގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 2.2.2.1

 ހޯދުން ލަފާ ސެކްޝަންތަކުގެ އެހެން ހިދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ އަދި ބެލެހެއްޓުން

  އަމަލުކުރުން މަތިން ގޮތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ދިނުމުގައި ކޮންސަލްޓެންސީ 2.2.2.2

 ދާއިރާތަކުން އެހެން ސަރުކާރުގެ ކަމެއްނަމަ ނުހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓްގައި 2.2.2.3

  އަމަލުކުރުން އެއްގޮތައް އުސޫލްތަކަކާއި އެކަމަށްގެންގުޅޭ

 މައުލޫމާތު އެންމެހާ ދޭންޖެހޭ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް މަސައްކަތް ޕްރޮޖެކްޓް 2.2.2.4

  ހަމަޖެއްސުން ލިޔެކިޔުމުން މިފަދަކަންކަން އަދި ދިނުން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް

 ފެތޭ ސްޓޭންޑަޑަކަށް އެހެން އެފެންވަރުގެ ނުވަތަ ISO ކުރުމުގައި އެޕްރޫވް ތަކެތި 2.2.2.5

  ކުރުން އެޕްރޫވް ތަކެތި އެކަށީގެންވާ އެންމެ ތަނަކަށް އެ އަދި

 ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި ރަނގަޅަށްބެލުން ފެންވަރު ތަކެތީގެ އެޕްރޫވްކުރުމުގައި ތަކެތި 2.2.2.6

  ހިމެނުން ސޮއި ފަރާތެއްގެ

  ބޭނުންކުރުން ފޯރމެޓްތަކެއް/  ފޯރމެޓެއް ވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިކަމުގައި 2.2.2.7

 ވަކިން ބެލޭގޮތަށް ޙާލަތެއްގައި ކޮންމެ ބޭނުންވެއްޖެ ކިޔުމެއްވެސް ލިޔެ ހުރިހާ 2.2.2.8

  ފައިލްކުރުން

 އްޓުންބެލެހެ އަޕްޑޭޓްކޮށް، ތައްޔާރުކޮށް ވަކިފައިލެއް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ކޮންމެ 2.2.2.9
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ޢިމާރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް (ޕޯސްޓްކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން  2.2.3

  )ދިރާސާކުރުން

 ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ބަލާ ލިބޭގެއްލުންތައް މުއްދަތުގައި ރިޓެންޝަންގެ 2.2.3.1

 ހައްލުކުރުން ގުޅިގެން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަނާއި

 ތަންތަނުގެ ހަމަވާ މުއްދަތު ރިޓެންޝަން ބަލަހައްޓާ ރިކޯޑްތައް އާއިބެހޭ ރިޓެންޝަން 2.2.3.2

 ބެލެހެއްޓުން  ކަންތައްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ފައިސާ

 އިމާރާތްތަކާއި މިސަރވިސްގެ ހަމަވުމަށްފަހު ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ 2.2.3.3

 ބަލާ ގެއްލުންތައް ލިބޭ އިމާރާތްތަކަށް އެހެނިހެން ބޭނުންކުރަމުންދާ މިސަރވިސްއިން

 އިމާރާތްތަކެއް ހުރިހާ 1 އަހަރަކުން 2 ކޮންމެ މަދުވެގެން އެގޮތުން ދިރާސާކުރުން

 އެރިޕޯރޓްތައް ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯރޓް ކުރުމަށްފަހު އިވެލުއޭޓް

 .ހުށައެޅުން

 އިތުރަށް ނުކޮށް މަރާމާތު ޚަރަދާއި ހިނގާނެ، ޙާލަތާއި ތަނުގެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ދިރާސާ 2.2.3.4

 އަދި ހިމެނުން މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ މުޙިއްމު ފަދަ މުއްދަތު ބޭނުންކުރެވޭނެ

  ތައްޔާރުކުރުން ރިޕޯޓް ފޯމެޓަކަށް ވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ކުރިއަށް މަސައްކަތް އެއްގޮތަށް ތާވަލާއި ތައްޔާރުކޮށްގެން ތާވަލެއް މިކަމަށްވަކި 2.2.3.5

 ގެންދިއުން

 ކުރުން ފައިލް ބެލެހެއްޓުމާއި ޑޭޓްކުރުމާއިއަޕް ފައިލްކޮށް ރިޕޯރޓްތަކެއްވެސް ހުރިހާ 2.2.3.6

 .ހުރުން ބެލޭގޮތަށް ހާލަތެއްގައި ކޮންމެ ބޭނުންވެއްޖެ އަދި
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  ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓް .3
  

 ޕްލޭން ސްޓްރެޓީޖިކް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މަސައްކަތްތަކަކީ މައިގަނޑު ކުރާނެ ޔުނިޓުން މި

 ތެރެއިން ކަންކަމުގެ ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކުގައާއި ފަށާ އޯގަނައިޒޭޝަންއިން، ތައްޔާރުކުރުމާއި ތިންއަހަރަކުން ކޮންމެ

 ދިނުމުގެ ލަފާ ފަންނީ ބޭނުންވާ މެނޭޖްމަންޓަށް މިސަރވިސްގެ ބަދަލުކުރުމަށް ކަމެއް ބާވަތުގެ އަންނަ އިމްޕެކްޓް އޯގަނައިޒޭޝަނަލް

އެންޑް  ޕްލޭނިންގ ސްޓްރެޓީޖިކްގައި ހިމެނެނީ ޔުނިޓް މި. މަސައްކަތެވެ ދިރާސާކުރުމުގެ ކުރަންޖެހޭ، ގޮތުން

  . ވެސެކްޝަނެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

  ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް  އެންޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަންސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ   3.1
 ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން 3.1.1

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންއަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އެލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ޙާޞިލުސަރވިސްއިން 

 ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ރޭވުންތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް

ޓަށް އްޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެެމުންދާ ވެ މިޕްލޭންގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ. ބަޔާންކޮށްދޭ ކަރުދާހެވެ

އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު އިންސާފުކުރަމުން އެބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން 

ޒަންކުރާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ވަ، ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާތައް ކިރާ

ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުމިޕްލޭންގައި ، އަދި. ބަޔާންކުރެވިފައި ވާންވާނެއެވެ

  . ކޮށް ބުނެދެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެތަފްޞީލުއަހަރުތަކަށް ވަކިވަކިން ބަހާލެވި 

އަހަރުގެ  3ނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރާ

އަހަރެއް ވެއަތުވުމުން އައު ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނެއް  3އެހެންކަމުން ކޮންމެ . މުއްދަތަށެވެ

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތަޢާރަފް ކުރާނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަސް . ތަޢާރަފްކުރަން ވާނެއެވެ

  .ވަނަ ދުވަހުއެވެ 29ކަމުގައިވާ މާރޗް މަހުގެ 

  ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން  3.1.2

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ މިޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން 

، އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ރީޖަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ޚާއްޞަ ފަންނީ މީހުންގެ އެހެން ، އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ

މި ޓީމުގެ އިސްމީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާނީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ . ޓީމަކުންނެވެ

ވަކި މުވައްޒަފަކު މި ޓީމުގެ . ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރެކެވެ

ޓީމް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ ހެޑް ، މީހެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ނުކުރާ ހާލަތުގައިއިސް



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  552 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

މޯލްޑިވްސް ، މި ޓީމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި. އޮފް ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓެވެ

  .އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ފަންނީ 

  ތައްމަރުޙަލާސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ  3.1.3

ދެން ، ޢަމަލުކުރަމުންދާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ އެއް އަހަރު ކުރިން

. އެކުލަވާލަންޖެހޭ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލާވާލުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފަށަންވާނެއެވެ

  . އަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެމަރުޙަލާ 5ޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ސް

  މަރުޙަލާ ފުރަތަމަ 3.1.3.1

އިގެތެރެއިން މިޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން މަރުޙަލާމި

، މިގޮތުން. ރާވަންވާނެއެވެއެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތް ، ކުރާނެ ޓީމެއް ހޮވާ

، ޕްލޭންގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލާނެ ގޮތާއި ،ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައި ހިމަނާނެ ބައިތަކާއި

ގެ ތެރެއިން ކުރެވި މަރުޙަލާމިކަރުދާސް ފަރުމާކުރާނެ ގޮތުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް މި

 01އޭޕްރީލް ، އަދި. ހަފްތާއެވެ 2މިމައްސަކަތް ނިންމަންވާ މުއްދަތަކީ . ނިމިގެންދާނެއެވެ

  .ށް މިމައްސައްކަތް ކޮންމެހެން ނިންމަން ވާނެއެވެ 15ން އޭޕްރީލް 

  މަރުޙަލާދެވަނަ  3.1.3.2

ގައި ހިމެނެނީ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަރުޙަލާދެވަނަ 

ބިނާކޮށް  އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް، މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ދިރާސާތައް ހިންގުމާއި

ޕްލޭން ، ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުުމުގެ ކުރިން. ކަރުދާހެއް އެކުލަވައިލުމެވެ

ބިނާކުރަންވީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްްގެ މައްޗަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

މަޢުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން މުޖުތަ، މިގޮތުން. އެއްކުރަން ވާނެއެވެ

މީގެ . ވާނެއެވެކުރަންސާރވޭއެއް  ދިރާސާޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޢާންމުންގެ މެދުގައި 

އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ ޚިޔާލު ހުރި ގޮތް ދެނެގަތުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

 50%މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 

. މުވައްޒަފުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާ ސާރވޭއެއް ހިންގަން ވާނެއެވެ، އަށް ވުރެ މަދުނުވާ ގޮތަށް

އޭޕްރީލް  މި މަސައްކަތް. ނިންމަންވާނެއެވެ ގައިމަސް ދުވަހުގެތެރޭ 2އްކަތް މުޅިއެކު މިމަސަ

  .ކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ، އަށް 15އިން ޖޫން  15

ށް މި ސަރވިސްގެ އެކިއެކި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަ،  އަދި

ތެރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ އަހަރު 03ތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ، ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، އިކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވަ

މަޢުލޫމާތު މި. ވާނެއެވެލޫމާތު އެއްކުރަންޢުމަ ވާނޭހެން ދުރާލާދާއިރާތަކެއް ޝާމިލު



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  553 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ން ބައްދަލުކޮށް އެކު ވަކިވަކިށްފަހު ކޮންމެ ޑިޕާރޓްމަންޓަކާއިތު ދިނުމަގުވަ، އެއްކުރުމަށްޓަކައި

މަސް  1(އަށް  ޖުލައި 15އިން ފެށިގެން  15މިމަސައްކަތް ޖޫން . ވާނެއެވެމަޝްވަރާކުރަން

  .ވާނެއެވެނިންމަން) ދުވަސް

 ޢާލިޠާރެޓީޖިކް ޕްލޭން މުޢަމަލުކުރަމުންދާ ސްޓް، ލާގައިޙަމިމަރުއަދި 

ޖުލައި  30ލައި އިން ޖު 15(ތެރޭ ނިންމާ މަސައްކަތަކަށް ހަފްތާ 2މިއީ . ވާނެއެވެކުރަން

  .ވާނެއެވެވާން) އަށް

  ލާޙަތިންވަނަ މަރު 3.1.3.3

ކުރިން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތާއި ހޯދުންތަކާއި މެދު  ،ގައިމަރުޙަލާމި

ކްރިޓިކަލް ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓްރެޓީޖިކް ދިރާސާތަކުން ފާހަގަވާ ، މަޝްވަރާކޮށް

ޕްލޭންގައި ހިމަނަން އިސްފަސް ކުރަންވީ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން މެނޭޖްމަންޓް 

މި ވާރކްޝޮޕްގައި . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވާރކްޝޮޕެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ 3ލެވެލްގައި 

ފެށީގެން މަތީ ރޭންކުތަކުގެ  އިންޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ބައިވެރިވާނީ

މު އާއްފެށިގެން މަތީ މަގާމުތަކުގެ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން، ފުލުހުންނާއި

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނާއި ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުންގެ ، މުވައްޒަަފުންނާއި

  .ޕޯޓްފޯލިއޯގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ

ވާރކްޝޮޕްގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިންނާއި ހުށަހެޅުނު ، އެއަށްފަހު

މިގޮތުން . ޚިޔާލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވައިލާނީއެވެ

އަހަރު  3މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ކުރިއަށް އޮތް . ނީ މިޕްލޭންގެ މައި ބައެވެލާއެކުލަވާ

، ލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަނޑިދަނޑިތަކާއިޞިޙާކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޖުމްލަ

ލުކުރުމަށް ޞިޙާލަނޑިދަނޑިތައް ، އޭގެ ސަބަބުތަކާއި އެއިން ލިބޭނެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާއި

ރާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ލުކުރުމަށް ކުޙާޞި އްތަދަނޑިލަނޑު، ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި

  .ކޮށް ނިންމަންވާނެ މަސައްކަތެކެވެ، އަށް ރާވާ 31އިން  1މިއީ އޯގަސްޓް . ވެލެޞީތަފް

 ލާޙަހަތަރުވަނަ މަރު 3.1.3.4

، ޑްރާފްޓް ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި

ލުކުރުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ޞިޙާހިމަނާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޕްލޭންގައި 

ބަލާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން މެނޭޖްމަންޓް ، ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި

ކޮމިޝަންޑް ، މި ވާރކްޝޮޕްގައި. ވާނެއެވެޝޮޕެއް އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގަންލެވެލްގައި ވާރކް

މު އްފެށިގެން މަތީ މަގާމުތަކުގެ އާ އިންސިސްޓްންޓް ޑިރެކްޓަރއެ، އޮފިސަރުންނާއި

އާއި ދަލުވުމުގައި ހެޑް އޮފް ރީޖަންސްމި މަސައްކަތު ބައް އަދި. މުވައްޒަފުން ހިމެނޭނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  554 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

މި . އެވެސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެ ޞަލް ކޮމާންޑަރުން ހިމެނުމަށް ޚާއްވީހާވެސް ގިނަ އެޓޯ

، އިގެންލަގްރޫޕްތަކަށް މުވައްޒަފުން ބަހާ ން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީމަސައްކަތު ބައްދަލުވު

ކުލަވާލެވިފައިވާ ކަރުދާސް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ އެ

އިން  01މި މަސައްކަތުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ސެޕްޓެމްބަރ . ހޯދުމަށެވެ

  .އަށްވުރެ ދިގު ނުވާގޮތަށެވެ) ހަފްތާ 2(ސެޕްޓެމްބަރ  15
  
  

 ލާޙަފަސްވަނަ މަރު 3.1.3.5

މި  ގައިތެރޭހަފްތާ 1ތު ބައްދަލުވުން ނިމޭތާ މަސައްކަކުރިން ބަޔާންވެދިޔަ 

ޕްލޭންގައި ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަވާނޭހެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސައްކަތް މި މަ. ވާނެވެކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ނިންމަންސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓީޖި

އެ ، ޕްލޭން އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑަށް ހުށަހަޅާންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ މިނިމުމާއިއެކު ދެން ކުރަ

ށް މިނިސްޓަރަ ،އެއަށްފަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް. ބޯޑުން މި ޕްލޭން އެޕްރޫވް ކުރުމެވެ

  .ވާނެއެވެއެފަރާތުގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހަޅަން، މި ޕްލޭން

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ އޮނިގަނޑުގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭނެ ބައިތައް 

  .ގައި އެވަނީއެވެތިރީ

 ެ؛އިސްބަސް މިނިސްޓަރުގ  

 ؛)ތަޢާރަފް ޕްލޭންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް( ތަޢާރަފް ދެއްވާ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ 

 ް؛ތަޢާރަފެއް ކުރު ބެހޭ ސަރވިސްއާ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސ  

 ްލަނޑުދަނޑިތައް ބޭނުންވާ ލުކުރަންޞިޙާ އަހަރުތެރޭގައި 3 އޮތް ކުރިއަށ 

  ؛)ގޯލްސް ސްޓްރެޓީޖިކް(

 ްސެކްޓަރތައް( މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ލުކުރުމަށްޓަކައިޞިޙާ ލަނޑުދަނޑިތައ 

 ؛)ވަކިވަކިން

 ި؛ކަންތައްތައް ބޭނުންވާނެ ކޮންމެހެން ވާސިލުވުމަށް ހަމަޔަށް ލަނޑުދަނޑިތަކާއ  

 ްގޮތްތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންވަރު ލުވާޞިޙާ ލަނޑުދަނޑިތައ. 
  

ރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެޕްރޫވް ސްޓް، އި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްރާމިނިސްޓަ

ތަަ އިސް ނުވަ(މާއިއެކު އެ ޕްލޭނުގައިވާ ކަންތައްތައް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ކުރު

މި ) ތަކާއި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ތިބި ވެރިންނަށްއޮފިސަރުންނާއި ކޮމާންޑް

މި . އެއް ބާއްވަންވާނެއެވެޖަލްސާ ޞަފްކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓްގެ ޚާއްޕްލޭން ތަޢާރަ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  555 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

އިން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮކްޓޯބަރ 01، މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 02ލާއަކީ ޙަމަރު

  . ލާއެކެވެޙަރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމަންވާ މަރުކު

ގައިވާ ކަންތައްތައް މެނޭޖްމަންޓަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން، އެއަށްފަހު

އިން ފެށިގެން ޢަމަލުރާއިރު އެއަށް ރޗްމާ 29މި ޕްލޭނަށް ، އުނގަންނައިދީ

ކޮންމެ . ވާނެއެވެސިލާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންސިލް ޓަކައިއަހުލުވެރިކުރުމަށް

، މި ޕްލޭން. ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިމަނަންވާނީ ވަކި ފަންތިއެއްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ

ކުގެ މަޢުލޫމާތު އްތަތަޖެހޭ ކަންކުރަންޒުންމެ ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން ތަންފީކޮ، އުނގަންނައިދީ

ލިބުމާއެކު އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކަމަކާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުން 

 .އެކަން ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއިއެކު ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ، ފަށާ

  ދުވަސްއަހަރީ  ފުލުހުންގެ  ތަޢާރަފް ކުރަންވާނީ  ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 

 .ފްލާގައެވެޙަ އްޞަފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވޭ ޚާ

 ކުރުންޙާޞިލުސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް  3.1.4
 

  ތައްޔާރުކުރުން ޕްލޭން ބިޒްނަސް 3.1.4.1

 ގޮތުން ކުރުމުގެޙާޞިލު ކަންތައްތައް ޕްލޭންގައިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކުލަވާލެވޭ 3.1.4.1.1

 ކޮންމެ ކޮށްޞީލުތަފް އިތުރަށް ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންގައި

 ހުރިހާ މިޕްލޭން، އަދި. ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ ޕްލޭންއެއް ބިޒްނަސް، އަހަރަކު

 ބިޒްނަސް. ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަޢާރަފްކުރުމަށް ވެރިންނަށް

 ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާ ޕްލޭންގައި ސްޓްރެޓީޖިކް ތައްޔާރުކުރާނީ ޕްލޭން

. ލުވާނެހެންނެވެޞީތަފް އިތުރަށް ގޮތުން ނުމުގެދިފަސޭހަވެ ކުރުމަށްޙާޞިލު

 އެކްޝަން' ހިމެނޭ ޕްލޭންގައި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންއަކީ ބިޒްނަސް، މާނައަކީ

 އަހަރަކަށް ކޮންމެ ތައްޔާރުކުރާނީ ޕްލޭން ބިޒްނަސް. ލެކެވެޞީތަފް ގެ'ޕްލޭން

 ކްޖިސްޓްރެޓީ ޕްލޭން އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އެހެންކަމުން. ވަކިވަކިންނެވެ

 .ވާނެއެވެނިންމަން ޕްލޭންއާއިއެކު

 ގުޅޭ އެކަމަކާއި ކުރުމަށްފަހުތަފްޞީލު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލޭންގައި 3.1.4.1.2

 މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ގުޅޭ އެކަމާ މަސައްކަތްތައް

 . ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ރަސްމީކޮށް

 މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެހާ މިސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް ޕްލޭންގައިވާ 3.1.4.1.3

 ފޯރުވައިދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ބެހޭ އެކަންކަމާއި ،ބްރީފްކޮށްދީ ،އޮޅުންފިލުވާދީ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  556 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ސެޝަންތަކެއް ދިނުމުގެ ލޫމާތުޢުުމަ މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސް ނުވަތަ ވޯރކްޝޮޕް

 .ގެންދަންވާނެއެވެ ކުރިއަށް

، ކަނޑައަޅާ ޓައިމްލައިން ކުރުމަށް ކަންތައްތަ ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން އަމަލީ 3.1.4.1.4

 މި އެކުލަވާލުމަކީވެސް ރާވާ ތަރުތީބު ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަންތައްތައް ،ތާވަލުކޮށް

 .ކަމެކެވެ ނެކުރަންވާ ޔުނިޓުން

 ވޭތޯޙާޞިލު ލަނޑުދަނޑިތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްލޭންގައި ސްޓެްރެޓީޖިކް 3.1.4.1.5

 ކާމިޔާބީތައް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާ ،ގޮތާއި އަމަލުކުރެވެމުންދާ ޕްލޭނަށް ،ބެލުމަށާއި

 ރިޕޯރޓެއް ޕްރޮގްރެސްް ޕްލޭންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އަހަރަކު ކޮންމެ ބަޔާންކޮށް

 .ކަމެކެވެ ނެކުރަންވާ މިޔުނިޓުން ކުރުމަކީވެސްޢުޝާއި ތައްޔާރުކޮށް

 
  ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުންތަކަށް ޢުއިން އަލަށް ފަށައިގަންނަ މަޝްރޫއޯގަނައިޒޭޝަން 3.1.5

އަލަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާކަންކަމާއި

ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ކަނޑައެޅުމަށާއި ގޮތްއިން ޕޮލިސީ ކަންތަކުގައި އެގްޒެކިއުޓިވްސް ކަނޑައެޅޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ހިނގަމުންދާ ކަމެއް އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން  ،ލަފާ ދިނުމަށާއި

އް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް ފަންނީ ހުށައެޅުންތަ

  . ކުރާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެމަސައްކަތް

  މަސައްކަތް ހިނގާނެގޮތް 3.1.5.1

ލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ އަލަށް ޞްގެނައުމަށް ނުވަތަ އިބަދަލު ، އެކި ފަރާތްތަކުން

ތަޢާރަފްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެބަދަލަކީ މުޅި މުއައްސަސާއަށް 

ނަމަވެސް . އަސަރުކުރާވަރުގެ ބަދަލެއްނަމަ މިކަން ހުށައެޅޭނީ މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށެވެ

ވަރުގައި ގެނެވޭ ބަދަލެއްނަމަ އެކަމެއް ކުރުމާމެދު ހުށަހެޅިފައިވާ ބަދަލަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓް ފެން

ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު  ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށް ނުކުމެދާނެބުން އޭގެ ސަބަ، ފެންނަ ގޮތާއި

އެކަމެއްގެ ، ޙަވާލުކުރެވިފާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން. ސީދާ އެޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ

އިރާއަކުން ތަޢުލީމް އުނގެނިފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ނުވަތަ އެދާ

އެއް ތިރީގައި ޞާއްކަތް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ކުރު ޚުލާމި މަސަ. މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ

  .އެވަނީއެވެ

  :ފިޔަވަހިތައް މަސައްކަތުގެ

 .ތައްޔާރުކުރުން ރިޕޯރޓް ޕްރިލިމިނަރީ މައްޗަށް ސްގެއެނަލިސި ޕްރިލިމިލިނަރީ 3.1.5.1.1
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 ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ކަމެއް ލެވެލްގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް ހަމައެކަނި ރިޕޯރޓަކީ، މި 3.1.5.1.2

 ،ގޮތުން ގުޅޭ ކަމަކާއި ހުށަހަޅާ މީހަކު ނުވަތަ ކުންޑިޕާރޓްމަންޓަ ހޯދުމަށް އިރުޝާދު

 އެކަމަކާއި ބަޔާންކޮށް ގޮތް ފެންނަ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޖިކްޓީސްޓްރެ

، އަދި. ވެންގުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯރޓެކެއެ އެކަން ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ގުޅޭ

 އެޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ ކުރުމަކީ އެކަމެއް ހޯދައިގެން ހުއްދަ އެގްޒެކިއުޓިވްސްގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ
 

 ކަމެއް ކުރާނެ އިމްޕެކްޓް ލެވެލްގައި އޯގަނައިޒޭޝަން ކަމަކީ އިވާފަހުށަހެޅި 3.1.5.1.3

 ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯރޓް ޕްރިލިމިނަރީ އެކަމަކާބެހޭ ކަމުގައިވާނަމަ

 މިރިޕޯރޓްގައި. ނެއެވެންވާހުށަހަޅަ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓީޖިކް

 .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ނުކުތާތައް ހިމަނާނެ

 ؛ލަތުޙާ މިހާރުގެ 3.1.5.1.3.1

 ؛ބަދަލު ލަފާކުރެވޭ އަތުވެދާނެކަމަށް ސަބަބުން ކަމެއްގެ ހުށައަޅާ 3.1.5.1.3.2

 ؛އަސަރުތައް ކުރާނެ މުއައްސަސާއަށް ސަބަބުން މީގެ 3.1.5.1.3.3

 
 ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ކަމެއްކަމަށް ބާވަތުގެ ކުރަންޖެހޭޒުތަންފީ ހުށައެޅިފައިވަނީ 3.1.5.1.4

 އިތުރަށް އެކަމެއް، ނިންމަވާ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ ނުވަތަ ބޯޑުން އެގްޒެކިއުޓިވް

 އެފަދައިން އަންގަވައިފިނަމަ ހުށައެޅުއްވުމަށް ރިޕޯރޓެއް ފުރިހަމަ ދިރާސާކޮށް

 ނިންމަވައިފިނަމަ ނުގެންދަން ކުރިއަށް އިތުރަށް އެކަމެއް، އަދި. ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

 .ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ އެމަސައްކަތް އިތުރަށް އެހާހިސާބުންއެކަން ނޯޓްކޮށް 
 

 މުހިންމު ހިމަނާނެ އިރިޕޯރޓްގަ ދިރާސާ ލީޞީތަފް ހުށައަޅާ ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް 3.1.5.1.5

 .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ނުކުތާތައް

 ؛ތަޢާރަފް 3.1.5.1.5.1

 ؛ބޭނުން މައިގަނޑު އަދި މަޤްޞަދު 3.1.5.1.5.2

 ؛އެޕްރޯޗް/  މެތޮޑޮލޮޖީ 3.1.5.1.5.3

 ؛އިންޓަރޕްރެޓޭޝަން/  ޑިސްކަޝަން 3.1.5.1.5.4

 ؛އައުޓްކަމް/  ރިޒަލްޓް 3.1.5.1.5.5

 ؛ކޮންކްލޫޝަން އޮފް ސަމަރީ 3.1.5.1.5.6

 ؛ރިކޮމެންޑޭޝަން 3.1.5.1.5.7

 ؛ރެންސްރެފަ 3.1.5.1.5.8
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 ބައި ކޮންޓިންޖެންސީގެ ގޮތާއި ކުރާނެ އިމްޕްލިމެންޓް ،މިރިިޕޯރޓްގައި 3.1.5.1.6

 ޙަވާލުކުރެވޭ އެކަމެއް ހެދުމަކީ ޕްލޭން އިމްޕްލިމެނޭޓޭޝަން. ނުހިމެނޭނެއެވެ

 އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފެށުމާއިއެކު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކޮންމެ. ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތެއްގެ

 ކުރިއަށް އެކަމެއް، ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ،ހަދާ ޕްލޭން

  .ވާނެއެވެ ފޮނުވަން ޔުނިޓުން ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް ޙަވާލުކުރެވޭ ގެންދިއުމަށް
 

  ރޓަރ އަލުން އެކުލަވާލެވުމާއި ދެމެހެއްޓުންޗާމޯލްޑިވް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ  3.1.6

ޚިދުމަތުގެ ޗާޓަރަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ މުހިންމު 

ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  ސްްމިގޮތުން މޯލްޑިވ. އެއްޗެކެވެކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޭގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

 ކަނޑައެޅާކުރަން  ޙާޞިލުސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ނުވަތަ ބިޒްނެސް ޕްލޭންގައި އަލަށް 

 ޙާޞިލުލަނޑުދަނޑިތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑްތައް ކޮމިއުނިޓީ ސާރވޭ ހިންގުމަށްފަހު ދަނެގަނެ އެކަންތައް 

އަދި އަލުން ރިވިއުކުރެވޭ . ރުން އެގެން ހުންނަންވާނެއެވެތުގެ ޗާޓަކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ޚިދުމަ

 .ހުން އެކުލަވާލެވިފައެވެޚިދުމަތުގެ ޗާޓަރ އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސީބަ

ޓަރު ރިވިއުކޮށް އަލުން އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރމިސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ ޗާ

  .ކަންތައްތަކަށެވެބަލަންޖެހޭނީ ތިރީގައި މިވާ 

 އަލަށް ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް އާންމުންނަށް ސަރވިސްއިން ޕޮލިސް ސްމޯލްޑިވް 3.1.6.1

 .ގޮތްތައް ބޭނުންކުރާ

 ރަނގަޅު ފެންވަރު ބަލައިގަންނަ އާންމުން ޚިދުމަތަކީ ދޭ މިސަރވިސްއިން 3.1.6.2

 .ބެލުން ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ

 އާންމުންނަށް ބަލާއިރުއަޅާ ކުރިޔާ  މިންގަނޑުތަކަކީ ޚިދުމަތުގެ މިސަރވިސްގެ 3.1.6.3

 .ތަކެއްތޯބެލެން މިންގަނޑު ފައިދާހުރި

 ނަންބަރުތަކަށް ގުޅޭނެ ކުރުމަށްޓަކައި މުއާމަލާތް ސަރވިސްއާއި ޕޮލިސް މޯލްޑިވް 3.1.6.4

 .ބަދަލުތައް އަންނަ މެއިލްތަކަށް އީ ނުވަތަ

 ފެންވަރަށް ކަމުދާ މީހުންނަށް ބަލައިގަންނަ މީހުން ޗާޓަރަކީ ޚިދުމަތުގެ ރިވިއުކުރެވޭ 3.1.6.5

 .ބެލުން އެއްޗެއްތޯ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

 ޝަކުވާތައް މިންގަޑުތަކާއި ބޭނުންވާ އާންމުން ޚިޔާލާއި ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން އާންމުންގެ 3.1.6.6

 .އޮތްތޯބެލުން ނިޒާމެއް ފަދަ އެއްކުރެވޭނެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  559 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހަޅާ އާންމުން ނުވަތަ އަޑުއަހަން ޝަކުވާތައް އާންމުންގެ 3.1.6.7

 ޖެހޭތޯ ތަޢާރަފްކުރަން އާނިޒާމެއް ހައްލުކުރަން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަންޖެހޭ

 .ބެލުން

 
o ްނުވަތަ ރިވިއު ހައުސް އިނ، 

o ުރައިޓސް ހިއުމަން: މިސާލު؛ ހިމަނައިގެން  ފަރާތްތައް ބޭރ. 

  
  ރިވިއު ކުރެވޭނެ މުއްދަތު 3.1.6.1

. އެއްފަހަރެވެޚިދުމަތުގެ ޗާޓަރު ރިވިއުކުރާނެ މުއްދަތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު 

އަކީ އަލަށް އެކުލަވާލާ ޚިދުމަތުގެ ޗާޓަރު ސެޕްޓެމްބަރ 01ންމެ އަހަރެއްގެ މިގޮތުން ކޮ

ރިވިއު ކުރާއިރު . ނެރެންޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ދުވަހެވެ

  : ބަލަންޖެހޭނެ މައިގަނޑު ބައިތަކަކީ

  

 ްރިވިއުކުރުން އެއްފަހަރ އަހަރަކު ކޮންމެ މަތިން އާދައިގެ ރިވިއުކުރެވޭ އާންމުކޮށ. 

 ުބަދަލުތައް އައިސްފައިވާ އޮނިގަނޑަށް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ކުރުމުގައި ރިވިއ ،

 ޚިމަތްދޭ އަދި ވަނަވަރު ބެހޭ އާންމުނާއި، ބަދަލުތައް އައިސްފައިވާ އިދާރީގޮތުން

  .ހިމެނުން ބަދަލްތައް އައިސްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް

 

 އިރުޝާދު ހޯދުންފަންނީ ލަފަޔާ  3.1.6.2

ބޮޑުކުރުމުގެ  އަލަށް ރިވިއުކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޗާޓަރު އެކުލަވާލުމުގައި ފާޅުކަން

މިގޮތުން . ގޮތުންނާއި ޖަވާބުދާރީ ވުމަށްޓަކައި ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ

އަދި ފަންނީ . ފަންނީ ލަފަޔާ އިރުޝާދު ހޯދާނެގޮތުގެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

ލަފަޔާ އިރުޝާދު ހޯދަން މިސަރވިސްގެ  ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އިދާރާތަކަށް ދައުވަތު 

  .އަދި އެފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހިޔާލާއި އިރުޝާދުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. ދޭންވާނެއެވެ

  އަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުންޚިދުމަތުގެ ޗާޓަރ 3.1.6.3

ލުން އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެއާމެދު މީހުން ޚިދުމަތުގެ ޗާޓަރު ރިވިއުކޮށް އަ

އަދި މިގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވިދާނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި . ހޭލުންތެރިކުރުވަންޖެހޭނެއެވެ

  .މިވަނީއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  560 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ިތެރޭގައި ޕްރޮސެސް ރިވިއު ނިޒާމެއް ފަދަ ކުރުވޭނެ މުޢާމަލާތު މީހުންނާއ 

 .ޤާއިމްކުރުން

 ްކަމާއިބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށާއި ހުރިހާ ޗާޓަރު ޚިދުމަތުގެ އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަލުނ 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ފަރާތްތަކަށް

 ެމީހުންނަށް ޗާޓަރު ޚިދުމަތުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ މަރުކަޒުތައް ފުލުހުންގ 

 .ބެހެއްޓުން ގޮތަކަށް ލިބޭނެފަދަ ފަސޭހައިން

 ާކުރެވޭނެހެން ޑައުންލޯޑް ޗާޓަރު ޚިދުމަތުގެ ވެބްސައިޓްގައި ރވިސްގެމިސ 

 .ބެހެއްޓުން
 

  

 މަސައްކަތްތައްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްޕްރޮޖެކްޓް  3.1.6.4
  

 މައިގަނޑު މުވައްޒަފެއްގެ ކުރާ މަސައްކަތް މަޤާމުގައި އެނަލިސްޓްގެ ރިސާރޗް 3.1.6.4.1

 ކޮންސެޕްޓްތަކާއި އެކުލަވާލާ އޮފިސަރުން ޕްލޭން އެންޑް ކޮންސެޕްޓް މަސައްކަތްތަކަކީ

 މޯލްޑިވްސް މަތިން ލަފާގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮފް ހެޑް ޔުނިޓާއި އޮފް ހެޑް، ޕްލޭންތައް

 ބެސްޓް، ކުރުމާއި އެލައިން ޕްލޭނާއި ސްޓްރެޓީޖިކް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް

 އެންމެ މާހައުލަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންސެޕްޓްތައް އެކުލަވާލެވޭ މައްޗަށް ޕްރެޓިކްސްގެ

 ކޮންސެޕްޓްތަކުގެ އެކުލަވާލެވޭ، ބައްޓަންކުރުމާއި ގޮތުގައި އްޗެއްގެއެ އެކަށީގެންވާ

 ކުރަން ގައިމަރުޙަލާ އެކުލަވާލުމުގެ ޕްލޭން ސްޓްރެޓީޖިކް؛ ދެނެގަތުމާއި ފީޒިބިލިޓީ

 ދަށް އެންމެ ކުރެވޭނެ އައްޔަނު މަޤާމަށް މި. ކުރުމެވެ މަސައްކަތްތައް ދިރާސާގެ ޖެހޭ

 .އެވެ އިންސްޕެކްޓަރ ސްޓޭޝަން ޕޮލިސް ރޭންކަކީ ފުލުހުންގެ

 ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އޮފިސަރުންނަކީ ޕްލޭން އެންޑް ކޮންސެޕްޓްސް 3.1.6.4.2

 ކަންތަކުގައި ކަނޑައެޅޭ ތަޢާރަފްކުރުމަށް އަލަށް، ކަންކަމާއި ޖެހޭ ކުރަން ތަރައްޤީއަށް

 ފަންނީ ބޭނުންވާ މެނޭޖްމަންޓަށް ސީނިއަރ ނިންމުމަށް ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށާއި ޕޮލިސީ

 މި. މުވައްޒަފުންނެވެ ކުރާ މަސައްކަތް އެކަށައެޅުމުގެ ޕްލޭން ކޮންސެޕްޓްތަކާއި

. ފުލުހުންނެވެ ރޭންކުތަކުގެ މަތީ ފެށިގެން ސާރޖެންޓުން ޕޮލިސް ގެނެވޭނީ މަޤާމަށް

 ބެޗިލަރސް ދާއިރާއަކުން ފަންނީ ހޮވުމުގައި މުވައްޒަފުން އާންމު މަޤާމަށް މި، އަދި

 .ވާންވާނެއެވެ ފަރާތަކަށް ކޮށްފައިވާޙާޞިލު ފެންވަރުގެ ޑިގްރީ

 އެންޑް ކޮންސެޕްޓް ބޭނުމަކީ މަޤާމުގެ އެސިސްޓެންޓްގެ ޕްލޭން އެންޑް ކޮންސެޕްޓްސް 3.1.6.4.3

 ޒިންމާ އެމީހުންގެ، އެނަލިސްޓުންނަށް ރިސާރޗް އޮފިސަރުންނާއި ޕްލޭން

 އައްޔަނު މަޤާމަށް މި. ކުރުމެވެ އައްޔަނު ބަޔަކު އެހީތެރެވެދޭނެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  561 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އަކަށް އޯ.ސީ.އެން، އޮފިސަރަކަށްވެފައި އެކަމަށް ޤާބިލު ފުލުހުންގެ ފުލުހަކީ ކުރާ

 .މަޤާމެކެވެ ކުރެވިދާނެ އައްޔަނު މުވައްޒަފުންވެސް ޢާންމު މިއީ. ވާނެއެވެ ވާން

 .މުވައްޒަފުންނެވެ ކުރާ މަސައްކަތް ކްލެރިކަލް ޔުނިޓްގެ މި ކްލާކުންނަކީ ސަޕޯރޓް 3.1.6.4.4
 

މިބައިގާ ބަޔާންވެގެން މިވަނީ މި މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 

އެ މަޤާމަކަށް ، މި މަޤާމުތަކުގެ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތު. މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތެވެ

މި . އައްޔަނު ކުރެވޭ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ލިޔެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ

މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ކުރުމުގައި ރިސާރޗް އެނަލިސްޓާއި ޔުނިޓްގެ 

ކޮންސެޕްޓްސް އެންޑް ޕްލޭން އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ފުލުހުން އައްޔަނު ކުރުމަށް އިސްކަން 

ޕޮލިސް ، އެހެނީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކާއި. ދޭންވާނެއެވެ

  .ބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާތީއެވެމަޤާމުތަކުގައި ތިޕްރެކްޓިސް މި

 

  ސްޓްރެޓީޖިކް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް  3.2

  :އެއީ .މައްޗަށެވެ ފިޔަވައްސެއްގެ 3 ބަލާނީ ކުރުމުގައި އިމްޕްލިމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މިޔުނިޓުން

 .ޕްލޭންކުރުން ޕްރޮޖެކްޓް 3.2.1

 .ހިންގުން ޕްރޮޖެކްޓް 3.2.2

  .ނިންމާލުން ޕްރޮޖެކްޓް 3.2.3

 

 ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭންކުރުން 3.2.1

  :ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭންކުުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ

 ގޮތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ، ކުރުމާއިތަފްޞީލު އޮނިގަނޑު ޕްރޮޖެކްޓް 3.2.1.1

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަފްޞީލު. ކަންތަައްތަކެވެ ފަދަ ކުރުންތަފްޞީލު

، ޕްލޭންކުރުމާއި ކޮށްތަފްޞީލު ގޮތް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ދަށުން

 އެހެނިހެން ބަޖެޓްއަދި، ކަނޑައެޅުމާއި ފަރާތްތައް ގެންދާނެ ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް

 . ރާވަންވާނެއެވެ ބޭނުންވާގޮތް ވަސީލަތްތައް

 ކަމުގައިވާ ފަރާތްތައް އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްއާއި، އިތުރުންވެސް މީގެ 3.2.1.2

 ތަންތަނާއިއެކު ފަދަ މުއައްސަސާތައް ސަރުކާރުގެ، ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި އެހެނިހެން



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  562 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އިންތިޒާމް ރާވާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބެހޭ އާއި ޕްރޮޖެކްޓް

 . ކުރަންވެާނެއެވެ

 :ކުރުން މަސައްކަތް ހޯދުމަށް ފަންޑިންގ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް  3.2.1.1

 ބާއްވާ މަޤްޞަދުގައި ހޯދުމުގެ އެހީތެރިކަން ތަކެތީގެ އެހީއާއި މާލީ ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 3.2.1.1.1

 އިންތިޒާމް ސެޝަންތައް ބްރީފިންގ އަދި ސެމިނާރު، ކޮންފަރެންސް، ބައްދަލުވުންތަކާއި

 ނުވަތަ އެބައްދަލުވުމަށް، ތެރޭ މިމައްސަތުގެ. މަސައްކަތެކެވެ ޖެހޭ ކުރަން މިޔުނިޓުން ކުރުމަކީ

 އެކި، ތައްޔާރުކުރުމާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާ އަމާޒުކޮށްގެން ބައިވެރިންނަށް ސެޝަންގެ

 ޕޭޕަރ ކޮންސެޕްޓް ބޭނުންކުރާނެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ، ދިނުމާއި ދައުވަތު ފަރާތްތަކަށް

 ވިލަރެސްކުރުން ބައްދަލުވުންތައް އެފަދަ ބޭއްވޭ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން، އެކުލަވާލުމާއި

 ކޮންސެޕްޓް އެކުލަވާލާ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ހަރަކާތެއް ކޮންމެ ބޭއްވޭ މިގޮތުން. ހިމެނެއެވެ

 ޕްލޭނެއް ގޮތުގެ ގެންދާނެ ކުރިއަށް ސެޝަންތައް އަފް- ފޮލޯވ ހަރަކާތެއްގެ އެ ކަރުދާހާއިއެކު

 ޕްލޭން އަޕް-ފޮލޯވ އެ ބައިވެރިންނަށްވެސް ހަރަކާތެއްގެ ކޮންމެ، އަދި. ހަދަންވާނެއެވެ

 ބަދަލެއް ޕްލޭނަށް ޕްއަ-ފޮލޯވ އެ، ބައިވެރިއަކު އެހަރަކާތެއްގެ. ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން

 ނުކޮށް ޚަރދެއް ބޮޑު އެއީ، ބަލާ ގޮތްތައް އޮތް ކުރެވެން އެކަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ގެންނަވަން

 އިތުރު އެއްވެސް. ގޮތަށެވެ ހުށަހެޅި ހަމަޖައްސާނީ އެކަން ބަދަލަކަށްވާނަމަ ފަދަ ގެނެވިދާނެ

 ޑެޕިއުޓީ ނުވަތަ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ އެކަން ނަމަ ހުށަހެޅުމެއް ފަދަ ހިނގާ ޚަރަދެއް

 .ޢަމަލުކުރާނީއެވެ ގޮތަކަށް އަންގާ ހުށަހަޅައިގެން އަށް ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ

 ބޭއްވޭ             ހޯދުމަށް ފަންޑިންގ، މަތިން ލަފާގެ ގެ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ 3.2.1.1.2

 އަޕް- ފޮލޯވ މިގޮތުން             . ވާނެއެވެ ކުރަން މަސައްކަތް އަޕް-ފޮލޯވ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

 މުޢާމަލާތު ފަރާތްތަކާއި އެކި ހަމަޖެއްސުމަށް  ކަންކަން، ޕްލޭންކުރުމާއި ބައްދަލުވުންތައް

 ކުރަން މިޔުނިޓުން ހަމަޖެއްސުމަކީވެސް މެދުވެރިކޮށް ވުޒާރާ ބެހޭ ކަންތަކާ ޚާރިޖީ، ކުރުމާއި

 .މަސައްކަތްތަކެވެ ޖެހޭ

 ބޭއްވޭ އޮޅުންފިލުވުމަށް ނުވަތަ ދެނެގަތުމަށް މިންވަރު ހާޞިލްވާ ޕްލޭނުން ތަރައްޤީގެ ޤައުމީ 3.2.1.1.3

 ކުރާނީ ތަމްޞީލް ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ސެޝަންތަކުގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުން

 .މިޔުނިޓުންނެވެ

 ކޮންމެ ބާއްވާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން އެދި އެހީއަށް ތަކެތީގެ ނުވަތަ ހޯދުމަށް ންޑިންގފަ 3.2.1.1.4

 ކަންތަކާއިއެކު ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ޙާޞިލްވާނެ އެހަރަކާތަކުން، މަޢުލޫމާތު ހަރަކާތެއްގެ

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ބޯރޑަށް މެނޭޖްމަންޓް ތެރޭ ހަފްތާއެއްގެ ނިމޭތާ އެސެޝަނެއް
 

  



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  563 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުން 3.2.2
 

 ޙަވާލުކުރަން މުވައްޒަފަކާ ވަކި ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް ކޮންމެ 3.2.2.1

 އެހެން ފިޔަވައި ޑިޕާރޓްމެންޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސްޓްރެޓީޖިކް. ވާނެއެވެ

 އެކަން ޙަވާލުކުރާނަމަ ހިންގުމަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް މުވައްޒަފަކާ ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ

 ހިންގަން އެޕްރޮޖެކްޓް އެމުވައްޒަފާއި، ކަނޑައެޅުމުން ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ

 ގެންދިއުން ކުރިއަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަކި، މިގޮތުން. ލިޔުމުންނެވެ ވާނީ ޙަވާލުކުރަން

 ވަކި ދަށުން ބެލުމުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަކި ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓްކާއި ވަކި

 އެފަދައިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ބޯޑުން އެގްޒެކިއުޓިވް ކުރަން ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން

 ބޭނުންވެދާނެ ތަންފީޛްކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް އެ ފަަރާތަކަށް އެ، އިތުރުން ޢަމަލުކުރުމުގެ

 . ވާނެއެވެ ކުރަން ހިއްސާ އެފަރާތަކާ ވާނަމަ މަޢޫލޫމާތެއް ފަދަ

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެ، ނަމަވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވީ ފަރާތަކާއި ވަކި ހިންގުން ޕްރޮޖެކްޓެއް 3.2.2.2

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ހާޞިލްކުރަން މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް އެ ނުވަތަ ޕްލޭނަށް

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނުވަތަ ޕްލޭނަށް ފަންޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނުވަތަ ލަނޑުދަނޑިއަށް

، ހުށަހަޅައި ޔުނިޓަށް މި އެކަމެއް ގެނެވޭނީ އެފަރާތަކަށް ބަދަލެއް އެއްވެސް ސްކޯޕަށް

 ގެނައުމަށް ބަދަލެއް އެ ބޯޑުން އެގްޒެކިއުޓިވް ޤަބޫލުކޮށް އެކަން މިޔުނިޓުން

 އޮފް ހެޑް ހުށަހަޅަންވާނީ ފަރާތުން މިޔުނިޓްގެ ބަދަލަކަށް މިފަދަ. ފާސްކުރުމުންނެވެ

 .ޑިޕާރޓްމަންޓެވެ
 

  ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުން 3.2.2.1

 ފާސްކުރުމުން ޕްލޭން ގޮތުގެ ގެންދާނެ ކުރިއަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ބޯޑުން އެގްޒެކިއުޓިވް 3.2.2.1.1

  ކޮށްވެރިމެދު ނެޓްވާރކް ކޮމްޕިއުޓަރ ފަރާތްތަކަށް އެންމެހާ ކަމާބެހޭ، އެޕްލޭން

 މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ސޮފްޓްވެއާއެއް ޕްރޮޖެކްޓްސް މައިކްރޯސޮފްޓް

 ޙާޞިލުކުރަން ޕްރޮޖެކްޓުން ގޮތުން މި. ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ގަޮތަށް ފެންނާނެ

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ވާސިލްވުމަށް އެކަންތަކަށް، ކަންތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 މަޢުލޫމާތާއި ފަރާތުގެ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ހިންގުމާއި ޕްެރޮޖެކްޓް، ޓައިމްލައިނާއި

 .ވާނެއެވެ ހަމަޖައްސަން އެނގޭނެހެން ޙާޞިލްވަމުންދާވަރު ޕްރޮޖެކްޓުން

 ހަވާލުކުރެވިފައިވީ ހިންގުން އެޕްރޮޖެކްޓެއް ޑިޕާރޓްމަންޓަކާއި ގުޅޭ އެޕްރޮޖެކްޓަކާއި 3.2.2.1.2

، އެޕްރޮޖެކްޓް އެއްގޮތަށް ޓައިމްލައިނާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ، ނަމަވެސް

 އަދި. ޒިންމާއެކެވެ މިޔުނިޓްގެ ބެލުމަކީ މިންވަރު ހިންގާ އެޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން

 ނުގެންދާ ކުރިއަށް ކްޓްތައްޕްެރޮޖެ އެއްގޮތަށް ޓައިމްލައިނާއި އެކުލަވާލެވިފައިވާ
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 ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ،އޮޅުންފިލުވާ ސަބަބު ،ކަމުގައިވާނަމަ

 .ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ އެހީތެރިކަން ގެންދިއުމުގައި ކުރިއަށް އެޕްރޮޖެކްޓް

 ކުރިއަށް ނެތި ސަބަބެއް މަޤުބޫލު އެއްވެސް، މަސައްކަތް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ 3.2.2.1.3

 މިފަދައިން، ގެނައުމާއި ސަމާލުކަމަށް އެފަރާތްތަކުގެ އެކަން، ނުގެންދާނަމަ

 މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އަށް ކަމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ މައުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ތަކުރާރުކުރާ

 .ވާނެއެވެ ހުށަހެޅަން ބޯރޑަށް

 އެ، ގެންދެވޭވަރު ކުރިއަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެކުލަވާލެވޭ ކުރިއެރުމަށް ސަރވިސްގެ މި 3.2.2.1.4

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް، އެއްގޮތަށް ޓައިމްލައިނާ ޓެއްގެޕްރޮޖެކް
  

  ވާރކްޝޮޕްތައް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން 3.2.2.2

 ބާއްވާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް އެހެނިހެން ހިންގުމުގައާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވަކިވަކި

 ވާރކްޝޮޕްގެ ލަފައާއިއެކު މެނޭޖްމަންޓްގެ ސީނިއަރ، ކަނޑައަޅާ ތަން ބާއްވާނެ ވާރކްޝޮޕްތައް

. ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ޖެހޭ ކުރަން ބޭއްވުމަށް ވާރކްޝޮޕް ،ހޮވާ ބައިވެރިން

 ކުރާ މަސައްކަތް އެމުވައްޒަފުން އަދި ފަރާތްތަކަށާއި ބައިވެރިވާ ވާރކްޝޮޕްގައި

 އަދި، ނަން ގެވާރކްޝޮޕް، ގަޑިތައް، މުއްދަތު ވާރކްޝޮޕްގެ ލިޔުމުންް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް

 ކުރިން ފެށުމުގެ ވާރކްޝޮޕެއް ކޮންމެ އިތުރުން މީގެ  . ވާނެއެވެ އަންގަން ބޭއްވޭތަން ވާރކްޝޮޕް

ޕްރޮޖެކްޓް . ބައިވެރިންނަށް ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ ދުޞަމަޤް ސަބަބާއި ބޭއްވޭ ވާރކްޝޮޕް

 ޔުނިޓްގެ އެހަމައެކަނި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓުން މި ފަދައިން ވާރކްޝޮޕް ބާއްވާނީ 

 ވާރކްޝޮޕްގައި ބާއްވާ ގުޅިގެން މަސައްކަތަކާ ޔުނިޓެއް އެހެން. ކަންތަކުގައެވެ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާ

  .ޔުނިޓެކެވެ އެ އަދާކުރާނީ މިދައުރު

  ބިދޭސީ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން 3.2.2.3

 ރޭވިފައިވާ ކުރުމަށްޙާޞިލު ޕްލޭނުން ބިޒްނަސް ނުވަތަ ޕްލޭން ސްޓްރެޓީޖް  3.2.2.3.1

 ޖެހޭ ހޯދަން ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ހިންގޭ އަމާޒުކޮށް ކަންތަކަކަށް

، މިގޮތުން. މިޔުނިޓުންނެވެ ކުރަންވާނީ މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން

 ބޭރުގެ މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބަލަންވާނީ އުސޫލުން ޢާންމު

 މިފަދައިން. ހޯދުމަށެވެ މީހަކު ބޭނުންވާފަދަ، އޯގަނައިޒޭޝަނަކުން ވޮލަންޓްރީ

 ރިލޭޝަންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް، ނުލިބިއްޖެނަމަ މީހަކު މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް

 މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ މާހިރަކު ފަންނީ ބޭރުން ރާއްޖެއިން މެދުވެރިކޮށް ޔުނިޓް

 ދޭ އިނާޔަތް އާއި މުސާރަ އިން ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް. ކުރެވިދާނެއެވެ
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، މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހޯދުމުގެ މީހަކު އެފަދަ މީހަކުނަމަ ގެނެވޭ ގޮތަށް

ބަޖެޓުން އެޚަރަދު ކުރުމާމެދު މެދު ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ލަފާ ހޯދަން 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މީހަކު ގެނެވިއްޖެނަމަ އޭނާގެ ވީސާ އާއި އެފަދަ . ވާނެއެވެ

 ޑިޕާރޓްމަންޓު ރިސޯސް ހިއުމަންއެހެނިހެން ކަންތައް ހަމަޖައްސާނީ 

 .މެދުވެރިކޮށެވެ

 
 ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ރިސީވްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ބިދޭސީ ގެނެވޭ ރާއްޖެ 3.2.2.3.2

 އެފަރާތުން، ގުޅިގެން ޔުނިޓާއި ރިލޭޝަންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރާނީ

 . ދަށުންނެވެ އިންތިޒާމްގެ ހަމަޖައްސާ

 
 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ފަރާތްތަކާއިއެކު ހޮވޭ ގޮތުގައި ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ 3.2.2.3.3

 ރިސޯސް ހިއުމަން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެއްބަސްވުން ވެވޭ އިން ސަރވިސް

 މި. ދޭންވާނެއެވެ އެހީތެރިކަން ފަންނީ ބޭނުންވާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

 ސޮއިކުރި އެ، ސޮއިކުރުމުން ކޮންސަލްޓަންޓުން، އެއްބަސްވުމުގައި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހޯދާ ކޮޕީއެއް އެއްބަސްވުމުގެ

 .ވާނެއެވެ ޙަވާލުކުރަން ޔުނިޓާއި

 
 ފައިނޭންސް ކަންތައްތައް ހުރުމުގެ ރާއްޖޭގައި ،ކޮންސަލްޓަންޓް ގެނެވޭ 3.2.2.3.4

 އަދި.  ވާނެއެވެ ހަމަޖައްސަން ކޮށްގެން ކޯރޑިނޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި

 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ އެފަރާތުން ޚަރަދު ހުރުމުގެ ކޮންސަލްޓުން

 ކަމުގައި އޮތް ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ފަރާތަކުން އެހެން ފިޔަވައި ސަރވިސް

 . އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ އެކަންކަމުގައި އެފަރާތްތަކަށް ވީނަމަވެސް

 
 ގުޅިގެން މަސައްކަތަކާއި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓީޖިކް 3.2.2.3.5

 ކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމެއްވެސް އެހެން ނުވަތަ އެހީތެރިވުމަށް

 ހަމަޖައްސާދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ގެމީހެއް ކޮންމެ ޒިޔާރަތްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ބޭނުންވާ އެފަރާތަކަށް. ކުރަންވާނެއެވެ އައްޔަނު މުވައްޒަފަކު ވަކި ގޮތުން

 ހުންނަ ކޮށްދެވެން ތެރެއިން އިމުގެ ޤާނޫނީ، ފިލުވާ އޮޅުން ކަންތައްތައް

 .ވާނެއެވެ އެހީތެރިވެދޭން ކަންތަކުގައި

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  566 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ގުޅިގެން މަސައްކަތަކާއި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓީޖިކް 3.2.2.3.6

 މަޤްޞަދު ދަތުރުގެ ވަނަވަރާއި ފަރާތްތަކުގެ އަންނަ މިސާރވިސްއަށް

 .ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ މައުލޫމާތު މިޔުނިޓްގައި އެގޭނޭހެން

 
 ގެނެވޭ ގުޅިގެން މަސައްކަތަކާއި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓީޖިކް 3.2.2.3.7

 ބާއްވާ ފަރާތްތަކާއެކު އެކި ދިނުމާއި ބްރީފިންގ ކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް

 މިޔުނިޓުގެ ހަމަޖެއްސުމަކީވެސް އެޕްއޮންޓްމަންޓް ބައްދަލުވުންތަކަށް

 ޚިދުމަތެއް މިސަރވިސްއަށް. ކަމެކެވެ ހިމެނިގެންވާ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ

 ކިޔުމުގެ އަލްވަދާޢު ފަރާތްތަކަށް ގައުމަށްދާމިފަދަ އެނބުރި ދިނުމަށްފަހު

 .ކުރަންވާނެއެވެ ކަންތަތައް ކުރަންޖެހޭ ތުންގޮ
  

 ނިންމާލުން ޕްރޮޖެކްޓް 3.2.3
 

 
 ޕްރޮޖެކްޓްއެއް ކޮންމެ ގެންދާ ކުރިއަށް ޔުނިޓުން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 3.2.3.1

. ހުންނަންވާނެއެވެ ފެންނަން ލިޔުމުން އެކަން، ނިންމާލަނީނަމަ ނުވަތަ ނިމުމުން

 ހެޑްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ކްލޯސްކުރެވޭނީ ޕްރޮޖެކްޓްއެއް  މިގޮތަށް އަދި

 .ހުއްދައާއިއެކުއެވެ
 

 ރިޕޯރޓްއެއް ކްލޯސަރ ޕްރޮޖެކްޓް ގޮތުން ނިންމާލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މިފިޔަވަހީގައި 3.2.3.2

، އާއިތާރީޚް، ސަބަބާއި ނިންމާލާ މިރިޕޯރޓްގައި، މިގޮތުން. ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

 އިތުރުން ކަންތައްތަކުގެ ނުވެހުރިޙާޞިލު ކަންތައްތަކާއި މިންވަރާާއި ކުރެވުނުޙާޞިލު

 ވަރަށް ކޮންފަރާތަކުންކަން މޮނިޓަރކުރާނީ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލުމަށްފަހު ޕްރެޮޖެކްޓް

 ސޮއި ދެއްވިފަރާތާއި ހުއްދަ އަދި. ހުންނަންވާނެއެވެ ބުނެދެވިފައި ސާފުކޮށް

 .ހިމެނެންވާނެއެވެ ފޯރމްގައި
 

ތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް، ނިންމާލުމަށްފަހު ޕްރޮޖެކްޓްެ 3.2.3.3  މަސައްކަ

    . ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ ޑިޕާރޓްމަންޓްއަކަށް ވަކި ގުޅޭ އެޕްރޮޖެކްޓްއަކާއި

 ހާއްސަކޮށް މިކަމަށް އަދި. ލިޔުމުންނެވެ ހަވާލުކުރާނީ ޕްރޮޖެކްޓް މިގޮތުން

 :ބައިތަކަކީ ހިމަނާނެ މިރިޕޯރޓްގައި. އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ ރިޕޯރޓެއް
 

 .މަޤްޞަދު ތައާރަފަކާއި ކުރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ 3.2.3.3.1

 .ތާރީޚް ނިންމާލެވުނު އަދި ތާރީޚް ފެށުނު 3.2.3.3.2



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  567 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ކުރެވުނު، މަސައްކަތްތަކާއި ކުރަންހުރި ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ 3.2.3.3.3

 ކުރު ކުރެވުނުގޮތުގެ މަސައްކަތްތައް، މަސައްކަތްތަކާއި

 .އްތަފްޞީލެ

 .މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުން މޮނިޓަރކުރުމުގެ 3.2.3.3.4

 މަސައްކަތް މަސައްކަތާއި ހަވާލުކުރާ ސީދާ ޑިޕާރޓްމަންޓްއާއި 3.2.3.3.5

 .ސަބަބު ހަވާލުކުރި

 ކުރުމަށް މޮނިޓަރ ކްލޯސްކުރުމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓް 3.2.3.3.6

، ސޮއި ފަރާތުގެ ދެއްވި ހުއްދަ ހަވާލުކުރަން އެޑިޕާރޓްމަންޓްއާއި

 . މިއެވެ

 
  މަސައްކަތްތައް ހުންނަ ކުރަން އިތުރަށް 3.2.4

 ސިފަސިފައިގާ އެނޫންވެސް، ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ހިމެނޭ ޕްލޭންގައި ސްޓްރެޓީޖިކް މިސަރވިސްގެ

 ދީ އިރުޝާދު ލަފަޔާއި ،ގެންދިޔުމުުުގައި ކުރިއަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާާ ތަކުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އެކި

 މިޔުނިޓްގެ ލަފާދިނުމަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ގޮތުން ކުރުމުގެ އެލައިން ޕްލޭނާއި ސްޓްރެޓީޖިކް

  .ޒިންމާއެކެވެ

  

  ޔުނިޓް އޯޑިޓް ޕާރފޯމަންސް    .4

 ގޮތް ހިންގާ ރީޖަންތައް/  ޑިޕާރޓްމަންޓް ހުރިހާ ސަރވިސްގެ މި މަސައްކަތަކީ ކުރާނެ މިޔުނިޓުން

 ރީޖަނެއްގެ ކޮންމެ ޑިޕާރޓްމަންޓަކާއި ކޮންމެ މިގޮތުން. ކުރުވުމެވެ ޒިންމާދާރު ވެރިން އާއި ދާއިރާ ހިންގުމުގެ، ބަލާ

 މަސައްކަތް މުއައްސަސާގެ ރިވިޔުކުރުމަކީ ޕާރފޯމަންސް އޮޕަރޭޝަނަލް. ކުރެވޭނެއެވެ ރިވިއު ޕާރފޯމަންސް އޮޕަރޭޝަނަލް

 މިންވަރު ފުރިހަމަކުރާ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރީޖަނާއި ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް ޒިންމާތައް ތަފާތު ،މިންވަރާއި ތަރައްޤީވާ

 އެތަންތަނުން، ވަޒަންކުރުމާއި މިންވަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ރީޖަންތަކުން ނުވަތަ ޓްޑިޕާރޓްމަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް، ދެނެގަނެ ލަނޑުދަނޑިތައް ރޭވިފައިވާ ކުރުމަށްޙާޞިލު ތެރޭ މަސްދުވަހުގެ 06 އޮތް ކުރިއަށް

 ބޭނުމަކީ އެއް މުހިންމު އެންމެ މިސިޔާސަތުގެ. ގެނައުމެވެ އަމާޒަކަށް އެއް ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް ސަރވިސްގެ

 ކަންތައްތައް ޖެހޭ ކުރަން އިސްލާޙު، ދެނެގަތުމާއި މިންވަރު އަދާކުރާ ޒިންމާ ރީޖަންތަކުގެ ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް

  .ހަރުދަނާކުރުވުމެވެ ވަގުތުދީގެން ރަގަޅުކުރުމަށް

 މަސައްކަތްތައް ޔުނިޓްގެ އޯޑިޓް ޕާރފޯމަންސް  4.1
 

 ކުރެވިފައިވާ ދުވަހު މަސް 6 ފާއިތުވި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި އެކި ރީޖަންތަކާއި އެކި 4.1.1

، ހިމެނޭހެން މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިހުރި މަހަށް 6 އޮތް ކުރިއަށް މަސައްކަތްތަކާއި



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  568 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ހުށަހަޅަން ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް އެމަޢުލޫމާތު ،ފޯރމެޓެއްގައި ސްޓޭންޑަރޑް ކަނޑައަޅާ

 ލިޔެކިޔުންތައް ބެހޭ ރިޕޯރޓާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން މިގޮތުން. ޖެހޭނެއެވެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޔުނިޓަށް މި ކުރިން ހަފްތާގެ 3 ތާރީޚްގެ ހުށެހެޅޭ ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް

، ލިބުމުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޭގެ ރިޕޯރޓާއި ނިންމާފައިވާ ހުށަހަޅަން ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް 4.1.2

 މިންވަރު ހިނގާފައިވާ ކަންކަން އެންމެހާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި އެރިޕޯރޓާއި

 . ވާނެއެވެ ޗެކްކުރަން މަޢުލޫމާތު އެރިޕޯރޓްގައިވާ، ބަލާ

 ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރެޒެންޓޭޝަން އެފަރާތުގެ، ރީޖަންތަކުން ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް 4.1.3

 ލިޔުމުން ކަންތައް ފާހަގަވި ޔުނިޓަށް މި، ރިޔާސަތަށް ބޯޑުގެ މެނޭޖްމަންޓް ހުށަހަޅާއިރު

 ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ނުވަތަ ރިޕޯރޓްގައި މަޢުލޫމާތެއް ވަކި، އަދި. ދޭންވާނެއެވެ

 ރިޔާސަތަށް ބޯޑުގެ، ތައްޔާރުކޮށް ސުވާލު ގުޅޭ އެކަމާ ހާލަތްތަކުގައި ނުވާ ފާހަގަކޮށްފައި

 ނިންމުންތައް ނިންމާ ބޯޑުން އިއަލީގައާ މަޢުލޫމާތުގެ ހުށަހަޅާ ބޯޑަށް. ވާނެއެވެ އަރުވަން

 ނިމޭތާ ސެޝަން ރިވިއު ޕާރފޯމަންސް އޮޕަރޭޝަނަލް، ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކުރާ ހިމަނައިގެން

 މެނޭޖްމަންޓް. ވާނެއެވެ ފޮނުވަން ރީޖަނަށް ނުވަތަ އެޑިޕާރޓްމަންޓް ތެރޭ ދުވަސް 03

ޓް ސެޝަންތަކުގެ ރިވިއު ޕާރފޯމަންސް އޮޕަރޭޝަނަލް ބޯޑުގެ  ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓަރިއޭ

 .މިޔުނިޓުންނެވެ

 ކަމެއް ވަކި ގުޅިގެން ކަމަކާ ހުށަހެޅޭ ސެޝަންގައި ރިވިއު ޕާރފޯމަންސް އޮޕަރޭޝަނަލް 4.1.4

 އެހެން ފިޔަވައި ރީޖަން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް ބައިވެރިވެފައިވާ އެސެޝަންގައި، ކުރުމަށް

 އެފަދައިން ޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައަޅާ ބޯޑުން އަންގަން ރީޖަނަކަށް ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް

 ވާނެއެވެ ކުރަން ޢަމަލު

 ތިރީގައި މަޤާމުތައް މުވައްޒަފުންގެ ކުރާ މަސައްކަތް ޔުނިޓުގައި އޯޑިޓް ޕާރފޯމަންސް 4.1.5

 .އެވަނީއެވެ

 ؛އޮފިސަރ ރިވިއު ޕާފޯރމަންސް 4.1.5.1

 ؛އެސިސްޓެންޓް ރިވިއު ޕާފޯރމަންސް 4.1.5.2

 ).ރިވިއު ޕާފޯރމަންސް( ކްލާކް ސަޕޯޓް 4.1.5.3

 
 އޮޕަރޭޝަނަލް ރީޖަންތަކުގެ ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް އަކީ އޮފިސަރ ރިވިއު ޕާފޯރމަންސް 4.1.6

 ސީނިއަރ ޖެހޭ ހަރަކާތްތެރިވާން ގޮތުން ޢަމަލީ ހެދުމުގައި ރިވިއު ޕާފޯމަންސް

 ރާވާ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ރީޖަންތަކުން ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި އެކި. މުވައްޒަފެކެވެ

 ލަފާ ޖެހޭ އެކުލަވާލަން ކުރުމަށް އެލައިން ޕްލޭނަށް ސްޓްރެޓީޖިކް އެކަންކަން، ކަންތަކާއި

 ތައްޔާރު މަތިން ލަފާގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮފް ހެޑް ޔުނިޓާއި އޮފް ހެޑް، ކޮންސެޕްޓް ހިމެނޭ

 އެމީހަކާ، އިތުރުންވެސް މީގެ. މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ އޮފިސަރުގެ ރިވިއު ޕާފޯމަންސް ކުރުމަކީ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  569 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ޖެހޭ ކުރަން ގުޅިގެން އާ ރިވިއު ޕާފޯމަންސް ރީޖަންގެ ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް ހަވާލުކުރެވޭ

 .ވާނެއެވެ އަދާކުރަން ދައުރެއް ކަނޑައަޅާ ޔުނިޓް އޮފް ހެޑް ކުރުމުގައި ކަންތައް އެންމެހާ

 ޑިޕާރޓްމަންޓް، އޮފިސަރުންނަށް ރިވިއު ޕާފޯރމަންސް އެސިސްޓެންޓަކީ ރިވިއު ޕާފޯރމަންސް 4.1.7

 އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ހެދުމުގައި ރިވިއު ޕާފޯމަންސް އޮޕަރޭޝަނަލް ރީޖަންތަކުގެ ނުވަތަ

 .މަޤާމެކެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ދިނުމަށް

 ހެދުމުގައި ރިވިއު ޕާފޯމަންސް އޮޕަރޭޝަނަލް އަކީ) ރިވިއު ޕާފޯރމަންސް( ކްލާކް ސަޕޯޓް 4.1.8

 .މަޤާމެވެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރާ މަސައްކަތް ކްލެރިކަލް މިޔުނިޓްގެ އެހީތެރިކަމާއި ބޭނުންވާ

 މައިގަނޑު މުވައްޒަފުންގެ އަދާކުރާ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި މި މިވަނީ ބަޔާންވެގެން މިބައިގާ

 ކުރެވޭ އައްޔަނު މަޤާމަކަށް އެ، މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެހާ މަޤާމުތަކުގެ މި. މަސްއޫލިއްޔަތެވެ

 މަސައްކަތަށް ޔުނިޓްގެ މި. ވާނެއެވެ ހުންނަން ލިޔެވިފައި ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފެއްގެ

  .ކުރެވުދާނެއެވެ އައްޔަނު މުވައްޒަފުންވެސް އާންމު ކުރުމުގައި އައްޔަނު މުވައްޒަފުން

 

  ޔުނިޓް ލީގަލް  .5
  

 ރަޢުޔު އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންވާ ރަޢުޔު ޤާނޫނީ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ޔުނިޓަކީ ލީގަލް

 މައިގަނޑު ކުރާނެ ޔުނިޓުން މި. ޔުނިޓެކެވެ އުފައްދާފައިވާ ކުރުމަށް ކަންކަން އެހެނިހެން ޤާނޫނީ، ދިނުމަށާއި

  .އެވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސައްކަތްތައް
  

 އިސްލާޙުކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް ނުގުޅޭ ޒަމާނާ ތެރެއިން ޤާނޫނުތަކުގެ ހިމެނޭ ނިޒާމުގައި އަދުލުގެ ޖިނާއީ 5.1

 ؛ކުރުން މަސައްކަތް ޖެހޭ ކުރަން ގޮތުން ހުށަހެޅުމުގެ އޮފިހަށް ޖެނެރަލްގެ އެޓާރނީ

 ބިލްތަކާއި އެފަދަ، އެކުލަވާލާ އޮނިގަނޑު ޤާނޫނީ ބޭނުންތެރި ފުރިހަމަވުމަށް ނިޒާމު އަދުލުގެ ޖިނާއީ 5.2

 ؛ކުރުން މަސައްކަތް ޖެހޭ ކުރަން ގޮތުން ފާސްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ޑްރާފްޓް

 ؛ލަފާދިނުން މެނޭޖްމަންޓަށް އެގްޒެކެޓިވް ކަންކަމުގައި ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ 5.3

 އޮފް މެމަރަމްޑަމް ވެވޭ ދެމެދު މުއައްސަސާތަކާއި އެހެން ސަރވިސްއާއި ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 5.4

 ފުލުހުންގެ، ފެއްތުމާއި ހަމައަށް ޤާނޫނީ އަންޑަސްޓޭންޑިންގތައް އޮފް ލެޓަރ އާއި އަންޑަސްޓޭންޑިންގ

 ؛ކުރުންއެލައިން މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 ހޯދުމަށް ލަފާ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ތެރެއިން މުޢާޙަދާތަކުގެ، ސޮއިކުރާ ދިވެހިރާއްޖެ 5.5

 ފާހަގަކޮށް ކަންތައްތައް އިތުރުކުރަންޖެހޭ- އުނި މުއާޙަދާތަކަށް ޑްރާފްޓް ފޮނުއްވާ ސަރުކާރުން

 ؛އެންގުން އެފަރާތްތަކަށް

 ؛ދިނުން ރައްދު ދަޢުވާތަކަށް އުފުލާ އެކިފަރާތްތަކުން މައްޗަށް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 5.6
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 ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ފެއްތުމަށް ޒަމާނަށް ޤަވާޢިދުތައް ހެދިފައިވާ ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ދައުރު ފުލުހުންގެ 5.7

 ؛ލަފާދިނުން މެނޭޖްމަންޓަށް ފާހަގަކޮށް

 ޖެހޭ ގެންނަން ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި ގުޅިގެން ބަދަލުތަކާއި ގެނެވޭ ސިޔާސަތަށް ތަޙުޤީޤްކުރުމުގެ 5.8

ތް ގެނައުމުގެ އިސްލާޙްތައް  ފަރާތްތަކަށް ތަޙްޤީޤްކުރާ މަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ، ކުރުމާއި މަސައްކަ

 .ފޯރުކޮށްްދިނުން

. މުވައްޒަފުނެްނެވެ ކޮށްފައިވާޙާޞިލު ތަޢުލީމު މަތީ ރޮނގުން ޤާނޫނީ ކުރާނީ މަސައްކަތް ޔުނިޓްގައި މި

 މަސައްކަތްތަކުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އައްޔަނުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު އެ ކުރާނީ މަސައްކަތް ޔުނިޓްގައި މި މުވައްޒަފުންގެ މި

 ވިލަރެސް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ކަންތައް އިދާރީ ޔުނިޓްގެ، ގައި ރަޖިސްޓްރީ ސީދާ ޔުނިޓްގެ މި، ކަމުން އެހެން. އިތުރުންނެވެ

 މުވައްޒަފުން އެހެން ފިޔަވައި މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޔުނިޓަށް، މުވައްޒަފުންނާއި ހަރާކާތްތެރިވާ ކުރުމުގައި

  . ނުހިމެނޭނެއެވެ

 ދާއިމީ ގެ ރީޖަން ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް އެހެން ކުރެވޭ އައްޔަނު މަސައްކަތަށް ޔުނިޓްގެ މި

 އަދާކުރުމުގައި ޒިންމާއެއް ކޮންމެ ހަވާލުކުރެވޭ ޔުނިޓާއި މި. ބަހާލެވޭނެއެވެ ޓީމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ރަޖިސްޓްރީގައިވާ

 ލީޑަރުގެ ޓީމް ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެވޭ ޓީމްތަކާއި. ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ ޓީމަކާ ވަކި އެކުލަވާލުމަށް ކޮންސެޕްޓް

 ގޮތުން ހޯދުމުގެ ޚިޔާލު މެމްބަރުންގެ އެހެން އެކަރުދާހަށް، އެކުލަވާލެވުމުން ކަރުދާހެއްވެސް ކޮންމެ. ދަށުންނެވެ ބެލުމުގެ

 މިނަށް ކުޑަބޮޑު އެކަމެއްގެ ޚިޔާލުތަކާއި ލިބޭ. ފޮނުވޭނެއެވެ ޓީމްތަކަށް އެހެން، މުވައްޒަފުންނަށާއި ދާއިރާތަކުގެ ގުޅޭ އެކަމާ

 އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ ނުވަތަ، ބޯޑަށް އެގްޒެކިއުޓިވް ނުވަތަ ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް ކުރިން ނިންމުމުގެ އެކަން، ބަލާ

 ފަރާތްތަކަށް އެންމެހާ ބުނެވިދިޔަ ކުރިން. ނިންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައިގެން އަށް ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ ނުވަތަ ޕޮލިސް

  .ޑިޕާރޓްމަންޓެވެ އޮފް ހެޑް ނުވަތަ ޔުނިޓް އޮފް ހެޑް ހުށަހަޅާނީ ކޮންސެޕްޓެއް ނުވަތަ އެކަރުދާހެއް

 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް ނުވަތަ ޔުނިޓް އޮފް ހެޑް ތެރެއިން ކަރުދާސްތަކުގެ އެކުލަވާލެވޭ މިޔުނިޓުން

 ޑްރާފްޓް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުން އެކި ހޯދުމަށް ޚިޔާލު ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކަރުދާސްތަކާއި ކަނޑައަޅާ

 ޑްރާފްޓް، ތަކާއި އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އޮފް ލެޓަރ ތަކާއި އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އޮފް މެމޮރާންޑަމް، ބިލްތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި

 ތަޢުލީމް މަތީ ދާއިރާއަކުން ގުޅޭ އެކަމަކާ ހޯދުމަށް ޚިޔާލު މެނޭޖްމަންޓްގެ، ލިޔުންތަކަށް އެހެންވެސް އެފަދަ މުއާހަދާތަކާއި

، އަދި. ވާނެއެވެ ފޮނުވަން ރީޖަންތަކަށް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށާއި ގުޅޭ އެކަމާ، މުވައްޒަފުންނަށާއި ކޮށްފައިވާޙާޞިލު

  . ކުރަންވާނެއެވެ ރިޢާޔަތް ޚިޔާލުތަކަށް ކޮމެންޓާއި ފޮނުވާ އެފަރާތްތަކުން

 

 ދިނުމުގައި ރައްދު ދަޢުވާތަކަށް އުފުލާ އެކިފަރާތްތަކުން މައްޗަށް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 މެނޭޖްމަންޓްގެ އެގްޒެކިއުޓިވް ކަނޑައަޅާނީ ފަރާތެއް ކުރާނެ ތަމްސީލު ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކޯޓުގައި ޝަރުއީ

 ގެންދެވިފައިވާ ކުރިއަށް ޖަލްސާއެއް އެ ޖަލްސާއަކަށްފަހު ކޮންމެ ޝަރީޢަތުގެ. ޑިޕާރޓްމަންޓެވެ އޮފް ހެޑް މަތިން ލަފާގެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  571 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

. ދޭންވާނެއެވެ އަވަހަށް ވީއެންމެ، ޔުނިޓަށް އޮފް ހެޑް، މުވައްޒަފު ކުރެވޭ އައްޔަނު މައްސަލައަކަށް އެ، ރިޕޯޓެއް ގޮތުގެ

 މޯލްޑިވްސް. ކުރެވިދާނެއެވެ އައްޔަނު މައްސަލައަކަށް އެއް މުވައްޒަފުން ގިނަ އެކަކަށްވުރެ ބާވަތުން ގެމައްސަލައެއް

 މުވައްޒަފުންގެ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ދިނުމުގައި ރައްދު ދަޢުވާތަކަށް އުފުލާ އެކިފަރާތްތަކުން މައްޗަށް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް

 ވެދާނެތީ ފަސޭހައަކަށް ލިބޭ ވުމަށް ތައްޔާރު ދުރާލާ މުވައްޒަފުންނަށް އޮތުމަކީ ކުރެވިފައި ތަރުތީބު، އެކުލަވާ ލިސްޓެއް

  .ވާނެއެވެ ހަމަޖައްސަން އެކަން އެފަދައިން

 ގުޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކާއި ޤާނޫނީ ކުރެވޭ އޮފީހާއިއެކު ޖެނެރަލްގެ އެޓާނީ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ

 ޔުނިޓުގައި ނުވަތަ ޔުނިޓް އޮފް ހެޑް ޔުނިޓްގެ މި ޕޮއިންޓަކީ ފޯކަލް ކަނޑައެޅޭ ފަރާތުން ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

  .މުވައްޒަފެކެވެ ކަނޑައަޅާ ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ އެއިރަކު ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ
 

 މަޤާމުތައް މުވައްޒަފުންގެ ކުރާ މަސައްކަތް ޔުނިޓުގައި ލީގަލް 5.1

  

 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކަރުދާސްތަކުގައި އެކުލަވާލެވޭ މިޔުނިޓުން ީއެނަލިސްޓަކ ޕޮލިސީ 5.1.1

 ނުވަތަ ކުރުމަށް ކޮންޓްރޯލް ކަމެއް ވަކި، ބެލުމަށާއި ތަފާތެއްވޭތޯ އުސޫލުތަކާއި ސަރވިސްގެ

 ސިޔާސަތާއި ސަރުކާރުގެ ކަރުދާސްތަކުގައި އެކުލަވާލާ ގޮތުން) ލިމިޓްކުރުމުގެ( ހިފެހެއްޓުމުގެ

 ގުޅިގެން ނިންމުންތަކާއި ނިންމާ ކުރުމަށް ކަމެއް ވަކި އަލަށް، ބެލުމާއި ވޭތޯ ތަޢާރުޒްވުމެއް

 ސަބަބާއި ގެނެސްފައިވާ ނިންމުން ނުވަތަ އުސޫލު އެ ދާއިރާތަކަށް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ

 އިސްދައުރެއް ކޮށުމުގައި މަގު ބޭނުންވާ ކޮށަން ކުރުމަށް އެކަމެއް، އޮޅުންފިލުވާދީ މަފްހޫމް

 .ފަރާތެވެ ކުރާ އަދާ

 
 ކުރަން ފަރާތުން ޔުނިޓްގެ މި އަކީ އޮފިސަރ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް ނުވަތަ އޮފިސަރ ލީގަލް 5.1.2

 ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓީޖިކް. މުވައްޒަފެވެ ކުރާ މަސައްކަތް ގާނޫނީ ޖެހޭ

 މިންގަނޑު ޤާނޫނީ ޖެހޭ ބަލަން ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކާއި ކުރާ ޔުނިޓްތަކުން އެހެން

 ލަފާވެސް ގާނޫނީ ބޭނުންވާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އޮފް ހެޑް އިރުޝާދާއި ބޭނުންވާ ހިފެހެއްޓުމަށް

 ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް އާއި އޮފިސަރ ލީގަލް. މުވައްޒަފެކެވެ ހުންނަ މިމަޤާމުގައި ދޭނީ

 ގެނެވޭ ގުޅިގެން ހުނަރާއި ފަންނީ އަދި އިލްމީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ތަފާތަކީ މަޤާމުގެ އޮފިސަރގެ

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އާ އޭނާ ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ އޮފިސަރގެ ލީގަލް، ނަމަވެސް. ބަދަލެކެވެ

 މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ކުރެވިފައިވާ ހަވާލު އޮފިސަރާ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 .ވާނެއެވެ ފަރަގުތަކެއް

 
 ކުރާ މަސައްކަތް އެހެނިހެން ޖެހޭ ކުރަން ޔުނިޓުގައި މި އަކީ އޮފިސަރ ޕަރަލީގަލް 5.1.3

  .ފަރާތްތަކެވެ
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  ރެކޯރޑްސް ކްރިމިނަލް އޮފް ބިއުރޯ .6

 ހުށަހެޅޭ ސާރވިސްއަށް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އަކީ) އާރް.ސީ.ބީ( ރެކޯރޑްސް ކްރައިމް އޮފް ބިއުރޯ

 މައްސަލަތަކާ ހުށަހެޅިފައިވާ، ބަލަހައްޓާ މައްސަލަތައް ގެންނަ ކުރަން ފައިލް ނިންމާ ތަޙުޤީޤު، ރެކޯރޑާއި މައްސަލަތަކުގެ

 ތައްޔާރުކޮށް ހިސާބު ތަފާސް ،މަޢުލޫމާތާއި، ރިޕޯޓާއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި ގުޅޭގޮތުން

    . ޔުނިޓެކެވެ މަސައްކަތްކުރާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

  މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު ޔުނިޓްގެ 6.1

 ރެކޯރޑްސް ކުށުގެ ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވެސް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މައިގަނޑު ބިއުރޯގެ މި

 މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ޕޮލިސް މައުލޫމާތު ބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ހުށެހެޅޭ، ބަލަހައްޓާ ދުވަހުންދުވަހަށް

 ގެއްލުންވާ ކުށުން އަދި ކުށްކުރާމީހުންނާއި ،ކުށްތަކާއި ،މިގޮތުން. އެންޓަރކުރުމެވެ އަށް) ޕިމްސް( ސިސްޓަމް

 އެމައްސަލަތައް އަދި މައްސަލަތަކާއި ހުށެހެޅޭ، ބެލެހެއްޓުމާއި ރެކޯރޑުކޮށް އެއްކޮށް މައުލޫމާތު މީހުންގެ

 ހައްޔަރަށް އަދި ތަނަކާއި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރުކުރެވޭ ،ރެކޯރޑްކުރުމާއި ބަލާ މިންވަރު ކުރިޔަށްދާ

 ތިބި ހުކުމުގައި އަދި މައުލޫމާތާއި މީހުންގެ ބޭނުންވާ ހޯދަން ކުށްކޮށްގެން މައުލޫމާތާއި ބަދަލްތަކުގެ ގެނެވޭ

  . ޒިންމާއެކެވެ ބިއުރޯގެ މި ބެލެހެއްޓުމަކީ މައުލޫމާތު މީހުންގެ

 ތަފާތުތަކާއި ޖިންސްގެ އުމުރާއި އެމީހުންގެ މީހުންނާއި ކުށްކުރާ ވައްތަރުތަކާއި ކުށުގެ ،އިތުރުން މީގެ

 ލިބޭ ގެއްލުން ކުށުން ކުށްވެރިންނާއި ތަފާތާއި، ބަދަލާއި އަންނަ ކުށްކުރުމަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ތަފާސްހިސާބު ބެހޭ

 ކުށްކުރާ މިންވަރާއި ކުށްކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދުމާއި އެނަލިސިސް އަލީގައި މަޢުލޫމާތުގެ މީހުންގެ

 ލަފައާއި ބޭނުންވާ މެނޭޖްމަންޓަށް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް، ދިރާސާކޮށް ،ހޯދާ މައުލޫމާތު މީހުންގެ

 ޕޮލިސް މޯލްޑިވެސް، ބަލާ ރޭޓްތައް އަންނަ މަދުވަމުން ނުވަތަ އިތުރުވަމުން ކުށްތައް ،ދިނުމާއި އިރުޝާދު

 އޮތްތޯ ރެކޯރޑު ކުށުގެ އެހީތެރިވެދިނުމާއި ދާއިރާއިން ރެކޯރޑްގެ ކުށުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ސާރވިސްގެ

 ލިޔުން އެކަމުގެ އުޞޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ސާރވިސްއަށް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ބަލަން

 ދިނުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ޕޮލިސް، ކުރުމާއި ކަންތައް އެންމެހާ ބެހޭ ސެޓްފިކެޓްއާއި ޕޮލިސް ދޫކުރުމާއި ތައްޔާރުކޮށް

 ދައުވާކުރާ ހެކިވެރިންނާއި މީހުންނާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ކުށްކުރި، ކުރިއެރުވުމާއި، ތަރައްޤީކޮށް މިންގަނޑު

 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރެކޯރޑިންގް އެ އުޞޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ، ބަލަހައްޓާ ރެކޯރޑްކޮށް އިންޓަރވިއުތައް ފަރާތްތަކުގެ

  .ޒިންމާއެކެވެ މިބިއުރޯގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް ފަރާތްތަކަށް

  : ސެކްޝަންތަކަކީ މި. މައްޗަށެވެ ސެކްޝަނެއްގެ  4 އެކުލެވިގެންވަނީ ޔުނިޓް މި

 .ސެކްޝަން ރެކޯރޑްސް ކްރިމިނަލްސް އެންޑް ކްރައިމް .1
 .ސެކްޝަން ވެލިޑޭޝަން އެންޑް އެންޓްރީ ޑޭޓާ .2
 .ސެކްޝަން އެނަލިސިސް ކްރައިމް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް .3
  .ސެކްޝަން ރެކޯޑިނ އިންޓަރވިއު .4
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  ބެލެހެއްޓުން ރެކޯރޑްސް ކްރިމިނަލްސް އެންޑް ކްރައިމް 6.1.1

 ރެކޯރޑްސް ރެކޯރޑްކޮށްފައިވާ އާރްގައި.ސީ.ބީ މަސައްކަތަކީ މައިގަނޑު ޔުނިޓްގެ މި

 ކުށުގެ، ސެޓްފިކެޓާއި ޕޮލިސް، މިގޮތުން. ދޫކުރުމެވެ އުޞޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ، ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ

 ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ސާފުކުރަންއެދި ރެކޯރޑު

 ކޯޓުތަކުން ޝަރުޢީ، ޖަވާބުދާރީވުމާއި ފޯމުތަކަށް އަދި ނޯޓު، ސިޓީ ފޮނުވާ ންތަކު ޔުނިޓް/ޑިޕާޓްމަންޓް

 ކޯޓަށް ގަޑިއަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހާޟިރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ކޯޓަށް ފަރާތެއް ހައްޔަރުގައިވާ އަންގައިގެން

 އަންގައި ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ހަވާލުވެތިބި އެކަމާ ގެންދިއުމަށްޓަކައި

 ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ ފަރާތުން ސެކްޝަންގެ މި އެންގުމަކީ ގެންދިއުމަށް ކޯޓަށް ފަރާތްތަށް އެފަދަ

  .ކަންކަމެވެ

 ސާފްކުރުން ރެކޯރޑްސް ކުށުގެ މީހެއްގެ 6.1.1.1

 ޤަވައިދުގައިވާ ހާމަކުރުމުގެ ރެކޯރޑު ކުށުގެ ދޫކުރަންވާނީ ރެކޯރޑު ކުށުގެ

، ފޯމު އެދޭ ސެޓްފިކެޓްއަށް ޕޮލިސް ދޫކުރަންވާނީ ސެޓްފިކެޓް ޕޮލިސް. މަތިންނެވެ ގޮތުގެ

 ސަރުކާރުގެ. ހުށަހެޅުމުންނެވެ އެކު ތަކެއްޗަކާ ހުރިހާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއާއެކު އަދި

 ސިޓީ އެދި ސާފުކުރުމަށް ރެކޯރޑު ކުށުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އޮފީހަކުން

 އެމަޢުލޫމާތު މަތިން ވާގޮތުގެ ޤަވައިދުގައި ހާމަކުރުމުގެ ރެކޯރޑު ކުށުގެ، އެއްފޮނުވައިފިނަމަ

  . ދޭންވާނެއެވެ ޖަވާބު އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ، ހާމަކޮށް

  ވެލިޑޭޝަން އެންޑް އެންޓްރީ ޑޭޓާ 6.1.2

 ރެކޯރޑްސް ޕޮލިސް ދުވަހުންދުވަހަށް މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ ލިބޭ އާރްއަށް.ސީ.ބީ

 އަންގަންޖެހޭ ރެކޯރޑުތައް މައްސަލައުޅޭ، ސައްޙަކަންބަލާ އެރެކޯރޑުތަކުގެ ،އަޅާ ސިސްޓަމަށް

ތް ރަގަޅުކުރުމުގެ އަންގައިގެން ފަރާތްތަކަށް  އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ މިސެކްޝަންއިން މަސައްކަ

 ކޯޑުއަޅާ ގަވައިދުން، ކެޓަގަރައިޒްކޮށް ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރެވޭ، މައްސަލަތަކާއި ކޭސްކުރެވޭ

 އެންޓަރކޮށް ގަވައިދުން މަޢުލޫމާތުތައް މިވާ ތިރީގައި، މިގޮތުން. ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން

  . ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 ބެލެހެއްޓުން ޗިޓްތައް ދަންނަވާ ތަންފީޛްކޮށްދެއްވުމަށް ޙުކުމް 6.1.2.1
   

ށް އެޗިޓްތައް ލިބުމުން ޗިޓްތައް ޙުކުމް . ކުރެވޭނެއެވެ އެންޓަރ ރެކޯރޑްސްއަ

 ބަންދުކުރި ބަލާ ބަންދުކުރެވުނުތޯ ތަހްގީގަށް ކުރިން ކުރުމުގެޙުކުމް މީހުން ކުރެވޭޙުކުމް އަދި

 ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޕެނިޓެންޝަރީ އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ތާރީޚް ދޫކުރި އަދި

 މިސަރވިސްގައި ތެރެއިން މީހުންގެ ކުރެވޭޙުކުމް. ދެންނެވޭވެނެއެވެ ސާރވިސަސްގައި
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 އެސްއާއި.އާރ.ޕީ.ޑީ ނިންމާ ގޮތެއް ބަންދަށް ކޮޕީ ޗިޓްގެ މީހުންގެ ތިބޭ ބަންދުގައި

 ނުވަތަ ޔުނިޓަށް މައްސަލަބަލާ ކޮޕީ އެޗިޓްތަކުގެ ކުރުމަށްޓަކާ ކަންތައް ހަވާލުކުރުމުގެ

 . ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ އެސްއަށް.ޕީ

  

  ބެލެހެއްޓުން ޗިޓްތައް ދޫ/  ހައްޔަރު  6.1.2.2

 މުވައްޒަފުން ސަރުކާރުގެ ހިމެނޭ މީހުންގެތެރޭގައި ބަންދުކުރެވޭ ތަހުގީގަށް

 ދޫކުރެވުނުކަން އެންގުމާއި އޮފީސްތަކަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ އެމީހުން ބަންދުކުރެވުނުކަން

 ބިދޭސީން ހިމެނޭ މީހުންގެތެރޭގައި ބަންދުކުރެވޭ ތަހުގީގަށް. ޖެހޭނެއެވެ އަންގަން

 ދޫވިކަން އަދި ދެންނެވުމާއި އެފެއަރޒްގައި ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ބަންދުކުރެވުނުކަން

  . ދަންނަވަންވާނެއެވެ އެފަރާތުގައި

  ޢަމަލުކުރުން ނޯޓްތަކަށް އަންނަ ކޯޓުން  6.1.2.3

 ތިބީ މީހުން ހިމެނޭ ނޯޓްތަކުގައި ފޮނުއްވާ އަންގަވާ ހާޞިރުކުރަން ކޯޓަށް

 ގެންގޮސް ކޯޓަށް އެގަޑިތަކަށް މީހުން ތިބޭ ބަންދުގައި ބަލާ ބަންދުކޮށްފައިތޯ ތަހްގީގަށް

 ހާއްސަ އަދި ސެކްޝަނަށް އެމައްސަލައެއްބަލާ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށާއި މާލޭ ގެނައުމަށް

  .އަންގަންވާނެއެވެ ޕޮލިހަށް ކެޕިޓަލް މައްސަލައެއްނަމަ

  ފޮނުވުން ސިޓީ ނުރަސްމީ އަދި ރަސްމީ އަންނަ އެކިފަރާތްތަކުން  6.1.2.4

 އެސިޓީތަކުގައި ލިބުމުން ސިޓީތައް ފޮނުވާ އެކިފަރާތްތަކުން ކޯޓުތަކުންނާއި

 ނޯޓް ސެކްޝަނަތަކަށް ސާފުކުރަންޖެހޭނަމަ އިތުރަށް އަދި ސާފުކޮށް ކަމެއް އެދިފައިވާ

  .  ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ އެސިޓީތަކަށް ސާފުކުރުމަށްފަހު ފޮނުވައިގެން

 ހެދުން އެނަލިސިސް ކްރައިމް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  6.1.3

، ބަލަހައްޓާ ހިސާބު ތަފާސް ފަރާތްތަކުގެ ލިބޭ ގެއްލުން ކުށުން ކުއްވެރިންނާއި މިއީ

 ފޮރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެމަޢުލޫމާތު ދެނެގަނެ ބަދަލު އަންނަ ކުށްކުރުމަށް އަލީގައި ހިސާބުގެ ތަފާސް

 މެނޭޖްމަންޓަށާއި ސީނިއަރ ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯރޓް ހިސާބު ތަފާސް މިގޮތުން. ފަރާތެވެ

 ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު ތަކުގެބަދަލު އަންނަ ކުށްކުރުމަށް އަދި. ވާނެއެވެ ފޯރުކޮށްދޭން ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް

 އުސޫލުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރާފަރާތްތަކަށް ތަޙްގީގް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި މަސައްކަތްކުރާ ސަފުގައި

 ރިޕޯޓު އަހަރީ، އެއްކޮށް ހިސާބު ތަފާސް ބޭނުންވާ ރިޕޯޓަށް އަހަރީ .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ މަތިން

 ހިސާބާ ތަފާސް ސަރުކާރުގެ، ފޮނުވުމާއި ކުރިން ތާރީޚެއްގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ތައްޔާރުކުރާ

  . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ސެކްޝަންގެ މި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ އިދާރާއަށް ބެހޭ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  575 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  އިންޓަރވިއު ރެކޯޑިން 6.1.4

 މެދު ފަރާތްތަކާއި ދައުވާކުރާ ހެކިވެރިންނާއި މީހުންނާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ކުށްކުރި

 ކްރިމިނަލް، މިގޮތުން. މިސެކްޝަންއިންނެވެ ބަލަހައްޓާނީ ކަންތައްތައް ގުޅޭ އިންޓަރވިއުތަކާ ކުރެވޭ

 އެ، ރެކޯރޑުކޮށް އިންޓަރވިއުތައް ކުރާ ދޫނިދޫގައި މާލޭގައާއި ޑިޕާޓްމަންޓްއިން އިންވެސްޓިގޭޝަން

 ރެކޯރޑިންގްތައް، ރެކޯރޑުކޮށް އާލާތަކަށް އެހެން ހަމަޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ޑީ.ވީ.ޑީ ރެކޯރޑިންގްތައް

  . ދޫކުރަންވާނެއެވެ އުޞޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ، ބެލެހެއްޓުމާއި ފުރިހަމައަށް

 ފުލުސް ވިލީ މާލޭގެ ސްޓޭޝަންތަކާއި ޤާއިމުކުރެވިފައި އަތޮޅުތަކުގައި، އިތުރުން މީގެ

 ރެކޯރޑުކުރުމުގައި އިންޓަރވިއު، ބަލަހައްޓާ ރެކޯރޑްސް ގެރެކޯރޑިންގްތަކު ކުރެވޭ ތަކުގައި

 އެހީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްއިން ޓެކްނޮލޮޖީ، ޙައްލުކޮށްދީ މައްސަލަތަށް ދިމާވާ އެފަރާތްތަކަށް

 އެއްވެސް މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަންގައި ރެކޯރޑިންގް އިންޓަރވިއު. ވިލަސްކުރަންވާނެއެވެ

 ކައިރީގައި ފަރާތެއްގެ އެހެން ވާހަކަތައް ދެކެވޭ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ރެކޯރޑުކުރެވޭ، މުވައްޒަފަކު

  . ދައްކައިގެންނުވާނެއެވެ

  : ޖެހޭގޮތް ކުރަން މަސައްކަތް ރެކޯޑިން އިންޓަރވިއު  6.1.4.1

 އިންޓަރވިއު ސެކްޝަންތަކުން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ކްރިމިނަލް

 ހަމަޖެހިފައިވާ ހިންގުމަށް ތަޙުޤީޤު އެދޭގަޑިއެއްގައި އެފަރާތުން އެދުމުން ރެކޯރޑްކުރުމަށް

 ފެށެންވާއިރަށް ތަޙުޤީޤު، ތައްޔާރުކޮށް ސާމާނު ރެކޯރޑުކުރަންބޭނުންކުރާ، ތަނަކަށްގޮސް

 އިންޓަރވިއުތައް ރިކޯޑުކުރެވޭ، އަދި. ޖެހޭނެއެވެ ހަމަޖައްސަން ކަންކަން ބެހޭ ރެކޯރޑުކުރުމާ

 ރިކޯރޑްކުރުމަށް އިންޓަރވިއު މިގޮތުން. ޖެހޭނެއެވެ ބެލަހައްޓަން ނޯޓުކޮށް ފޮތެއްގައި ވަކި

، ވަގުތު ހޭދަވާ އިންޓަރވިއުގައި، ނަން ފަރާތުގެ ތަހުގީގުކުރާ، ނަން ޔުނިޓްގެ އެދިފައިވާ

 .ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ގޮތަށް އެނގޭނޭ ތަން އިންޓަރވިއުކުރާ

 ކުރާނަމަ ތަޙުޤީޤު ރަށެއްގައި އެހެން ފިޔަވާ ދޫނިދޫ ނުވަތަ މާލެ

 ކަންތައްތައްވެސް އެހެނިހެން އަދި ކެއުމާއި ދަތުރާއި ދިޔުމުގެ ރެކޯރޑުކުރަން

 އިންޓަރވިއު. ފަރާތަކުންނެވެ އެދޭ ރެކޯރޑްކުރަން އިންޓަރވިއު ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ

 ރެކޯރޑުކުރުމުގައި ތަޙުޤީޤު ފަރާތަކުންވެސް ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ ރެކޯރޑުކުރުމުގައި

 ހުރިހާ ރެކޯރޑްކުރެވޭ. ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ފުރިހަމައަށް ގަވައިދަށް ޢަމަލުކުރަންވީ

 ބަދަލެއްނުގެނެސް އިތުރު ނިމެންދެން ފެށުނީއްސުރެ ހުންނަންޖެހޭނީ އިންޓަރވިއުއެއް

 އްވެސްއެ ޓެކްނިކަލް ރެކޯރޑުކުރުމުގައި ދަނިކޮށް ރެކޯރޑުކުރަމުން .ރެކޯރޑްކުރެވިފައެވެ

 އަވަސް އެންމެ ވީ ފަރާތަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ އެކަން ނަމަ ދިމާވެއްޖެ މައްސަލައެއް



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  576 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 މެނުވީ ހުއްދަޔާއެކު އެއްގެ އޯ.އައި ތަހުގީގުކުރާ އަދި. ވާނެއެވެ އަންގަން ފުރުޞަތެއްގައި

  .ނުވާނެއެވެ ގެނެސްގެން ބަދަލެއް ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް

 ޑީ.ވީ.ޑީ/ޑީ.ސީ/ޓޭޕް ރެކޯރޑްކުރި އެ ނިމުމުން ރެކޯރޑްކޮށް އިންޓަރވިއު

 ލަސްނުކޮށް ބޭއްވުމަށްފަހު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތަނެއްގައި ތަޅުލެވޭ ގެނެސް ކެމެރާ ނުވަތަ

. ވާނެއެވެ އަޅަން އަކަށް ޑީ.ވީ.ޑީ އިންޓަރވިއު ރެކޯރޑުކުރެވުނު ފަރާތަކުން ކުރި އެރެކޯރޑު

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތަކެތތި ގެންގުޅޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޔުނިޓްގައި ރެކޯރޑިން އިންޓަރވިއު

 ސެކްޝަނާއި ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް އެއްޗަކަށް އެއްވެސް އަދި. ބަލަންވާނެއެވެ

  .އަންގަންޖެހޭނެއެވެ އެކަން މީހަކަށް ހަވާލްވެފައިހުންނަ

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

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  577 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ޕްރޮސީޖަރ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެފެއަރޒް ޕަބްލިކް
  

  ތަޢާރަފް

  . ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާނީ ސީދާ ކަމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ

  ޞަދުމަޤް

ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤުޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ފޯރުކޮށްދޭންވާ 

މަޢުލޫމާތު ހަމަހަމަކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކުށްމަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 

  . ތަޞައްވުރު ރަނގަޅު ކުރުމެވެ

  އަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑުޕަބްލިކް އެފެ

  -:އެއީ. ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓް އެކުލެވިގެންވަނީ ފަސް ޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށެވެ

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް .1

 .މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް .2

 .ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް .3

 .ޕޮލިސް ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރ .4

 .އަރިސްޓް ޕޮލިސްޓު .5

 .ޕޮލިސް ބޭންޑް .6

 

މީގެ އިތުރުން ޕޮލިސް ކްލަބްގެ ސެކްރެޓަރިއަލް މަސައްކަތް ހިނގާނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް 

 . ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  578 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް .1

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ' ކުރެވިފައިވާ މިސަރވިސްގައި މިހާރުވެސް ޤާއިމު 

ބްރާންޗް ތައް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރ /ސެކްޝަން/ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ހުރިހާ އިދާރީ ޔުނިޓް

ނަމަ އެޕްރޮސީޖަރގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ. ގައިވާ ގޮތަށެވެ) AD/MPS/02/2009: ނަމްބަރ(

   .ގެ ހެޑް އަންގަވާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެޑިޕާރޓްމަންޓްއެވަގުތު 
 

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް .2

  ތަޢާރަފް

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ފޯރުކޮށްދޭންވާ މަޢުލޫމާތު 

  . ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ ހާމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   ،ހަމަހަމަކަމާއި

  މަޤުޞަދު

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަޤުޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ފޯރުކޮށްދޭންވާ 

ރަނގަޅު ކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު ހަމަހަމަކަމާ ހާމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތަޞައްވުރު

  . މަސައްކަތް ކުރުމެވެ

  ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްމީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން  2.1
 

ޔުނިޓާ ޙަވާލު ކުރެވޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ، ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަކާއި 2.1.1

އާއި އިރުޝާދުގެ ގެންދެވޭނީ ހެޑް އޮފް ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްވަރާ 

 .މަތިން، ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އަންގަވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މިޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ  2.1.2

 .ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ޙަވާލު ކޮށްގެންނެވެ

އެމަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން އިސްމީހެއްގެ ، ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި 2.1.3

ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒް ކުރުމަކީ ޔުނިޓް ހިންގުމާއި ، ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ

   .ޙަވާލުވެހުރި އިންޗަރޖްގެ ޒިއްމާއެކެވެ

   



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  579 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 މަސައްކަތްތައްމީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓްގެ   2.2

 މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޚަބަރުތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން  2.2.1

މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ދިމާވެގެން އުޅޭ ޙާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ޕޮލިސް  2.2.1.1

މީޑިއާ ރިލީސް ތައްޔާރު ކުރުމަކީ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މީޑިއާ 

 .ޒިއްމާއެކެވެކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓްގެ 
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފެށޭއިރު އަދި ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޕޮލިސްގެ  2.2.1.2

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ގުޅާ، އެއިން އެއްވެސް ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ 

 .ސެކްޝަނަކުން މީޑިއާއަށް ދޭންޖެހޭ މަޢޫލޫމާތެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭނެ އެވެ
ސްޓޭޝަންތަކުން މީޑިއާއަށް ދޭންޖެހޭ އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް  2.2.1.3

މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާ އަވަސްކަމާއެކު މީޑިއާއަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު 

 . ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ އެވެ
މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހިނގާ ބޮޑެތި ޙާދިސާތަކާއި އަދި މައްސަލަތަކާ  2.2.1.4

ރޒް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިނދުން ހިނދަށް ޕަބްލިކް އެފެއަ

އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕަބްލިކް އެފެއަރޒްގެ މީޑިއާ . ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ އެވެ

ޔުނިޓަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ ފަރާތަކަށް މިޔުނިޓްގެ 

އަދި މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތް . ފަރާތުން އެމަޢުލޫމާތު ފޮރުކޮށްދޭންވާނެ އެވެ

ތް ގެނެސްދޭންޖެހޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބަރާބަރަށް ބަލާ އަޕްޑޭ

 .އަޕްޑޭޓް ގެނެސްދޭންވާނެ އެވެ
ގެ ނުވަތަ ދިމާވެގެން އުޅޭ ޙާދިސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާ މައްސަލައެއް 2.2.1.5

އެލިބުނު ، ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން އޮފިސަރ

އެމައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަކަށް ގުޅާ  މަޢުލޫމާތަކަށް ބިނާކޮށް

 .ހޯދަންވާނެއެވެއެމައްސަލައެއްގެ ނުވަތަ އެޙާދިސާއެއްގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
ގުޅިގެން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އެހީގައި  ޙާދިސާއަކާނުވަތަ  މައްސަލައަކާ 2.2.1.6

މާ ތައްޔާރުކޮށް ޔުނިޓް ހިންގު ޚަބަރުމީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި 

މިޚަބަރު ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ . ހަވާލުވެހުރި އިންޗާޖަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓުން ޚަބަރު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލެޓަރ 

 . ހެޑްގައި، އެޚަބަރަކަށް ނަމްބަރެއް ދެވިގެންނެވެ
ން ތައްޔާރު ޔުނިޓްގެ އިންޗަރޖު އެމައްސަލައާ ނުވަތަ ޙާދިސާއާ ގުޅޭގޮތު 2.2.1.7

ކުރެވިފައިވާ ޚަބަރު ބަލާ ޗެކް ކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑަށް ނުވަތަ 

ތަކުން ހުއްދަ ތްއެމައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން އެޕްރޫވަލް ހޯދަންޖެހޭ ފަރާ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  580 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ހޯދުމަށްފަހު އެޚަބަރު ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ވެބްސައިޓްގައި 

  . ހިމަނަންވާނެއެވެ
 

 ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުންޕްރެސް    2.2.2

ބާއްވާނަމަ، މީޑިއާއަށް ހާމަކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި  ކޮންފަރެންސެއް ޕްރެސް 2.2.2.1

ފޮޓޯތައް ކުރީބައިގައި ހޯދައި އެތަކެތި މީޑިއާއަށް ޕްރެޒެންޓް ކުރުމަށްޓަކައި 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ ޕޮލިސް މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން 

 .ސްޓާފުންނެވެޔުނިޓުގެ 
ރަސްމީކޮށް  މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށްއް ބާއްވާނަމަ، ކޮންފަރެންސެޕްރެސް  2.2.2.2

 .ނޯޓަކުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ
އެތަނަކަށް މީޑިއާ  ކޮންފަރެންސް ބާއްވާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުމާއި ޕްރެސް 2.2.2.3

ގެންދިއުމާއި އަދި އެތަނެއްގައި ޕްރެސް ބްރީފިންގ ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 .މެހާ ކަމެއް ކުރަންވާނީ މީޑިއާ ޔުނިޓުގެ ސްޓާފުންނެވެއެން
ނުވަތަ އެހެންވެސް  މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ތަނަކީ ފުލުހުންގެ ޢިމާރާތެއްނަމަ 2.2.2.4

 ރިޕޯރޓަރުން ،ގުޅުންހުރި ތަނެއްނަމަ އެތަނެއްގައި އުޅޭ ނޫސްވެރިންފުލުހުންނާ 

ނުވަތަ ނިއުސްކާސްޓަރުންގެ ހަރަކާތްތައް މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓުގެ 

 .ސްޓާފުން ބަލަންވާނެއެވެ
 

 ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކުރުން 2.2.3

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް އަޕްޑޭޓްކުރަންޖެހޭ  2.2.3.1

ޔުނިޓުގެ ކޮންޓެންޓްސް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނީ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން 

އެގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ . ސްޓާފުންނެވެ

ޚަބަރުތަކާއި އިޢުލާންތަކާއި ފޮޓޯ ގެލެރީއާއި އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 

 .ވީޑިއޯ ގެލެރީ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރަންވާނެއެވެ
ންޓްސް އަޕްޑޭޓްކޮށް އަދި މިނޫންވެސް ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ކޮންޓެ 2.2.3.2

 .ބަލަހައްޓާނީ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓުންނެވެ
 

 ޚަބަރު ރެކޯރޑްކުރުން 2.2.4

ީ ޗެނެލްތަކުން އަންނަ ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި ޚަބަރުތަކާއި މުޙިއްމު ޓީވ 2.2.4.1

ކުރުމަކީ މީޑީއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓުގެ ސްޓާފުންގެ  ޕްރޮގްރާމްތައް ރެކޯރޑް

 .ޒިންމާއެކެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  581 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްޝަން ކްރައިމް ޕްރިވެން  .3

 ތަޢާރަފް 

މިއީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ތަފާތު ކުށްތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި، ކުށްމަދުމަދުކުރުމަށް 

މިޔުނިޓް . އުފައްދާފައިވާ ޔުނިޓެކެވެކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް ޕަބްލިކް އެފެއަޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުން 

، ބިނާވެފައިވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ތަފާތު ކުށްތައް ދަނެގަނެ

ވަޅުތަކަކީ އެކުށްތައް ހިނގަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، ކުށްމަދުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ

ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި އަދި އަމަންއަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމު ޤާއިމްކުރުމަށް ، ކޮބައިތޯ ބަލައި

އަދި މިއީ މުޖުތަމަޢުގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާއި، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ފެންވަރާއި، . މަސައްކަތްކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ

ލްމާއި ލިބިފައިވާ ޤާބިލްކަމާއި ހުނަރުގެ އަލީގައި އަދި ޙިކުމަތްތެރި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ކުށްތަކުން ރަށްޔިތުންގެ ޢިލްމާއި ޙި

މީގެއިތުރަށް ޕޮލިހާއި ޢާއްމުންނާއި އޮންނަ . ރައްކާތެރިވެފައިވާ މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތައް ކުރާ ޔުނިޓެކެވެ

 .ތަކާއި، އާއްމުުންނާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުންވެސް ހިމެނެއެވެގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކުރަންޖޭ މަސައްކަތް

 މަޤްޞަދު

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްގެ މަޤުޞަދަކީ ކުށްމަދުކުރުމަށް 

 .މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތަޞައްވުރު ރަނގަޅު ކުރުމެވެ

  ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ޔުނިޓްގެ ޒިންމާތައް  3.1

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުށްމަދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  3.1.1

ނަމުގައާއި، މިސަރވިސް އާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަމިއްލަ 

ކަމާއި، ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންގެ މެދުގައިވާ ފަރުދުން ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަން

ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި ފުލުހުންގެ ތަޞައްވުރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން 

  .ހިންގުމަކީ މިޔުނިޓްގެ ޒިއްމާއެކެވެ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވާ

ގޮތުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގާނެ  3.1.2

އަދި މިޔުނިޓުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަން ހުރި ކަންކަން ރާވާ . އެވެކުރަންވާނެތައްޔާރު 

 .ހިންގަމުން ގެންދާނީ މިޕްލޭންގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  582 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

 ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް  3.2

ކުރެވޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ޔުނިޓާ ޙަވާލު  3.2.1

ގެންދެވޭނީ ހެޑް އޮފް ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްވަރާ އާއި އިރުޝާދުގެ 

 .މަތިން، ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އަންގަވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ޒަފުންގެ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މިޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައް 3.2.2

 . ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ޙަވާލު ކޮށްގެންނެވެ

ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، އެމަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން  3.2.3

 އިސްމީހެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ، ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒް ކުރުމަކީ

 . ޔުނިޓް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި އިންޗަރޖްގެ ޒިއްމާއެކެވެ
 

 ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް  3.3

ޙަރަކާތާ ގުޅޭގޮތުން ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް އަދި މަޝްވަރާ  3.3.1

މީގެ އިތުރުން ޙަރަކާތާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ . ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުން

 . ތަކާއި ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުންހޯދުން

ހޯދުންތަކާއި ދިރާސާތަކަށް ބިނާކޮށް އެޙަރަކާތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެޙަރަކާތަކާ ގުޅޭ  3.3.2

 .ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުން

ޙަރަކާތްތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްއާ  3.3.3

 .އުޞޫލުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން ގުޅިގެން ހަމަޖެހިފައިވާ

އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ސެކްޝަން/  ޔުނިޓް/ ޙަރަކާތަކަށް އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓް  3.3.4

ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ އެހީތެރިކަން 

 . ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

، ޕޯސްޓަރ، ލީފްލެޓް، ކަރސްޓި، ޕަވަރޕޮއިންޓް ޕްރެޒެންޓޭޝަން، ވީޑިއޯ، ޙަރަކާތަކަށް އޯޑިއޯ 3.3.5

 . ބިލްބޯޑް އަދި މިނޫންވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންވާނަމަ އެތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުން

 .އަދި މިނޫންވެސް އެޙަރަކާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުން 3.3.6
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 ޙަރަކާތްތައް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން 3.4

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ޔުނިޓުގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގާނީ މިސަރވިސްގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި 

އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުން ގުޅިން، އެފަރާތްތަކުގެ 

 . އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުމާ އެކުގައެވެ

  ޙަރަކާތްތައް ލުހުންނަށް ހިންގޭފު 3.5

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ޔުނިޓްގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފުލުހުންގެ 

ލާޤާއި ސުލޫކު ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ މުގެ ގޮތުން އަދި ފުލުހުންގެ އަޚްތަޞައްވުރު ރަނގަޅު ކުރު

  -:އޭގެ ތެރޭގައި. ހިމެނެއެވެގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް 

 . ސެޝަންތައް ނަގައި ދިނުން 3.5.1

ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ތަފާތު އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކާއި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް  3.5.2

 . ހިންގުން

  

  ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް 3.6

މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ތަފާތު ކުށްތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އަދި ކުށްމަދުކުރުމުގެ 

އެޙަރަކާތްތަކުގެ . ގޮތުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކުރެވޭ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނީ އެކި ޢުމުރުފުރުއާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ

   -:ތެރޭގައި

 . ކުރުވުމާއި ކުށްމަދުކުރުމަށް ސެޝަންތައް ނަގައިދިނުން ތަފާތު ކުށްތަކަށް ހޭލުންތެރި 3.6.1

 . ތަފާތު ކެމްޕެއިންތައް ހިންގުން 3.6.2

 .ޘަޤާފީ އަދި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން ،އިޖުތިމާޢީ 3.6.3

ލިބިފައިވާ ހުނަރު އިތުރުކުރަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކިދާއިރާތަކުން  3.6.4

 . ންމުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގު

 . އެކިދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އުނގައްނައިދިނުމުގެ ކުރު ކޯސްތައް ހިންގުން 3.6.5

 . މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 3.6.6

 . ތުއްތުކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ބޭއްވުން 3.6.7
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 އެހެން ފަރާތްތަކުން ރާވާ ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން  3.7

ސެކްޝަން އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި / ޔުނިޓް / މިސަރވިސްގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޖެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުން ރާވާ ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި މިޔުނިޓްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއް

 .ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތަކަށް މިޔުނިޓްގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެވެ

  ޕޮލިސް ލައިފް  3.8

ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓް އިން މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރެމުންދާ ޕޮލިސް ލައިފް މަޖައްލާ ނެރުމަށް 

އެގޮތުން ތަފާތު ކުށްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ . މިޔުނިޓްގެ ޒިއްމާއެކެވެ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

 .މަޒުމޫން، ރިޕޯޓް، މެސެޖް، ފޮޓޯ ފަދަ ތަކެތި ޕޮލިސް ލައިފަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެވެ

ޕޮލިސް 'ފަހަރު ނެރެމުންދާ ގެ ފަރާތުން ކޮންމެ މަހަކު އެއްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 3.8.1

ރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަކީ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓުގެ ނެރުމަށް ކު' ލައިފް

  -:އޭގެތެރޭގައި. ޒިއްމާއެކެވެ
 .އަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ފޮޓޯފަދަ ތަކެތި ހޯދުން' ޕޮލިސް ލައިފް' 3.8.1.1
 .ގްރެފިކް އަދި ލޭއައުޓްގެ މަސައްކަތް 3.8.1.2
 .ސްޕޮންސަރ ހޯދުން 3.8.1.3
 .ޕްރިންޓްކޮށް މާކެޓް ކުރުން 3.8.1.4
 . މީލާދީ ކޮންމެ މަހެއްގެ އެކެއްގެ ކުރިން ބާޒާރަށް ނެރުން 3.8.1.5

 
  ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމެޓީތައް މެނޭޖްކުރުން   3.9

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގައި ކުށްމަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން  3.9.1

މެޓީ ސްޕަވައިޒްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮ

 .ބެލެހެއްޓުމަކީ މިޔުނިޓްގެ ޒިއްމާއެކެވެ

ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ކޮމެޓީތަކުން ރާވާ ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް  3.9.2

އަދި މިކޮމެޓީތަކުގެ . ހިމެނޭ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލާލުމަކީ މިޔުނިޓްގެ ޒިއްމާއެކެވެ

ފަރާތުން ރާވާ ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައަޅާނީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން 

އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓް ޔުނިޓާއި ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމެޓީތަކާއި މަޝްވަރާ 

 . ކުރުމަށްފަހުގަ އެވެ
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ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމެޓީތަކުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އަދި  3.9.3

ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ކުށްމަދުކުރުމަށް ރާވާ ހިންގާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ކޮމެޓީތަކުން 

 .ން ޔުނިޓްއިން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެއެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަ

 

  :ޕޮލިސް ކްލަބްގެ މަސައްކަތްތައް 3.10

 .ޕޮލިސް ޖިމްގެ ޚިދުމަތް ޚިދުމަތް އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން 3.10.1

 . ތަފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން 3.10.2

މިއްޔާ ޖަމާއަތް ތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާ އެކިއެކި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައި އެކިއެކި ޖަ 3.10.3

 .  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ތަކެތި ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި  3.10.4

 .ތައްޔާރުކުރުންޅިގެން ހޯދާ ގު

ތަކުގައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އިސްތިހާރުފަދަ ތަކެތި ކުލަބުން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތް 3.10.5

ރަކާތްތެރިވާ ސަރަހައްދު ޙަ ންފުލުހުން ގިނައި ތައްޔާރުކޮށްގުޅިގެން  ޓީމާގްރެފިކްސް 

 .ތަކުގައި ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓުން

އެންމެހާ  ވެރިން އަންގާ) ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފް ޢަމަލެއް ފިޔަވައި (މީގެ އިތުރުންވެސް  3.10.6

  .ކަންތައްތައް ކުރުން

 

  ޕޮލިސް ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރ .4

  ރަފްޢާތަ

ޕޮލިސް ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރ އަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި 

  .  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ
 

  މަޤުޞަދު

ފުލުހުންގެ ތާރީޚް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަމަހައްޓައި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް މި ޔުނިޓުގެ މަޤްޞަދަކީ 

  . ވާޞިލް ކޮށްދިނުން



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  586 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ދައުރު

  .ފުލުހުންގެ ތާރީޚު ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުންމިޔުނިޓުގެ ދައުރަކީ 
 

 

 

 ގެންދާނެގޮތްއްކަތްތައް ކުރިއަށް މަސަ ޕޮލިސް ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރގެ  4.1

ޕޮލިސް ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރގެ މަސައްކަތްތަކާއި، މިސެންޓަރާ ޙަވާލު ކުރެވޭ އެންމެހާ  4.1.1

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ހެޑް އޮފް ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްވަރާ 

 .އާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން، ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އަންގަވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މި ސެންޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ  4.1.2

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ޙަވާލު 

 . ކޮށްގެންނެވެ
ގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، އެމަސައްކަތްތަކު 4.1.3

އިސްމީހެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ، މިސެންޓަރގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒް ކުރުމަކީ 

  .މިސެންޓަރ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި އިންޗަރޖްގެ ޒިއްމާއެކެވެ
 

  ޕޮލިސް ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް  4.2

ންދާނެހެން ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ފުލުހުންގެ ތާރީޚް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ދެމިގެ 4.2.1

 .ބެލެހެއްޓުން

 .ފުލުހުންގެ ތާރީޚީ ޤަދީމީ ތަކެތި ހޯދައި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން 4.2.2

 . އެކިފަރާތްތަކުން ފުލުހުންނަށް ހަދިޔާކުރާ ސްވެނިއާ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން 4.2.3

ވީޑިއޯ ހޯދައި ރައްކާތެރިކޮށް ، އޯޑިއޯ، އެކި ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ނަގާ ފޮޓޯ 4.2.4

 . ބެލެހެއްޓުން

، ޕޯސްޓަރ، ލީފްލެޓް، ސްޓިކަރ، ބުކްލެޓް، އެކި ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ފޮތް 4.2.5

 .  ސްލޯގަން ފަދަ ތަކެތި ހޯދައި އާކައިވްކޮށް ބެލެހެއްޓުން، ލޯގޯ

މިނޫންވެސް ތަކެތި ހޯދައި ޕޮލިސް ކަލަންޑަރ އަދި ޕޮލިހުން ތައްޔާރުކުރާ ، 'ޕޮލިސް ލައިފް' 4.2.6

 . ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ނޫސްތަކުގައި ހުންނަ ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތައް ހޯދައި ސްކޭން  4.2.7

 . ކުރުމަށްފަހު ސީޑީތަކުގައި ލިޔެ އާކައިވްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ޕްރޮގްރާމްތައް ރެކޯޑްކޮށް  ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއިން ފޮނުވާ ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި ޚަބަރުތަކާއި 4.2.8

  .އާކައިވްކޮށް ބެލެހެއްޓުން



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  587 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

  ރިސްޓް ޕޮލިސް އަޓު  .5

 ރަފްޢާތަ

ރިސްޓް ޕޮލިސް އަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި އަޓު

  . ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ

  
 މަޤުޞަދު

ޕޮލިސްގެ މަޤުޞަދަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނާއި އެހެނިހެން  ޓުއަރިސްޓް

ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާ ބިދޭސީ މެހެމާނުންނަށް ކަންކަމުގައި މަގުދައްކައިދީ، އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ 

  .  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި ފުލުހުންނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި

  

  ޕޮލިސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ޓުއަރިސްޓް  5.1

ޕޮލިސްގެ މަސައްކަތްތަކާއި، މިޔުނިޓާ ޙަވާލު ކުރެވޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  ޓުއަރިސްޓް 5.1.1

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ހެޑް އޮފް ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްވަރާ އާއި 

 .އިރުޝާދުގެ މަތިން، ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އަންގަވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މި މިޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ޕޮލިސްގެ މަސައްކަތްތައް ޓުއަރިސްޓް 5.1.2

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ޙަވާލު 

 . ކޮށްގެންނެވެ
ޕޮލިސްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، އެމަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން  ޓުއަރިސްޓް 5.1.3

ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ، މިސެންޓަރގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒް ކުރުމަކީ  އިސްމީހެއްގެ

 .މިޔުނިޓް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި އިންޗަރޖްގެ ޒިއްމާއެކެވެ
 މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  5.2

 .ރޯލް ކުރުންފަތުރުވެރިންް އެންމެ ގިނައިން ހަރަކާތް ތެރިވާ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ޕެޓް 5.2.1
 .ފަތުރުވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 5.2.2
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  ނަށްފުލުސް އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އަންނަ ފަތުރުވެރިން 5.2.3

ރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަ މަރުޙަލާގައި އާއި ބަޔާންނަގަން ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި 

 . އަށް ބަހުގެ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ދިނުން )އޯ.އައި(
އެކި   ދިމާވާންނަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާއަތުގައި ރިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެ 5.2.4

 . މައްސަލަ ތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށް ދިނުން
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ޝަކުވާތައް  އޮޅުން ފިލުވައިދީ  ފަތުރުވެރިން އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 5.2.5

 . އަޑުއެހުން
ފަތުރުވެރިން އަދި ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ޞިނާއަތުން ޓުއަރިސްޓް ޕޮލިސް ޔުނިޓް އަށް އަންނަ  5.2.6

ފޯނުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި، މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަ 

 .ންރިޕޯޓްކުރުހައްލުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކަށް 
ކަމަކާ ދިމާވާ  ކަމުގެ ދާއިރާގައިޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ލަޔޭޒަން އޮފިސަރަށް ފަތުރުވެރި 5.2.7

 . ތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުންމައްސަލަ ގުޅިގެން ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅޭ
ވެރިން އަންގާ އެންމެހާ ) ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފް ޢަމަލެއް ފިޔަވައި(މީގެ އިތުރުންވެސް  5.2.8

 .އް ކުރުންކަންތައްތަ
 ޕޮލިސް ބޭންޑް  .6

 ތަޢާރަފް

ޕޮލިސް ބޭންޑަކީ ފުލުހުންގެ ތަފާތު މުނާސަބަތުތަކާއި، ޙަފްލާތަކުގައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތާއި 

ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޔުނިޓެއްގެގޮތުގައި ހިގަމުން  ،ޚިދުމަތުގެ ހައިބަތު ތަމްޘީލް ކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވި

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މިއުޒިކީ ފަންނާނުންނަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ . އަންނަ ޔުނިޓެކެވެ

ސް ބޭންޑު އޮތުމުގެ މަޤްޞަދު އަދާކުރަމުން އެބައިމީހުންގެ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުންވެސް ޕޮލި

  .ޕޮލިސް ބޭންޑުގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސް ޕޮޕް ބޭންޑުވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ
 

 ޕޮލިސް ބޭންޑުގެ މަސައްކަތްތައް 6.1

ޕޮލިސް ބޭންޑުގެފަރާތުން ތަނެއްގައި ޕާރފޯމް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އެދޭފަރާތަކުން ރިކުއެސްޓު ކުރަންވާނީ 

ޕޮލިސް ބޭންޑާއި ޙަވާލުވެ ހުރިފަރާތަކަށް މިފަދަ . ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އެވަގުތަކު ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ވެރިއަކަށެވެ

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިއަކަށް އެތަނެއްގައި ޕާރފޯރމްކުރަން ތައްޔާރުވުމުގެކުރިން ރިކުއެސްޓެއް ލިބުނު ކަމުގައި ވިއަސް 

 . އަންގައި އެފަރާތުގެ އެޕްރޫވަލް އެކަމަށް ހޯދަން ވާނެއެވެ ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް
ޕޮލިސް ބޭންޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަކީ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯރމް ބޮޑީގައި ހިމެނޭ  6.1.1

ފަރާތްތަކުންވެސް ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނުކޯސް ފުރިހަމަކުރަން  ބަޔަކަށްވާތީ އެހުރިހާ

އަދި ފުލުހަކަށްވީތީ ޢަމަލުކުރުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ޤަވާޢިދުތަކާއި . ޖެހޭނެއެވެ

 .އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
 ޢާއްމު ޑިއުޓީތަކުގެޕޮލިސް ބޭންޑުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ އިތުރުން ފުލުހުން އަދާކުރަންޖެހޭ  6.1.2

ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ޑިއުޓީއެއް ޕޮލިސް ބޭންޑުގެ ބައިވެރިންނާއި ޙަވާލުވެފައި 

ހެޑް އޮފް ޕަބްލިކް މިކަމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއްވެސް ހަމަޖައްސާނީ . އޮންނަންވާނެއެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  589 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

މާ ބެހޭ ޕަބްލިކް އެފެއރަޒް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެކަގެ ލަފާގެމަތީން އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓު

 .ޔުނިޓަކުންނެވެ
ބެހޭގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިދާރީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިއްމާ އުފުލައި ބޭންޑާ ޕޮލިސް  6.1.3

 ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސީދާބެލުމުގެދަށުންެއެކަންކަން ހަމަޖައްސާނީ ހެޑްއޮފް 

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓުންނެވެ
ހަފްތާގެ ރަސްމީބަންދުނޫން ހުރިހާ ދުވަހަކު  ޕޮލިސް ބޭންޑުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް 6.1.4

އަދި ޚާއްޞަ ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ރަސްމީ ބަންދު . ބާއްވަންވާނެއެވެ

 . ދުވަސްތަކުގައި ފަރިތަކުރުންތައް ނުބޭއްވޭނެއެވެ
ގަޑިއިރު  8އިތުރު ޑިއުޓީއެއް ނެތްދުވަހެއްނަމަ އެދުވަހެއްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މަދުވެގެން  6.1.5

އަދި އިތުރު ޑިއުޓީއެއް އޮތްނަމަ އެޑިއުޓީގެ . ކޮންމެ ބައިވެރިއަކުވެސް ހޭދަކުރަންވާނެއެވެ

 .ގަޑިއިރު ހަމަކުރަން ވާނެއެވެ 8ވަގުތު ލައިގެން ފަރިތަކުރުމުގެ 
 ޕަބްލިކް އެފެއރަޒް ޑިޕާރޓްމަންޓުންޕޮލިސް ބޭންޑުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ބާއްވަންވާނީ  6.1.6

އަދި ޕޮލިސް ބޭންޑުގެ ހުރިހާ އިކުއިޕްމެންޓާއި . އިވާ ތަނެއްގައެވެއެކަމަށްޓަކައި ކަޑައަޅާފަ

ޕަބްލިކް އެފެއރަޒް އެހެނިހެން ސާމާނު ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި 

 .ކަނޑައަޅާ ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެވެޑިޕާރޓްމަންޓުން 
މަށް ވަކިވަކި ފުލުހުންނާއި ޕޮލިސް ބޭންޑުގެ އިކުއިޕްމެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެތަކެތި ކުޅު 6.1.7

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން އެތަކެތި ހިފާގެންގުޅުމުގައި ، ޙަވާލުވެފައިވާ އިކުއިޕްމެންޓުތައް ކުޅުމާއި

ވެދާނެ ގެއްލުންތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ އެއިން ކޮންމެ އިކުއިޕްމެންޓެއް ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ 

ން އެފަރާތްތައް ޒިއްމާ ކުރުވޭފަދަ އަދި މިދެންނެވި ފަދައި. ފުލުހެއްގެ ޒިއްމާއެކެވެ

. އެގްރީމެންޓެއް އެއިން ކޮންމެފަރާތަކާއެކު ވަކިވަކީން ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

މިއެގްރީމެންޓުގައި އެފަރާތަކާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އިކުއިޕްމެންޓެއްގެ ތަފްޞީލް އެގެންއޮތުމާއެކު، 

އަދި އެއިން ފަރާތެއްގެ . ނަން ވާނެއެވެއެފަރާތުގެ ޒިއްމާތައްވެސް ވަކިވަކީން އެގެން އޮން

އިހުމާލުން އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުންވެ ނުވަތަ އެއެއްޗެއް ގެއްލުންފަދަ ގޮތެއް 

ދިމާވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް އެކަމުގައި ޒިއްމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ބަޔާންވެފައި 

 .އޮންނަންވާނެއެވެ
ސް ޕާރފޯރމް ކުރަންވާނީ އެމީހުންގެ ޕޮލިސް ބޭންޑު ރަސްމީ ހުރިހާ ޙަފްލާ ތަކެއްގައިވެ 6.1.8

އަދި ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ . ބޭންޑު ރަސްމީ ޔުނީފޯރމްގައެވެ

އެޔުނީފޯރމް ނުލެވޭ ޙާލަތެއް . އެކަމަށްޓަކައި ކަޑައަޅާފައި އޮންނަ ޔުނީފޯރމެވެ

ވާރކިންގ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނީ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ

މިނޫން އިތުރު ހެދުމެއްގައި ބޭންޑު ޙަރަކާތްތަކުގައި އުޅެވޭނީ މަޤުބޫލު . ޔުނީފޯރމެވެ



ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  590 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް | 

 

ހުއްދަވެސް ޕަބްލިކް އެފެއރަޒް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޢުޒުރެއް އޮވެގެން އެކަމަށްޓަކައި ހެޑްއޮފް 

 . ލިބިގެންނެވެ
ކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޕޮލިސް ބޭންޑުގެ ބައިވެރިން ޢަމަލުކުރަން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަ 6.1.9

އެބައިވެރިން ބޯލެންބުމުގައި ޕޮލިސް ބޭންޑާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަކުން އަބަދުވެސް 

 . ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ދައްކަން ވާނެއެވެ
ޕޮލިސް ބޭންޑުގެ ތެރެއިން ހިގާ ހުރިހާ ބޭންޑެއްވެސް ޢަމަލު ކުރާނީ މިޕްރޮސީޖަރގައި  6.1.10

 .ވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ
 

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