
  1    ޞަފްހާ  
  

a 

– 
 

  ޤަވާޢިދު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގެންގުޅުމާއި ޑުކާ އައިޑެންޓިޓީ ފުލުހުންގެ

  

ބާރުލިބިގެން  އިން) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ނޫނުގެ ޤާމިއީ ފުލުހުންގެ  .1 ފްތަޢާރު

ގެންގުޅުމާއި  ކާޑު ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ،ލެވިފައިވާއިއެކުލަވަ

 .ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާާޢިދެވެ

ގެންގުޅުމާއި  ކާޑުފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ " ދަށް ކިޔާނީޢިމިޤަވާ .2 ނަން ދުގެޢިޤަވާ

      .އެވެ ''ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާާޢިދު

  .މި ޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ .3  ފަރާތް ހިންގާ ދުޢިޤަވާ

ކަށް ފުލުހުންގެ ކޮންމެ ފުލުހަ އިން ހަމަ ރވިސްސަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް . 4  ދޫކުރުން ޑުކާ އައިޑެންޓިޓީ ފުލުހުންގެ

ލަރީގައި ބުކޮންސްޓައަދި ސްޕެޝަލް . ވާނެއެވެ ންދޫކުރާ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު

  .ވާނެއެވެ ންޑެއް ދޫކުރާކާހިމެނޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އައިޑެންޓިޓީ 

  ހުންނަންވާނެ ގައިކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ފުލުހުންގެ

  ލޫމާތުޢުމަ
ޑުގައި ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވާ ކާފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ  )ހ( .5

  .މަޢުލޫމާތު ހުންނަން ވާނެއެވެ
   

  
 ؛ނަންފުރިަހަމަ މުވައްޒަފުގެ ) 1(

 ؛މުވައްޒަފުގެ ރޭންކް ނުވަތަ މަޤާމް) 2(

 ؛ރވިސް ނަންބަރުސަ) 3(

 ؛ހެއްދި ތާރީޚް ޑުކާ) 4(

 ؛ގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްޑުކާ) 5(

 ؛ގެ ސީރިއަލް ނަންބަރުޑުކާ) 6(



  2    ޞަފްހާ  
  

 ؛ނަންބަރު ކާޑުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ) 7(

 ؛މުވައްޒަފުގެ ލޭގެ ގްރޫޕް) 8(

 ؛ރވިސްގެ ބެޖްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ) 9(

 ؛ދޫކުރެވޭ މުވައްޒަފުގެ ފޮޓޯ ޑުކާ) 10(

  ؛ހޮވައިފިނަމަ ޙަވާލުކުރަންވީ އެޑްރެސް ޑުކާ) 11(

  .ޑިޖިޓަލް ސިގްނޭޗަރ) 12(

  
 1ޖަދުވަލު ގެ ނަމޫނާއެއް މިޤަވާޢިދުގެ ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު  )ށ( 

  .ވާނެއެވެ ގައި

، ޑުކާވަކި މުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ   )ހ( .6  ބޭނުންކުރުން ޑުކާ އައިޑެންޓިޓީ ފުލުހުންގެ

ދިނުމަކީ އެހެން މީހަކު ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް 

  .މަނާކަމެކެވެ
ޑަކީ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުގައި ކާފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ   )ށ(   

  .އޮންނަން ޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ މެއަބަދު
އެމީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭން ، ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުުރުމުގައި  )ނ(   

 ކާޑުޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައިވެސް ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ 

  .ޖެހޭނެއެވެ ދައްކަން
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއްގައި އުޅޭއިރު އަބަދުވެސް ފުލުހުންގެ   )ރ(   

  .އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު، ފެންނަ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ

ރވިސްގެ ސަޑަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ކާފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ   )ހ( .7  ޙަވާލުކުރުން އަނބުރާ ޑުކާ އައިޑެންޓިޓީ ފުލުހުންގެ

ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ފުލުހަކުމިލްކަކަށްވާތީ 

ކަށް އެފުލުހަަވަގުތުން  ނުވަތަ ރިޓަޔަކޮށްފިނަމަވަކިކޮށްފިނަމަ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ، ކާޑުދޫކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ 

  .ވާނެއެވެ ންކުރާޙަވާލުވިސް އާއި ރސަ
 ކީކާޑަމިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ   )ށ(   

އިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

  .އެއްޗެކެވެ އަތުލެވިދާނެ
ފުލުހަކު ކުރި ކުށަކާއި ގުޅިގެން އެމީހަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް   )ނ(   

 އެމީހަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ،އެފަދައިން ނިންމާހިނދުނިންމައިފިނަމަ، 
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ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްވެސް 

  .ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ

އެއްވެސް ފަރުދަކު، ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑެއް ހޮވައިފިނަމަ  .8  ހޮވުން ޑުކާ އައިޑެންޓިޓީ ފުލުހުންގެ

  .ވާނެއެވެ ންޙަވާލުކުރާލަސްނުކޮށް، އެކާޑު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހުއްދަ ނުހޯދާ، އެއްވެސް މީހަކު،   .9 އި ވައްތަރު ކާޑު ހެދުންޑާކާ އައިޑެންޓިޓީ ފުލުހުންގެ

ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑާއި ވައްތަރު ކާޑެއް، ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް 

އެއީ ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޑިޒައިނެއްގައި ކާޑު 

  .ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެހައްދާ 

ޑެންޓިޓީ ކާޑެއް ފުލުހަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފުލުހުންގެ އައި  )ހ(  .10 ނުވަތަ ހަލާކުވުން ގެއްލުން ޑުކާ އައިޑެންޓިޓީ ގެފުލުހުން

ކޮށް އެކަން ލަސްނުގެއްލިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، 

ރވިސްގެ ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ދޫކުރާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

  .ނުވަތަ ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެޑިޕާރޓްމަންޓް 
ވަނީ، ނުވަތަ ހަލާކުވެފައި ޕޮލިސް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެއްލިފައި  )ށ(   

ވާނަމަ، ޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ފުލުހެއްގެ ވާ

  .ވާނެއެވެ ންޢުލޫމާތާއިއެކު، އެކަން ބަޔާންކުރާއެމައްސަލައެއްގެ މަ
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  1ޖަދުވަލު 
  

  ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ނަމޫނާ

 

 

  
  
  
  
  
  

             


