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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-46ޔުނީފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް
 3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގވާއިދު
ނނު) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ަ
ނބަރު ( 05/2008ފުލުހުންގެ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް
ވ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
ނނި ި
ފމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް އަން ަ
ނަންބަރު ( 2013/R-46ޔުނީ ޯ

.1

ކރުން.
ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ު

.2

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

3

ޖަދުވަލު 2

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު

ކރާ އައިޓަމްތައް އަންނަނިވިގޮތަށް ތަރުތީބު ކުރުން.
ނން ު
ބދަލުގެނެވި ،ޔުނީފޯމާއެކު ބޭ ު
 .1ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،2އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމަށް ަ

އައިޓަމް

ގިންތި

ނަންބަރު

.01

ހެޑްގިޔަރ

ހުރިހާ ފުލުހުން

.02

ބުރުގާ

އަންހެން ފުލުހުން

ތަފުސީލު

އޮޕަރޭޝަނަލް

ޔުނީފޯމުގައި

ބޭނުންކުރާނީ،

ކުރެހުން (އަންހެން)

މި

ޔުނީފޯމު

ފަހައިފައިވާ

ފޮތީގެ

ފީލްޑްކެޕެކެވެ .މި ޔުނީފޯމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ބޭސްބޯލް ކެޕެވެ .އޮފިސަރެއްނަމަ،
ބޭސްބޯލް ކެޕްގެ ހެޑްގިޔަރ ރިތުގައި ހުންނަންވާނީ އެ ފުލުހެއްގެ ރޭންކާ ގުޅޭ ގޮތަށް
ރިތު އަޅައިފައެވެ .ކެޕްގައި ބެޖް ހުންނަންވާނީ ވެލްކްރޯއިން ތަތްކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމާ އެކުގައި އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބުލޫ (ކޯޑްނަންބަރު )191970
ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާގޮތަށް ކަރު އަނބުރައިލުމަށް
އުނދަގޫ ނުވާނެހެން ބާރުކޮށް ޔުނީފޯމުގެ ތެރެއަށް ބުރުގާ ޖަހައިފައެވެ .ބުރުގާ
އަޅައިފައި ހުންނައިރު ފޮޓޯގައި ދައްކައިފައިވާ ގޮތަށް މޫނު ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

ގމީހުގެ
އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމުގައި ބޭނުންކުރާނީ އަތްދިގު ކޮންބެޓް ގަމީހެކެވެ .މި ަ
ކުރިމަތީގައި ދެޖީބު ލައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ޖީބު ހުންނަންވާނީ ހުޅުވޭގޮތަށް
ވެލްކުރޯއާ އެކުގައި މަތިއަޅައިފައެވެ .ޖީބުގެ މަތި އަޅައިފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ
ގަމީހުގެ މެދާވީ ފަރާތަށް ބޮޑުކޮށެވެ .ގަމީހުގެ ކޮނޑާދިމާ ފުރަގަހުން ދެ އަރިމަތީން
ފަށްނަގައި ( 25ފަންސަވީސް) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު އަދި ( 8އަށެއް) ސެންޓިމީޓަރު
ފުން ޖީބެއް ގަމީހުގެ ކޮންޑުމަތީގައި އަޅައި ،ހުރަސް ފޮތިގަނޑުން ފެށިގެން ތިރިއަށް
.03

ގަމީސް

ހުރިހާ ފުލުހުން

.04

ޓީޝާޓް

ހުރިހާ ފުލުހުން

ހުންނަންވާނެއެވެ .ގަމީހުގައި ގޮށުގެ ބަދަލުގައި ހުންނަންވާނީ ޒިޕް ހަރުކޮށް ޒިޕް
ފޮރުވޭނެހެން ވެލްކުރޯއިން ދެފަޅި ތަތްކުރެވޭގޮތަށެވެ .ގަމީހުގެ ގިރުވާން ހުންނަންވާނީ
ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .އަދި އަތުކުރީގެ ބަކަލް ހުންނަންވާނީ ވެލްކޮރޯއިން
ތަތްކުރެވޭގޮތަށެވެ .މި ޔުނީފޯމު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާއިރު ހުންނަންވާނީ މި ނަމޫނާ
ފޮޓޯގައިވާގޮތަށް

ގިރުވާން

ދެފަރާތަށް

ނަމަވެސް

ހުޅުވައިލެވިފައެވެ.

އޮޕަރޭޝަން

ހާލަތުގައި ނުވަތަ މި ޔުނީފޯމާއެކުގައި ރަޔަޓް ގިޔަރ ބޭނުން ކުރާއިރު ގިރުވާން
ހުންނަންވާނީ

ލިބިދާނެ

ގެއްލުމަކުން

ސަލާމަތްވުމަށް

ދެ

ގިރުވާން

އެއްކޮށް

ލޮކްކޮށްފައެވެ.
އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކަޅު (ކޯޑު ނަންބަރު  )000000ކުލައިގެ
ޓީޝާޓެކެވެ .މި ޓީޝާރޓުގެ ފަހަތުހައި އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަރކޭސް) (ފޮންޓް:
 ،Impactފޮންޓް ސައިޒް )184 :ޕޮލިސް ” “POLICEމިހެން ޖަހައިފައި
ހުންނަން ވާނެއެވެ .އަދި ޓީޝާޓުގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

ގަމީހުގެ ދެ އަތުގެ އަރިމަތީގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޖީބުގައި ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހަރުކޮށްފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހުންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލސް ސަރވިސްގެ
ބެޖުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް (ކޯޑު ނަންބަރު )FFFFFF :ކުލައިގެ ބޯޑަރެއްލައި އެ
.05

ޝޯލްޑަރ ބެޖް

ހުރިހާ ފުލުހުން

ބޯޑަރުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް (ކޯޑު ނަންބަރު )FFFFFF :ކުލައިގެ ރޮދިން ކައިރި
ހންނައިރު ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ހަދައިފައިއެވެ .ޝޯލްޑަރ ބެޖް ު

މަޤާމުގެ ނިޝާން ހުންނަންވާނީ މި ޔުނީފޯމު ފަހައިފައިވާ ފޮތީގައި ހުދުކުލައިގެ (ކޯޑު
ނަންބަރު  )99999ކުލައިގެ ކަސަބުން ހަދައި ،ގަމީހުގެ މޭމަތީގައި ޖެހޭގޮތަށެވެ.
.06

މަޤާމުގެ ނިޝާނުގެ
ފޮތިކޮޅު

މިގޮތުން ފުލުހުންނަށް ދޭ މި ނިޝާން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އެ ފުލުހަކަށް ދީފައިވާ
ހުރިހާ ފުލުހުން

މަޤާމުގެ ނިޝާނެކެވެ .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ފުލުހުން ރާއްޖެއިން
ރ ފަދަ ކަންކަމުގައި ،ހިއުމަން ރިސޯސް
ބޭރުން ހަދާ ކޯސް ،ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނާ ު
ޑިޕާޓްމަންޓުން

ކަނޑައަޅާ

މަޤާމެއްގެ

ނިޝާން

ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ނޭމް ޓެގް ހަރުކުރާނީ ،ޔުނީފޯމުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ ކަނާތްފަރާތު މަތީ ކަނުން ފެށިގެން
މައްޗަށް ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގައި ޔުނީފޯމުގެ ފޮތީގައި މިޑްނައިޓް ބުލޫ (ކޯޑު
ނަންބަރު  )92929ކުލައިން( 3 ،ތިނެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ( 9 ،ނުވައެއް)
.07

ނޭމް ޓެގް

ހުރިހާ ފުލުހުން

ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ފޮތިކޮޅެއްގައި ،ސިލްވަރ (ކޯޑު ނަންބަރު  )99999ކުލައިގެ
ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަރކޭސް) (ފޮންޓް ،Impact :ފޮންޓް
ސައިޒް )60:އިން އެ ފުލުހަކަށް އާންމުކޮށް ކިޔާނަން ޖަހައިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
އަދި މި ޓެގް ހުންނަންވާނީ ކައިރިމަތި (ކައިރިމަތި ޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯ) ޖަހައިފައެވެ.

ޕޮލިސް ޓެގް ހަރުކުރާނީ ،ޔުނީފޯމުގެ ކަނާތްފަރާތު ޖީބުގެ ވާތްފަރާތު މަތީ ކަނުން
ފެށިގެން މައްޗަށް ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގައި ޔުނީފޯމުގެ ފޮތީގައި މިޑްނައިޓް ބުލޫ
(ކޯޑް ނަންބަރު  )92929ކުލައިގެ( 3 ،ތިނެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ( 9 ،ނުވައެއް)
.08

ޕޮލިސް ޓެގް

ހުރިހާ ފުލުހުން

.09

ފަޓްލޫން

ހުރިހާ ފުލުހުން

ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ފޮތިކޮޅެއްގައި ،ސިލްވަރ (ކޯޑު ނަންބަރު  )99999ކުލައިގެ
ފަށުވި ބަރަނިން ،އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަރކޭސް) (ފޮންޓް ،Impact :ފޮންޓް
ސައިޒް )85:އިން ” “POLICEމިހެން ޖަހައިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މި
ޓެގް ހުންނަންވާނީ ކައިރިމަތި (ކައިރިމަތި ޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯ) ޖަހައިފައެވެ.
އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ފަޓުލޫނެކެވެ .ފަޓުލޫނުގެ އަރިމަތީ ޖީބު
ހުންނަންވާނީ ތެދަށެވެ .ދެ އަރިމަތީ ކާގޯ (ފުޅާ ( 17ސަތާރަ) ސެންޓިމީޓަރު ،ދިގު
ދެޖީބު ،ފަހަތުގައި ،ފުޅާ ( 12ބާރަ) ސެންޓިމީޓަރު،

( 20ވިހި) ސެންޓިމީޓަރުގެ

ދިގު ( 16ސޯޅަ) ސެންޓިމީޓަރުގެ ދެޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ .ދެ އަރިމަތީ ޖީބުގެ މަތި
އެޅިފައި

ހުންނަންވާނީ

ފަހަތުން

ކުރިމަށްޗަށް

ވާގޮތަށް

ކަތިކޮށެވެ.

ފަޓުލޫނުގެ

ކަނާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީގައި ފުޅާ ( 10ދިހަ) ސެންޓިމީޓަރު ،ދިގު ( 12ބާރަ)
ސެންޓިމީޓަރުގެ ޖީބެއް

ހުންނަންވާނެއެވެ .ކަކުލާ ދިމާއިން ފަޓޫލޫނުގައި ނީޕެޑް

ލެއްވޭނެހެން ދެ ޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ނީޕެޑް ޖީބުގެ އަރިމަތީން ފުރަގަހަށް
ވާގޮތަށް ( 18އަށާރަ) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ،އަދި ( 10ދިހައެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ
ޖީބެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި ފަޓުލޫނުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ ކުދި ( 7ހަތެއް) ލޫޕް
ލެވިފައެވެ .ގަޔަށް ހިފައިފައި ހުންނަވަރަށް ފަޓުލޫން ބާރުކޮށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ .މި
ފަޓުލޫނުގެ ފައިކުރި ހުންނަންވާނީ އެއްސޭނެހެން ނާޑުވާއެއް ލައްވައިފައެވެ .އަދި
އުނަގަނޑުގައިވެސް
ހުންނަންވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

ނާޑުވާއެއް

ފަޓުލޫނުގެ

އެތެރެފުށުގައި

ހަރުކޮށްފައި

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމުގައި ޕެޓްރޯލްމަނުން ބޭނުންކުރާނީ ކަޅު (ކޯޑު ނަންބަރު:
 )000000ކުލައިގެ ޕެޓްރޯލްމަން ބެލްޓެކެވެ .ބެލްޓުގެ ހުރިހާ ޕޯޗްތަކުގައި އިނގިރޭސި
.10

ޕެޓްރޯލްމަން ބެލްޓު

ހުރިހާ ފުލުހުން

.11

ބޫޓު

ހުރިހާ ފުލުހުން

.12

އިސްޓާކީން

ހުރިހާ ފުލުހުން

އަކުރުން (އަޕަރކޭސް) (ފޮންޓް:

 ،Impactފޮންޓް ސައިޒް ( 7:ހަތެއް)) ޕޮލިސް

” "POLICEމިހެން ޖަހައިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކަޅު (ކޯޑު ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ
ޚާއްޞަ ބޫޓެކެވެ.

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމާއެކު އަރަންވާނީ ކަޅު (ކޯޑު ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ
އިސްޓާކީނަކަށެވެ.

ފައިގެ

ކުޑަކަޅުވާއަށް

ވުރެ

ތިރިއަށް

އިސްޓާކީނު

ނުވާނެއެވެ .އިސްޓާކީނުގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

ހުރެގެން

