ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު97 :

ބުރާސްފަތި

ތާރީޚު 20 :ރަޖަބު  30 - 1434މެއި 2013

ގަވާއިދު ނަންބަރުު213/R-48 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/ R -46ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 332371 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/ R -46ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
		

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ

ގަވާއިދު ނަންބަރު "ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ  20ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކޮށްފީމެވެ.
 . 1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  20ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ފިރިހެން ފުލުހުން ބޯކޮށުން
އަދި ތުނބުޅިއާއި މަތިމަސް
ބެހެއްޓުން

.20

(ހ)

ފިރިހެން ފުލުހުންގެ "ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު" ހުންނަންވާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް
ފެތޭނެހެން ރީތިކޮށް ކޮށައިފައެވެ.
.1

ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކޮށައި ފުނާ
އަޅައިފައެވެ.

.2

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ބޮލުގެ މަތިންނާއި ކުރިމަތިން 30
(ތިރީސް) މިލިމީޓަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މިންވަރަކަށެވެ .އަދި ބޮލުގެ އަރިމަތި
ހުންނަންވާނީ ( 10ދިހައެއް) މިލިމީޓަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މިންވަރަކަށެވެ.

.3

ބޮލުގެ މަތި ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ކަންފަތުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން ( 20ވިހި)
މިލިމީޓަރަށްވުރެ މަތިން ބޮލުގެ ވަށައިގެން ހިމެނޭ ހިސާބެވެ.

.4

ބޮލުގެ އަރިމަތިކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،ބޮލުގެ މަތި ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިސާބު
ފެށިގެން ތިރި ،ބޮލުގެ ވަށައިގެންވާ ހިސާބެވެ.

.5

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ދެ ދިގުމިނެއް ބައްދަލުވާއިރު ފާޅު
މަތިން

ނުވާނެހެން
(ފޭޑްވާގޮތަށް)
.6

ތިރިއަށް،

އިސްތަށިތަކުގެ

ދިގުމިން،

ކުރުވާގޮތަށް

ކޮށައިފައެވެ.

ޕޮލިސް އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް ފޮޓޯނެގިއިރު ،ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ބަހައްޓާފައި

3

ހުރިވަރަށް ،ނުވަތަ މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
މިނަށް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ދަމަހައްޓަންވާނެ އެވެ.
.7

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ކަޅުކުލަ ފިޔަވައި ،އިތުރު ކުލައެއް ޖެއްސުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ .މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވުނީ ކަޅުކުލަ ކަމުގައިވީނަމަވެސް އަތްވަށް
ނިކުތުމުން ކަޅުކުލަނޫން ކުލައެއް އަރާނަމަ ،އެކުލައެއް ޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(ށ)

ފިރިހެން ފުލުހުންގެ "ކަންހުޅި" ހުންނަންވާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭނެހެން
ރީތިކޮށް ކޮށައި އެއްވަރު ކުރެވިފައެވެ.
.1

ކަންހުޅި ކޮށައިފައި ހުންނައިރު ،ތުނބުޅި ނުބަހައްޓާ ނަމަ ،ހުންނަންވާނީ
ކަންފަތުގެ މެދުގައި އިންނަ ކުޑަފޫޅުގަނޑަށް ވުރެ ތިރިނުވާ ވަރަށެވެ.

.2

ކަންހުޅި ހަދާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ މަތިންފެށިގެން ތިރިއަށް އެއްވަރަކަށް،
 20ވިހި މިލިމީޓަރަށްވުރެ ފުޅާ ނުވާނެހެން ،އަދި ( 15ފަނަރަ) މިލިމީޓަރަށްވުރެ
ހަނި ނުވާނެ ވަރަށެވެ .އަދި ކަންހުޅި ހުންނަންވާނީ ތިރިން ބިމަށް ވަޑިފަތިވާގޮތަށް
ތެދަށް ކަނޑާލެވިފައެވެ.

.3

ކަން ހުޅީގެ އިސްތަށިތަކުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ ބޮލުގެ އަރިމަތީގެ އެންމެ
ތިރި ބަހަށްޓާފައިވާ މިންވަރަށެވެ.

(ނ) ފިރިހެން ފުލުހުންގެ "މަތިމަސް" ހުންނަންވާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭނެހެން
ރީތިކޮށް ކޮށައި އެއްވަރު ކުރެވިފައެވެ.
.1

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މަތިމަސް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފުލުހުން ހިޔުމަން ރިސޯސް
ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.2

މަތިމަސް ބަހައްޓަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅުމުން އެމުވައްޒަފަކު އެދޭ ގޮތުގެ
މަތިން މަތިމަސް ދިގުކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަށް ދެވޭނެ މުއްދަތާއި ޕޮލިސް އައި.ޑީ
ކާޑު ހެއްދުމަށްޓަކައި ފޮޓޯނަގަން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަސް ،މަތިމަސް ބަހައްޓަން
ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާތާ ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ލިޔުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި ފޮޓޯނަގަން
މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.

.3

މަތިމަސް ބަހައްޓައިގެން ޕޮލިސް ކާޑު ހެދުމަށް ފަހު ،އެކާޑު ހެދި އިރު
މަތިމަސް ހުރި ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެކާޑުގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމުންނެވެ .އަދި ކާޑު ހެއްދުމަށް ފޮޓޯނެގިއިރު މަތިމަސް ހުރި ގޮތަށް އަދި
އެމިނަށް ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން ( 01އެކެއް) ފަހަރު ކޮށައި ރީތި ކުރަންވާނެއެވެ.

4

.4

މަތިމަސް ހުންނަން ވާނީ ތުނބުޅިއަށްވުރެ ދިގުނުވާވަރަށް އަދި މަތީތުންފަތް
މައްޗަށް ނާރާވަރަށް ރީތިކޮށް ކޮށައިފައެވެ.

.5

މަތިމަސް އެންމެ ދިގުކުރެވޭނީ  10މިލިމީޓަރަށެވެ.

.6

ޠަބީޢީގޮތުން މަތިމަސް ފަޅާފައި ހުންނަވަރަށްވުރެ ހަނިކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ
މަތިމަހުގެ ދެ އަރިމަތިން ،ކުރުކުރުމަށްޓަކައި މަތިމަހުން ބައެއް ބާލައިހަދައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

.7
(ރ)

ތުނބުޅި ބަހައްޓާނަމަ ،މަތިމަސް ބަހައްޓަންވާނެ އެވެ.

ފިރިހެން ފުލުހުންގެ "ތުނބުޅި" ހުންނަންވާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭނެހެން
ރީތިކޮށް ކޮށައި އެއްވަރު ކުރެވިފައެވެ.
.1

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފުލުހުން ހިޔުމަން ރިސޯސް
ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.2

ތުނބުޅި ބަހައްޓަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅުމުން އެމުވައްޒަފަކު އެދޭ ގޮތުގެ
މަތިން ތުނބުޅި ދިގުކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަށް ދެވޭނެ މުއްދަތާއި ޕޮލިސް އައި.ޑީ
ކާޑު ހެއްދުމަށްޓަކައި ފޮޓޯނަގަން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަސް ،ތުނބުޅި ބަހައްޓަން
ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާތާ ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ލިޔުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ފޮޓޯނަގަން
މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.

.3

ތުނބުޅި ބަހައްޓައިގެން ޕޮލިސް ކާޑު ހެދުމަށް ފަހު ،އެކާޑު ހެދި އިރު ތުނބުޅި
ހުރި ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.
އަދި ކާޑު ހެއްދުމަށް ފޮޓޯނެގިއިރު ތުނބުޅި ހުރި ގޮތް އަދި މިނަށް ،ހަފްތާއަކު
މަދުވެގެން ( 01އެކެއް) ފަހަރު ކޮށައި ރީތިކުރަންވާނެ އެވެ.

.4

ތުނބުޅި އެންމެ ދިގުކުރެވޭނީ  20މިލިމީޓަރަށެވެ.

.5

ތުނބުޅީގެ ހުރިހާ ތަނެއްވެސް ހުންނަންވާނީ އެއްދިގުމިނަކަށެވެ.

.6

ކަންފަތުގެ މެދުގައި އިންނަ ފޫޅުގަނޑާއި ހަމައިން ،ތުނބުޅިއާއި ކަންހުޅި
ގުޅޭހިސާބު ،އައިބުނުވާނެހެން ،ކަންހުޅިއާއި ތުނބުޅި ބައްދަލުވާ ރޮނގުނޭގޭހެން،
އިސްތަށިތަކުގެ ދިގުމިން ފޭޑްވާގޮތަށް ކޮށައި ރީތިކުރަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް
ޗީކްލައިނާއި ނެކްލައިން ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އައިބުނުވާނެހެން ބޭލިދާނެއެވެ.

(ބ)

ވަކި މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައި ތުނބުޅި މަތިމަސް ދިގުކުރުމަށް ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ
މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ބަހައްޓާ ދިގުކުރުމުގައި މިގަވާއިދުން އިސްތިސްނާކުރެއެވެ.

5

މިފަދަ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރާނީ އެފުލުހަކު މަސައްކަތަށް ދޫކުރި ކޮމާންޑެއްގެ އެންމެ
އިސްވެރިއަކު ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .އަދި އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން އެފަރާތަކަށް
ލިބިފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
(ޅ)

ބޮލާއި ،ތުނބުޅިއާއި އަދި މަތިމަހުގެ ކޮންމެ ދެ ދިގުމިނެއް ބައްދަލުވާ ލައިން
ނޭނގޭނެހެން ފޭޑްވާގޮތަށް ކޮށައި ފުނާއަޅަން ވާނެއެވެ.

(ކ)

މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތުނބުޅި އަދި މަތިމަސް ބެހެއްޓުމަށް އެދިފައިވާ
ފުލުހުން ފިޔަވައި އެހެން ފުލުހުން ރަސްމީ ޑިއުޑީތަކަށާއި މީހުން ޢާންމުކޮށް ގޮސް އުޅޭ
ތަންތަނަށް ނިކުންނަންވާނީ ތުނބުޅި ،މަތިމަސް ބާލައިގެންނެވެ.

(އ)

ޗުއްޓީ ،ސަލާމު އަދި އޮފް ޑިއުޓީގައި ތިބޭ ފުލުހުން ތުނބުޅި އަދި މަތިމަސް މިގަވާއިދުގައި
ބުނާ އެންމެ ދިގުމިނަށް ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގައި ބުނާވަރަށްވުރެ ބޮލުގެ
އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކުރެވިދާނެ އެވެ.

(ވ)

ކޯސް ،ސެމިނަރ ،ވާރކްޝޮޕްތަކަށް ނުވަތަ ކިޔެވުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފުލުހުން،
އެކޯސް ހިންގާ ފަރާތުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަށް ބަލަހަށްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން،
އެހެން ގޮތަކަށް ނާންގާހައި ހިނދަކު ތުނބުޅި އަދި މަތިމަސް މިގަވާއިދުގައި ބުނާ
އެންމެ ދިގުމިނަށް ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގައި ބުނާވަރަށްވުރެ ބޮލުގެ
އިސްތަށިގަނޑު

(މ)

ދިގުކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (އ) އަދި (ވ)ގައި ،ބުނާ ޙާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް އެއްވެސް
ބޭނުމަކު ވަންނަނަމަ ނުވަތަ ފުލުހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ރަސްމީކަމަކަށް
ހާޒިރުވާނަމަ ،ތުނބުޅި ،މަތިމަސް އަދި ބޯ ހުންނަންވާނީ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕޮލިސް
ކާޑު ހެދިއިރު ހުރި މިންގަނޑަށެވެ.

(ފ)

ޕޮލިސް އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ބޯ ،މަތިމަސް އަދި
ތުނބުޅި ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ދ)

ޕޮލިސް ކާޑު ހެދުމަށް ފޮޓޯ ނަގާއިރު ،ބޯ ،ތުނބުޅި އަދި މަތިމަސް ،މި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

(ތ)

ފުލުހުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ،ތުނބުޅި އަދި މަތިމަސް ހުންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ
ޖަދުވަލު  11ގައި އެވަނީއެވެ.

 .2މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާނީ ،މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

6

ޖަދުވަލު 11

ޞަފްޙާ 7

ބެހެއްޓުން

މަތިމަސް އަދި ތުނބުޅި

ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ބޯކޮށުމާއި

7

ޞަފްޙާ 8

–

8

ޞަފްޙާ 9

–

9

-

ނ
ވ ީ
ނން ާ
މތި ހުން ަ
ކށެވެ .އަދި ބޮލުގެ އަރި ަ
ނ މިންވަރަ ަ
ޓރަށްވުރެ ދިގުނޫ ް
)ތިރީސް( މިލިމީ ަ

މިންވަރަށެވެ.

ޞަފްޙާ 10

ވ
ހށްޓާފައި ާ
ރ ބަ ަ
ނމެ ތި ި
މތީގެ އެ ް
ގ އަރި ަ
ނންވާނީ ބޮލު ެ
ހން ަ
ނ ު
ދގުމި ް
އިސްތަށިތަކުގެ ި

ޑފަތިވާގޮތަށް ތެދަށް ކަނޑާލެވިފައެވެ .ކަން ހުޅީގެ
ށ ވަ ި
ނ ބިމަ ް
ތރި ް
ނ ި
ނންވާ ީ
ހުން ަ

ރށެވެ .އަދި ކަންހުޅި
ރށްވުރެ ހަނި ނުވާނެ ވަ ަ
ހން ،އަދި ) 15ފަނަރަ( މިލިމީޓަ ަ
ނުވާނެ ެ

ތރިއަށް އެއްވަރަކަށް،
ނ ި
ތންފެށިގެ ް
މ ި
ނ ަ
ނންވާ ީ
ހުން ަ

ޅ
ފ ާ
ރ ު
މޓަރަށްވު ެ
 20ވިހި މިލި ީ

ރ
ނނައި ު
ހދާފައި ހު ް
ރށެވެ .ކަންހުޅި ަ
ވރެ ތިރިނުވާ ވަ ަ
މެދުގައި އިންނަ ކުޑަފޫޅުގަނޑަށް ު

ގ
ފތު ެ
ނންވާނީ ކަން ަ
ނބަހައްޓާ ނަމަ ،ހުން ަ
ނނައިރު ،ތުނބުޅި ު
އ ހު ް
ކަންހުޅި ކޮށާފަ ި

ކޮށިފައެވެ.

ތށް )ފޭޑްވާގޮތަށް(
ތން ތިރިއަށް ،އިސްތަށިތަކުގެ ދިގުމިން ،ކުރުވާގޮ ަ
މ ި
ހން ަ
ނުވާނެ ެ

ޅ
އ ބައްދަލުވާއިރު ފާ ު
ވނީ ދެ ދިގުމިނެ ް
ނން ާ
ހން ަ
ސތަށިގަނޑު ު
ހިސާބެވެ .ބޮލުގެ އި ް

ވ
ފށިގެން ތިރި ،ބޮލުގެ ވަށައިގެން ާ
ފއިވާ ލެވަލުން ެ
މގައި ކަނޑައަޅާ ަ
ބޮލުގެ މަތި ކަ ު

ކމުގައި ބެލެވޭނި ،
ނ ހިސާބެވެ .އަދި ބޮލުގެ އަރިމަތި ަ
މ ޭ
ވށައިގެން ހި ެ
ނ ބޮލުގެ ަ
މަތި ް

ރ
މޓަރަށްވު ެ
ނ ) 20ވިހި( މިލި ީ
ފށިގެ ް
ބން ެ
ނ ހިސާ ު
ނ ަ
ތގެ މަތީކައިރި ހު ް
ފ ު
ބެލެވޭނީ ކަން ަ

އ
ތ ކަމުގަ ި
ނވަރަކަށެވެ .ބޮލުގެ މަ ި
ނ މި ް
ރށްވުރެ ދިގު ނޫ ް
) 10ދިހައެއް( މިލިމީޓަ ަ

ތ
ކަންހުޅި ހުންނަންޖެހޭ ގޮ ް

އިސްތަށިގަނޑު އަދި

ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ބޮލުގެ

-

ނ
ށ ފު ާ
ތކޮށް ކޮ ާ
ނ ރީ ި
ނނަންވާ ީ
ޑ ހު ް
އސްތަށިގަނ ު
ި
ހންގެ ބޮލުގެ
ލ ު
ނ ފު ު
ފިރިހެ ް
ތން 30
ރމަ ި
ނނާއި ކު ި
ނ ބޮލުގެ މަތި ް
ނނަންވާ ީ
ޑ ހު ް
އަޅާފައެވެ .ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނ ު

.1

ނަމްބަރު

ގިންތި

ތަފްޞީލް

ކުރެހުން

–
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.3

.2

ޞަފްޙާ 11

ނ ބޭލިދާނެއެވެ.
އ އައިބުނުވާނެހެ ް
ނ ސާފުކުރުމަށްޓަކަ ި
ކލައިނާއި ނެކްލައި ް
ނަމަވެސް ޗީ ް

ހން،
ރޮނގުނޭގޭ ެ

ގ
އިސްތަށިތަކު ެ

ނ
ދިގުމި ް

ފޑްވާގޮތަށް
ޭ

ށ
ކޮ ާ

ޅ ބައްދަލުވާ
ހން ،ކަންހުޅިއާއި ތުނބު ި
ހސާބު ،ޢައިބުނުވާނެ ެ
ނހުޅި ގުޅޭ ި
ތުނބުޅިއާއި ކަ ް
ނއެވެ.
ރތިކުރަންވާ ެ
ީ

ތުނބުޅި ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް

ފިރިހެން ފުލުހުންގެ

ތނެއްވެސް
ހ ަ
ބޅީގެ ހުރި ާ
ށވެ .ތުނ ު
ޓރަ ެ
ނ  20މިލިމީ ަ
މ ދިގުކުރެވޭ ީ
ނ ެ
ޅ އެ ް
ތުނބު ި

ނއެވެ.
ނ ބައެއް ބާލާހަދައިގެން ނުވާ ެ
ތމަހު ް
ކރުކުރުމަށްޓަކައި މަ ި
އަރިމަތިންު ،

ދ
ތމަހުގެ ެ
މ ި
މށްޓަކައި ނުވަތަ ަ
ހނިކުރު ަ
ރށްވުރެ ަ
ހންނަވަ ަ
ތމަސް ފަޅާފައި ު
މ ި
ތަބީޢީގޮތުން ަ

ހމައިން،
ފޅުގަނޑާއި ަ
ނ އެއްދިގުމިނަކަށެވެ .ކަންފަތުގެ މެދުގައި އިންނަ ޫ
ނންވާ ީ
ހުން ަ

ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް

މަތިމަސް

ފިރިހެން ފުލުހުންގެ

ރށެވެ.
ސ އެއްމެ ދިގުކުރެވޭނީ  10މިލިމީޓަ ަ
ކށާ ރީތިކުރެވިފައެވެ .މަތިމަ ް
ނާރާވަރަށް ޮ

ނވާނީ
ނނަ ް
ސހު ް
މަތިމަ ް

އށްވުރު
ތުނބުޅި ަ

ވވަރަށް
ދިގުނު ާ

އަދި

ޗށް
ތމަށް ަ
މަތީތުންފަ ް

–
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އިސްތަށިގަނޑު

އަންހެން ފުލުހުންގެ ބޮލުގެ

–
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–
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.1

ނަމްބަރު

)ބުރުގާ ނާޅާ(

އަންހެން ފުލުހުން

ގިންތި

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނަމަވެސް

ފާޅުވާނަމަ އެފަދަ ކުލަކުލަ ނުޖެއްސޭނެއެވެ.

ޞަފްޙާ 14

މިގޮތުން ޖައްސާކުލަ އިރުގެ އައްވަތް ނުކުތުމުން އަލިކުލައެއްގެ ގޮތަށް

އިސްތަށި ގަނޑުގައި އެއްކޮށް ޖައްސާ އަދިރިކުލައެއް ޖެއްސިދާނެއެވެ.

ބ.

ބޮލުގެ

އިސްތަށިގަނޑު

ހައިލައިޓެއް

ހުރިނަމަ ،ދޫކޮށްލާފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ހުންނަންޖެހޭނީ ހުޅިޖަހާ ނުވަތަ ގަތާފައެވެ .ހުޅި ނުޖެހޭވަރަށް ކުރުކޮށް

ރ .ފޯރމަލް ސިވީލްސް އަދި ހަވީރީ ހެދުން އަޅާއިރު އިސްތަށިގަނޑު

ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ނ .ޔުނީފޯމްގައި ހުންނައިރު އިސްތަށިގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ޖަހާ ކަޅުދަތި

ށ .ހެޑްގިޔަރ އަޅަން އުނދަގޫވާގޮތަކަށް ބޯހަދާފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

ގަނޑުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ ފުނާ އަޅާފައެވެ.

ގަތާފައި ނުވަތަ ކުރުކޮށް ކޮށާފައި ބެހެއްޓިނަމަވެސް ބޮލުގެ އިސްތަށި

ވަކިވަކި އިސްތަށި ފައިބައިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ .ހުޅިޖަހާފައި ނުވަތަ

ބުމައިގައި ޖެހޭވަރަށް އަދި ފަހަތުން ޔުނީފޯމްގެ ގިރުވާނުގައި ޖެހޭވަރަށް

ހ .ޔުނީފޯމްގައި އަންހެން ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާއިރު ،ކުރިމަތިން

ތަފްޞީލް

ކުރެހުން

–
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