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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުގެ ގަވާއިދު 

(ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު) ެގ  2020/34ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާިއ، ނަން 

  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ެގ ދަށުން ބާރު ިލބިގެން އެކުަލވައިލައިފައިވާ 133

 ލުހުންގެ ޔުނިފޯމުގެ ގަވާިއދެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ިހމެނޭ ފު

 ގެ ޔުނިފޯމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. "ފުލުހުން ،މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ (ށ)  

  މަުގސަދު

 

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ ހިމެނޭ ފުލުހުންެގ   .2

ޔުނިފޯމުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތް ިދނުމުގައި ޭބނުންކުރާ ޔުނިފޯމާއި، 

އެކްސަސަރީޒްތަކާއި، ޔުނިފޯމު ބޭނުންކުރުމުެގ ޔުނިފޯމު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި، ޔުނިފޯމު 

 އި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.  ހަމަތަކާ

ހުްނގެ ިޚދުމަުތގެ ދިވެހި ފުލު

 ޔުނިފޯމުތައް 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ޔުނިފޯމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެކިއެކި ޔުނިފޯމުތަކުގެ   .3

 އެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ މިވަނީ، ނަންތައް

 ވާރކިންގ ޔުނިފޯމު؛ (ހ)  

 އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމު؛ (ށ)  

 ؛1ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު  (ނ)  

 ؛2ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު  (ރ)  

 ؛3ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު  (ބ)  

        ،އާއި 2، އާއި 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ޅ)  

 ؛4އާއި  3
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    ،އާއި  1ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ސީނިއަރ  (ކ)  

 ؛3 އާއި، 2

 ފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް؛ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮ (އ)  

 ތަްއ؛އެހެނިހެން ޔުނިފޯމު (ވ)  

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނިފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ފުުލހުން ޑިއުޓީގައި  (މ)  

     އުޅޭއިރު އަޅާ ފުލުހުންގެ އާްނމު ޔުނިފޯމުގެ ގޮތުގައި ކަނަޑއެޅިފައިވަނީ، 

 ޔުނިފޯމުތަކެވެ. (ށ) އާިއ، (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އާންމު ޔުނިފޯމަކާއެކު ބޭނުންކުރުމަްށ މި މާއްދާގައި  (ފ)  

ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެކްސަސަރީއެއް، ދިމާވެފައިވާ ވަކި ޚާއްޞަ ހާލަތަާކ 

 ގުޅިގެން، އެ ޔުނިފޯމަކާއެކު ވަގުތީގޮތުން ބޭުނންނުކުރުމަށް ކޮިމޝަނަރ އޮފް

 ޕޮލިސްއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ވާރކިންގ ޔުނިފޯމަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން،  (ހ)  .4 ވާރކިްނގ ޔުނިޯފމް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް ސަޕޯޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި، 

 ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި، އޮޕަރޭަޝނަލް ޕޮލިސްގެ

ރެއިން އެ ޔުނިފޯމު ބޭނުންކުރުމަށް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ތެ

 ޓީގައި ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމެވެ. ކަނޑައަޅާ ފުލުހުން ރަސްމީ ޑިއު 

ވާރކިންގ ޔުނިފޯމަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ބޭނުންކުރުމަްށ  (ށ)  

މި ޔުނިފޯމާއެކު ބޭނުންކުރަންޖެޭހ  ،ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުނިފޯމެވެ. މި ޔުނިފޯމާއި

    އި ބަޔާންކޮށްފައި ގަ 1 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އެކްސަސަރީތަކުގެ ނަމޫނާ

 އެ ވަނީއެވެ. 

މި ޔުނިފޯމަކީ އޮޕަރޭޝަނަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރުަމްށ  (ހ)  .5 އޮޕަރޭަޝނަލް ޔުނިފޯމު 

ބޭނުންކުެރވޭނީ ތިރީގައިާވ  ޚާއްޞަކޮށް މި ޔުނިފޯމުނިފޯމެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ ޔު

 ތްތަކުގައެވެ.ހާލަ

 ވަގުތުގައި؛ ގެރުން، ރަސްމީ ޑިއުޓީސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަ )1(   

ރަސްމީ  ހުން،ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ފުލު )2(   

 ވަގުތުގައި؛ ގެޑިއުޓީ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކޮށްފައި ނުވަތަ ބަހަްއޓައިފައި ހުްނނަ އެއްގަމު  )3(   
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 ގެ ހުްނ، ރަސްމީ ޑިއުޓީއުޅަނދުފަހަރު ނެގުމުގައި ހަަރކާތްތެރިވާ ފުލު

 ވަގުތުގައި؛

ހުން، ރަސްމީ ކަނޑުމަތީގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލު )4(   

 ވަގުތުގައި؛ ގެޑިއުޓީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަްއ ހިންގާ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ހަރަާކތްތެރިވާ  )5(   

 ވަގުތުގައި؛ ގެހުން، ރަސްމީ ޑިއުޓީއޮޕަރޭޝަނަލް ފުލު

 ،އޮޕަރޭޝަނަލް ހާލަތަކަށް އައުމުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  )6(   

    ން ޭބުނންކުރާނީ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި ފުލުހު 

 މި ޔުނިފޯމެވެ. 

އެ ޔުނިފޯމާއެކު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އެްކސަސަރީތަކުގެ  ،އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމާއި (ށ)  

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 2ގެ ޖަދުވަލު ނަމޫނާ، މި ގަވާއިދު

       ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމަކީ، ުފުލހުންގެ ޔުނިފޯމުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ  (ހ)  .6 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު 

ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ވަކި

އި ބަޔާންކޮށްފަިއ ޔުނިފޯމެކެވެ. ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމުތަކުގެ ވައްތަރުތައް މި މާއްދާގަ

 ވަނީއެވެ. މި

އަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ "ސްވޮޓް އެލީޓް"  1 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު (ށ)  

ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފުލުހުން، ރަސްމީ ޑިއުޓީގެ ވަގުތުތަކުގައި  ޓެކްޓިކަލް

 މެކެވެ. ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޔުނިފޯ

އަކީ، ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް  2 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު (ނ)  

ބޭނުންކުރުމަްށ ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފުލުހުން، ރަސްމީ ޑިއުޓީގެ ވަގުތުތަކުގައި 

 ފައިވާ ޔުނިފޯމެކެވެ. ކަނޑައަޅައި

އަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތގެ ފަރާތުން،  3 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު (ރ)  

ޕާރސަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުްނ 

 ކެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާ ޔުނިފޯމެ ވަގުތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގެރަސްމީ ޑިއުޓީ

       ކުެގ ނަމޫނާއާއި،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމުތަ (ބ)  

ގެ މި ގަވާއިދު، އެ ޔުނިފޯމުތަކާއެކު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އެކްސަސަރީތަކުގެ ނަމޫނާ

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 3ޖަދުވަލު 
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ފިަސރުންގެ ކޮމިޝަންޑް އޮ

 ސެެރމޯނިއަލް ްޑރެސް 

(ހަތަރެއް)  4 އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ބެހިގެންވަނީކޮމިޝަންޑް  (ހ)  .7

 ވަނީއެވެ.  ިތރީގައި މި ،އެ ގިންތިތައްގިންތިއަކަށެވެ. 

 ؛1ސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ކޮމިޝަންޑް އޮފި )1(   

 ؛2ސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ކޮމިޝަންޑް އޮފި )2(   

   ؛3ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ  )3(   

 .4ސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ކޮމިޝަންޑް އޮފި )4(   

 4އާއި،  3، އާއި 2، އާއި  1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ށ)  

ތީެގ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން ފެށިގެން މަ ،ބޭނުންކުރާނީ

 ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނެވެ.

ތިރީގައި  ،އަކީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ނ)  

ުރ ބޭނުންކުާރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ފުލުުހން ހާޒިރުވާއި

 ޔުނިފޯމެވެ.

 މީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ؛ޤައު )1(   

ފެްނވަރުގައި މީ ބައިނަލްއަޤްވާ ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަްމސީލުކުރާ )2(   

 ބާއްވާ ޖަލްސާ؛

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ފުލުހުން  )3(   

 ؛ބައިވެރިވާ ކޯހާއި ސެމިނާރު

އަކަށް ..ޑީ.ސީރާއްޖެއިން ބޭރުން ޒިޔާރަތްކުރާ ޢިއްޒަތްތެރިއެއްގެ އޭ )4(   

 ހުންނަ ވަގުތުގައި؛

ންނަްށ އިސްތިޤްބާލުުކރުމުގެ ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ )5(   

 ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި؛   ވަދާޢީ، ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި

ކޮމިޝަންޑް  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން )6(   

މި ޔުނިފޯމު  ،ބޭނުންކުރެވޭނީ 1އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ޑައަޅާ ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނ

 ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައެވެ. 
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މި ގަވާއިދުގެ ، ގެ ނަމޫނާ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ރ)  

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 4ޖަދުވަލު 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ އަކީ،  2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރަމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ބ)  

އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ ތަކާއި،ކަނޑައަޅާ ވަކި ރަސްމީ ޖާފަތް 

ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ޑްރެސްކޯޑުގެ ގޮތުގައި މެސް ޑްރެސް ބޭނުންކުރުމަްށ 

ފުލުހުްނ ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ޖާފަތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ 

 ޔުނިފޯމެވެ.

    ، މި ގަވާއިދުގެ 2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ޅ)  

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 4ޖަދުވަލު 

ތިރީގައި  ،އަކީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ކ)  

ވާއިުރ ބޭނުންކުާރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ފުލުުހން ހާޒިރު

 ޔުނިފޯމެވެ.

 ގައި ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ ޖަލްސާތައް؛ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ފެންވަރު )1(   

 ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު؛   ފުލުހުންގެ ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގގެ  )2(   

ކޮމިޝަންޑް  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ  އިތުރުން )3(   

މި ޔުނިފޯމު  ،ބޭނުންކުރެވޭނީ 3އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ނޑައަޅާ ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަ 

 ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ، ގެ ނަމޫނާ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (އ)  

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 4 ޖަދުވަލު

ތިރީގައި  ،އަކީ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ވ)  

ވާއިުރ ބޭނުންކުާރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ފުލުުހން ހާޒިރު

 ޔުނިފޯމެވެ.

 ރކްޝޮޕް ފަދަ ބައްދަލުވުންތައް؛ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ ވާ )1(   

 އި ބޭއްވޭ ަރސްމީ ޖަލްސާތައް؛  ފުލުހުންގެ ފެންވަރުގަ )2(   

ކޮމިޝަންޑް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންމަތީގައި  )3(   

މި ޔުނިފޯމު  ،ބޭނުންކުރެވޭނީ 4އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
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ޑައަޅާ ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނ

 ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައެވެ. 

މި ގަވާއިދުގެ ، ގެ ނަމޫނާ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (މ)  

 ގައި އެވަނީއެވެ. 4ޖަދުވަލު 

ސީނިައރ ނޮން ކޮިމޝަންޑް 

އޮފިަސރުްނގެ ސެެރމޯިނއަލް 

 ޑްރެސް 

 

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް ޮއފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ބެހިގެންވަީނ  (ހ)  .8

ސީނިއަރ ނޮންކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ  ،(ތިނެއް) ގިންތިއަކަށެވެ. ެއއީ 3

   އެވެ. އެ ގިންިތތައް ތިރީގައި  3އާއި،  2، އާއި 1ލް ޑްރެސް ސެރެމޯނިއަ

 ވަނީއެވެ.  މި

 ؛ 1ރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަ )1(   

   ؛2ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  )2(   

 .3ސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފި )3(   

    އާއި  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ށ)  

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްއިން ފެށިގެްނ  ،ބޭނުންކުރާނީ 3އާއި  2

 ލުހުްނނެވެ. ސީނިއަރ ސާޖަންޓާ ދެމެދުގެ ރޭންކުތަކުގެ ފު

 ،އަކީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ސީނިއަރ ނޮން  (ނ)  

ވާއިރު ބޭނުންކުާރ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ފުލުހުން ހާޒިރު

 ޔުނިފޯމެވެ.

 މީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ؛ޤައު )1(   

 އި ބާްއވާ ޖަލްސާ؛ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގަ )2(   

ބޭރުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ފުލުހުން  ރާއްޖެއިން )3(   

 ؛ބައިވެރިވާ ކޯހާއި ސެމިނާރު

 ަނށް ބޭއްވޭ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް؛ހުރިހާ ފުލުހުން )4(   

 ެގ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު؛ފުލުހުންގެ ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގ )5(   

އަކަށް .ޢިއްޒަތްތެރިއެއްގެ އޭ.ޑީ.ސީރާއްޖެއިން ބޭރުން ޒިޔާރަތްކުރާ  (6)   

 ހުންނަ ވަގުތު؛ 
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ންނަށް އިސްތިޤްާބލު ކުރުމުގެ ޒިޔާރަތްކުރާ ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރީރާއްޖެއަށް  (7)   

 ވަދާޢީ ރަސްމިއްޔާތުތައް.، ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް  ،މަތީގައިވާ ކަންކަމުގެ  އިުތރުން (8)   

މި ޔުނިފޯމު  ،ބޭނުންކުރެވޭނީ 1އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ނޑައަޅާ ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަ 

 ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައެވެ.

ގެ  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ރ)  

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 5ނަމޫނާ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ،އަކީ 2ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ބ)  

ޅާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ަފރާތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަ

ރަސްމީ ވަކި ޖާފަތްތަކަށް ހާޒިުރވުމަށް ނުވަަތ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ކޯސްތަކުގައި 

ފުލުހުން އުޅޭއިރު ޑްރެސްކޯޑްގައި މެސް ޑްރެސް ބޭނުންކުރާ ޙަފްލާތަކުގައި 

 ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމެވެ.

ގެ  2ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ޅ)  

 ގައި އެ ވަނީއެވެ.   5ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ، ނަމޫނާ

 ،އަކީ 3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (ކ)  

ވާއިރު ބޭނުންކުާރ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ފުލުހުން ހާޒިރު

 ޔުނިފޯމެވެ. 

 ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި؛ )1(   

 ހުރިހާ ފުލުހުންަނށް ބޭއްވޭ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގައި؛   )2(   

 ސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު؛ފުލުހުންގެ ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގެގ ދަ )3(   

ސީނިއަރ ނޮްނ  ،އިތުރުން އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނކަމުގެމަތީގަ )4(   

   ،ބޭނުންކުރެވޭނީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ޑައަޅާ ޔުނިފޯމު ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނމި 

 ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައެވެ. 

ގެ  3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  (އ)  

 ގައި އެ ވަނީއެވެ.  5ޖަދުވަލު ނަމޫނާ، މި ގަވާއިދުގެ 
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ޖޫނިައރ ނޮން ކޮިމޝަންޑް 

އޮފިަސރުްނގެ ސެެރމޯިނއަލް 

 ޑްރެސް 

 

 ،ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ބޭނުންކުރާނީ (ހ)  .9

ކޮންސްޓަބަލް ރޭންކުގެ ފުލުހުންނެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

ރު ބޭނުންކުރާީނ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ކޮންސްޓަބަްލ ރޭންކުގެ ފުލުހުން ހާޒިރުވާއި

 މި ޔުނިފޯމެވެ. 

 މީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ؛ޤައު )1(   

 މީ ފެންވަރުގައި ބާްއވާ ޖަލްސާ؛ބައިނަލްއަޤްވާ )2(   

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ފުލުހުން  )3(   

 ؛ބައިވެރިވާ ކޯހާއި ސެމިނާރު

 ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި؛ )4(   

  ބޭއްވޭ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގައި؛ހުރިހާ ފުލުހުންަނށް )5(   

 ރަސްމިއްޔާތު؛ފުލުހުންގެ ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގެގ ދަސްވެނިވުމުގެ  )6(   

އަކަށް . އޭ.ޑީ.ސީރާއްޖެއިން ބޭރުން ޒިޔާރަތްކުރާ ޢިއްޒަތްތެރިއެއްގެ )7(   

 ހުންނަ ވަގުތު؛

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރީންނަށް އިސްތިޤްާބލު ކުރުމުގެ  )8(   

 ރަސްމިއްޔާތުތައް؛   ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި، ވަދާޢީ

ޖޫނިއަރ ނޮން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކްނކަމުގެ  އިތުރުންމަތީގައި  )9(   

     ،ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ބޭނުންކުރެވޭނީ

ނޑައަޅާ މި ޔުނިފޯމު ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަ 

 ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައެވެ.

  ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސްގެ ނަމޫނާ،  (ށ)  

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 6ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ

ކަންކަމުގައި  އެކި ،ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ޔުނިފޯމުތަކުގެ އިތުރުން (ހ)  .10 އެހެނިހެން ޔުނިޯފމުަތއް 

 ،މެވެ. އެ ޔުނިފޯމުތައްއެ ކަމަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޔުނިފޯ ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

 ވަނީއެވެ.  ތިރީގައި މި

 ؛1އޯވަރ ރޯލް  )1(   
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 ؛ 2އާއި  1މަސައްކަތު ކިޓް  )2(   

 ކޯޓް. ވިއްސާރަ )3(   

ސައްކަތްކުރާ އޯވަރ ރޯލް ބޭނުންކުރަީނ ޓެކްނީޝަުނންގެ ގޮތުގަިއ މަ (ށ)  

 މުވައްޒަފުންނެވެ.

އިމާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އޮފީސް މާޙައުލު  ،ބޭނުންކުރާނީ 1މަސައްކަތު ކިޓް  (ނ)  

 ތުގައި އުޅޭ ފުލުހުންނެވެ. ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަ

ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަުތގެ މަސައްކަތު  ،ބޭުނންކުރާނީ 2މަސައްކަތު ކިޓް  (ރ)  

 ންދާ އާންމު މުވައްޒަފުންނެވެ. މީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމު

 އުޅޭ ވަގުތު ވާރޭވެހޭނަމައެވެ.  ބޭނުންކުރާނީ، ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި ވިއްސާރަ ކޯޓް (ބ)  

 ގައި އެ ވަނީއެވެ.  7 އެހެނިހެން ޔުނިފޯމްތަކުގެ ނަޫމނާ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު (ޅ)  

 ފޯމަލް ސިވިލް ހެުދން 

 

ފޯމަލް ސިވިލް ހެދުމަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުން ރަސްމީ  (ހ)  .11

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ރަސްމީކޮށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޑިއުޓީއަްށ 

ހާޒިރުވާއިރު ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ އޮފީސް ހެދުމެކެވެ. ފޯމަލް ސިވިލް ހެދުން 

 ންނެވެ.މަތީ އަޅަންވާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ހެދުމަކީ، ދިގުފަޓުޫލާނއެކު، އަތްދިގު ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ފޯމަލް ސިވިލް  (ށ)  

ގަމީހާއި  ޓައީއެވެ. މި ޮގތަްށ ހެދުން އަޅައިފައި ހުްނނައިރު ހުންނަންާވީނ 

އޮފީސް ބޫޓަަކށް ނުވަަތ އޮފީސް މާޙައުލުގައި ބޭނުންކުރުމަްށ ، ދަށަށް ޖަހައިފައި

 ފައެެވ.އެކަށީގެންވާ ބޫޓަކަށް އަރައި

ސިވިލް ހެދުމަކީ، ފާސްކުރިހެދުން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢު އަންހެން ފުލުހުންގެ ފޯމަލް  (ނ)  

ބަލައިގަންނަ އެކަށީގެންވާ ހެުދމަކާއި، އޮފީސް މާޙައުލުގައި ބޭނުންކުރުމަްށ 

 އެކަށީގެންވާ ފައިވާން ނުަވތަ ޫބޓެވެ. މިފަދަ ހެދުމަކީ، ޖަމާަޢތުެގ އަދަބާ ޚިލާފު

 ނުވާނެއެވެ.  ހެދުމަކަށް ވެގެން

 ރީތިކޮށް ސާފުކޮށެވެ.  ދުން ބަހައްަޓްނވާނީފޯމަލް ސިވިލް ހެ (ރ)  

ރަްސމީ ގަީޑގައި މުަވއްޒަފުން 

ނުންުކރުން ހުްއދަ ނޫން ބޭ

 ތަކެތި  ހެދުާމއި

ތަކެތި  ، އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ހެދުމާއިފުލުހުން ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ނުކުންނައިރު (ހ)  .12

 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.
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ޓޫނު އެކަށީގެންނުވާ ިޢބާރާތް ނުވަތަ ކުރެހުން ނުވަަތ ކާއަޚްލާޤީގޮތުން  )1(   

 ނުވަތަ ފޮޓޯ ހިމެނޭ ހެުދން؛

 ؛ޮއީފްސ ާމަޙުއާލ ުނުގޭޅ ަފިއާވާނިއ، ޫބޓު ، އިފެންފައިވާނާ )2(   

 (ޓައިޓް)، ކުރު ަހރުވާޅު؛ބާރު ހަރުވާޅު  )3(   

ފަހައިފައިާވ ހެދުްނ ޝާާޓއި، ޓީޝާްޓ ފޮިތން -އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ޓީ )4(   

 ންގަނޑު ފާޅުވާަފދަ ތުނި ހެދުން؛ނުވަތަ ގައިގެ ހަ

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ކުލައެއްގެ ޖިންސެއް ނުވަތަ އަރިމަތީ  )5(   

ލައިފައި ނުވަތަ އުފުލިފައި ހުންނަގޮތަށް ޕޮކެޓް ލައިފައި ހުންނަ  ޕޮކެޓް

 ހަރުވާޅު ނުވަތަ ފަޓުލޫނު؛ 

 ބާވަތެއްގެ ހަވީރީ ހެދުމެއް؛ސް އެއްވެ )6(   

ފުލުހުންނަކީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރާ ބަޔަކަށް  (ށ)  

      ވެފައި، އެފަދަ މަސައްކަތްުކރާ ފުލުހުން ފާހަގަޮކށް ެއނގެންޖެހޭނެީތ، 

ހުރެގެން އެ ފުލުހަކީ ކާކުކަން ފާހަގަކުރަން ނޭނގޭނެ ގޮތަށް ހެދުން އަޅައިފައި 

 ނެއެވެ. ނުވާ

ރަްސމީ ޑިއުޓީ ނޫން ޮގތަކަށް 

އޮފީހުގެ މަަސއްކަތަށް 

 ނުކުންނަިއރު ހެުދން އެުޅން 

ށް، އޮފީސް މަސައްކަތަށް ނުުކންނަ ފިރިހެްނ ކަ ރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް ނޫން ގޮތަ (ހ)  .13

ްނސާއި، އަތްދިގު ފަުޓލޫނު ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ޖިމުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ، ދިގު

މި ގޮތަށް  ވެ.ނުވަތަ އަތްކުރު ގަމީސް ނުވަތަ ގިރުވާނުލީ ޓީޝާޓެ ގަމީސް 

ބޫޓަށް އަރަިއފައި ނުވަތަ  ،މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ ،ހެދުން އަޅާއިރު

 އެކަށީގެންވާ ފައިވާނަކަށް އަރައިގެންނެވެ. 

ރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް ނޫން ގޮތަްށ، އޮފީސް މަސައްކަތަށް ނުކުްނނަ އަންެހްނ  (ށ)  

މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ފާސްކުރި ހެދުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތުެގ އަދަބާ ޚިލާފު  

މެކެވެ. ނުވަތަ ހަރުވާޅާއި، މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ، އެކަށީގެންވާ ހެދު ،ނޫން

ލާ މަތީބައި، ނުަވތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގަިއ ބޭނުންކުރުަމްށ  އެކުގައިޔާއެ

ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ މި ނޫންވެސް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ހެދުމާއި، 

 ުނވަތަ ފައިވާނެކެވެ.  އްންވާ ޫބޓެހެދުމާއި، އެކަށީގެ

ށް، މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ފުލުހުން ހެދުްނ ކަރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް ނޫން ގޮތަ (ނ)  

ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން 13މި ގަވާއިދުގެ  ،އެޅުމުގައި
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 ވެ.އުސޫލު ހިނގާނެއެ

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ބުރުގާ ެއޅުމަށް ނުވަތަ ނެގުމަށް ބޭުނންވާ އަންހެްނ  (ހ)  .14 ބުުރގާ ެއޅުާމއި ނެުގން 

ޓަކައި،  އެކަމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ،ފުލުހުން

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާއަށް ލިޔުމުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   (ަހތެއް) ދުަވހުގެ ތެރޭގައި  7ބުރުގާ އުޅުމަށް ހުއްދައަށް އެިދ ހުށަހަޅާތާ  (ށ)  

 ލިޔުމުން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.  އެ މުވައްޒަފަކަށް

ވެސް ބުރުގާ  އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ،ޔުނިފޯމުގައި ބުރުގާ އަޅާނަމަ  (ނ)  

 އަޅަންވާނެއެވެ. 

ޕޮލިސް  ،(ވިހި) ދުވަހުގެ ެތރޭގައި 20ޔުނިފޯމާއެކު ބުރުގާ އަޅަން ފަށާތާ  (ރ)  

 ބަދަލުުކރަންވާނެއެވެ. އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑު

ޞިއްޙީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަކި މުއްދަތަކަށް އަންެހން ފުލުުހންނަށް ބުރުާގ  (ބ)  

ވެ. މި ގޮތުން ބުރުގާ އެޅުމުގެ ނުވަތަ ބުރުގާ ނެގުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެ

ބުރުގާ އެޅުމަށް ނުވަތަ ބުރުގާ  ،އަޅަން ނުވަތަ ބުރުގާ ނަގަން ބޭނުންވާ ފުލުހުން

ހިއުމަން  ،މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ،ނެގުމަށް ހުއްދައަށް އެދި، ަސބަބު ބަޔާންޮކށް

 ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ބުރުގާ އަޅާ ފުލުހުން

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ން ބުރުގާ އަޅާތާ ވެސް އެ މީހު

 ބަދަލުުކރަންވާނެއެވެ. އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފަކަށް ކޯހެއް ލިބިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  (ޅ)  

ތީގޮތުްނ އެ ކޯހެއްގެ މުއްދަތުގައި ވަގު ،ދާނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުމާއެކު

 ބުރުގާ ނެގިދާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބުރުގާ އަޅާ މުވައްޒަފުން އަތަށް އަންގިލައްވައި  (ކ)  

އަނގަމަތި ފޮރުވިފައި ހުރެެގން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތުގެ 

އަނގަމަތި  ،އަތަށް އަންގިލައްވައި ،ބާވަތުން އެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ވަގުތު

 ފޮރުވިދާނެއެވެ. 

ޔުނިފޯމުގައި ބުރުގާ އަޅައިފައި ުހންނަންވީ ގޮތުެގ ނަމޫާނ، އެ ޔުނީފޯމެއް ހިމެޭނ  (އ)  

 ދުވަލުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ޖަ
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ޔުނިފޯމުގެ އެތެރެއަށް ބުރުގާ ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ އަންހެން ފުުލހުން، މުވައްޒަފުން  (ވ)   

 ކުރަންވާނެއެވެ.ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

އާއި، ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް  2އާއި  1ވާރކިންގ ޑްރެސް  (މ)  

އާއި، ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް  4ޑްރެސް 

އާއި، ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް  3ޑްރެސް 

އްޓާ އިދާރީ ބަހާގަިއ ޑްރެސްގައި ބުރުގާ އަޅާއިރު މުވައްޒަފުން ކަންތައްތައް ބަލަހަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީ 

މި ަގވާއިދުގައި އެ ޔުނިފޯމަކަްށ  ،ފުލުހުން، ޔުނިފޯުމ އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ (ހ)  .15 ޔުނިފޯމު ެއޅުން 

 ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ރީއްޗަށެވެ. ޔުނިފޯމު ހުންނަންވާނީ

 ރީތިކޮށް އިސްތިރިކޮށްފައެވެ. ސާފުތާހިރުކޮށް،، ގަޔަށް ހެޔޮވަރުކޮށް

އެ ޖީބަށް ލާ އެއްޗެއްގެ އެއްބައި ބޭރަްށ  ،ޖެހުނަސް  ޖީބަށް އެއްޗެއް ލާން (ށ)  

ފެންނަގޮތަށް ނުބެހެްއޓުމާއި، ީޖބު ފުރޭވަރަށް އެއްޗެތި ލައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ތަޅުދަނޑިއާއި ތަޅުދަނޑި ފޫ ފަދަ ތަކެތި، ެބލްޓާއި ލޫޕް ފަަދ ތަންތަނުގަިއ 

 ފައި ބަހައްޓައިގެން ނުާވެނއެވެ.ހަރުކޮށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޔުނިފޯމުގެ  ،ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީޔުނިފޯމު އަޅައިފައި  (ނ)  

ފަދަ ތަކެތި ބެުޖ  ޕޮލިސްޓެގާއި،، ނޭމްޓެގާއި، ހުރިހާ ގޮށްތަކެއް އަޅުވައި

ހަރުކޮށްފައެވެ. އަދި ޔުނިފޯމު އަޅައިފައި ހުންނައިރު، ޝަރަފުގެ ނިޝާްނ 

      ،ޝަރަފުގެ ނިާޝންތައް ވެސް ،ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަުކން ހުްނނަންވާނީ

 ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.އެ ޔުނިފޯމެއް އެޅުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ 

 ކޮށްފައެވެ.ރީތިކޮށް ޕޮިލޝް ،ބޫޓު ހުންަނންވާނީ (ރ)  

ޅަށްވުެރ ޅިނދު ކަށިގަނޑަށްވުރެ މަތީަގއި ފޫ ،ބެލްޓް އަޅައިފައި ުހންނަންާވނީ (ބ)  

 ތިރީގައި ބާރުކޮށެވެ. 

ފައިވާ ޔުނިފޯމެއް ފިޔަވައި ށްބޭނުންކުުރމަށް ތައްޔާރުކޮޔުނިފޯމާއެކު ގަލަން  (ޅ)  

ފައި ބޭރަށް ފެންނަ ގޮަތށް ގަަލން ޖަހައި ،އެހެން އެއްވެސް ޔުނިފޯމެއްގައި

 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 

މުދި ލެއްވުމަކީ  ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ހަށިގަނުޑގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި (ކ)  

 މަނާކަމެކެވެ.
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ފުލުހުްނނަށް ޔުނިފޯމާެއކު، އަތުގައި އަތުކުރީ ގަޑިއަކާއި، އިނގިލީގައި ފިރިހެން  (އ)  

އެ އަނގޮޓި އަޅައިފައި  ،(އެކެއް) އަނގޮޓި އެޅިދާނެއެވެ. އަނގޮޓި އެޅޭނީ 1

އޮންނަ އިނގިލި ފިޔަވައި އެހެން އިނގިއްޔަކަށް އެ އަނގޮޓީގައި ހުންނަ އެސް، 

(އެކެއް)  1ޅާ އަނގޮޓީގެ ފުޅާމިން ނުވަތަ ޑިޒައިނެއް ނާރާގޮތަށެވެ. މިގޮތުން އަ

ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ފުޅާވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަތުގެ ބޮޑުވައި އިނގިލީގައި 

އަނގޮޓި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. ފްރަންޓްލައިންގެ ޑިއުޓީގައި ުއޅޭ ފުލުހުންެގ 

ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި އިނގިލީގައި އަނގޮޓި  ،ޓަކައި ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށް

 ނުވާނެއެވެ. އަޅައިގެން 

ޔުނިފޯމާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އެއްޗެއް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް  (ވ)  

 ފެންނަން ހުރެގެން ނުާވެނއެވެ. އެއްޗެއް ޔުނިފޯމު އަޅައިފައި ހުންނައިރު

ިނޔަފަތިތައް ހުންނަންާވނީ އަބަދުެވސް ރީތިކޮށް އަތާއި ފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ  (މ)  

ކަނޑައިފައެވެ. އަދި އަތުގައި ހީނާފަތް އެޅުމާއި، އަތާއި ފައިގެ ނިޔަފަތީގައި 

 .އެއްވެސް ކުލައެއް ޖެއްސުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ނަގަންވާނެއެވެ. ފަޓުލޫނުެގ  ވެސް އިސްތިރިކުރާއިރު ޝާޕްކޮށް ރޫ ކޮންމެ ޔުނިފޯމެއް  .16 ޔުނިފޯމު ިއސްތިރިުކރުން 

     ތިްނ ބެޖުމަ ،ނަގާއިރު އަތުގެ ރޫ ގަމީހުގެ ަނގަންވާނެއެވެ.  ތިރިއަށް ރޫ މެދުގައި މަތިން

 ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ. ރޫ

ފިރިހެން ފުލުހުން ބޯކޮުށމާިއ، 

 ސް ބެެހއްޓުން ތުނުބޅިާއއި މަތިމަ 

ތިރީގައިވާ  ،ހުްނނަންާވނީ ފިރިހެން ފުލުުހންގެ ޮބލުެގ އިސްތަށިގަނޑު (ހ)  .17

 ފައެވެ. ނޭހެން ރީިތކޮށް ކޮށައިތޭ ޑުތަކަށް ފެނމިންގަ

ީރތިކޮްށ  ،ފިރިހެން ފުލުުހންގެ ބޮލުެގ އިސްތަށިގަނޑު ހުންަނންވާނީ )1(   

 ފައެވެ. ފުނާއަޅައި ކޮށައި،

ބޮލުގެ މަތިންނާއި ކުރިމަތިްނ  ،ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަްނވާނީ )2(   

(ތިރީސް) މިލިމީޓަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މިންވަރަކަށެވެ. އަދި ބޮލުެގ  30

ވުރެ ދިގު ނޫން (ދިހައެއް) މިލިމީޓަރަށް 10އަރިމަތި ހުންނަންވާނީ 

 މިންވަރަކަށެވެ.

    ކައިރިން ފެށިގެން  ކަންފަތުގެ މަތީ ،ބޮލުގެ މަތިކަމުގައި ބެލެޭވނީ )3(   

ގެ ވަށައިގެްނ ހިމެޭނ (ވިހި) މިލިމީޓަރަށްވުެރ މަތިން ބޮލު 20

 ހިސާބެވެ.

ބޮލުގެ އަރިމަތިކަމުގައި ބެލެވޭނީ، ބޮލުގެ މަތިކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިާވ  )4(   
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 ވެ.ބޮލުެގ ވަށައިގެންވާ ހިސާބެ، ހިސާބުން ފެށިގެން ތިިރން

ދެ ދިގުމިނެއް ބައްދަލުވާއިރު ފާޅު  ،ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންާވނީ )5(   

ްށ މަތިން ތިރިއަށް، އިސްތަށިތަކުގެ ދިގުމިން، ކުރުވާގޮތަ ،ނުވާނޭހެން

 ފައެވެ.ވާގޮތަށް) ކޮށައި(ފޭޑު

ޕޮލިސް އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް ފޮޓޯނެގިއިރު، ބޮލުގެ އިސްތަށިަގނޑު  )6(   

) ވަނަ 2(ބަހައްޓައިފައި ހުރިވަރަށް، ނުަވތަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

ށިގަނޑު ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ މިނަށް ބޮލުގެ އިސްތަ 

 ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އަތްވަށް ނުކުތުމުްނ ޖައްސާ ކުލައަކުން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި  )7(   

އެއް ޖައްސައިގެން ކަޅުކުލަ ނޫން ކުލައެއް އަރާނަމަ، އެ ކުލަ

 ނުވާނެއެވެ.

ތިރީގައިވާ މިންގަޑުތަކަށް  ،"ކަންހުޅި" ހުންނަންވާނީ ފިރިހެން ފުލުހުންގެ (ށ)  

 ފައެވެ. ފެތޭނޭހެން ރީތިޮކށް ކޮށައި އެއްވަރު ކޮށް

ކަްނފަތުގެ މެަދށްވުރެ  ،ތުނބުޅި ުނބަހައްޓާނަަމ، ކަންހުިޅ ހުންނަންވާނީ )1(   

 ތިރި ނުވާނޭހެންނެވެ.

މަތިން ފެށިގެން ިތރިއަށް  ،ކަންހުޅި ހަދައިފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ )2(   

  (ވިހި) މިިލމީޓަރަށްވުރެ ފުޅާ ނުވާނޭހެން، އަދި 20އެއްވަރަކަށް، 

(ފަނަރަ) މިލިމީޓަރަށްވުރެ ހަނި ނުވާނެ ވަރަށެވެ. އަދި ކަންހުޅި  15

ވަޑިފަތިވާގޮތަށް ތެދަްށ  ތިރިއަށްހުންނަންވާނީ މަިތން 

 ލެވިފައެވެ.ކަނޑައި

ގެ އަިރމަތީގެ އިސްތަށިތަކުގެ ދިުގމިން ހުންަނންވާނީ ބޮލުކަންހުޅީގެ  )3(   

 ފައިވާ މިްނވަރަށެވެ. ޓައިއެންމެ ތިރި ބަހައް

ޑުތަކަްށ ނތިރީގައިވާ މިންގަ ،ހުންނަންާވނީ ފިރިހެން ފުލުުހންގެ މަތިމަސް  (ނ)  

 ފެތޭނޭހެން ރީތިޮކށް ކޮށައި އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. 

މަތިމަްސ ބެހެއްޓުމަްށ ބޭުނންވާ ފުުލހުން، ފުލުހުންގެ ތެރެއިްނ  )1(   

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ  ،މަތިމަސް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި

 ވެ. ބަލަހައްޓާ ޑިޕާޓްމަންަޓށް ލިޔުމުްނ ހުށަހަޅަންވާނެއެ
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އެ މުވައްޒަފަުކ އެދޭ  ،މަތިމަސް ބަހައްޓަން ބޭުނންވެެގން ހުށަހެޅުމުން )2(   

ގޮތުގެ މަތީން ަމތިމަސް ިދގުކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފަށް ދެވޭނެ 

މުއްދަތާއި، ޕޮލިސް އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށްޓަކައި ފޮޓޯނަގަްނ 

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަސް، މަތިަމސް ބަހައްޓަން ޭބނުންވެގެން ުހށަހަޅާތާ 

ޔުމުން (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލި 7

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ލިޔުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުގައި 

 ވާްނވާނެއެވެ.ފޮޓޯނަގަން މުވައްޒަފު ހާޒިރު

މަތިމަސް ބަހައްޓައިގެްނ ޕޮލިސް ކާޑު ހެދުމަށްފަހު، އެ ކާޑު ެހދިއިރު  )3(    

އެ ކާޑުގެ  ،މަތިމަސް ހުރި ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ

މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ. އަދި ާކޑު ހެއްދުމަށް ފޮޓޯނެގިއިރު މަިތމަސް 

(އެކެއް) ފަހަުރ  1ހުރި ގޮތަށް އަދި އެ މިނަށް ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން 

 ރީތި ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮށައި،

ތުނުބޅިއަށްވުރެ ދިގުނުވާ ވަރަށް އަދި މަީތ  ،މަތިމަސް ހުންނަންވާނީ )4(   

 ފައެވެ.މައްޗަށް ނާރާ ވަރަށް ީރތިކޮށް ކޮށައި ތުންފަތް

 (ދިހައެއް) މިލިމީޓަރަށެވެ. 10 ،މަތިމަސް އެންމެ ދިގުކުރެވޭނީ )5(   

ޓަކައި  ޠަބީޢީގޮުތން މަތިމަސް ފަޅައިފައި ހުންނަވަރަށްވުރެ ހަނިކުރުމަށް )6(   

ބައެއް ޓަކައި މަތިމަހުން  ކުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މަތިމަހުގެ ދެ އަރިމަިތން 

 ހަދައިގެން ނުާވނެއެވެ. ބާލައި

 މަތިމަސް ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.، ތުނބުޅި ބަހަްއޓާނަމަ )7(   

ޑުތަކަްށ ނތިރީގައިވާ މިންގަ ،ހުންނަންާވނީ ފިރިހެން ފުލުުހންގެ ުތނބުޅި  (ރ)  

 ފައެވެ.ރީތިކޮށް ޮކށައި އެއްވަރުކޮށް ،ފެތޭނޭހެން

ެއކަމަށް ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ތުނބުޅި ެބހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފުލުުހން،  )1(   

ބޭނުންވާ އިދާރީ އިްނތިޒާމުތަްއ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، މުވައްަޒފުންގެ 

 ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ އިދާރީ ަބހާއަށް 

އެ މުވައްޒަފަުކ އެދޭ  ،ހުށަހެޅުމުންތުނބުޅި ަބހައްޓަން ބޭނުންެވގެްނ  )2(   

 ،ން ތުނބުޅި ދިގުކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފަށް ދެވޭނެ މުއްދަތާއިމަތީ ގޮތުގެ

ޓަކައި ފޮޓޯނަގަން ހާޒިރުވާންޖެޭހ  ޕޮލިސް އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް 

(ަހތެއް)  7ދުވަސް، ތުނބުޅި ބަހައްަޓން ބޭނުންވެގެން ުހށަހަޅާތާ 
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މުވައްޒަަފކަށް ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ. އަދި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 

ލިޔުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ފޮޓޯނަގަން މުަވއްޒަފު 

 ވާންވާނެއެވެ.ހާޒިރު

ތުނބުޅި ބަހައްޓައިެގން ޕޮލިސް ކާޑު ހެދުމަށްފަހު، އެ ކާޑު ހެދިއިރު  )3(   

އެ ކާޑުގެ  ،ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ތުނބުޅި ހުރި ގޮތް

މުއްދަތު ހަމަވެގެންނެވެ. އަދި ކާޑު ހެއްދުމަށް ފޮޓޯނެގިއިރު ުތނބުިޅ 

ުރ (އެކެއް) ފަހަ 1ހުރި ގޮތާއި އެ މިނަށް، ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން 

 ކޮށައި ރީތިކުރަންވާނެއެވެ.

 (ވިހި) މިލިމީޓަރަށެވެ. 20ވޭނީ ތުނބުޅި އެންމެ ދިގުކުރެ )4(   

 ދިގުމިނަކަށެވެ. އެއް ،ންނަންވާނީތަނެއްވެސް ހު ތުނބުޅީގެ ހުރިހާ  )5(   

 ތުނބުޅިއާއި ކަްނހުޅި ުގޅޭހިސާބުހަމައިން،  މެދާކަންފަތުގެ  )6(   

އައިބުނުވާނޭހެްނ، ކަންހުޅިއާއި ތުނބުޅި ބައްދަލުވާ ރޮނގު 

ހެްނ، އިސްތަށިތަކުެގ ދިގުމިން ފޭޑްވާގޮތަށް ކޮށައި ނޭނޭނގޭ

ކޮލުގެ ރޮނގާއި، ކަރުގެމަތީ ރޮނުގ ރީތިކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

 ހެން ބޭލިދާނެއެވެ.ޓަކައި އައިބުނުވާނޭ  ސާފުކުރުމަށް

ވަކި މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްަފއި ތިބޭ މުވައްޒަފުްނ، ެއ މުވައްޒަފުންނާ  (ބ)   

ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެޮގތުން ތުނބުޅި މަތިމަސް ދިގުކުރަންޖެހޭ 

      ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިމެންދެްނ  ހާލަތްތަކުގައި އެ މުވައްޒަފާ

އެ މުވައްޒަފުގެ ތުނބުޅި މަތިމަސް ދިގުކުރުމަށް މި ގަވާއިދު 

އެ ފުލުހަކު  ،އިސްތިސްނާކުރެއެވެ. މިފަދަ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރާނީ

މަސައްކަތަށް ދޫކުރި ކޮމާންޑެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔަކު ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ 

 ލިިބފަިއ މަތީންނެވެ. އަދި އެ ކަމުެގ ހުއްދަ ލިޔުމުން އެ ފަާރތަކަށް

 އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

މަތިމަހުގެ ކޮންމެ ދެ ދިގުމިނެއް  އިއިސްތަށިގަނޑާއި، ތުނބުޅިއާ ބޮލުގެ (ޅ)  

 ފުނާއަޅަންާވނެއެވެ. ބައްދަލުވާ ރޮނގު ނޭނގޭޭނހެން ފޭޑްވާގޮތަށް ކޮށައި،

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީްނ ތުނބުޅިއާއި ަމތިމަސް ބެހެއްުޓމަށް އެދިފައިާވ  (ކ)  

ކޮްށ ފުލުހުން ފިޔަވައި އެހެން ފުލުހުން ރަސްމީ ޑިއުޓީތަކަށާއި، މީހުން އާންމު

 މަތިމަސް ބާަލއިގެންނެވެ. ގޮސްއުޅޭ ތަންތަނަށް ނުކުންަންނވާނީ ތުނބުޅިއާއި
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ޗުއްޓީއާއި، ސަލާމުގައްޔާއި އޮފް ޑިއުޓީގައި ތިބޭ ފުލުުހންނަްށ، ތުނބުޅިއާއި  (އ)  

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ ދިގުމިނަށް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.  ،މަތިމަސް

ގަނޑު ސްތަށިއަދި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ ބޮލުގެ އި

 ދިގުކުރެވިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ ވާރކްޝޮޕްތަކަށް ުނވަތަ ކިޔެވުމަށް ، ނުވަތަ ސެމިނާރުތަކަށް، ކޯސްތަކަށް (ވ)  

އެ ކަމެއް ހިންގާ ފަރާތުްނ ނުވަަތ މުވައްޒަފުންެގ ، ފުލުުހންނަށްދޫކޮށްފައިވާ 

 ،ކަންތައް ބަލަހަްއޓާ އިދާރީ ަބހާއިން އެހެން ގޮތަަކށް ނާންާގހައި ހިނދަކު

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްނމެ ދިގުމިނަްށ  ،ތުނބުޅިއާއި މަތިމަސް

ފައިވާ ވަރަށްވުރެ ބޮލުެގ ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. އަދި މި ަގވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށް

 ތަށިގަނޑު ދިގުކުރެވިދާނެއެވެ.އިސް

މި މާއްދާގެ (އ) އާއި (ވ) ގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުަގއި ފުލުހުންެގ  (މ)  

މަރުކަޒަކަށް އެއްވެސް ބޭނުމަކު ވަންނަނަމަ ނުވަތަ ުފލުހެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން 

މަތިމަހާއި ބޮލުެގ ، ތުނބުޅިއާއިއެއްވެސް ރަސްމީކަމަކަށް ހާޒިރުވާނަމަ، 

ޑު ހެދިއިރު ހުރި އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންާވނީ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕޮލިސް ކާ 

 މިންވަރަށެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރުހަމަކުރަމުންދާ ފިރިހެްނ  (ފ)  

    ހެްއ) (ފަ 5 ،މަތިމަހާއި ތުނބުޅި، ފުލުހުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިަގނޑާއި

 ނުާވނެއެވެ. ރަށްވުރެ ދިގުވެގެންޓަމިލިމީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ކާޑު ހެދުމަށް ފޮޓޯ ނަގާއިރު، ބޮލުގެ  (ދ)   

މަތިމަހާއި ތުނބުޅި، މި ގަވާއިދާ އެއްޮގތަށް ހުރިތޯ، ، އިސްތަށިގަނޑާއި

 ބަލަންާވނެެއވެ.ޑިޕާޓްމަންޓުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓާ 

ތުނބުޅިއާއި މަތިމަސް ހުންނަންވީ ގޮތުެގ ، ފުލުހުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިަގނޑާއި (ތ)   

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 8ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ، ނަމޫނާ

އަންހެން ފުލުހުން ޯބހެުދމާިއ، 

 ގަހަނާ ެއޅުން 

ޔުނިފޯމުގަިއ  ،އަންހެން ފުލުުހންގެ ބޯ ުކރުކޮށް ކޮށައިފައި ހުއްޓަސް (ހ)  .18

، ހުންނަންވާީނ، މި ގަވާއިުދގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ބޯހަދައި 

ފައެވެ. އެ ގޮތުން ކުިރމަތިން ބުމައާ ހަމަައށް އަދި ފަަހތުން ޔުނިފޯމުެގ ފުނާއަޅައި

 ،ގިރުވާނުގައި ޖެހޭވަރަށް (ވަކިވަކި އިސްތަށިވެސް) ފައިބައިފައި ހުއްޓަސް

ނޑު ަނންވާނީ އޮމާންކޮށް ފުނާއަޅައި، އިސްތަށިގަޔުނިފޯމުގައި ހުންނައިރު ހުން

ފައެވެ. އަންހެން ފުލުުހންގެ ބޮލުެގ ހޭވިގެން ނުދާ ގޮަތށް އަްއސައި

   ގައި  9ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  ،ގޮުތގެ ނަމޫނާ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވީ
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 އެ ވަނީއެވެ.

ހެްނ އަންހެންަވންތަކަްނ ނުގެއްލޭނޭގެ އަންހެން ފުލުހުންަނށް، އެ ފުލުހުން (ށ)  

ެހން ފްރިންްޖ ނޭވާނުނެއެވެ. އަދި ބުމައަށްވުރެ ތިރިކުރުކޮށް ބޯކޮށިދާ

 ނެގިދާނެއެވެ.

ބޮލުގައި ޕީކްކެޕް ނުވަތަ ެއ ޫނންވެސް ޔުނިފޯމާއެކު ބޭުނންކުރާ ހެޑްގިއަރއެއް  (ނ)  

ހުތުރުާވފަދަ ގޮތަކަްށ އަޅަން އުނދަގޫވާގޮތަްށ، ނުަވތަ ޕީކްކެޕް އެޅުމުން 

ބޯހަދައިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ގަތައިފައި، ނުވަތަ ހުޅިޖަހައިފައި 

ހުންނައިރު، ޕީކްކެޕް ނުވަތަ އަޅައިފައި ހުންނަ ހެޑްގިއަރއެއް ރީތިކޮށް ނޭޅޭފަަދ 

ގޮތަކަށް ހުރެގެން ނުާވނެއެވެ. އަދި ހުޅި ޖަހާނަމަ ހުންަނންވާނީ ދޫވެގެްނ 

ގޮތަށެވެ. އިސްތަށިަގނޑު ގަތާނަަމ  މައްޗަށް ހުޅި ުނވެއްޓޭ ކަނދުރާ

އިސްތަށިގަނުޑ ގަތައި، އިސްތަށިގަނޑު މައްޗަށް ނަގައި،  ،ހުންނަންވާނީ

 ހަރުކޮށްަފއެވެ. ބޮލާއެކު ދަތިޖަހައިގެން

(އެކެއް) އިންޗިއަށްވުރެ  1ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހިެފހެްއޓުމަށް ޓަކައި  (ރ)  

ނުވަތަ ވޫލް ، ނުވަތަ ނެޓް އަޅުވާނަމަ، ދަތި ޖަހާަނމަފުޅާނޫން ޕްލޭން 

އް ނުވަތަ ބޭންޑް އަޅާނަމަ، ކަޅުކުލަ ފިޔަވައި އެހެން ކުލައެ، އައްސާނަމަ

 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

ނުަވތަ ރިހި ކުލައިގެ ކުލައިގެ ރަން  ،ޔުނިފޯމު އަޅާއިރު ކަރުގައި އަޅަންވާނީ (ބ)  

 (އެކެއް) ފަށަށްވުރެ ގިނަ 1ފަށް ނުވަތަ  ފަށަށްވުރެ ގިނަ(އެކެއް)  1ފަށެކެވެ. 

(ހައެއް) ިމލިމީޓަރަށްވުރެ  6ފަށް އަޅައިގެން ުނވާނެއެވެ. ފަށުގައި  ފަށް އެކުލެވޭ

ކަރުގެ  ،ބޮޑު ފަށުފުލެއް ލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ފަށް ހުންނަންާވނީ

މުްނ ބޭރަށް ނެރެ ވަޅަށްވުރެ ތިރީގައެވެ. އަޅައިފައި އޮންނަ ފަށް ޔުނިފޯޑިލަނގޮ

 ފައި ބާއްވައިގެން ނުވާެނއެވެ.ދޫކޮށްލައި

މުންޖަށްުވރެ ގިނައިްނ (އެކެއް) ކަންަފތު 1ންފަތުގައި ޔުނިފޯމާއެކު ކަ (ޅ)  

ލައްވަންވާނީ ކަންފަުތގެ ފޫޅުގައެވެ.  މުދިނުވާނެއެވެ. ކަންފަތުލައްވައިގެން 

ބޮޑުމިނަީކ ޑައިމީޓަރުގައި ލައްވާނަަމ، ލައްވާ ބޮޅުގެ އެންމެ  ކަންފަތުގައި ބޮޅު

 ،ވާންވާނީ (ދިހައެއް) މިލިމީޓަރެވެ. އަދި ސްޓަޑްގެ އެންމެ ބޮޑުމިނަކަށް 10

ކުލަ ފިޔަވައި ނުަވތަ ރިހި  (ހައެއް) މިިލމީޓަރެވެ. ރަންކުލަ 6ޑައިމީޓަރުގައި 

 ގައި ލައްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.އިތުރު ކުލައެއްގެ އެއްޗެއް ކަންފަތު

ކަންފަތުގެ ފޫޅުގައިލާ  ،ފުލުހުން ޔުނިފޯމު އަޅައިފައި ހުންނައިރުއަންހެން  (ކ)  

ތަނޑިއާއި އަނގޮޓި ، ކެވެއްޔާއި، އަތުގައި އަޅާ ގަޑިއާއި، ކަންފަތުމުދި ލުމާއި
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 އްޗެއް އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް އެ

ގުޅޭގޮތަްށ އަންހެން ފުލުުހން ޔުނިފޯމު އަޅާއިރު، އެ މީހެއްގެ ހަމާ  (އ)  

އައިބުނުވާނޭހެްނ މޭކަޕް ކުރެވިދާނެއެވެ. ކަޅުކުލަ ފިޔަވައި އިތުރު ކުލައެއްގެ 

އައިލައިނަރއާއި، މަސްކަރާއެއް ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. އަިދ ކަޅުކުލައިގެ 

 ނުާވެނއެވެ.ލިޕްސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން 

ޯޓނެއްގެ ފައުންޑޭޝަްނ މޭކަޕްކުރުމުގެ ގޮތުން ހަމުެގ ކުލައާ ނުގުޅޭ  (ވ)  

 ނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ބޭ

އަތްވަށް ުނކުތުމުން އަރާ ޖަްއސާ ކުލައަކުން، ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި  (މ)  

. އެފަދަ ކުލައެއް ޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ކަޅުކުލައަކީ ކުލަ

 މަނާކަމެކެވެ.ކުރުމަކީ  އިލައިޓް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހަ

ޔުނިފޯމާއެކު އަތުރުކުރީ ގަޑި އެޅުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. މި ގޮުތން އަޅާ ގަޑި  (ފ)  

 އްލޭފަދަ ޑީސަންޓް ގަޑިއަކަށެވެ.ވާންވާނީ ޔުނިފޯމުގެ ހައިބަތު ުނގެ

އަބަުދވެސް ރީތިކޮށް  ،ފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ނިޔަފަތިތައް ހުންނަންވާނީ އަތާއި (ދ)  

އަތުގެ ތުގައްޔާއި ކަނޑައިފައެވެ. އަދި އަތުގައި ހީނާފަތް އެޅުމާއި، އަ

 ނިޔަފަތީގައި އެއްވެސް ކުލައެއް ޖެއްސުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

(އެކެއް) އަނގޮިޓ އެޅިދާނެއެވެ.  1އަންހެން ފުލުުހންނަށް ޔުިނފޯާމއެކު،  (ތ)  

އެ އަނގޮޓި އަޅައިފައި ހުންނަ އިނގިލި ފިޔަވައި އެހެން  ،އަނގޮޓި އެޅޭނީ

އިނގިއްޔަކަށް އެ އަނގޮޓީގައި ހުންނަ އެސް ނުަވތަ ޑިޒައިނެްއ ނާރާގޮތަށެވެ. 

(އެކެއް) ސެންޓިމީޓަރަށްުވރެ ފުޅާވެގެން  1މި ގޮތުން އަޅާ އަނގޮޓީގެ ފުޅާމިން 

 ސަލާަމީތ ސަބަބުތަކަށް  ނުވާނެއެވެ. ފްރަންްޓ ލައިންގެ ިޑއުޓީގައި އުޅޭ ފުލުހުން

 ނުވާނެއެވެ.ޓަކައި ޑިއުޓީ ގަޑީގައި އިނގިލީގައި އަނގޮޓި އަޅައިގެން 

މާއި ޔުނިފޯމާއެކު އައިނު އެޅު 

 ކޮންޓެކްޓް ލެންސްލެއްވުން 

ފުލުހުްނނަްށ  ޔުނިފޯމަށް ހުތުރުނުާވފަދަ ޑިޒައިނެއްގެ ނަްނބަރު އައިނު އެޅުމަކީ  (ހ)  .19

 ހުއްދަ ކަމެކެވެ. 

ފޯލިންއެއްގައި ހުންނައިރު ފިޔަވައި، ޔުނިފޯމަށް ހުތުރުނުވާފަަދ ޑިޒައިނެއްގެ  (ށ)  

 އިނު އެޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. އަވިއަ

ވޭނީ މީހުން އައިނު ވެއްޓިދާނެީތ ހަރުކުރެ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އައިނު ައޅާ (ނ)  

 ކަޅުކުލައިގެ ވާކޮޅެކެވެ.
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ަބދަލުގައި ކޮންޓެކްޓް ެލންސް ބޭނުންކުރާަނަމ ނަންބަރު އައިނު އެޅުމުގެ  (ރ)  

  ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ލެންސެކެވެ.ލައްވަންވާނީ

ޔުނިފޯމުގައި ހުންނައިރު ޔުިނފޯމުގެ ތަންަތނުގައި އަވިއައިުނ އެލުވައިފައި  (ބ)  

 ނުވާނެއެވެ.ހުރެގެން 

ޔުނިފޯމާއެކު އެހެނިހެން ތަކެތި 

 ބޭނުންުކރުން 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަކެއްޗާއި،  ،އައިޓަމެއްގެ ގޮތުގައިޔުނިފޯމުގެ  (ހ)  .20

ޔުނިފޯމާއެކު ބޭނުންކުރެވިދާނެކަަމށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ަކނޑައަޅާ ތަކެތި 

  ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޔުނިފޯމާއެކު

މަސައްކަތްކުރާއިރު، ވާރކިންގ ޑްރެސްގެ ވާތު ޔުނިފޯމުގައި ފުލުހުން  (ށ)  

 ޑުމުގައި ގަލަމެއް ޖެހިދާނެއެވެ.ޖީބުމަތީގައި ކަނޑައިފައިވާ ކެނ

އަންހެން ފުލުހުންގެ ތެރެއިްނ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުްނ  (ނ)  

ވެ. ފިޔަވައި، އެހެން ފުލުހުްނނަށް ޔުނިފޯމާއެކު ހޭންޑްބޭގް ބޭުނން ކުރެވިދާނެއެ

މި ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭނީ ކަޅުކުލައިގެ ނުވަތަ ގަދަ މުށިކުލައެއްގެ ހޭންޑް 

 ނުވާނެއެވެ.ކުލަެއއްގެ ހޭންޑް ބޭގް ބޭނުންކޮށްެގން  ބޭގެކެވެ. މި ނޫން އެހެން

ވާރކިންގ ޑްރެސްގައި އުޅޭ ފުލުހުން، ރޭޑިޔޯ ސެޓުގެ މައުތު ީޕސް ޔުނިފޯމުގައި  (ރ)  

އަދި ކަންަފތަށް އިޔަރ ޕީސް ޖަހައިގެން އުޅެވިދާނެއެވެ. ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ބޭނުންކުރުމަީކ ތްއްވަމުން މިފަދަ މުއާޞަލާތީ އާލާ ނަމަވެސް އުޅަނދެއް ދު

 މަނާކަމެކެވެ.

ތިމާއަށްވުރެ މަތީ މަޤާމެއްގެ މީހަކާ ނުވަތަ  ،ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ (ބ)  

ވި އައިނު ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި ބޯމަތީގަިއ އަ ،އާންމުންނާ މުޢާމަާލތު ކުރާނަމަ

ހަަމ       ނުަވތަ ކަރުގައި އައިނު އަޅުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. ، އައިނު ބާއްވައި

 އަޅުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.އެހެންމެ، ޔުނިފޯމުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އައިނު 

ރަުފގެ ހުއްދަުކރެވިަފިއވާ ޝަ

 ނިޝާންަތއް ބޭނުންުކރުން 

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަކުރާ ޝަރަފުގެ  ،މި ވަނީތިރީގައި   .21

 ނިޝާންތަކެވެ. 

 ނަމުގައި ދެވޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާން؛ ދިވެހި ޤައުމުގެ (ހ)  

 ޚިދުމަތުން ދޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާން؛ ދިވެހި ފުލުހުންގެ (ށ)  

ނިޝާްނ  ޝަަރފުގެރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފުރިހަމަކުރާ ކޯސްތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ  (ނ)  

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުގައި ބޭނުން  ،ފަދަނުވަތަ ކޮލިފިކޭޝަން ބެޖު 
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 ފައިވާ ޝަރަފުގެ ނިޝާން؛ލިޔުމަކުން ދީ

މި ނޫނަސް ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުން  (ރ)  

 ކުރެވޭނެއެވެ.ފަދަ ތަކެތި ބޭުނން ނިޝާން ނުވަތަ ބެޖު ހުއްދަކުރާ

ފުލުހުންގެ މީހަަކށް ޝަރަފުެގ ނިޝާން ިދންކަން އިޢުާލުނކުރާ ދުވަހުން  (ބ)  

ފަދަ ތަކެތި  އިާވ ޝަރަފުގެ ނިޝާން ނުވަތަ ެބޖުފެށިގެން އެ މީހަކަށް ލިބިފަ

ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ޔުނިފޯމާއެކު ބޭނުންކުރަން ފަށަންޖެހޭނެއެވެ. 

މަވެސް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން ބޭނުންކުަރންޖެހޭ ެއފަދަ ޝަރަފުގެ ނަ

އެ މީހަކަށް އެ ނިޝާނެއް ބޭުނންުކރުމުގެ ހުއްދަ  ،ނިޝާން ބޭުނންކުރަންވާނީ

 ހުންގެ ޚިދުމަތުން ދިުނމުންނެވެ.ދިވެހި ފުލު

 ޔުނިފޯމާއެކު ެމޑެލި ބޭނުންުކރުން 

 

ކަނޑައެޅި  ،އެ ަކމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޔުނިފޯމަާކއެކު ،މެޑެލި ބޭނުންކުރަންާވނީ (ހ)  .22

 ގެންވާ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައެވެ.ބަޔާންވެ

މެޑެލީގެ ދަށުން މެޑެލީެގ ކުލަ ފިޔަވައި  ،ފައި ހުންަނންާވނީމެޑެލި ހަރުކޮށް (ށ)  

  އެއްޗެއް ނުފެންނާނޭހެންނެވެ.އެހެން އެއްވެސް

ގޮތަށެވެ. އަދި ހަރުކުރަންވާނީ ތިރިޔަށް ވަޑިފަތިވާމެޑެލިބަރި ޔުނިފޯމުގައި  (ނ)  

އިސްކަންދޭ ތަރުީތބުްނ އިސްމެޑެލި  ،ފައި ހުންަނންވާނީމެޑެލިބަރި އަތުރައި

ގޮށްފައްޗާ އެންމެ ކައިރިއަށް ހުންނަގޮތަެށވެ. މެޑެލިބަރީގެ ަމތީ ކައިރިން 

ޓް ދޭއް) (ނުވައެއް ޕޮއިން 9.2މެޑެލީގެ އެންމެ ތިރީކައިރިއަށް ހުންނަންވާނީ 

 ސެންޓިމީޓަރެވެ.

 ،) މެޑެއްޔާ ހަމައަށް ހަރުކުރަންވާނީ(ހަތަރެއް 4ހަރުކުރާއިރު ފުރަތަމަ  މެޑެލި (ރ)  

ޖެހިގެްނ ހުންަނ ެމޑެލީގެ ކުލައާ  ކޮންމެ މެޑެއްޔެއްގެ ކުލައާއި، ދެން

 ،) މެޑެއްޔަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެނަމަ(ހަތަރެއް 4ހިގެން ހުްނނަގޮތަށެވެ. ޖެހިޖެ

މެޑެލިބަރީގެ އެންމެ ކުރިޔަށް ހުންނަ މެޑެލްތައް ފުށުއަރުވާނީއެވެ. މި ގޮތުން 

 ކުޅަ އެއްބައި ފެންނަ ވަރަެށވެ.ފުށުއަރުވާނީ ކޮންމެ މެޑެއްޔެއްގެ ދެބައި

 ދޭ ޝަރަފުގެ ިނޝާުނގެ ގޮުތގައި

 ލަ، ޔުނިފޯމާއެކު ޭބނުންކުުރން ކު

ކުލައަކީ، އެ ކަމަށް  ގޮތުގައި ފުލުހުންނަށް ދޭ ގެޝަރަފުގެ ނިޝާނު (ހ)  .23

 ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާ ޔުނިފޯމާއެކު 

ފައިވާ ކުލައެއް ހަރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި ނީ، އެކުލަ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާ (ށ)  

(ތިނެްއ)  3އެއްގައި ބަރި ،ތަރުތީބުްނނެވެ. އަދި ކުލަ ހަރުކޮށްފައި ހުންަނންވާނީ

 ކުލައެވެ.
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ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުތަުކަގއި، 

ރަުފގެ މަާޤމުގެ ިނޝާންތަކާއި ޝަ 

 ނިޝާންަތއް ބޭނުންުކރުން 

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުގައި ޭބނުންުކރާ ރޭންކުތަކުގެ ނިޝާންތަކާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަްއ   .24

ފޯމުގައި ޔުނީ ބޭނުންކުރަންވާީނ، އެ ީމހެއްގެ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭންެކވެ. އަދި

މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކުެގ  ކުރަްނވާނީ އެޝަރަފުގެ ނިޝާން ބޭނުން

ަޝރަފުގެ ނިޝާންތަްއ ތެރެއިން ޔުނީފޯމުގައި ބޭނުްނކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ 

 އެކަންޏެވެ.

ކްކެޕް ނުަވތަ ޔުނިފޯމާއެކު ޕީ

 ހެޑްގިަޔރ އެުޅން 

ޅައިގެން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުން ޭބރުގައި އުޅޭއިރު ކޮންމެ ފުލުހަކު ޔުނިފޯމު އަ (ހ)  .25

 ހެޑްގިޔަރއެއް އެ ޔުނިފޯމަކާ ގުޅޭ ނުވަތަ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ،އުޅެންޖެހޭނީ

 އަޅައިގެންނެވެ.

ވެހިކަލްފަދަ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއްޗަކަށް އެރުމަށްފަހު ނުވަަތ  (ށ)  

ހިޔާކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއްގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ޕީކްކެޕް ނުވަތަ ހެޑްގިޔަރ 

   ނެގުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. ނަަމވެސް ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގަިއ 

 ފައެވެ.އަޅައި ޕީ ކެޕް ނުވަތަ ހެޑްގިޔަރ ހުންނަންވާނީ

މީހަކު މަރުވެގެން އުޅޭ ތަނަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް  (ނ)  

   ނަމަ،  ެޖހިއްޖެ މެދުވެރިވެގެން އުޅޭ ތަނަކަށް ފުލުހުން ޔުނިފޯމުގައި ދާން

ހެޑް ގިަޔރ ނެގުމަށްފަުހ  ޔަރ ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.ހެޑްގި ،އެ ތަނަކަށް ދިޔުމަށްަފހު

ފައެވެ. ހެއްގެ ވާތު ކިހިިލފައްޗަްށ ޖަހައިއެ ފުލު ،އޮންނަންޖެހޭނީ ނަމަ ޕީ ކެޕް

 ފައެވެ.ޖަހައިަފއި ލައިގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުތެރެއަށް ަފތްނަމަ، ފަޓުލޫނު ސަމަރ ކެޕް

 ،ޖެހިއްޖެނަމަ ޔުނިފޯމުގައި އުޅެނިކޮށް ވިއްސާރަވެގެން ވިއްސާރަ ކޯޓެއް ލާން  (ރ)  

ހެޑްގިޔަރ އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަެވސް ވިއްސާރަ  ،ލުމަށްފަހު ކޯޓު

އެ ޔުނިފޯމަކަްށ  ،ހުއްޓައިލުމުން ނުވަތަ ވިްއސާރަ ކޯޓު ބޭލުމުން

 ވާ ހެޑްގިޔަރ އަޅަންޖެހޭނެއެވެ.ފައިކަނޑައަޅައި

 ،ހެޑްގިޔަރ ރިތުއާއި ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ ހެޑްގިޔަރއާއި (ބ)  

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 10 ޖަދުވަލު ހެޑްގިޔަރ ބެޖުގެ ނަމޫނާ، މި ގަވާއިދުގެ

ޔުނިފޯމުަގއި ަސއި ހޮޓާތަކަށާއި 

 ރެސްޓޯެރންޓްތަކަށް ވަނުން 

 

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުގައި ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަުނން ކައިބޮއި ހެދުމަކީ  (ހ)  .26

ހެދުމުގައި އަޚުލާޤު  ހުއްދަކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ރެސްޓޯރަންޓުގައި ކައިބޮއި

   އުނިކަމެއް ނާްނނާނެ ގޮތަށެވެ.ބަހައްޓަންާވނީ ފުލުހުންގެ ޔުނިޯފމުގެ ހައިބައިތަށް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމެއްގައި، ސައި ހޮޓާ ފަދަ  (ށ)  

މަނާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީ  ންތަަނށް ވަދެ ކައިބޮއި ހެދުމަކީތަ

މި     ށް ރަސްމީ މަސައްކަތެއް ކުރުމަ ،ވަދެ މަސައްކަތެއްގައި އެފަދަ ތަނަކަށް 
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 މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ޔުނިފޯމުަގއި ުދންފަތުގެ 

 އިސްތިުޢމާލު ކުރުން 

 

ދުންފަތުެގ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް  ،ކުރަންވާނީ ޔުނިފޯމުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު  .27

ދުންފަތުގެ ިއސްތިޢުމާލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނެއްގައެވެ. މި ގޮތުން 

 ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ތިޢުމާލުތަނެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ

އުީޓގައި ފުލުހުން ެހދުން އޮފް ޑި

 އެޅުން 

        އިސްލާމްދީނާއި،  ،ހެދުން އަޅަންވާނީ ފުލުހުން އޮފް ޑިއުޓީގައި (ހ)  .28

 ބޫލުކުރާ ހެދުމެކެވެ.މުޖުތަމަޢު ގަ ،ދިވެހި ސަޤާފަތާއި، އަދާކާދައާއި

ފިރިހެން ފުލުުހން ގައިގެ ތަންަތނުގައި ގަހަނާ އެޅުމާއި، ކަންފަުތމުދި ލެއްވުމަީކ  (ށ)  

 ޖެހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އި ޓެޓޫ މަނާކަމެކެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގަ

އިހުމާލުން ހަލާުކވެެގންނާިއ، 

ގެއްލޭ ޔުނިޯފމާއި،  

އެކްަސސަރީތަާކމެދު  

 ޢަމަލުކުރެޭވނެ ގޮތް 

 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމެއް ނުަވތަ ޔުނިފޯމެއްެގ  (ހ)  .29

މުވައްޒަފެއްގެ އިުހމާލުން ޭބނުން ނުކުރެވޭވަރަްށ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އައިޓަމެއް، 

ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގުކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

  ދަށުން އެކުލަވައިލާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރު މުވައްޒަފު ދޭންވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުގެ  ،މުވައްޒަފު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާމި ގޮތުން، ބަދަލުެގ ގޮތުގައި 

 މުސާރައިން އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން  ތެއް މެދުވެރިވެގެންމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަ (ށ)  

ފުލުހުންނަށް ޔުިނފޯމު ދޫކުރުމުގެ  ،އުނިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް

 ލަންވާެނއެވެ.ފައިވާ އިދާރީ ަބހާގެ ފަރާތުން އެކުލަވައިޒިންމާ ހަވާލުކޮށް

ޔުނިފޯމާއި، ޔުނިފޯމު އެކްސަސަރީތަކުގެ އަގު ލިސްޓެއް މުވައްޒަފުންނަްށ  (ނ)  

 ފައި ުހންނަންވާނެއެވެ. ފެންނާނޭެހން ޝާއިޢުކޮށް

ތަުކަގއި ޔުނިފޯމު ތަމްރީނު

 ބޭނުންުކރުން 

ފުލުހުން ބައިވެރިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި، އެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ   .30

ޔުނިފޯުމ ފަރާތަކުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބާވަތެއްގެ 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ކަނޑައެޅިގެްނ މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮްށފައިވާ ގޮތުން   .31 މާނަ 

ލަފުޒުތަކަްށ  ދަކު، އަންަނނިވި ޢިާބރާތްތަކާއިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހަިއ ހިނ

 ރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ތި ފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާްތތަކާއިދީ

އިންްސޕެކްޓަރ އޮފް  ،"ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ (ހ)  

 ޕޮލިސްއިން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންަނށެވެ.
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    ،"ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެަފއި އެ ވަނީ (ށ)  

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން ފެށިގެން ސާޖަންޓު ރޭންކާ 

 ވެ.ނޭ ރޭންކުތަކުގެ ުފލުހުންނަށެދެމެދުގައި ހިމެ

 ،"ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެަފއި އެ ވަނީ (ނ)  

 ޓަބަލް ރޭންކުގެ ފުލުހުްނަނށެވެ.ކޮންސް

ޢުކުރާ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާނީ، ިދވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއި  .32 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

_____________________ 
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 ޖަދުވަލުތަކުގެ ފިހުރިސްތު 

 # ޖަދުވަލުގެ ނަން  ޖަދުވަލުގެ ވަނަ

1ޖަދުވަލު   .1 ވާރކިންގ ޔުނިފޯމު 

2ޖަދުވަލު   .2 އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމު 

3ޖަދުވަލު  3 ،2، 1ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު    3.  

4ޖަދުވަލު  4 ،3، 2، 1އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ކޮމިޝަންޑް    4.  

5ޖަދުވަލު  3 ،2، 1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް    5.  

6ޖަދުވަލު  .6 ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް    

7ޖަދުވަލު  .7 އެހެނިހެން ޔުނިފޯމުތައް    

8ޖަދުވަލު  ބުޅިއާއި މަތިމަސް ބެހެއްޓުން ނފިރިހެން ފުލުހުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންަނންވީ ގޮތާއި، ތު    8.  

9ޖަދުވަލު  .9 އަންހެން ފުލުހުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު    

10ޖަދުވަލު  .10 ެހްޑިގައރ ިރުތ                                                  ، ހެޑްގިއަރ ބެޖް ،ހެޑްގިއަރ ، ހެޑްގިއަރ ރިތު   

_________________________
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  1ޖަދުވަލު 

 ރކިންގ ޔުނިފޯމު ވާ 

 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު ގިންތި  އައިޓަމް ނަންބަރު 

) ކުލައިގެ 191970 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު ،ވާރކިންގ ޑްރެސްއާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން  ހެޑްގިއަރ   .1

ގައި  10ޖަދުވަލު  ،ގޮތް ޕީކެޕްއެވެ. އެކި ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ހެޑްގިއަރ ހުންނަންވީ

 އެ ވަނީއެވެ.

  

) 191970 މިޑްނައިޓް ުބލޫ (ކޯޑު ނަްނބަރު: ،ބޭުނންކުރާނީކިންގ ޑްރެސްއާއެކު ފުލުހުން ވާރ

 ޕެކެވެ.ގެ ސަމަރކެޕް ނުވަތަ ބޭސްބޯލް ކެކުލައި

 

 

 

 

އަންހެން  ބުރުގާ  .2

 ފުލުހުން 

) ކުލައިެގ 191970 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު ،ވާރކިންގ ޑްރެސްއާއެކު އަޅަންވާނީ

 ގެ ބުރުގާއެއް ނުވަތަ ޔުނިފޯމު  އެތެރެއަށް ަޖހާގޮތަްށ ކުޑަ ގެޔުނިފޯމު ،އެކެވެ. މި ޔުނިފޯމާއެކުބުރުގާ

އެތެރެއަށް ނުޖަހާގޮތަށް ބޮޑު ބުރުގާއެއް އެޅިދާނެއެވެ. ބޮޑު  ބުރުގާއާއި ކުޑަ ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް 

ބޮުލގެ  ،ސްޕޮންޖް ނުވަަތ ސްޓިފް ލައްވައިފައެވެ. ބުރުގާ އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ ،ހުންނަންވާނީ

ަކންފަތާއި، ކަރު ނުފެންަނ ގޮތަށެެވ. ، ސްތަށްޓެއް ނުފެްނަނ ގޮތަށެވެ. އަދި ަކންހުޅިއާއިއެއްވެސް އި

އެތެރެއަށް ބުރުގާ  ގެނުވާ ގޮތަށެވެ. ޔުނިފޯމުނު ނިވާމޫ ،ބުރުގާ އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ 

 ޕޮލިސް  (އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރު 1.5ފުޅާ  ،ނުޖަހާނަމަ، ބުރުގާގެ ކައިރީގައި

    (އެކެއް) ފަތިޖަހަިއ، 1ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ބުރުގާގެ ކޮނޑުމަތިން މައިސްޓްރައިޕް ދަ

ވާ ގޮތަށެވެ.  އި ުހންނަްނވާނީ ކަނދުރާމައްޗަށް(ތިނެއް) ރުލުގެ ރޫބައެއް ުހންނަންވާނެއެވެ. ރޫބަ 3

ފައެވެ. ބުރުގާ އަޅާއިރު ބުރުގާގެ ފަހަތް ހުންނަންވާނީ ދޫކޮށްލައި ،ބުރުގާ އަޅައިފައި ހުންނައިރު
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ގަލަހުގެ ގޮށް އަޅުވަންވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް  ،ދެކޮނޑުމައްޗަށް އޮންނަ ބައިގައި ލޯވަޅެއް އަޅައި

 މުގެބުރުގާގެ މަތިން ދަިތޖަހައި ހަރުކޮށްފައެވެ. ޔުނިފޯ ،ނޭމް ޓެގް ުހްނނަންވާނީ ،ބުރުގާ އަޅާއިރު

އެތެރެއަށް  މުގެޔުނިފޯ ،ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ނުދަމާހުންނަ ،އެތެރެއަށް ބުރުގާ ޖަހާނަމަ އަޅާނީ

 ކެވެ. އެޖެހޭވަރުގެ ކުޑަ ބުރުގާ

 

) ކުލައިގެ އަތްކުރު ގަމީހެކެވެ. މި ގަމީުހގެ CEEB87 :މިއީ ސްކައި ބްލޫ (ކޯޑް ނަްނބަރު ހުރިހާ ފުލުހުން  ގަމީސް  .3

މި ދެ ޖީބުގައި ހުންނަންވާނީ  ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ފަރާތުގައި ދެ ޖީބު ލައި ކުރިމަތީގެ ދެ

ދެފަރާތުެގ ކަން ހުންނަންވާީނ ޖަހައިފައެވެ. އަިދ ފައިވާ މަތީގެ އިއަޅަ އިޖީބުގަމަތިއަޅައިފައެވެ. 

   ޖީބުގެ މެދުގައި އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް އަޅުވައިފައި ހުންނަންވާނެެއވެ. 

(ފަހެއް) ގޮށް  5ގަމީހުގެ މެދުގައި ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ގަލަސްގައި ވެސް މި ގޮށް ހަރުކޮށް

އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް  ،ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށް ގޮށްަފތި ހުްނަނންވާނެއެވެ. މި ގޮށްަފތީގައި

ބާުރވެގެން ގަޔަށް އައިބުނުާވ، އަދި  ،ޅުވައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ގަމީސް ހުންނަންވާނީއަ

އުޅަނޮބށިްނ  ،ހުންނަންވާނީ ގަމީހުގެ އަތްއަތްކުރު ޔަށް އައިބު ނުވާވަރަށެވެ. ދޫވެގެންވެސް ގަ

    ،ދިގުމިން ުހންނަންާވނީ އަތުގެ ގަމީހުެގ އަތްދިގު ވެ.  (ތިނެއް) އިންޗި މައްޗަށެ 3ގެން ފެށި

 (އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) އިންޗި ދިގުކޮށެވެ. އަންހެން  1.5އެ މީހެއްގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅަށްވުރެ 

ފުލުހުންގެ ގަމީހުގެ ދެފަރާތު ައރިމަތިން ތިރިން ދެއިންޗި ފަޅައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ފިރިެހން 

އެ މީހެއްގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅާ  ،ދިގުމިން ހުންަނންވާނީއަތުގެ ގަމީހުގެ އަތްދިގު ފުލުހުންގެ 

ޖަހައިފައެވެ. ބުރުާގ ފަޓުލޫނުގެ ދަށަށް ،ހަމައަށެވެ. އަދި ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ގަމީސް ހުންނަންވާނީ

އަތުގެ  ،ގަމީހުގެ އަތުކުރި ހުންނަންވާނީ ގައި ހިމެނޭއަޅާ އަންހެން ފުލުހުންގެ ވާރކިންގ ޑްރެސް

 ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. 
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ކޮމިޝަންޑް   ގޮށް  .4

 އޮފިސަރުން

ޝީލްޑާއި ތަރި  ޖުގައިގޮށުގެ މެދުގައި ޕޮލިސް ބެ ،ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާނީ

) ކުލައިގެ ގޮށެވެ. ގޮށް  COCOCO :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ،އެމްބޯސް

 ހުންނަންވާނީ ޮފޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

  

ސަބް  ގޮށް  .5

އިންސްޕެކެޓަރ 

އޮފް ޕޮލިސްއިން 

ފެށިގެން ދަށުގެ 

ރޭންކްތަކުގެ 

 ފުލުހުން 

 ،ދަށުެގ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުްނ ބޭުނންކުރާނީސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްއިން ފެށިގެން 
ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު  ކޮށްފައިވާ،އެމްބޯސް ޑްޝީލް ޖުގައިގޮށުގެ މެދުގައިވާ ޕޮލިސް ބެ

COCOCO.ެކުލައިގެ ގޮށެވެ. ގޮށް  ހުންނަންވާނީ ޮފޓޯގައިވާ ޮގތަށެވ ( 

 

ޝޯލްޑަރ   .6

 ބެޖް 

އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެޖް ގަމީހުގެ ދެއަތުގެ  ހުރިހާ ފުލުހުން 

) FFFFFFދިވެހ ފުލުުހންެގ ޚިދުމަތުގެ ބެޖުގެ ވަށައިގެން ަވއިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު: ،ހުންނަންވާނީ

) ކުލައިގެ FFFFFFވައިްޓ (ކޯްޑ ނަންބަރު: ގެންކުލައިގެ ބޯޑަރެއް ލައިފައި، ެއ ބޯޑަރުގެ ވަށައި

 ހުންނަންވާނީ ޮފޓޯަގއިވާ ގޮތަށެވެ. ރި ހަދައިފައެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެޖް ކައި ރޮދިން
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މަޤާމުގެ   .7

ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު 

ކޮންސްޓަބަލުން 

މަތީެގ  ފެށިގެން

ރޭންކުތަކުގެ 

 ފުލުހުން 

) ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއްގެ ސިލްވަރ 191970މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑު ނަްނބަރު  ،މަޤާމުގެ ނިޝާނަކީ

) ކުލައިގެ ކަސަބުން ހަދައި، ގަލަަހށް މަހައިލެވިފައިވާ ފޮތިކޮޅެކެވެ. COCOCO(ކޯޑް ނަންބަރު 

ފައިވާ މަޤާމުެގ ދީއެ ފުލުހަކަށް  ،މިގޮތުން ފުލުުހންނަށް ދޫކުރާ ިމ ނިޝާން ބޭނުންކުރަންޖެޭހނީ

 ހާއި ތުން ފުލުހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަދާ ކޯނިޝާނެކެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ފަރާ

ބަލަހައްޓާ ޑިޕާޓްމަންުޓން  މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން، ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި ނާރާއިސެމި

ކަނޑައަޅާ  މުއްދަތެއްގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ މަޤާމެއްގެ ނިޝާން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 
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ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު

ޕޮލިސް 

ރެކްރޫޓުންގެ 

 ރޭންކު

) COCOCOސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު  ،މަޤާމުގެ ނިޝާނަކީ ރޯޔަލް ބްލޫ ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއްގައި

ކުލައިގެ ކަސަބުން ހަދައި، ގަލަަހށް މަހައިލެވިފައިވާ ފޮތިކޮޅެކެވެ. ފުލުހުންަނށް ދޫކުރާ މި ނިޝާްނ 

 އެ ފުލުހަކަްށ ދީފައިވާ މަޤާމުގެ ނިޝާނެކެވެ.  ،ބޭނުންކުރަންޖެޭހނީ

 

  

ހަރުކޮށްފައި ޓަކައި ގަމީހުގެ ކަނާތު ޖީބުގެ ަމތީގައި ނޭމް ޓެުގ ހަރުކުރުމަށް  ގެވާރކިންގ ޑްރެސް ހުރިހާ ފުލުހުން  ނޭމް ޓެގު  .9

އާއި،  A-waheed) ތާނަ އަކުރުން (ފޮންޓު؛ ،ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން

ޮފންޓު ސައިޒު؛ ، Arial(ބާރަ) އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓު؛  12ފޮންޓު ސައިޒް 

 ،ހުންނަންާވނެއެވެ. ނޭމް ޓެގު ހުންނަންާވނީފައި ކޮށް(ބާރަ) ލިޔެފައިވާ ނޭމް ޓެގެއް ހަރު 12
ކުލައިގެ ) FFFFFFވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު؛ ،) ކުލައިގެ ޓެގުގައ00000ިބުލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު؛ 

(ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރު އަދި ދިގުމިނުގައި  2 ،އަކުރުންނެވެ. ނޭމް ޓެގުގެ ފުޅާމިނުގައި ހުންނަންވާނީ

 (ހަތެއް) ސެންޓިމީޓަރެވެ. 7
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ޕޮލިސް   .10

 ޓެގު 

(ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގައި  5ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތިން ފެށިގެްނ  ގެ ވާރކިންގ ޑްރެސް ހުރިހާ ފުލުހުން 

ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި ޕޮލިސް ޓެގު މިޑްނައިޓް ބްލޫ ޓަކައި ޕޮލިސް ޓެގު ހަރުކުރުމަށް 

(ނުވައެއް)  9(ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު  2) ކުލައިގެ ފުޅާ 191970(ކޯޑް ނަންބަރު 

) ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން C0C0C0ގެ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު ސެންޓިމީޓަރު

) ޕޮލިސް 85ފޮންޓް ސައިޒް:   ، Dinengschriftއިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް:

"POLICEީކަންވަށްކޮްށ،  ،" މިހެން ޖަހައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  މި ފޮތިޮކޅު ހުންނަންވާނ 

)  ުކލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން ބޯޑަރެއް C0C0C0ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު މި ޓެގުގެ ވަށައިގެްނ 

 ލައިފައެވެ.

 

 

 

 

 

 ވާރކިންގ ޑްރެސްއާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ޓެގުގެ މަތީ  ހުރިހާ ފުލުހުން  ކުލަ   .11

(ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގައި އެ ފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ ކުލަ ހަރުކޮށްފައި  5ކައިރިން ފެށިގެން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 

 

12.  
 

   ) ކުލައިގެ 191970މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  ،ވާރކިންގ ޑްރެސްއާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން  ކަމަރު

ގައި ލު(ތިނެއް ޕޮއިްނޓު ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ ކެންވަސް ަކމަރެކެވެ. މި ކަމަރުގެ ބަކަ 3.5

ތެރެއިން ނުކުމެފައި ހުންނަބައި  ލުގެމި ކަމަރުގެ ބަކަ  ޕޮލިސް ބެޖް ހުންނަްނވާނެއެވެ.ކުލަކޮށް

 ހުންނަންވާނީ ނުފެންނަ ޮގތަށެވެ.
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) ކުލައިގެ 191970: މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު ،ޑްރެސްއާއެކު ބޭނުންކުރާނީވާރކިންގ  ހުރިހާ ފުލުހުން   1 ފަޓުލޫނު  .13

ޒިބުގެ އެންމެ މަތީ ކަިއރިން ފެށިގެން ދެފައިގައި ވެސް  ،ފަޓުލޫނެކެވެ. މި ފަުޓލޫނު ހުްނަނންވާނީ

ފަޓުޫލުނގެ ފައެވެ. ގައިކުރިމަތިންނާއި ފަހަތުން މެދުގަިއ މަތިން ތިރިއަށް ތޫނުކޮށް ުހްނނަގޮތަށް ރޫނަ

ދެއަރިމަތީގައި އެތެރެއަށް ވާގޮތަށް ކަތިކޮށް ދެ ޖީބު ހުންަންނވާނެއެވެ. އަދި މި ފަޓުލޫނުގައި 

ފައެވެ. ފިރިހެްނ ފުލުހުންގެ ފަުޓލޫނުގެ ފަަހުތން އި(ފަެހއް) ލޫޕް ލަ 5ޖެޭހނީ ކުދި ހުންނަން

ވާވަރަށް ދޫކޮށް އަދި ކަނާތްފަރާތުގައި އެތެރެއަށްވާޮގތަށް ޖީބެއް ހުންނަންާވނެއެވެ. އައިބު

 ބާރުކޮށްވެސް ފަޓުލޫނު ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

 

 

 

) ކުލައިެގ 191970 މިޑްނައިޓް ބްޫލ (ކޯޑް ނަންބަރު: ނީވާރކިންގ ޑްރެސްގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފުލުހުން   2 ފަޓުލޫނު  .14

  ފަޓުލޫނެކެވެ. ފަޓުލޫނުގެ ދެއަިރމަތީގައި އެތެރެއަށް ވާގޮތަށް ތެދަށް ދެ ޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ. 

(ވިހި) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު، ކާގޯ ދެ ޖީބު  20، (ސަތާރަ) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ 17 ،އަރިމަތީގައި ދެ

   ތި ވެލްކްރޯއިން ތަތްކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ޖީބުގެ މަ ،ހުންނަންވާނެއެވެ.  މި ޖީބުތަްއ ހުންނަންވާނީ

(ފަހެއް) ލޫޕް ލައިފައެވެ. ފިރިހެން ފުލުުހން  5ކުޑަ  ،މި ފަޓުލޫނުގައި ހުްނނަންޖެޭހނީ

ޕެޓްރޯލްމަނުންގެ ބެްލޓް އަޅަްނވާނީ ކެންވަސް ކަމަރު އެޅުމަށްފަހުގައެވެ. އަންހެން ފުލުހުން 

މަތިންނެވެ. ނަމަވެސް  ހުގެމީސް ބެގީނުކޮްށ، ގަމީގަ މުގެޕެޓްރޯލްމަނުންގެ ބެްލޓް އަޅާނީ، ޔުނިފޯ

ވެސް  ބެލްޓް އެޅިދާނެއެވެ.  ޔުނިފޯމުގައި ބެގީކޮށްގެން ހާލަތަކާ ގުޅިގެން އަންހެން ފުލުހުންނަށް މި

 ގަޔަށް ހިފައިފައި ހުންނަ ވަރަށް ފަޓުލޫނު ބާރުޮކށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
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ޕެޓްރޯލްމަން   .15

 ބެލްޓް 

) 000000 ބްލެްކ (ކޯޑް ނަންބަރު: ،ވާރކިންގ ޑްރެސްއާއެކު ޕެޓްރޯލްމަނުން ބޭުނންކުރާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން 

ސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) ކުލައިގެ ޕެޓްރޯލްމަން ބެލްޓެކެވެ. ބެލްޓުގެ ހުރިހާ ޕޯޗްތަކުގައި އިނގިރޭ

" މިހެން POLICE"(ހަތެއް) އިން "ޕޮލިސް"  7ޮފންޓް ސައިޒް: ، Dinengschrift :(ފޮންޓް

 ޖަހައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ބެްލޓުގައި ޕޯޗް އަޅުވައިފައި ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ތަރުތީުބންނެވެ. 

 

އަންހެން  ބޫޓު   .16

 ފުލުހުން 

އޮފީސް  ،) ކުލައިގެ، އޮފ000000ު ބްލެކް (ކޯޑު ަނންބަރު: ،އަންހެން ފުލުުހން ޭބނުންކުރަންާވނީ

 ޮފޓޯގައިވާ ޑިޒައިނުގެ ބޫޓަކަށެވެ.  ،ބޫޓެކެވެ. މި ބޫޓު ވާންެޖހޭނީ

 

 

 

) ކުލައިގެ 000000 ޓޯކެޕް އަޅައިފައިވާ އޮފު ބްލެްކ (ކޯުޑ ނަންބަރު: ސްއާއެކު،ވާރކިންގ ޑްރެ ހުރިހާ ފުލުހުން  ބޫޓު   .17

     ) ކުލައިގެ ޚާއްޞަ ބޫޓެއް ޭބނުންކުރެވިދާނެެއވެ. 000000 ބުލެކް (ކޯޑް ަނންބަުރ: ،ބޫޓާއި

އަންހެން ފުުލހުންާނއި ފިރިހެން ފުލުހުންަނށް ބޭުންނކުރެވިދާނެއެވެ. މި ބޫޓުގެ ނާޑުވާ  ،މި ދެ ބޫޓު

ފަދަ ޑިޒައިނެއްގެ  މި ދެ ބޫޓަކީވެސް ފޮޓޯއިން ފެންނަ ހުންނަންވާނީ މަިއަނސްކޮށެވެ. ފުރައިފައި

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ ކަނޑައަޅާ ބޫޓަކަށް ވާންވާނެއެެވ.އަދި ދިވެހި 
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) ކުލައިެގ 000000 ބްލެކް (ކޯޑް ަނންބަރު: ،ވާރކިންގ ޑްރެސްއާއެކު އަރަންވާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން   އިސްޓާކީނު  .18

އިސްޓާކީނުގައި އިސްތާކީނު ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންާވ ދިގުމިނެއްގައެވެ. އިސްޓާކީނަކަށެވެ. 

 އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

ޕޮލިސް  .19

 ވެސްޓް

     ރިފްލެކްޓަރ ހަރުޮކށްފައިވާ އިލެކްޓްރިކް ލައިމް ،ވާރކިންގ ޑްރެސްއާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން 

ގަލަސްކޮޅު ނުފޮރުވޭ  ،) ކުލައިގެ ވެސްޓެކެވެ. މި ވެސްޓް ލާންވާނCCFF00ީ (ކޯޑް ނަންބަރު:

 Times Newގެ ފަހަތުގައި އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް: ޓުގޮތަށެވެ. ވެސް

Roman ، :ްޕޮލިސް "184 ފޮންޓް ސައިޒ (POLICE .ެމިހެން ޖަހައިފައި ހުންނަންެޖހޭނެއެވ " 
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ޓޫރިސްޓް  .20

ޕޮލިސް 

 ވެސްޓް

ޓޫރިސްޓް 

ޕޮލިސް 

ޔުނިޓުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ 

 ފުލުހުން 

 ،ޓޫރިސްޓް ޕޮލިސް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާނީ  ،އާއެކުޑްރެސް ވާރކިންގ
) ވެސްޓެކެވެ. ވެސްޓް CCFF00 ރިފްލެކްޓަރ ހަރުކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރިކް ލައިމް (ކޯޑް ނަންބަރު:

އަކުރުން (އަޕަކޭސް)  ވެސްޓުގެ ފަހަތުގައި އިނގިރޭސި ގަލަސްކޮޅު ނުފޮރުވޭ ގޮތަށެވެ. ،ލާންވާނީ

" މިހެން POLICE) "ޕޮލިސް" "184 ފޮންޓް ސައިޒް:، Times New Roman(ފޮންޓް: 

 ޖަހައިފައި ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ.
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  2ޖަދުވަލު  

 އޮޕަރޭޝަން ޔުނިފޯމު 

 

 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު ގިންތި  އައިޓަމް ނަންބަރު 

   ކެޕެކެވެ.  އެ ޔުނިފޯމެއް ފަހައިފައިވާ ފޮތީގެ ފީލްޑް ،އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން  ހެޑްގިއަރ   .1

    އެންމެ ބާވަތެއްގެ ހެޑްގިއަރއެކެވެ. އެއީ ބޭސްބޯލް ކެޕެވެ.  ،މި ޔުނީފޯމުގައި ބޭނުންކުރާނީ

ބޭސްބޯލް ކެޕްގެ ހެޑްގިޔަރ  ،ނަމަ ޔުނީފޯމު ފޮތީގައެވެ. އޮފިސަރެއް ،ކެޕް ފަހައިފައި ހުންނަންވާނީ

ފައެވެ. ކެޕްގައި ބެޖް ޅައިއްގެ ރޭންކާ ގުޅޭގޮތަށް ރިތު އައެ ުފލުހެ ،ރިތުގައި ހުންނަންވާނީ

 ވެލްކްރޯއިން ތަތްުކރެވޭ ގޮތަށެވެ.   ،ހުންނަންވާނީ

 
 

އަންހެން  ބުރުގާ   .2

 ފުލުހުން 

) ކުލައިގެ 191970 :މިޑްނައިޓް ބުލޫ (ކޯޑްނަންބަރު ،އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމުގައި އަޅަންވާނީ

ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަްށ ކަރު އަނބުރައިލުމަށް އުނދަޫގ ނުވާނޭެހން  ،ބުރުގާއެކެވެ. ބުރުގާ ހުންަނންާވނީ

ގޮތަށް  ބާރުކޮށް ޔުނިފޯމުގެ ތެރެއަށް ުބރުގާ ޖަހައިފައެވެ. ބުރުގާ އަޅައިފައި ހުންނައިރު ފޮޓޯގައިވާ

 މޫނު ފެންނަން ުހންނަންާވނެއެވެ. 
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އަތްދިގު ކޮންެބޓް ގަީމހެކެވެ. މި ގަމީހުގެ ކުރިމަތީގައި ދެ  ،ބޭުނންކުރާނީއޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމުގައި  ހުރިހާ ފުލުހުން  ގަމީސް   .3

ހުޅުވޭގޮަތށް ވެލްކުރޯއާއެކުގައި މަތިއަޅައިފައެވެ.  ،ޖީބު ލައިފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ. ޖީބު ހުންަނންވާނީ

އިން ދެފަޅި  ވެލްކުރޯޒިބު ފޮރުވޭނޭހެން ،ޒިބު ހަރުކޮށް ،ގަމީހުގައި ގޮށުގެ ބަދަލުގައި ހުންނަންވާނީ

ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އަދި  ،ފައެވެ. ގަމީހުގެ ގިރުވާން ހުންނަންވާނީށްތަތްކޮ

ވެލްކްރޯއިން ތަތްކުރެވޭގޮަތށް ހުންަނންވާނެއެވެ. ގަމީހުގެ  ،އަތުރުކުރީގައި ބަކަލް ހަރުކޮށް 

މި    ،(ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގައި 5ކަނާތްފަރާތު ޖީބުގެ ވާތްފަރާތު މަތީ ކަނުން ފެށިގެން 

ފޮޓޯގައިވާހެްނ ވެްލކްރޯ  ،ވަނަ ަނންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޭްމ ޓެގް 8ޖަދުވަލުގެ 

ތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތުގެ ޖީބުގެ ބޭނުންކޮށްެގން ތަތްކުރެވޭގޮ

ވަނަ  9މި ޖަދުވަލުގެ  ،(ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގައި 5ކަނަތްފަރާތު މަތީ ަކނުން ެފިށގެން 

 ފޮޓޯގައިވާހެން ވެލްްކރޯ ބޭނުންކޮށްގެން ަތތްކުރެވޭގޮތަށް  ،ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޕޮލިސް ޓެގް

 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

 

 

ގަމީހުގެ   .4

 ފަހަތް 

ނިސްބަތްވާ 

އިދާރީ ބަހާއަށް 

 ޚާއްޞަ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެކިއެކ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ބޭނުްނކުރާ  

އަކުރެއް ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަން ޔުނިފޯމުގެ ފަހަތުގައި އެ އިދާރީ ބަހާއެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަމެއް ނުވަތަ 

  އެ ނަމަކީ ފާސްކޮށްފައިވާ އަދި  ،ނަމެއް ބޭނުންކުރާނަމަޖެހިދާނެއެވެ. މިގޮަތްށ އެފަދަ  ކުރުނަމެއް

ދީފައިވާ ނަމަކަށް  އެ ނަމެއް މި ޔުނިފޯމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮލިސް ހުއްދަ

އިނގިރޭސި އަކުރުން  ،ންނަންވާނީވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެ ނަމެއް ޔުނިފޯމުގައި ޖަހައިފައި ހު

 ،) ގައި ފޮޓޯއިން ފެންނަން ހުރިގޮތަށް Times New Roman (Bold)(އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް: 
ގޮތެއްގެ  ނަން ހުންނަޮގތަށް، އައިބު ނުވާނޭޔުނިފޯމު އަޅައިގެން ހުންނައިރު ރީއްޗަށް ފެން

 މުކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.މަތީންނެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ަނމެއް ޖެހުމަކީ މި ގަވާއިދު ލާޒި

 

  

) ކުލައިގެ ޓީޝާޓެެކވެ. 000000 :ބްލެކް (ކޯޑްނަންބަރު ،އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމުގައި ޭބުނންކުރާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން  ޓީޝާޓް   .5

ފޮންްޓ ސައިޒް:  Impactިއނިގރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް:  ޓީޝާޓުގެ ފަހަތުގައި މި
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މިހެްނ ޖަހައިފައި ުހންނަްނ ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޓީޝާޓުގަިއ  ”POLICE“) "ޕޮލިސް" 184

 އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.   

 

ޝޯލްޑަރ   .6

 ބެޖް

 ޖުގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހަރުކޮށްފައި ުހންނަންވާނެއެވެ. ޯޝލްޑަރ ބެ ހުރިހާ ފުލުހުން 

) FFFFFFދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެޖުގެ ވަށައިގެން ވަިއޓް (ކޯޑް ނަްނބަރު:  ،ހުންނަންވާނީ

) ކުލައިގެ FFFFFF ކުލައިގެ ބޯޑަރެއް ލައިފައި، އެ ބޯޑަރުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:

އި ވަނަ ނަންބަރުގަ 3 ގެމި ޖަދުވަލު ،ހުންނަންވާނީ ޖުރޮދިން ކައިރި ހަދައިފައެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ

 ހުރި ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.   

 

 

މަޤާމުގެ   .7

ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު 

      ފޮތިކޮޅެއްގައި ކަޅުކުލައިގެ ކުލައިގެއެ ޔުނިފޯމެއް ފަހައިފައިވާ  ،މަޤާމުގެ ނިޝާން ުހންނަންާވނީ ހުރިހާ ފުލުހުން 

ގޮތުން  ގޮތަށެވެ. މިހާގަމީހުެގ މޭަމތީގައި ޖަ ،) ަކސަބުން ހަދައ00000ި (ކޯޑު ނަންބަރު:

އެ ފުލުަހކަށް ދީފައިވާ މަޤާމުގެ ނިޝާނާއި،  ،ނިޝާްނ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ ފުލުހުންަނށް ދޫކުރާ މި

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން  އެ ފުލުހެއްގެ ސަރވިސް ނަންބަރު ޖަހައިގެންނެވެ. ދިވެހި 

މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ސެމިނާރު ފަދަ ކަންކަމުގައި، ޕާއި ާވރކްޝޮ ހާއިރާއްޖެއިން ބޭރުން ހަދާ ކޯ

ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާއިްނ ކަނޑައަޅާ މަޤާމެއްގެ ނިޝާނެއް ރާއްޖެއިން ބޭުރގައި 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 
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މަޤާމުގެ   .8

ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު

ޕޮލިސް 

ރެކްރޫޓުންގެ 

 ރޭންކު

ޕީ،ސީ) ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއްގެ  286ޕެންޓޯން  :ރޯޔަލް ބްޫލ (ކޯޑު ނަންބަރު ،މަޤާމުގެ ނިޝާނަކީ

މަހައިލެވިފައިާވ ) ކުލައިގެ ކަސަބުން ހަދައި، ގަލަަހށް COCOCO :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

އެ ފުލުހަކަށް ދީފައިވާ މަޤާުމގެ  ،ފުލުހުންަނށް ދޫކުރާ މި ނިޝާން ޭބނުންކުރަންޖެހޭނީ ފޮތިކޮޅެކެވެ. 

 ނިޝާނެކެވެ. 

 

  ޔުނިފޯމުގެ ކަނާތްފަރާތު ޖީބުގެ ވާތްފަާރތު މަތީ ކަނުން ފެށިެގން މައްޗަށް ،ނޭމް ޓެގް ހަރުކުރާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން  ނޭމް ޓެގް   .9

) 92929 (ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގަިއ ޔުނިފޯމުގެ ފޮތީގައި މިޑްނައިޓް ބުލޫ (ކޯޑު ނަންބަރު: 5

ދިގު ފޮތިކޮޅެއްގައި  ންޓިމީޓަރު(ދިހައެއް) ސެ 10(ތިނެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ،  3ކުލައިގެ 

) ކުލައިގެ ފަށުވި ބަަރނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) 99999 ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު:

) އިން އެ ފުލުހެއްގެ ުފރިހަމަ ނަން ޖަހައިގެްނނެވެ. އަިދ 60 ފޮްނޓް ސައިޒް: Impact (ފޮންޓް:

 މި ޓެގް ހުންނަންވާނީ ކައިރި ަޖހައިފައެވެ.

 

 

(ފަެހއް)  5ޔުނިފޯމުގެ ވާތްފަރާތުން ޖީބުގެ ަމތީ ކަނުން ފެށިގެން  ،ޕޮލިސް ޓެގް ހަރުކުރާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން  ޕޮލިސް ޓެގް  .10

     ) ކުލައިގ92929ެ :ޔުނިފޯމުގެ ފޮތީގެ މިޑްނައިޓް ބުލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު ،މިލިމީޓަރު މަތީގައި

  ސިލްވަރ ،(ނުވައެއް) ސެންޓިީމޓަުރ ދިގު ފޮތިކޮޅެއްގައި 9 ،(ތިނެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ  3

   ) ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) 99999 :(ކޯޑް ނަންބަރު

     މިހެން ޖަހައިގެންނެވެ. އަދި ”POLICE“) އިން 85 ފޮންޓް ަސއިޒް: Impact(ފޮންޓް: 

 މި ޓެގް ހުންނަންވާނީ ކައިރިޖަަހއިފައެވެ.
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އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ފަޓުލޫނެކެވެ. ފަުޓލޫުނގެ އަރިމަތީ ޖީބު ހުންނަންވާީނ  ހުރިހާ ފުލުހުން  ނު ފަޓުލޫ  .11

   ،(ވިހި) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު  20 ،(ސަތާރަ) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ 17ތެދަށެވެ. ދެއަރިމަތީގައި 

(ސޯޅަ) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ދެ ޖީބު  16 ،(ާބރަ) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ 12ދެ ޖީބު، ފަހަތުގައި ކާގޯ 

ފަހަތުން ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް  ،ފައި ހުންނަންވާނީއަޅައިހުންނަންވާނެއެވެ. ދެ އަރިމަތީ ޖީބުގެ މަތި 

      ،ީމޓަރު ފުޅާ) ސެންޓިއެއް(ދިހަ 10ކަތިކޮށެވެ. ފަުޓލޫނުގެ ކަާނތްަފރާތު ޖީބުގެ ަމތީގައި (

ން ނީޕެޑް އިނެއެވެ. ފަުޓލޫނުގެ ކަކުލާ ދިމާހުންނަންވާ  ޖީބެއް (ބާރަ) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު  12

(އަށާރަ)  18ހެން ދެޖީބު ހުްނނަންވާެނއެވެ. އަދި ނީޕެޑް ޖީބުގެ އަރިމަތީން ފަހަށްވާގޮަތށް ލެއްވޭނޭ

       (ދިހައެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ ޖީބެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި  10 ،ސެންޓިމީޓަރު ދިގު

ފައެވެ. ގަޔަށް ހިފައިފައި ހުންނަވަރަށް އި(ހަތެއް) ލޫޕް ލަ 7ކުދި  ،މި ފަޓުލޫނުގައި ހުންނަންޖެޭހނީ

ހެން އެއްސޭނޭ ،ުނވާނެއެވެ. މި ފަޓުލޫނުގެ ފައިކުރި ހުންނަންވާނީ ފަޓުލޫނު ބާރުކޮށް ހުރެގެން

 ޑުވާއެއް ލައިފައެވެ. އަދި އުނަގަނޑުގައި ވެސް މި ގޮތަށް ނާޑުވާއެއް ފަޓުލޫނުގެ އެތެރެއާވީނާ

 ފައި ހުންނަްނވާނެއެވެ.ކޮށްފަރާތުގައި ހަރު

 

ޕެޓްރޯލްމަން   .12

 ބެލްޓް 

) 000000ބްެލކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމުގައި ޕެޓްރޯލްމަނުން ބޭނުންކުރާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން 

ކުލައިގެ ޕެޓްރޯލްމަން ބެްލޓެކެވެ. ބެލްޓުގެ ހުރިހާ ޕޯޗްތަކުގައި އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) 

މިހެން ޖަހައިފައި  ”POLICE“"ޕޮލިސް"  )7 ފޮްނޓް ސައިޒް:، Impact (ފޮންޓް:

 ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ.
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) ކުލައިގެ ޚާއްޞަ 000000ބްލެކް (ކޯޑް ަނންަބރު:  ،ޔުނިފޯމުގައި ބޭުނންކުރާނީއޮޕަރޭޝަނަލް  ހުރިހާ ފުލުހުން  ބޫޓު   .13

 ބޫޓެކެވެ.

 

) ކުލައިގެ 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމާއެކު އަރަންވާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން  އިސްޓާކީނު   .14

 އިސްޓާކީނަކަށެވެ. އިސްޓާކީނުގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

 

 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 

 

1 
 

  3ޖަދުވަލު  

 1 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިޔޯމު 

 (ފިރިހެން)ކުރެހުން  ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު ގިންތި  އައިޓަމް ނަންބަރު 

) ކުލައިގެ ފީްލޑް 000000 ބްލެކް (ކޯޑު ނަްނބަރު: ،އާއެކު ޭބނުންކުރެވޭނީ 1 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ހެޑްގިއަރ   .1

 ކެޕެކެވެ. 

 

އަންހެން  ބުރުގާ   .2

 ފުލުހުން 

) ކުލައިގެ 000000 ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: ،އާއެކު އަޅަންވާނީ 1 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯުމގައި ބުރުގާ އަޅާގޮތަށް ބުުރގާ  ،ބުރުގާއެކެވެ. ބުރުގާ ހުންަންނވާނީ

 އަޅައިފައެވެ. 

 

) ކުލައިގެ އަތްދިގު 000000 ބްލެކް (ކޯޑް ނަްނަބރު: ،އާއެކު ޭބނުންކުރާނީ 1 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ގަމީސް   .3

(ާބރަ)  12ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މަތީގައި ލައިގަމީހެކެވެ. މި ގަމީހުގެ ކުރިމަތީގައި ހަތަރު ޖީބު 

(ފަނަރަ)  15(ތޭރަ) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ދެ ޖީބު، އަދި ތިރީގައި  13 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

ީޖބުގެ  މި ހަތަރުބު ުހންނަންވާނެއެވެ. ގު ދެ ޖީ(ސަތާރަ) ސެންޓިމީޓަރު ދި 17 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

ޖީބުގެ ކެނޑުން ުނފެންނަގޮތަްށ މަތިއަޅައިފައެވެ. އަދި  ،މަތި ހުންަނންވާނީ ވެލްކުރޯއިްނ ހަރުކޮށް

 ،ގަލަސްގައި ގޮށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ގަމީހުގަިއ ގޮށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ
ބެޖް ހަރުކޮްށފައި  އަރިމަތީގަިއ ޝޯލްޑަރ ދެ އަތުގައި، ގައެވެ.ގޮށްފަތީގެ އެތެރެފަރާތު

އެ މީހެއްެގ ައތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. ގަމީސް  ،ހުންނަންވާނެއެވެ. ގަމީހުގެ ދިގުިމން ހުންަނންވާނީ

ބާރުވެގެން ގަޔަށް އައިބުނުވާ، އަދި ދޫވެގެންެވސް ގަޔަށް އައިބުނުވާ ވަރަށެވެ.  ،ހުންނަންވާނީ

(ތިނެްއ)  3އުޅަނބޮށިން ފެށިގެން  ، އޮޅައިފައި ހުންނައިރު ހުންަނންވާނީގަމީހުގެ އަތުކުރި

         އިންޗިއަށެވެ. ނަމަވެސް އޮޕަރޭޝަން ހާލަތުގައި ައތުކުރި ނިއުޅުވައިފައި ބެހެއްޓުަމްށ 
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 އެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ކޮމާންޑަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަތުކުރި ނިއުޅުވައިފައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ 

 ދެވިދާނެއެވެ. ބުރުގާ އަޅާ އަންހެން ފުލުހުން ހުްނނަންވާނީ އަތުުކރި ނިއުޅުވައިފައެވެ. 

 

) ކުލައިގެ ޓީޝާޓެކެވެ. 000000 :ބްލެކް (ކޯޑްނަްނބަރު ،ގައި ޭބުނންކުރާނީ 1 ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ޓީޝާޓް   .4

ފޮންޓް ސައިޒް:  Impactޓީޝާޓުގެ ފަހަތުހައި އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް:  މި

މިހެން ަޖހައިފައި ހުްނނަްނ ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޓީޝާޓުގަިއ  ”POLICE“) "ޕޮލިސް" 184

 އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

) 000000 ްބެލކް (ކޯޑް ނަންބަރު: ،ހަރުކޮށްފައި ހުންަނންވާނީގައި  1 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ގޮށް   .5

 ކުލައިގެ ގޮށެވެ.

 

ޝޯލްޑަރ   .6

 ބެޖް

ގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހަރުކޮށްފައި ުހންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެްޖ  ހުރިހާ ފުލުހުން 

) FFFFFFދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެޖުގެ ވަށައިގެން ވަިއޓް (ކޯޑް ނަްނބަރު:  ،ހުންނަންވާނީ

) ކުލައިގެ ރޮދިން FFFFFF ޑަރުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:ލައި އެ ބޯކުލައިގެ ބޯޑަރެއް

 ހުންނަންވާނީ ޮފޓޯގައިވާ ގޮަތށެވެ.    ޖުކައިރި ހަދައިފައެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ
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މަޤާމުގެ   .7

ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު 

    ) ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ000000 ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: ،މަޤާމުގެ ނިޝާނަކީ ހުރިހާ ފުލުހުން 

ފައިވާ ފޮތިކޮޅެކެވެ.  އިބުން ހަދައި، ގަލަހަށް މަހައިލަ) ކުލައިގެ ކަސC0C0C0ަ (ކޯޑް ނަންބަރު:

އެ ފުލުހަކަށް ދީފައިވާ މަޤާމުގެ ނިޝާނާއި،  ،ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީފުލުހުންަނށް ދޫކުރާ މި ނިޝާން 

އެ ފުލުހެއްގެ ސަރވިސް ނަންބަރު ޖަހައިގެންނެވެ. ދިެވިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާުތން، 

ފުންގެ ކަންކަން ސެމިނާރު ފަދަ ކަންކަމުގައި، މުވައްޒަ، ވާރކްޝޮޕާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހަދާ ކޯހާއި

ޕާޓްމަންުޓން ކަނޑައަޅާ މަޤާމެއްގެ ނިޝާނެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ބަލަހައްޓާ ޑި

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

 

ގައި (ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީ 5ގައި ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތިން ފެށިގެްނ  1 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ޕޮލިސް ޓެގް  .8

        މިޑްނައިޓް ބްެލކް ،ވެލްކުރޯގައި ޕޮލިސް ޓެގު ،ހުންނައިރު ޕޮލިސް ޓެގު ހަރުކޮށްފައި

(ނުވައެއް)  9 ،(ތިނެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ 3) ކުލައިގެ 000000 (ކޯޑް ނަންބަރު:

) ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން 99999 :ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

) އިން 85 ފޮންޓް ސައިޒް: Dinengschriftއިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް: 

“POLICE” ީމި  ،ކަންވައްކޮށް ،މިހެން ޖަހައިފަިއ ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. މި ފޮތިކޮޅު ހުންނަންވާނ

) ކުލައިގެ ފަށުވި ބަަރނިން ބޯޑަރެްއ C0C0C0 ޓެގުގެ ވަށައިގެން ސިލްވަރ (ޯކޑް ނަންބަރު:

 ލައިފައެވެ.  

 

 

) ކުލައިގެ 000000 ބްލެކް (ކޯްޑ ނަންބަރު: ،ގައި ބޭނުންކުރާނީ 1 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ފަޓުލޫނު   .9

(ސަތާރަ)  17ފަޓުލޫނެކެވެ. ފަޓުލޫުނގެ އަރިމަތީ ޖީބު ހުންނަންވާނީ ތެދަށެވެ. ދެ އަރިމަތީ ކާގޯ 

(ބާރަ)  12((ވިހި) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ދެ ޖީބު، ފަހަތުގައި  20 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

(ސޯޅަ) ސެންޓިމީޓަރު) ދިގު ދެ ޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ.  މި ފަޓުލޫނުގަިއ  16 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

ފައެވެ. ގަޔަށް ހިފައިފައި ހުންނަވަރަށް ފަޓުލޫނު ބާރުކޮްށ ލައި(ފަހެއް) ލޫޕް  5ކުދި  ،ހުންނަންވާނީ

ންަކލް ބޭންޑެއް ބޭުނންކޮށްގެން ބޫުޓގެ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. މި ފަުޓލޫުނގެ ފައިކުރި ހުންނަންވާނީ އެ

 މަތީކައިރިއާ ހަމަޔަށް ދަށަށްޖަހަިއފައެވެ.
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ޕެޓްރޯލްމަން   .10

 ބެލްޓް 

) 000000ބްެލކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ގައި ެޕޓްރޯލްމަނުން ޭބނުންކުރާނީ 1 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން 

ކުލައިގެ ޕެޓްރޯލްމަން ބެްލޓެކެވެ. ބެލްޓުގެ ހުރިާހ ޕޯޗްތަކުގައި އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) 

މިހެން ޖަހައިފައި  ""POLICE"ޕޮލިސް"  )7ޮފންޓް ސައިޒް : Dinengschrift(ފޮންޓް: 

 ންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ތަރުތީބުްނނެވެ. ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ. ބެލްޓުގައި ޯޕޗް އަޅުވައިފައި ހުންނަ

 

 

) ކުލައިގެ ޚާއްޞަ 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންަބރު:  ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 1ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު  ހުރިހާ ފުލުހުން  ބޫޓު   .11

 ބޫޓެކެވެ.

 

) ކުލައިގެ 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،އާއެކު އަރަންވާނީ 1 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  އިސްޓާކީނު   .12

 އިސްޓާކީނަކަށެވެ. އިސްޓާކީނުގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 
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  2ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު 

 

 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު  ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

އެ ޔުނިފޯމެއް ފަހައިފައިވާ ފޮތީގެ ކުލައިގެ ފީލްޑް  ،ގައި ބޭނުންކުރާނީ 2 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ހެޑްގިއަރ   .1

 ކެޕެކެވެ. 

 

އަންހެން  ބުރުގާ   .2

 ފުލުހުން 

) ކުލައިގެ 191970 މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު: ،ގައި އަޅަންވާނީ 2ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު 

ގޮތަށް ޔުނިފޯމުގެ އެތެރެއަށް ޖަހައިފައެވެ. ބުރުގާ  ފޮޓޯގައިވާ ،ބުރުގާއެކެވެ. ބުރުގާ ހުންނަންާވނީ

ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯަގއިވާ ގޮތަށެވެ. ބުރުގާ އަޅައިފައި  ނުވާމޫުނ ނިވާ ،އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ

 ގޮތަށެވެ.
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އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ. މި ގަމީހުގެ ކުރިމަތީގައި ހަތަރު ޖުީބ  ،ގައި ބޭނުންކުރާނީ 2 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ގަމީސް   .3

(ތޭރަ) ސެންޓިމީޓަރު   13 ،(ބާރަ) ސެންޓިމީޓަުރ ފުޅާ 12ލައިފައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ަމތީގައި 

  (ސަތާރަ) ސެންޓިމީޓަރު) ދިގު 17 ،(ފަނަރަ) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ 15ދިގު ދެ ޖީބާއި، ތިރީގައި 

ީޖބުގެ  ،ވެލްކުރޯއިން ހަރުކޮށް ،މި ހަތަރު ޖީބުގެ ަމތި ހުްނނަންާވނީވާނެއެވެ. ދެ ޖީބު ހުްނނަން

    ކެނޑުން ނުފެންނަގޮަތށް މަތިައޅައިފައެވެ. އަދި ގަލަސްގައި ގޮށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެެއވެ. 

ގައި އަރިމަތީގައި ޮގށްފަތީގެ އެތެރެަފރާތުގައެވެ. ދެއަތު ،މި ގަމީހުގައި ގޮށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ

އެ މީހެްއގެ  ،ިދގުމިން ހުންަނންވާނީއަތުގެ ހަރުކޮށްފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ. ގަމީހުެގ  ޖުބެ ޝޯލްޑަރ

ބާރުވެގެން ަގޔަށް އައިބުނުވާ، އަދި ދޫވެެގންެވސް  ،އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. ގަމީސް ހުންނަންވާނީ

އުޅަނޮބިށން  ،ގަޔަށް އައިބުނުވާ ވަރަށެވެ. ގަމީހުގެ އަތުކުރި އޮޅައިފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ

(ތިނެއް) އިންޗިއަށެވެ. ނަމަވެސް އޮޕަރޭޝަން ހާލަތުގައި އަތުކުރި ނިއުޅުވައިފައި  3ފެށިގެން 

ނެްއގެ ކޮމާންޑަރަށް ފެނިއްޖެ ިހނދެއްގައި އަތުކުރި ނިއުޅުވައިފައި ބެހެއްޓުމަށް އެ އޮޕަރޭޝަ

އަތުކުރި  ،ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ. ބުރުގާ އަޅާ އަންހެން ފުލުހުން ހުންނަންާވނީ

 ނިއުޅުވައިފައެވެ. 

 

 

) ކުލައިގެ ީޓޝާޓެެކވެ. 000000 :ބްލެކް (ކޯޑްނަންބަރު ،ގައި ބޭުނންކުރާނީ 2 ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ޓީޝާޓު   .4

 Time New Roman މި ޓީޝާޓުގެ ފަހަތުހައި އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް:

 އިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެެވ. މިހެން ޖަހަ ”POLICE“) "ޕޮލިސް" 184ފޮންޓް ސައިޒް: 

 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.    އްޓީޝާޓުގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެ
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) ކުަލއިގެ 000000 ްބލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: ،ގައި ހަުރކޮށްފައި ހުންަނންވާނީ 2 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ގޮށް   .5

 ގޮށެވެ.

 

ޝޯލްޑަރ   .6

 ބެޖް

 ޖު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ ޖުގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެ ހުރިހާ ފުލުހުން 

) FFFFFFދިވެހި ުފލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ބެޖުގެ ަވށައިގެން ަވއިޓް (ކޯޑް ނަްނބަރު:  ،ހުންނަންވާނީ

) ކުލައިގެ FFFFFF ކުލައިގެ ބޯޑަރެއް ލައިފައި، އެ ބޯޑަރުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް (ކޯްޑ ނަންބަރު:

 ހުންނަންވާނީ ޮފޓޯަގއިވާ ގޮތަށެވެ.    ޖުޝޯލްޑަރ ބެރޮދިން ކައިރި ހަދައިފައެވެ. 

 

މަޤާމުގެ   .7

ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު 

  އެ ޔުނިފޯމެއް ފަހައިފައިވާ ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ ،މަޤާމުގެ ނިޝާން ހުްނނަންވާނީ  ހުރިހާ ފުލުހުން 

ފައިވާ ޮފތިކޮޅެކެވެ.   ) ކުލައިގެ ކަސަބުން ހަދައި، ަގަލހަށް މަހައިލެވC0C0C0ި (ކޯޑް ނަންބަރު:

 ،އެ ފުލުަހކަށް ދީފައިވާ މަޤާމުގެ ނިޝާނާއި  ،ފުލުހުންަނށް ދޫކުރާ މި ނިޝާްނ ބޭނުންކުރަން ޖެޭހނީ
އެ ފުލުހެއްގެ ސަރވިސް ނަންބަރު ޖަހައިގެންނެވެ. ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން، 

ދަ ކަންކަމުގައި، މުވައްޒފުންގެ ކަްނކަން ސެމިނާރު ފަ ވާރކްޝޮޕާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހަދާ ކޯހާއި

 ބަލަހައްޓާ ޑިޕާޓްމަންުޓން ކަނޑައަޅާ މަޤާމެއްގެ ނިޝާނެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

 

(ފަެހއް)  5ގައި ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަީތ ކައިރިން ފެށިގެން  2 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ނޭމް ޓެގު  .8

(ތިނެްއ)  3) ކުލައިގެ 191970 މިލިމީޓަރު މަތީގައި މިޑްނައިްޓ ބްލޫ (ކޯޑް ަނންބަރު:

 (ނުވަެއއް) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ފޮތިކޮެޅއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު: 9 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

C0C0C0ްއިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް: ،) ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިނ 

Dinengschrift، :ްަޖަހއިފައި ) އެ ފުލުހަކަްށ އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން 60 ފޮްނޓް ސައިޒ

    މި ފޮތިކޮޅު ހުންނަންވާނީ ކަންވައްކޮށް، މި ޓެގުގެ ވަށައިގެން ސިލްވަރހުންނަންޖެޭހނެއެވެ. 

 ފައެވެ. އިގެ ފަށުވި ބަރަނިން ބޯޑަރެއް ލަ) ކުލައC0C0C0ި (ކޯޑު ނަންބަރު:
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ޕޮލިސް   .9

 ޓެގް

(ފަހެއް) މިލިީމޓަރު މަތީަގއި  5ގައި ާވތްފަރާތު ޖީބުގެ ަމތިން ފެށިެގްނ  2 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން 

މިޑްނައިޓް ބުޫލ  ،ޕޮލިސް ޓެގު ،ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި، ޕޮލިސް ޓެގު ހަރުކުރުމަށް ޓަކައި 

(ނުވައެއް) ސެންޓިމީޓަރު  9 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ(ތިނެއް)  3) ކުލައިގެ 191970 (ކޯޑް ނަންބަރު:

) ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިޭރސި C0C0C ދިގު ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު:

 ”POLICE“) އިން 85 ޮފންޓް ސައިޒް: Dinengschriftއަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް: 

ތިކޮޅު ހުންނަންވާނީ  ކަންވައްކޮށް، މި ޓެުގގެ މިހެން ޖަހައިފައި ހުންނަން ޖެޭހނެއެވެ. އަދި މި ފޮ

 ) ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން ބޯޑަރެއް ލައިފައެވެ. C0C0C0 ވަށައިގެން ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު:

  

 

ހުންަނންާވނީ ގައި ޭބނުންކުރާނީ ފަޓުޫލނެކެވެ. ފަޓުޫލނުގެ އަރިމަތީ ޖީބު  2 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ފަޓުލޫނު   .10

ކާގޯ  ،(ވިހި) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު 20 ،(ސަތާރަ) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ 17ތެދަށެވެ. ދެ އަރިމަތީގައި، 

 ީޖބު  (ޯސޅަ) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ދެ 16 ،(ބާރަ) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ 12ދެ ޖީބު، ފަހަތުގައި 

އެވެ. ގަޔަށް ފަލައި(ފަހެއް) ލޫޕް  5ކުދި  ،މި ފަުޓލޫުނގައި ހުންނަންވާނީހުންނަންވާނެއެވެ. 

ވަރަށް ފަޓުލޫނު ބާރުކޮށް ހުރެގެން ނުާވނެއެވެ. މި ފަޓުލޫނުގެ ފައިކުރި ހުްނނަންާވީނ ހިފައިފައި ހުންނަ

 އެންކަލް ބޭންޑެއް ބޭނުންޮކށްގެްނ ބޫޓުގެ މަތީކައިރިއާ ހަމަޔަށް ދަށަށްޖަހައިފައެވެ.

 

ޕެޓްރޯލްމަން   .11

 ބެލްޓް 

) 000000ބްެލކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ގައި ޕެޓްރޯލްމަނުން ބޭނުންކުރާނީ 2 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ފުލުހުން ހުރިހާ 

ކުލައިގެ ޕެޓްރޯލްމަން ބެލްޓެކެވެ. ބެލްޓުގެ ހުރިހާ ޕޯޗްތަކުގައި އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) 

ޖަހައިަފއި " މިހެން POLICE"ޕޮލިސް" " )7 ޮފންޓް ސައިޒް: ،Dinengschrift(ފޮންޓް: 

 ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ. ބެލްޓުގައި ޯޕޗް އަޅުވައިފައި ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ތަރުތީބުްނނެވެ. 
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) ކުލައިގެ ޚާއްޞަ 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންަބރު:  ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 2ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު  ހުރިހާ ފުލުހުން  ބޫޓު   .12

 ބޫޓެކެވެ.

 

) ކުލައިގެ 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،އާއެކު އަރަންވާނީ 2ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު  ފުލުހުން ހުރިހާ  އިސްޓާކީނު   .13

 އިސްޓާކީނަކަށެވެ. އިސްޓާކީނުގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 
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 3ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު 

ސަފާރީ ގަމީހެކެވެ. މި ގަމީހުގެ ކުރިމަތީގެ ދެފަރާތުގައި  ،ޭބނުންކުރާނީ ގައި 3ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު  ހުރިހާ ފުލުހުން  ގަމީސް   .1

(ފަހެއް)  5ދެ ޖީބު ލައިފައި ހުންނަންވާނީ މަތި ނާޅައެވެ. ގަމީހުގެ ކުރިމަތިން މެދުގެ ގޮށްފަތީގައި 

ވެ. ެއ ފޮއްޗަކާ ގުޅޭ ކުލައެއްގެ ގޮށެ  ،ގޮށް ހަރުކޮށްފައި ުހންނަންާވނެެއވެ. ގަމީހުގައި ހަރުކުރާނީ

ގަޔަށް އައިބުނުވާވަރަށެެވ. އައިބުނުވާ، އަދި ދޫވެެގންވެސް  ބާރުވެގެްނ ގަޔަށް ،ގަމީސް ހުންނަންވާނީ

(ިތނެއް) އިންޗި މައްޗަށެވެ. ގަމީުހގެ  3އުޅަނބޮށިްނ ފެށިގެްނ  ،ގަމީހުގެ އަތުކުރި ހުްނނަންވާނީ

     ގަމީހުގެ ދެފަރާތު އަރިމަތިން އެ މީހެއްގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ.  ،ދިގުމިން ހުންނަންާވނީ

އިންޗި ފަޅައިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. ގަމީހުގެ ފަހަތުގައި ިތްނފަތި ޖަހައިފައި ހުްނނަންވާނެއެެވ.  ދެ

 (ހަތެއް) އިްނޗިއަށް ފަޅައިފައި ހުންނަންވާނެެއވެ.  7ކައިރިން  ސަފާރީގެ ފަހަތުން މެދަށްވާގޮތަްށ ތިރީ

 

 

ޔުނިފޯމު ފަހައިފައި ހުިރ  ،އާއެކު ގަމީހާއި ފަޓުލޫނުގައި ބޭުނންކުރަންވާނީ 3 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ފުލުހުން ހުރިހާ  ގޮށް   .2

 ފޮއްޗާ ގުޅޭ ގޮށެކެވެ. 

 

ސަފާރީ ގަމީހާ އެްއފޮއްޗަކުން ފަހައިފައިވާ ފަުޓލޫނެެކވެ.  ،އާއެކު ޭބނުންކުރާނީ 3 ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު ހުރިހާ ފުލުހުން  ފަޓުލޫނު   .3

ފަޓުލޫނުގެ ދެ އަރިމަތީގައި އެތެރެއަށް ދެ ޖީބު ހުންނަންވާނެއެެވ. އަދި ފަޓުލޫނުގެ ފަހަތުން ކަާނތް 

ޓާ ށް ރި ހުންނަންވާނީ ފައިގެ ތަނބިކަފަރާތުގައި އެއްޖީބު ހުންނަންާވނެއެވެ. ފަޓުލޫނުގެ ފައިކު

 ހަމައަށެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އޮފީސް ބެލްޓެެކވެ. ،އާއެކު ބޭނުންކުރަންވާނީ 3ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު  ހުރިހާ ފުލުހުން  ބެލްޓު    .4
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ޓޯެކޕް އަޅައިފައިވާ އޮފު ބްލެކް (ޯކޑް  ،އާއެކު ފުލުހުން ޭބނުންކުރަންވާނީ 3ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު  ހުރިހާ ފުލުހުން  ބޫޓު   .5

ނާޑުވާ ފުރައިފައި ހުންަންނވާނީ  މި ޫބޓުަގއި) ކުލައިެގ ޚާއްޞަ ބޫޓެކެވެ. 000000ނަންބަރު: 

އޮފީސް ބޫޓެކެވެ. މި ބޫޓު  ،ކަޅުކުލަިއގެ، އޮފު ،މައިނަސްކޮށެވެ. އަންހެން ުފލުުހން ބޭުނންކުރަންވާނީ

 ކުރެހުމުގައިވާ ޑިޒައިނުގެ ބޫޓަކަށެވެ.  ،ވާންޖެހޭނީ

 

) ކުަލއިގެ 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،އާއެކު އަރަންވާނީ 3ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމު  ހުރިހާ ފުލުހުން  އިސްޓާކީނު   .6

 އިސްޓާކީނަކަށެވެ. އިސްޓާކީނުގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 
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  4 ޖަދުވަލު 

 1 ފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ކޮމިޝަންޑް އޮ 

 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު  ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

ކޮމިޝަންޑް  ހެޑްގިއަރ   .1

 އޮފިސަރުން

   މިޑްނައިޓް ްބލޫ  ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

) ކުަލއިގެ ޕީކްކެޕްއެވެ. އެކި ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުްނ ބޭުނންކުރާ ހެޑްގިއަރ 191970 :(ކޯޑް ނަންބަރު

 ަގއި އެ ވަނީއެވެ. 10ޖަދުވަލު  ،ހުންނަންވީގޮތް

  

ކޮމިޝަނަރ  ގޯޖެޓް ޕެޗް   .2

 އޮފް ޕޮލިސް 

 ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ކޯޓުގެ ކުޑަ ގިރުވާނުގައި

 

 

ޑެޕިއުޓީ  

ކޮމިޝަނަރ  

 އޮފް ޕޮލިސް 

  ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ކޯޓުގެ ކުޑަ ގިރުވާނުގައި
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އެސިސްޓެންޓް 

ކޮމިޝަނަރ 

 އޮފް ޕޮލިސް 

  ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ކޯޓުގެ ކުޑަ ގިރުވާނުގައި

ކޮމިޝަންޑް  ކޮލާކް  .3

 އޮފިސަރުން

        ގައި އެވާ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސިލްވަރ(ނަމޫނާ)  ފޮޓޯ ،ކޯޓުގެ ބޮޑު ގިރުވާނުގައި

 ) ކުލައިގެ ކޮލާކެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.C0C0C0 :(ކޯޑް ނަންބަރު

 

ކޮމިޝަންޑް  ކޯޓް  .4

 އޮފިސަރުން

ހުދުގަމީހާއެކު މިޑްނައިޓް  ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 1އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ކޮމިޝަންޑް

) ކުލައިގެ ޑަބަލް ބްރެސްޓް، އަތް ދިގު ކޯޓެކެވެ. ކޯޓުގެ އަތުކުރި 191970 :ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު

މަތީގައި ޕޮލިސް ެބޖް ޖީބުގެ ، ހަތަރު ޖީބާއި ،އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. މި ކޯޓުގައި ،ހުންނަންޖެޭހނީ

ގޮށްފަތީގައި ޕޮލިސް ބެޖް އެމްބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ހަތަރު  ،އެމްބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ހަތަރު ގޮށާއި

ހަރުކޮށްފައި ހުންަންނވާނެއެވެ. އަދި އަތުކުރީގެ ކޮްނމެ  ޖުގޮށާއި، ކޯޓުގެ ދެއަތުގައި ޝޯްލޑަރ ބެ

ލައިގެ ތިންގޮާށއި، ދެފަރާތުގެ ގަަލހުގެ ކޮްނމެ އެްމބޯސްކުރި ރިހިކު ޖުފަރާތެއްގައި ޕޮލިސް ބެ

އެމްޯބސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ގޮށް ހަރުކޮށްފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. އަދި ޯކޓުގެ  ޖުފަރާތެއްގައި ޕޮލިސް ބެ

އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯޖެޓް ޕެޗާއި، ބޮޑު ގިރުވާނުގައި ކޮލާކް  ،ކުޑަ ގިރުވާނުގައި

 ާވނެއެވެ.ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން

 

ކޮމިޝަންޑް  ބުރުގާ  .5

 އޮފިސަރުން

      މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު އަޅަންވާނީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ސްޕޮންޖް  ،) ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ. ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންާވނ191970ީ :(ކޯޑް ނަންބަރު

ފޮޓޯަގއިވާ ގޮތަށް ޔުނީފޯމުގެ އެތެރެއަށް  ،ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވައިފައެވެ. ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ

ންނަިއރު މޫނު ނިާވނުވާ ގޮަތށެވެ. ބުރުގާ އަޅައިފައި ހު ،ޖަހައިފައެވެ. ބުރުގާ އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ

 ޮފޓޯގައިވާ ގޮތަށެެވ. ،ހުންނަންވާނީ
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ކޮމިޝަންޑް  ގަމީސް  .6

  އޮފިަސރުން

        ވައިޓް ،އާއެކު ބޭނުންކުރަންވާނީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ފަޓުލޫނުގެ ުނވަތަ  ،) ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ. ގަމީސް ހުންނަންވާނFFFFFFީ (ކޯޑް ނަންބަރު:

 ކުރި ހުންނަންވާނީ އަތުގެ ކުަޑހުޅާ ހަމައަށެވެ.ތުސްކާރޓުގެ ދަށަށްޖަހައިފައެވެ. އަ

 

 

 

 

ޑްރެސް   .7

 ކޯޑް

ޗީފް 

އިންސްޕެކްޓަރ 

 އޮފް ޕޮލިސް

އިން ފެށިގެން 

 މަތީގެ ފުލުހުން 

ގޮަތްށ  ފޮޓޯގައި އެވާ ،އާއެކު ބޭނުންކުރަންވާނީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ކުލައިގެ ޑްރެސް ކޯޑެކެވެ. މި ޑްރެސް  )C0C0C0 :ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

 ފޮޓޯގައި އެ ވަނީއެވެ. ،ންނަންވާނެއެވެ. ޑްރެސް ކޯޑުގެ ނަމޫނާއޯގްލެޓް ހަރުކޮށްފައި ހު 2 ،ކޯޑުގައި

 

 

 

އިންސްޕެކްޓަރ  

 އޮފް ޕޮލިސް

އިން ފެށިގެން 

ޗީފް 

އިންސްޕެކްޓަރ 

  އާއޮފް ޕޮލިސް

ދެމެދުގެ 

 ފުލުހުން 

ގޮަތްށ  ފޮޓޯގައި އެވާ ،އާއެކު ބޭނުންކުރަންވާނީ 1ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ 

) ކުލައިގެ ޑްރެސް ކޯޑެކެވެ.  މި ޑްރެސް C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު ،ފަރުމާކޮށްފައިވާ

 ފޮޓޯގައި އެ ވަނީއެވެ. ،ޑުގެ ނަމޫނާއޯގްލެޓް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޑްރެސް ކޯ 1 ،ކޯޑުގައި
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ކޮމިޝަންޑް  ޓައި  .8

 އޮފިަސރުން 

   ލިސް ޓައި އަޅަންވާނެއެވެ.ޕޮފޮޓޯގައިވާ  ،އާއެކު 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ކޮމިޝަންޑް  ގޮށް   .9

 އޮފިަސރުން 

ޝީލްޑާއި ތަރި  ޖުގޮށުގެ މެދުގައިވާ ޕޮލިސް ބެ ،ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާނީ

 ،ހުންނަންާވނީ ކުލައިގެ ގޮށެވެ. ގޮށް) C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު ،އެމްބޯސްކުރި
 ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

 

 

 

 

ޝޯލްޑަރ   .10

 ބެޖް

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ޖު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ ޖުގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެޖުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް (ކޯޑް ަނންބަުރ: ،ހުންނަންވާނީ

FFFFFFިވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަުރ: ގެންއެ ބޯޑަރުގެ ވަށައި ،) ކުލައިގެ ބޯޑަރެއް ލައިފައ 

FFFFFFެހުންނަންވާނީ ޮފޓޯގައިވާ ގޮތަެށވެ. ޖު) ކުލައިގެ ރޮދިން ކައިރި ހަދައިފައެވެ. ޝޯލްޑަރ ބ 

 

 

 

 

މަޤާމުގެ   .11

ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު މަޤާމުގެ ނިޝާން ހުންނަންާވނީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
) ކުލައިގެ އިންސިގްނިޔަރ ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

ޓުގެ ގަލަހަށް މަހައިލައިފައެވެ. މަޤާމުގެ ) ކުލައިގެ ޝޯލްޑަރ ބޯޑުގައި ހަރުކޮށް، ކ000000ޯ

 ނިޝާނުގެ ނަމޫނާ ޮފޓޯގައި އެ ވަނީއެވެ.

 

 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 

 

5 
 

ކޮމިޝަންޑް  ނޭމް ޓެގު  .12

 އޮފިސަރުން

ގައި، ގަމީހުގެ ކަނާތު ޖީބުގެ މަތީގައި ނޭމް  1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ވެލްކުރޯގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން ތާނައަކުރުންާނއި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ޓަކައި ޓެގު ހަރުކުރުމަށް 

 އިނގިޭރސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް: )12ޮފންޓް ސައިޒް:   ، A_Waheed(ފޮންޓް:

Arial،   :ްލިޔެފައިވާ ނޭމް ޓެގެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ނޭމް ޓެުގ 12ފޮންޓް ސައިޒ (

 ) ކުލައިގެ ޓެގެއްގައި ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:000000: ްބލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު ،ހުންނަންވާނީ

FFFFFFީ(ދޭއް)  2 ،) ކުލައިގެ އަކުރުންނެވެ. ނޭމް ޓެގުގެ ފުޅާމިނުގައި ހުންނަންވާނ

 (ހަތެއް) ސެންޓިމީޓަރެވެ. 7ސެންޓިމީޓަރެވެ. ދިގުމިނުގައި 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  މެޑެލް  .13

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ީޖބުގެ މަތީކައިިރން  1ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ 

އެ ފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ މެޑެލް ހަރުކޮށްފައި  ،(ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގައި 5ފެށިގެން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 

 

ކެންވަސް   .14

 ކަމަރު

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

    މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

(ިތނެއް ޕޮއިންޓް ަފހެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ ކެންަވސް  3.5) ުކލައިގެ 191970 :(ކޯޑް ނަންބަރު

 ލުގެ ހުންނަންވާނެއެވެ.  މި ކަމަރުގެ ބަކަ ޖުގައި ކުލަކޮށް ޕޮލިސް ބެލުކަމަރެކެވެ. މި ކަމަރުގެ ބަކަ

 ތެރެއިން ނުކުމެފައި ހުންަނބައި ހުންނަންވާނީ ނުފެންނަޮގތަށެވެ.

 

 

 ކޮމިޝަންޑް ފަޓުލޫނު   .15

 އޮފިސަރުން

    މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ކުރިމަތިްނ  ،) ކުލައިގެ ފަޓުލޫނެކެވެ. މި ފަޓުލޫނު ުހންނަންާވނ191970ީ :(ކޯޑް ނަންބަރު

ގަިއފައި ހުންނަ ރޫ ގޮތަށް ނަ ފަރާތެއްގައި ދެރޫ ހުންނަގޮަތށެެވ. މީގެ ތެރެއިން ޒިބާ ކައިރިއަށްވާ

ދެފަރާތުންވެސް ހުންނަންާވނީ ޝާޕްކޮށް ފަޓުލޫނުގެ މަތިން ިތރިއަށް ނަގައިފައެވެ. އަދި ފަޓުލޫނުެގ 

ފުރަގަހުގެ ރޫ ހުންނަންާވނީ ެދފަރާތުންވެސް ޝާޕްކޮށް ފަޓުޫލނުގެ މަތިން ތިރިއަށް ނަގައިަފއެވެ. 

       ކޮށް ދެ ޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ. ައދި ގޮތަށް ކަތި ފަޓުލޫނުގެ ދެ އަރިމަތީގައި އެތެރެއަށްވާ

ެއވެ. ފިރިހެން ފުުލހުންގެ ަފޓުލޫުނގެ (ފަހެްއ) ލޫޕް ލައިފަ 5ކުދި  ،މި ފަޓުލޫނުގައި ހުންަނންޖެހޭނީ
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ހުންަނންާވނެއެވެ. އައިބުވާވަރަށް ދޫކޮށް އަދި ގޮތަށް ޖީބެއް  ފަހަތުން ކަނާތްފަާރތުގައި އެތެރެއަށްވާ

 ފަޓުލޫނު ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.ބާރުކޮށްވެސް 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ސްކާރޓް  .16

 އޮފިސަރުން

     މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

) ސްކާރޓެކެވެ. ދިގު ސްކާރޓް ނުވަތަ ކުރު ސްކާރޓެއް ވެސް 191970 :(ކޯޑް ނަންބަރު

ެއ މީހެއްގެ ކަކުލާހަމައަށެވެ. ދިގު  ،ލެވިދާނެއެވެ. ކުރު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ

އެ މީހެއްގެ ފައިގެ ތަނބިަކށްޓާ ހަމައަށެވެ. ކުރު ސްކާޓް ލާނަމަ  ،ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންނަންާވނީ

 އަޅައިަފއެވެ. ސްކާރޓުގެ ދަށަށް ޖަހައި ބެލްޓު ،ންވާނީގަމީސް ހުންނަ

 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ބޫޓު   .17

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު ފިރިހެން ފުލުހުން ބޭުނންކުރަންާވނީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
ނާޑުވާ  ބޫޓުގައިމި ) ކުލައިގެ ބޫޓެކެވެ. 000000ޓޯކެޕް އަޅައިފައިވާ އޮފު ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

        ްބެލކް ،ފުރައިފައި ހުންނަންވާީނ މައިނަސްކޮށެވެ. އަންހެން ފުުލހުން ބޭުނންކުރަންވާނީ

އެވާ  ފޮޓޯގައި ،އޮފީސް ބޫޓެކެވެ. މި ބޫޓު ވާންޖެހޭނީ ،) ކުލައިގެ، އޮފ000000ު(ކޯޑް ނަންބަރު: 

އާއެކު  1ންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ޑިޒައިނުގެ ބޫޓަކަށެވެ. އަންހެން ފުލުހުން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރު

 ކޯޓް ޝޫޒަކަށެވެ. ،ސްކާރޓް ލާނަމަ އަރަންވާނީ
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ކޮމިޝަންޑް  އިސްޓާކީނު  .18

 އޮފިސަރުން

ބްލެކް (ކޯޑް ނަންަބރު:  ،އާއެކު އަރަންވާނީ 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ،ފުލުހުން ކޯޓް ޝޫޒަށް އަރާނަމަ ބޭނުންކުރަންާވނީ) ކުލައިގެ އިސްޓާކީނަކަށެވެ. އަންހެން 000000
 ހަމުގެ ކުލައިގެ ސްޓޮކިންއެކެވެ.

 

 

  2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު  ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

ކޮމިޝަނަރ  ގޯޖެޓް ޕެޗް   .1

 އޮފް ޕޮލިސް 

 ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ގިރުވާނުގައިކޯޓުގެ ކުޑަ 

 

 

ޑެޕިއުޓީ 

ކޮމިޝަނަރ  

 އޮފް ޕޮލިސް 

  ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ކޯޓުގެ ކުޑަ ގިރުވާނުގައި

އެސިސްޓެންޓް 

ކޮމިޝަނަރ 

 އޮފް ޕޮލިސް 

  ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ކޯޓުގެ ކުޑަ ގިރުވާނުގައި



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 
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ކޮމިޝަންޑް  ކޮލާކް  .2

 އޮފިސަރުން

        ގައި އެާވ ޮގތަށް ފަރުމާކޮށްފައިާވ ސިލްވަރ(ނަޫމނާ)  ކޯޓުގެ ބޮޑު ގިރުވާނުގައި ޮފޓޯ

 ) ކުލައިގެ ކޮލާކެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.C0C0C0 :(ކޯޑް ނަންބަރު

 

ކޮމިޝަންޑް  ގަމީސް  .3

 އޮފިަސރުން 

            ،އާއެކު ބޭނުންކުރަންވާނީ 2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ފަޓުލޫުނގެ  ،) ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ. ގަމީސް ހުންނަންވާނFFFFFFީ ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:

 ައތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. ،ނުވަތަ ސްކާރޓުގެ ދަށަށްޖަހައިަފއެވެ. އަތުކުރި ހުންނަންވާނީ

 

 

 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ކޯޓް  .4

 އޮފިސަރުން

ހުދުގަމީހާއެކު މިޑްނައިޓް  ،ބޭނުންކުރާނީ އާއެކު 2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

) ކުލައިގެ ޑަބަލް ބްރެސްޓް، އަތް ދިގު ކޯޓެކެވެ. ކޯޓުގެ އަތުކުރި 191970 :ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު

 ޖުޖީބުގެ މަތީގައި ޕޮލިސް ބެ، އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. މި ކޯޓުގައި ހަތަރު ޖީބާއި ،ހުންނަންޖެޭހނީ

އެމްބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ހަތަރު  ޖުގޮށްފަތީގައި ޕޮލިސް ބެ ،ހަތަރު ގޮށާއި އެމްބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ

ހަރުކޮށްފައި ހުންަންނވާނެއެވެ. އަދި އަތުކުރީގެ ކޮްނމެ  ޖުގޮށާއި، ކޯޓުގެ ދެއަތުގައި ޝޯްލޑަރ ބެ

 ފަރާތެއްގައި ޕޮލިސް ބެޖް އެްމބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ތިންގޮާށއި، ދެފަރާތުގެ ގަަލހުގެ ކޮްނމެ

އެމްޯބސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ގޮށް ހަރުކޮށްފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. އަދި ޯކޓުގެ  ޖުފަރާތެއްގައި ޕޮލިސް ބެ

އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯޖެޓް ޕެޗާއި، ބޮޑު ގިރުވާނުގައި ކޮލާކް  ،ކުޑަ ގިރުވާނުގައި

 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

 

ކޮމިޝަންޑް  ބުރުގާ  .5

 އޮފިސަރުން

     މިޑްނައިޓް ްބލޫ  ،އާއެކު އަޅަންވާނީ 2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ސްޕޮންޖް  ،) ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ. ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންާވނ191970ީ :(ކޯޑް ނަންބަރު

 ނުވާ ގޮތަށެވެ. މޫނު ނިވާ ،ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވައިފައެވެ. ުބރުގާ އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ

 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 
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ކޮމިޝަންޑް  ޓައި  .6

 އޮފިަސރުން 

            ،އާއެކު ބޭނުންކުރަންވާނީ 2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ޓައިއެކެވެ.) ކުލައިގެ ބޯ 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ގޮށް   .7

 އޮފިަސރުން 

ގޮށުގެ މެދުގައިވާ ޕޮލިސް ބެޖް ޝީލްޑާއި ތަރި އެމްބޯސްކުރި  ،ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާނީ

 ފޮޯޓގައިވާ ގޮތަށެވެ. ،ހުންނަންވާނީ) ކުލައިގެ ގޮށެވެ. ގޮށް C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

 

 

 

 

ޝޯލްޑަރ   .8

 ޖުބެ

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ޖު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ ޖުގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެޖުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް (ކޯޑް ަނންބަުރ: ،ހުންނަންވާނީ

FFFFFFްކޯޑް ނަންބަރު:ވައިޓް ( ލައިފައި، އެ ބޯޑަރުގެ ވަށައި ) ކުލައިގެ ބޯޑަރެއ FFFFFF (

 ހުންނަންވާީނ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ. ޖުކުލައިގެ ރޮދިން ކައިރި ހަދައިފައެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ

 

 

 

 

މަޤާމުގެ   .9

ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު

ކޮމިޝަނަރ 

 އޮފް ޕޮލިސް 

ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށް ސިލްވަރ  ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބޭނުންކުރާ މަޤާމުގެ ނިޝާން ހުންނަންވާނީ

   ) ކުލައިގެ ނަރުންނާއި ބަރަނިން ޖަީރކޮށްފައެވެ.C0C0C0 :(ކޯޑް ނަންބަރު

 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

އިން ފެށިގެން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ ދެމެދުގެ  ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށް ސިލްވަރ  ،ހުންަނންވާނީކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާ މަޤާމުގެ ނިޝާން 

 ) ކުލައިގެ ނަރުންނާއި ބަރަނިން ޖަީރކޮށްފައެވެ.C0C0C0 :(ކޯޑް ނަންބަރު

 

 

 

 

 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 
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ކޮމިޝަންޑް  ނޭމް ޓެގު  .10

 އޮފިސަރުން

ގަމީހުގެ ކަނާތު ޖީބުގެ ަމތީގައި ނޭމް ޓެގު ، ގައި 2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

އަކުރުްނނާއި  ހަރުކޮށްފަިއ ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި އެ މުަވއްޒަފެއްގެ ނަން ތާނަ ޓަކައި  ހަރުކުރުމަށް

 އިނގިޭރސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް: )12ޮފންޓް ސައިޒް:   ، A_Waheed(ފޮންޓް:

Arial،   :ްލިޔެފައިވާ ނޭމް ޓެގެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ނޭމް ޓެުގ 12ފޮންޓް ސައިޒ (

 ) ކުލައިގެ ޓެގެއްގައި ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:000000ްބލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ންވާނީހުންނަ

FFFFFFީ(ދޭއް)  2 ،) ކުލައިގެ އަކުރުންނެވެ. ނޭމް ޓެގުގެ ފުޅާމިނުގައި ހުންނަންވާނ

 (ަހތެއް) ސެންިޓމީޓަރެވެ. 7 ،ުހންނަންވާނީ ސެންޓިމީޓަރެވެ. ދިގުމިނުގައި

 

 

ކޮމިޝަންޑް  މެޑެލް  .11

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ީޖބުގެ މަތީކައިިރން  2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

އެ ފުލުހަކަްށ ލިބިފައިވާ މެޑެލް ހަރުކޮށްަފއި  ،މަތީގައި ގެ(ފަހެއް) ިމލިމީަޓރު 5ފެށިގެން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 

 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ކަމަރު  .12

 އޮފިސަރުން

ްބލެކް  ،އާއެކު ފަޓުލޫނުގެ މަތިން ުއނަގަނޑުގައި 2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

(ހަތަރެއް) އިންޗި ފުޅާމިނުގެ ކަމަރު ބަންދު  4) ކުލައިގެ 000000(ކޯޑް ނަންބަރު: 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 
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ކޮމިޝަންޑް  ފަޓުލޫނު   .13

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ބޭނުންކުރާ ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަުރ:  2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ކުރިމަތިން ފަރާެތއްގައި ދެ ރޫ ހުންނަގޮތަށެވެ. މީގެ  ،) ކުލައިގެ ފަޓުލޫނު ހުންނަންވާނ000000ީ

ޝާޕްޮކށް  ،ވެސް ހުންނަންވާނީ ހުންނަ ރޫ ދެފަރާުތން ގޮތަްށ ނަގައިފައި ތެރެއިން ޒިބާ ކައިރިއަށްވާ

 ،ފަޓުލޫނުގެ މަތިން ތިރިއަށް ނަގައިފައެވެ. އަދި ފަޓުލޫނުގެ ފުރަގަހުގެ ރޫ ހުންނަންވާނީ
ދެފަރާތުންވެސް ޝާޕްކޮށް ފަޓުލޫނުގެ މަތިން ތިރިއަށް ނަގައިފައެވެ. އަދި ފަޓުލޫނުގެ ދެ އަރިމީަތ 

(އެކެއް) ސެންޓިމީޓަުރގެ ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ހަރުކޮށްފައި  1ޅާިއހުދުގެ މަތިން ތިރިއަށް ކަ ،ފަތީގައި

ގޮތަްށ ކަތިކޮށް ދެ ީޖބު ހުްނނަންވާނެެއވެ.   އަރިމަތީގައި އެތެރެއަށްވާ ހުންނަންވާނެއެވެ. ފަޓުޫލނުގެ ދެ

ލޫނުެގ ފައެވެ. ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ފަޓުލައި(ފަހެއް) ލޫޕް  5މި ފަޓުލޫނުގައި ހުންނަންޖެޭހނީ ކުޑަ 

ގޮތަށް ޖީބެއް ހުންަނންާވނެއެވެ. އައިބުވާވަރަށް ދޫކޮށް އަދި  ފަހަތުން ކަނާތްފަާރތުގައި އެތެރެއަށްވާ

 ބާރުކޮށްވެސް ފަޓުލޫނު ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ސްކާރޓް  .14

އޮފިސަރުންގެ 

ތެރެއިން 

އަންހެން 

 ފުލުހުން 

        އާއެކު އަންހެން ފުުލހުން ބްލެކް 2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ލިބިގެންވެއެވެ. ދިގު ސްކާރޓް ) ުކލައިގެ ސްކާރޓް ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު 000000(ކޯޑް ނަންބަރު: 

އެ މީެހއްގެ  ،ނުވަތަ ކުރު ސްކާރޓެއް ވެސް ލެވިދާނެއެވެ. ކުރު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންަނންވާނީ

 އެ މީހެއްގެ ފައިގެ ތަނބިަކށްޓާ ،ކަކުލާ ހަމައަށެވެ. ދިގު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންަނންވާނީ

ސްކާރޓުގެ ދަށަށް ޖަހައި، ބެލްޓު  ،ވާނީގަމީސް ހުންނަން ،ހަމައަށެވެ. ކުރު ސްކާރޓް ލާނަމަ

 އަޅައިފައެވެ.
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ހުރިހާ  ބޫޓު   .15

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު ފިރިހެން ފުލުހުން ބޭުނންކުރަންާވނީ 2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
ނާޑުވާ މި ބޫޓުގައި ) ކުލައިގެ ބޫޓެކެވެ.  000000ޓޯކެޕް އަޅައިފައިވާ އޮފު ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

       ްބެލކް  ،ފުރައިފައި ހުންނަންވާީނ މައިނަސްކޮށެވެ. އަންހެން ފުުލހުން ބޭުނންކުރަންވާނީ

ފޮޓޯގައިއެވާ  ،) ކުލައިގެ، އޮފު އޮފީސް ބޫޓެކެވެ. މި ބޫޓު ވާންޖެހޭނ000000ީ(ކޯޑް ނަންބަރު: 

އާއެކު  1ރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ޑިޒައިންގެ ބޫޓަކަށެވެ. އަންހެން ފުލުހުން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަ

 ކޯޓް ޝޫޒަކަށެވެ. ،ސްކާރޓް ލާނަމަ އަރަންވާނީ

 

  

ކޮމިޝަންޑް  އިސްޓާކީނު  .16

 އޮފިސަރުން

ބްލެކް (ކޯޑް ނަންަބރު:  ،އާއެކު އަރަންވާނީ 2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ،ފުލުހުން ކޯޓް ޝޫޒަށް އަރާނަމަ ބޭނުންކުރަންާވނީ) ކުލައިގެ އިސްޓާކީނަކަށެވެ. އަންހެން 000000
 ހަމުގެ ކުލައިގެ ސްޓޮކިންއެކެވެ.
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  3 ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު  ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

ކޮމިޝަންޑް  ހެޑްގިއަރ   .1

 އޮފިސަރުން

     މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

) ކުަލއިގެ ޕީކްކެޕްއެވެ. އެކި ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުްނ ބޭުނންކުރާ ހެޑްގިއަރ 191970 :(ކޯޑް ނަންބަރު

 ަގއި އެ ވަނީއެވެ. 10ގޮތް ޖަދުވަލު  ހުންނަންވީ

  

ކޮމިޝަނަރ  ގޯޖެޓް ޕެޗް   .2

 އޮފް ޕޮލިސް 

 ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ކޯޓުގެ ކުޑަ ގިރުވާނުގައި

 

 

ޑެޕިއުޓީ 

ކޮމިޝަނަރ  

 އޮފް ޕޮލިސް 

  ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ކޯޓުގެ ކުޑަ ގިރުވާނުގައި
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އެސިސްޓެންޓް 

ކޮމިޝަނަރ 

 އޮފް ޕޮލިސް 

  ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ކޯޓުގެ ކުޑަ ގިރުވާނުގައި

ކޮމިޝަންޑް  ކޮލާކް  .3

 އޮފިސަރުން

 :ފޮޓޯގައި (ނަމޫނާ) އެވާ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު ،ކޯޓުގެ ބޮޑު ގިރުވާނުގައި

C0C0C0 ިހުންނަންާވނެއެވެ.) ކުލައިގެ ކޮލާކެއް ހަރުކޮށްފައ 

 

ކޮމިޝަންޑް  ކޯޓް  .4

 އޮފިސަރުން

ހުދުގަމީހާއެކު މިޑްނައިޓް  ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

) ކުލައިގެ ޑަބަލް ބްރެސްޓް، އަތް ދިގު ކޯޓެކެވެ. ކޯޓުގެ އަތުކުރި 191970 :ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު

ޖީބުގެ މަތީގައި ޕޮލިސް ެބޖް ، ހަތަރު ޖީބާއި ،އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. މި ކޯޓުގައި ،ހުންނަންޖެޭހނީ

ލައިގެ ހަތަރު ގޮށްފަތީގައި ޕޮލިސް ބެޖް އެމްބޯސްކުރި ރިހިކު ،އެމްބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ހަތަރު ގޮށާއި

ހަރުކޮށްފައި ހުންަންނވާނެއެވެ. އަދި އަތުކުރީގެ ކޮްނމެ  ޖުގޮށާއި، ކޯޓުގެ ދެއަތުގައި ޝޯްލޑަރ ބެ

އެްމބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ތިންގޮާށއި، ދެފަރާތުގެ ގަަލހުގެ ކޮްނމެ  ޖުފަރާތެއްގައި ޕޮލިސް ބެ

ކޮށްފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. އަދި ޯކޓުގެ އެމްޯބސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ގޮށް ހަރު ޖުފަރާތެއްގައި ޕޮލިސް ބެ

ބޮޑު ގިރުވާނުގައި ކޮލާކް  ،ކުޑަ ގިރުވާނުގައި އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯޖެޓް ޕެޗާއި

 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

 

ކޮމިޝަންޑް  ބުރުގާ  .5

 އޮފިސަރުން

      މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު އަޅަންވާނީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

) ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ. ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް 191970 :(ކޯޑް ނަންބަރު

ށް ޖަހައިފައެވެ. ބުރުގާ ޔުނީފޯމުެގ އެތެރެއަ ،ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވައިފައެވެ. ބުރުގާ ހުންަނންވާނީ

 އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު ިނވާ ނުވާގޮތަށެވެ. 
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ކޮމިޝަންޑް  ގަމީސް  .6

  އޮފިަސރުން

        ވައިޓް ،އާއެކު ބޭނުންކުރަންވާނީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ފަޓުލޫނުގެ ުނވަތަ  ،ހުންނަންވާނީ) ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ. ގަމީސް FFFFFF (ކޯޑް ނަންބަރު:

 އަތުގެ ކުަޑހުޅާ ހަމައަށެވެ. ،ސްކާރޓުގެ ދަށަށްޖަހައިފައެވެ. އަތުކުރި ހުންނަންވާނީ

 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ޓައި  .7

 އޮފިަސރުން 

  ލިސް ޓައި އަޅަންވާނެއެވެ.ޕޮފޮޓޯގައިވާ  ،އާއެކު 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 

 

 

 

 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ގޮށް   .8

 އޮފިަސރުން 

ގޮށުގެ މެދުގައިވާ ޕޮލިސް ބެޖް ޝީލްޑާއި ތަރި އެމްބޯސްކުރި  ،ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާނީ

 ފޮޯޓގައިވާ ގޮތަށެވެ. ،ހުންނަންވާނީ ) ކުލައިގެ ގޮށެވެ. ގޮށC0C0C0ް :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

 

 

 

 

ޝޯލްޑަރ   .9

 ބެޖް

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ޖު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ ޖުގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެޖުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް (ކޯޑް ަނންބަުރ: ،ހުންނަންވާނީ

FFFFFF:ުކުލައިގެ ބޯޑަރެއް ލައިފައި، އެ ބޯޑަރުގެ ވަށައި ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރ ( FFFFFF (

 ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ. ،ހުންނަންވާނީ  ޖުޝޯލްޑަރ ބެކުލައިގެ ރޮދިން ކައިރި ހަދައިފައެވެ. 
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މަޤާމުގެ   .10

ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު މަޤާމުގެ ނިޝާން ހުންނަންާވނީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
) ކުލައިގެ އިންސިގްނިޔަރ ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

) ކުލައިގެ ޝޯލްޑަރ ބޯޑުގައި ހަރުކޮށް، ކޯޓުގެ ގަލަހަށް މަހައިލައިފައެވެ. މަޤާމުގެ 000000

 ނިޝާނުގެ ނަމޫނާ ޮފޓޯގައި އެ ވަނީއެވެ.

 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ނޭމް ޓެގު  .11

 އޮފިސަރުން

ގަމީހުގެ ކަނާތު ޖީބުގެ ަމތީގައި ނޭމް ޓެގު ، ގައި 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން ތާނައަކުރުންާނއި ޓަކައި ހަރުކުރުމަށް 

 އިނގިޭރސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް: )12ޮފންޓް ސައިޒް:   ، A_Waheed(ފޮންޓް:

Arial،   :ްލިޔެފައިވާ ނޭމް ޓެގެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ނޭމް ޓެުގ ) 12ފޮންޓް ސައިޒ

 ) ކުލައިގެ ޓެގެއްގައި ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:000000ްބލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ހުންނަންވާނީ

FFFFFFީ(ދޭއް)  2 ،) ކުލައިގެ އަކުރުންނެވެ. ނޭމް ޓެގުގެ ފުޅާމިނުގައި ހުންނަންވާނ

 (ހަތެއް) ސެންޓިމީޓަރެވެ. 7އި ސެންޓިމީޓަރެވެ. ދިގުމިނުގަ

 

 

ކޮމިޝަންޑް  މެޑެލް  .12

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ީޖބުގެ މަތީކައިިރން  3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

އެ ފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ މެޑެލް ހަރުކޮށްފައި  ،(ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގައި 5ފެށިގެން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 

 

 

ކެންވަސް   .13

 ކަމަރު

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

     މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

(ިތނެއް ޕޮއިންޓް ަފހެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ ކެންަވސް  3.5) ުކލައިގެ 191970 :(ކޯޑް ނަންބަރު

 ލުގެ ކަމަރުގެ ބަކަ ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ޖުގައި ކުލަކޮށް ޕޮލިސް ބެލުކަމަރެކެވެ. މި ކަމަރުގެ ބަކަ

 ތެރެއިން ނުކުމެފައި ހުންަނބައި ހުންނަންވާނީ ނުފެންނަޮގތަށެވެ.
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 ކޮމިޝަންޑް ފަޓުލޫނު   .14

 އޮފިސަރުން

     މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ،ކުރިމަިތން  ،) ކުލައިގެ ފަޓުލޫނެކެވެ. ިމ ފަުޓލޫނު ހުްނނަންވާނ191970ީ :(ކޯޑް ނަންބަރު
 ނަގަިއފައި ހުންނަ ރޫ ގޮތަށް ފަރާތެއްގައި ދެ ރޫ ހުންނަގޮަތެށވެ. މީގެ ތެރެއިން ޒިބާ ކައިރިއަށްވާ

ދެފަރާތުންވެސް ހުންނަންާވނީ ޝާޕްކޮށް ފަޓުލޫނުގެ މަތިން ިތރިއަށް ނަގައިފައެވެ. އަދި ފަޓުލޫނުެގ 

ެދފަރާތުންވެސް ޝާޕްކޮށް ފަޓުޫލުނގެ މަތިން ތިރިއަށް ނަގައިފައެެވ.  ،ފުރަގަހުގެ ރޫ ހުންނަންާވނީ

ކަތިކޮށް ދެ ީޖބު ހުންނަންވާނެއެވެ.  މި ފަޓުލޫނުަގއި  ގޮތަށް ފަޓުލޫނުގެ ދެ އަރިމަތީގައި އެތެެރއަށްވާ

(ފަެހއް) ލޫޕް ލައިފައެވެ. ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ފަޓުޫލނުގެ ފަހަުތން  5ކުދި  ،ހުންނަންޖެޭހނީ

ހުްނނަންވާނެެއވެ. އައިބުވާވަރަށް ދޫކޮށް އަދި ގޮތަށް ޖީބެއް  ކަނާތްފަރާތުގައި އެތެރެއަށްވާ

 ގެން ނުވާނެއެވެ.ބާރުކޮށްވެސް ފަޓުލޫނު ހުރެ

 

 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ސްކާރޓް  .15

 އޮފިސަރުން

    މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

) ސްކާރޓެކެވެ. ދިގު ސްކާރޓް ނުވަތަ ކުރު ސްކާރޓެއް ވެސް 191970 :(ކޯޑް ނަންބަރު

ެއ މީހެއްގެ ކަކުލާހަމައަށެވެ. ދިގު  ،ލެވިދާނެއެވެ. ކުރު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ

އެ މީހެއްގެ ފައިގެ ތަނބިަކށްޓާ ހަމައަށެވެ. ކުރު ސްކާޓް ލާނަމަ  ،ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންނަންާވނީ

 ސްކާރޓުގެ ދަށަށް ޖަހައި، ބެްލޓު އަޅައިފައެވެ. ،ންވާނީގަމީސް ހުންނަ
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ކޮމިޝަންޑް  ބޫޓު   .16

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު ފިރިހެން ފުލުހުން ބޭުނންކުރަންާވނީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
ނާޑުވާ ފުރަިއފައި ) ުކލައިގެ ބޫޓެކެވެ.  000000ޓޯކެޕް އަޅައިފައިވާ އޮފު ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

ބްލެކް (ކޯޑް ނަންަބރު:  ،ހުންނަންވާީނ މައިނަސްކޮށެވެ. އަންހެން ފުލުުހން ޭބނުންކުަރންވާނީ

ފޮޓޯގައިއެވާ ޑިޒައިުނގެ  ،) ކުލައިގެ، އޮފު ޮއފީސް ބޫޓެކެވެ. މި ބޫޓު ާވންޖެހޭނ000000ީ

އާއެކު ސްކާރްޓ  1 ޑްރެސް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ،ބޫޓަކަށެވެ. އަންެހން ފުލުުހން

 ކޯޓް ޝޫޒަކަށެވެ. ،ލާނަމަ އަރަންވާނީ

 

  

ކޮމިޝަންޑް  އިސްޓާކީނު  .17

 އޮފިސަރުން

ބްލެކް (ކޯޑް ނަންަބރު:  ،އާއެކު އަރަންވާނީ 3ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ،އަރާނަމަ ބޭނުންކުރަންާވނީ) ކުލައިގެ އިސްޓާކީނަކަށެވެ. އަންހެން ފުލުހުން ކޯޓް ޝޫޒަށް 000000
 ހަމުގެ ކުލައިގެ ސްޓޮކިންއެކެވެ.

 

 

 

 4 ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު  ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

ކޮމިޝަންޑް  ހެޑްގިއަރ   .1

 އޮފިސަރުން

     މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 4ޑްރެސް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް 

) ކުަލއިގެ ޕީކްކެޕްއެވެ. އެކި ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުްނ ބޭުނންކުރާ ހެޑްގިއަރ 191970 :(ކޯޑް ނަންބަރު

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 10ޖަދުވަލު  ،ގޮތް ހުންނަންވީ

  

ކޮމިޝަންޑް  ބުރުގާ  .2

އޮފިސަރުންގެ 

ތެރެއިން ބުރުގާ 

       މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު އަޅަންވާނީ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

(އެކެއް ޕޮއިންޓް  1.5 ،) ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ. ބުރުގާގެ ކައިރީގައ191970ި :(ކޯޑް ނަންބަރު

ބުރުގާގެ ކޮނޑުމަތިން  ދަމައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް  ،ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ
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އަންހެން އަޅާ 

 ފުލުހުން 

   ،(ތިނެްއ) ރުލުގެ ރޫބައެއް ހުންނަންާވނެއެވެ.  ރޫބައި ހުންނަންާވނީ  3ޖަހައިފައި  އެއްފަތި

ބޮލުގެ އެއްވެސް އިސްތަށްެޓއް  ،ކަނދުރާ މައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ. ބުރުގާ އަޅައިފައި ހުންނަންާވނީ

ކަންފަތާއި، ކަރު ވެސް ުނފެންނަ ގޮަތށެވެ. ނަމަވެސް، ބުުރގާ ، ންހުޅިއާއިނުފެންނަ ޮގތަށެވެ. އަދި ކަ 

ނުވާ ގޮަތށެވެ. ބުރުގާ އަަޅއިފައި ހުންނައިރު ބުރުގާގެ ފަަހތް ޫމނު ނިވާ ،އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ

 ،ޅައިލޯވަޅެއް އަގައި ހުންނަންވާީނ ދޫކޮށްލައިފައެވެ. ުބރުގާ އަޅާއިރު ދެކޮނޑު މައްޗަށް އޮންނަ ބައި
ބުރުގާގެ މަިތން  ،ނޭމް ޓެގް ހުންނަންާވނީ ،ގަލަހުގެ ގޮށް އަޅުވަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބުރުގާ އަޅާއިރު

 ދަތިޖަހައިގެން ހަރުކޮށްފައެވެ. 

 

        ސްކައި ބްލޫ ،އާއެކު ލާ ގަމިހަކީ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ހުރިހާ ފުލުހުން  ގަމީސް  .3

) ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ. ިމ ގަމީހުގައި، ކުރިމަތީގެ ދެފަރާުތގައި 87CEEB :(ކޯޑް ނަންބަރު

މި ދެ ޖީބުގައި ހުންަނންވާީނ މަތިއަޅައިފައެވެ. މަތީގެ ދެފަރާތުެގ ބު ލައިފައި ހުްނނަންވާނެެއވެ. ދެ ޖީ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮށް އަޅުވައިފައި  ޖީބުގެ މެދުގައި އެ ރޭންކަަކށް ހުންަނންވާނީ ހަރުކޮްށފައެވެ. ކަން

  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ަގލަސްގައި ވެސް މި ގޮށް ހަރުކޮށްފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ.  ގަމީހުގެ މެދުަގއި

އެ ރޭންކަކަށް  ،(ފަހެއް) ގޮށް ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށް ގޮށްފަތި ުހންނަންާވނެއެވެ. މި ގޮށްފަތީގައި 5

ބާރުވެގެން ގަަޔށް  ،ހުންނަންވާނެއެވެ. ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް އަޅުވައިފައި

އަދި ދޫވެގެންވެސް ގަޔަށް އައިބުނުވާ ވަރަށެވެ. ގަމީހުގެ އަތުކުރި ހުންނަންވާނީ ، އައިބުނުވާ

 ،ގޮށް އަޅުވައިފައެވެ. އަންހެން ފުލުުހްނގެ ގަމީހުގެ ދިގުމިން ުހންނަންާވނީ ނިއުޅައިލައިފައި، އަތުކުރީ
(އެކެއް ޕޮއިންޓް ަފހެއް) އިންޗި ދިގުކޮށެވެ. ގަމީުހގެ  1.5އެ މީހެއްގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅަށްވުރެ 

(ދޭއް) އިންޗި ފަޅައިފައި ހުންނަންާވނެެއވެ. ފިރިހެން ފުުލހުންގެ ގަމީުހގެ  2ދެފަރާތު އަރިމަތިން 

 ،ގަމީސް ހުންނަންާވނީ ފިރިހެން ފުލުހުންގެއަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ.  ،ދިގުމިން ހުންނަންާވނީ
އަތުގެ ކުޑަހުޅާ  ،ދަށަށްޖަހައިފައެވެ. ބުރުގާ އަޅާ ފުލުހުންގެ އަތުކުރި ހުންނަންވާނީ ފަޓުލޫނުގެ

މި ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީކައިރިން  ،ހަމައަށެވެ. އެ ފުލުހަކަށް ލިބިފަިއވާ ކުލަ ނުވަތަ މެޑެލް

 ރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.(ފަހެއް) މިލިީމޓަރު މަތީގައި ހަ 5ފެށިގެން 
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ކޮމިޝަންޑް  ޓައި  .4

 އޮފިަސރުން 

  ލިސް ޓައި އަޅަންވާނެއެވެ.ޕޮފޮޓޯގައިވާ  ،އާއެކު 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 

 

 

 

 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ގޮށް   .5

 އޮފިަސރުން 

ޝީލްޑާއި  ޖުޕޮލިސް ބެ ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ،ހުންަނންާވނީ ) ުކލައިގެ ގޮށެވެ. ގޮށް C0C0C0 :ތަރި އެމްބޯސްކުރި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު
 ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

 

 

 

 

ޝޯލްޑަރ   .6

 ބެޖް

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ޖު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ ޖުގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެޖުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް (ކޯޑް ަނންބަުރ: ،ހުންނަންވާނީ

FFFFFF ެވައިޓް (ކޯޑް ަނންބަުރ: ގެންބޯޑަރެއް ލައިފައި، އެ ބޯޑަރުގެ ވަަށއި) ކުލައިގ 

FFFFFFެފޮޓޯގައިވާ  ،ހުންނަންވާނީ ޖު) ކުލައިގެ ރޮދިން ކައިރި ހަދައިފައެވެ. ޝޯލްޑަރ ބ

 ގޮތަށެވެ.
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މަޤާމުގެ   .7

ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

) ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ 191970 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަްނބަރު ،މަޤާމުގެ ނިޝާނަކީ

) ުކލައިގެ ކަސަބުން ހަދައިފަިއ، ގަަލހަށް މަހައިލައިފައިވާ ފޮތިކޮޅެކެވެ.  C0C0C0 :(ކޯޑް ނަންބަރު

ެކވެ. އެ ފުލުހަަކށް ދީފައިވާ މަޤާމުގެ ނިޝާނެ ،ފުލުހުންަނށް ދޫކުރާ މި ނިޝާްނ ބޭނުންކުރަންޖެޭހނީ

 ސެމިނާާރއި  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ފަރާތުން ފުލުުހން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަދާ ކޯހާއި
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި ހިއުމަން ، ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި

 އި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ މަޤާމެއްގެ ނިޝާން ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ

 

ކޮމިޝަންޑް  ނޭމް ޓެގު  .8

 އޮފިސަރުން

ގަމީހުގެ ކަނާތު ީޖބުގެ މަތީގައި ޭނމް  ،އަކީ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން ތާނައަކުރުންާނއި ޓަކައި ޓެގު ހަރުކުރުމަށް 

 އިނގިޭރސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް: )12ޮފންޓް ސައިޒް:   ، A_Waheed(ފޮންޓް:

Arial،   :ްލިޔެފައިވާ ނޭމް ޓެގެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ނޭމް ޓެުގ 12ފޮންޓް ސައިޒ (

 ) ކުލައިގެ ޓެގެއްގައި ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:000000ްބލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ހުންނަންވާނީ

FFFFFF( ީ(ދޭއް)  2 ،ކުލައިގެ އަކުރުންނެވެ. ނޭމް ޓެގުގެ ފުޅާމިނުގައި ހުންނަންވާނ

 (ހަތެއް) ސެންޓިމީޓަރެވެ. 7ދިގުމިނުގައި ސެންޓިމީޓަރެވެ. 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ކުލަ  .9

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ީޖބުގެ މަތީކައިިރން   4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

(ފަހެއް) މިލިީމޓަރު މަތީގައި އެ ފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ ކުލަ ހަރުކޮށްފައި  5ފެށިގެން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 

 

ކެންވަސް   .10

 ކަމަރު

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

     މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

(ިތނެއް ޕޮއިންޓް ަފހެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ ކެންަވސް  3.5) ުކލައިގެ 191970 :(ކޯޑް ނަންބަރު

މި ކަމަރުގެ ބަކަލުގެ ހުންނަންވާނެއެވެ.  ޖުކަމަރެކެވެ. މި ކަމަރުގެ ބަކަލުގައި ކުލަކޮށް ޕޮލިސް ބެ

 ތެރެއިން ނުކުމެފައި ހުންަނބައި ހުންނަންވާނީ ނުފެންނަ ޮގތަށެވެ.
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 ކޮމިޝަންޑް ފަޓުލޫނު   .11

 އޮފިސަރުން

   މިޑްނައިޓް ްބލޫ  ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

     ކުރިމަތިްނ  ،) ކުލައިގެ ފަޓުލޫނެކެވެ. މި ފަޓުލޫނު ުހންނަންާވނ191970ީ :(ކޯޑް ނަންބަރު

ގޮތަށް ނަގައިފައި ުހންަނ ރޫ  ދެ ފަރާތުގައި ދެ ރޫ ހުންނަގޮަތށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޒިބާ ކައިރިއަށްވާ

ދެފަރާތުންވެސް ހުންނަންާވނީ ޝާޕްކޮށް ފަޓުލޫނުގެ މަތިން ތިރިއަށް ނަގައިފައެވެ.  ފަޓުޫލނުގެ 

ެދފަރާތުންވެސް ޝާޕްކޮށް ފަޓުޫލުނގެ މަތިން ތިރިއަށް ނަގައިފައެެވ.  ،ފުރަގަހުގެ ރޫ ހުންނަންާވނީ

މި ފަޓުލޫުނގައި ކޮށް ެދ ޖީުބ ހުންނަންާވނެއެވެ. ކަތި ގޮތަށް  ވާނުގެ ދެއަރިމަތީގަިއ އެތެެރއަށްފަޓުލޫ

(ފަެހއް) ލޫޕް ލައިފައެވެ. ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ފަޓުޫލނުގެ ފަހަުތން  5ކުދި  ،ހުންނަންޖެޭހނީ

ހުްނނަންވާނެެއވެ. އައިބުވާވަރަށް ދޫކޮށް އަދި  ގޮތަށް ޖީބެއް ކަނާތްފަރާތުގައި އެތެރެއަށްވާ

 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.ބާރުކޮށްވެސް ފަޓުލޫނު 

 

 

 

  

 

 

 

 

ކޮމިޝަންޑް  ސްކާރޓް  .12

 އޮފިސަރުން

     މިޑްނައިޓް ްބލޫ ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

) ސްކާރޓެކެވެ. ދިގު ސްކާރޓް ނުވަތަ ކުރު ސްކާރޓެއް ވެސް 191970 :(ކޯޑް ނަންބަރު

ެއ މީހެއްގެ ކަކުލާ ހަމައަށެވެ. ދިުގ  ،ލެވިދާނެއެވެ. ކުރު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުްނނަންވާނީ

އެ މީހެއްގެ ފައިގެ ތަނބިަކށްޓާ ހަމައަށެވެ. ކުރު ސްކާޓް ލާނަމަ  ،ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންނަންާވނީ

 ސްކާރޓުގެ ދަށަށް ޖަހައި، ބެްލޓު އަޅައިފައެވެ. ،ނަންވާނީގަމީސް ހުން
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ކޮމިޝަންޑް  ބޫޓު   .13

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު ފިރިހެން ފުލުހުން ބޭުނންކުރަންާވނީ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
މި ބޫުޓގައި ) ކުލައިގެ ބޫޓެކެވެ.  000000އޮފު ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ޓޯކެޕް އަޅައިފައިވާ

    ބްެލކް ،ނާޑުވާ ފުރައިފައި ހުންނަންވާީނ މައިނަސްކޮށެވެ. އަންހެން ުފލުހުން ބޭުނންކުރަންވާނީ

ފޮޓޯގަިއއެވާ  ،އޮފީސް ޫބޓެކެވެ. މި ބޫުޓ ވާންޖެހޭނީ ،) ުކލައިގެ، އޮފ000000ު(ކޯޑް ނަންބަރު: 

އާއެކު  1ގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ޑިޒައިނުގެ ބޫޓަކަށެވެ. އަންހެން ފުލުހުން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން

 ސްކާރޓް ލާނަމަ އަރަންވާނީ ކޯޓް ޝޫޒަކަށެވެ.

 

  

ކޮމިޝަންޑް  އިސްޓާކީނު   .14

 އޮފިސަރުން

ބްލެކް (ކޯޑް ނަންަބރު:  ،އާއެކު އަރަންވާނީ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ،ކޯޓް ޝޫޒަށް އަރާނަމަ ބޭނުންކުރަންާވނީ ) ކުލައިގެ އިސްޓާކީނަކަށެވެ. އަންހެން ފުލުހުނ000000ް
 ހަމުގެ ކުލައިގެ ސްޓޮކިންއެކެވެ.
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 5 -ޖަދުވަލު 

  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް

 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު  ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

ސީނިއަރ ނޮން  ހެޑްގިއަރ   .1

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
) ކުލައިގެ ޕީކްކެޕްއެވެ. އެކި ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުން 191970 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 10ބޭނުންކުރާ ހެޑްގިއަރ ހުންނަންީވގޮތް ޖަދުވަލު 

  

ސީނިއަރ ނޮން  ކޮލާކް   .2

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

       ގައި އެވާ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސިލްވަރ(ނަމޫނާ)  ފޮޓޯ ،ކޯޓުގެ ބޮޑު ގިރުވާނުގައި

 ) ކުލައިގެ ކޮލާކެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.C0C0C0 :(ކޯޑް ނަންބަރު
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން 

 ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
) ުކލައިގެ ޑަބަލް ބްރެސްޓް، ައތްިދގު 191970 :ހުދުގަމީހާއެކު މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު

، ހަތަރު ޖީބާއި  ،އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. މި ކޯޓުގައި ،ކޯޓެކެވެ. ކޯޓުގެ އަތުކުރި ހުންނަންޖެހޭނީ
 ޖުގޮށްފަތީގައި ޕޮލިސް ބެ ،ޖީބުގެ މަތީގައި ޕޮލިސް ބެޖް އެމްބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ހަތަރު ގޮށާއި

ހަރުކޮށްފައި  ޖުއެމްބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ހަތަރު ގޮށާއި، ކޯޓުގެ ދެއަތުގައި ޝޯލްޑަރ ބެ

އެމްބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ  ޖުހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި އަތުކުީރގެ ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި ޕޮލިސް ބެ

އެމްބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ގޮށް  ޖުތިންގޮށާއި، ދެފަރާތުގެ ގަލަހުެގ ކޮންމެފަރާތެއްގައި ޕޮލިސް ބެ 

ހަރުކޮށްފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. ައދި ކޯޓުގެ ކުޑަ ގިރުވާނުގައި އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯޖެޓް 

 ށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.ޕެޗާއި ބޮޑު ގިރުވާނުގައި ކޮލާކް ހަރުކޮ

 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 
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ކޮމިޝަންޑް 

އޮފިސަރުންގެ 

ތެރެއިން 

އަންހެން 

 ފުލުހުން 

 މިޑްނައިޓް ،އާއެކު އަޅަންވާނީ 1ސިނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ބުުރގާގެ ނިތްގަނޑަށް ުހންނަންާވނީ ) ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ. 000000ބްލޫ (ކޯޑް ނަްނބަރު: 

 މޫނު ނިވާ ނުވާ ގޮތަށެެވ.  ،ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވައިފައެވެ. ބުރުގާ އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،ބޭނުންކުރަންވާނީއާއެކު  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
ފަޓުލޫުނގެ  ،) ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ. ގަމީސް ހުންނަންވާނFFFFFFީ ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:

 ައތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. ،ނުވަތަ ސްކާރޓުގެ ދަށަށްޖަހައިަފއެވެ. އަތުކުރި ހުންނަންވާނީ
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ލިސް ޓައި އަޅަންވާނެއެވެ.ޕޮފޮޓޯގައިވާ  ،އާއެކު 1ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ޝީލްޑާއި  ޖުގޮށުެގ މެދުގައިވާ ޕޮލިސް ބެ ،އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާނީ ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް

 ފޮޯޓގައިވާ ގޮތަށެވެ. ،ހުންނަންވާނީލައިގެ ގޮށެވެ. ގޮށް ) ކC0C0C0ު :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު
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 ޖުބެ

ސީނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ޖު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެޖް 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެޖުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް (ކޯޑް ަނންބަުރ: ،ހުންނަންވާނީ

FFFFFFިވައިޓް (ކޯޑް ަނންބަުރ: ގެން) ކުލައިގެ ބޯޑަރެއް ލައިފައި، އެ ބޯޑަރުގެ ވަަށއ 

FFFFFFޯހުންނަންވާނީ ޮފޓޯގައިވާ ގޮތަެށވެ. ޖުލްޑަރ ބެ) ކުލައިގެ ރޮދިން ކައިރި ހަދައިފައެވެ. ޝ 
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ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު

ސީނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

އާއެކު މަޤާމުގެ ނިޝާން  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

      އިންސިގްނިޔަރ ބްލެކް) ކުލައިގެ C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު ،ހުންނަންވާނީ

) ކުލައިގެ ޝޯލްޑަރ ބޯޑުގައި ހަރުކޮށްފައި، ކޯޓުގެ ގަލަހަްށ 000000(ކޯޑް ނަންބަރު: 

 މަހައިލައިފައެވެ. 

 

ސީނިއަރ ނޮން  ނޭމް ޓެގު  .10

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ގަމީހުގެ ކަނާތު ޖީބުެގ ، ގައި 1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން ޓަކައި މަތީގައި ނޭމް ޓެގު ހަރުކުރުމަށް 

) އިނގިރޭސި އަކުރުން 12ފޮްނޓް ސައިޒް:   ، A_Waheedތާނައަކުރުންނާއި (ޮފންޓް:

ޓެގެއް ހަރުކޮްށފައި ) ިލޔެފައިވާ ނޭމް 12ފޮންޓް ސައިޒް:   ،Arial (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް:

) ކުލައިގެ ޓެގެއްގައި 000000ހުންނަންވާނެއެވެ. ނޭމް ޓެގު ހުންނަންވާނީ ބްލެކް (ކޯޑް ނަންަބރު: 

) ކުލައިގެ އަކުރުންނެވެ. ނޭމް ޓެގުގެ ފުޅާމިނުގައި ހުންނަްނވާނީ FFFFFF ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 
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  ޓިމީޓަެރވެ.(ހަތެއް) ސެން 7(ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރެވެ. ދިގުިމނުގައި  2
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

(ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގަިއ އެ ފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ މެޑެލް  5ޖީބުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން 

 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.  
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 ކަމަރު

ސީނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
(ތިނެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރު  3.5) ކުލައިގެ 191970 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު

   ހުންަނންވާނެއެވެ. އަދި  ޖުފުޅާ ކެންވަސް ކަމަރެކެވެ. މި ކަމަރުގެ ބަކަލުގައި ކުލަކޮށް ޮޕލިސް ބެ

 މި ކަމަރުގެ ބަކަލުގެ ތެރެއިން ނުކުމެފައި ހުންނަބައި ހުްނނަންވާީނ ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ.
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
 ،) ކުލައިގެ ފަޓުޫލެނކެވެ. މި ފަޓުލޫނު ުހންނަންާވނީ 191970 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ަނންބަރު 

ގޮތަށް ނަގައިފަިއ  ރެއިން ޒިބާ ކައިރިއަށްވާކުރިމަތިން ފަރާތެއްގައި ދެ ރޫ ހުންނަގޮތަެށވެ. މީގެ ތެ

ޝާޕްކޮށް ފަޓުލޫނުެގ މަތިން ތިރިއަށް  ނަގައިފައެވެ.   ،ހުންނަ ރޫ ދެފަރާތުންވެސް ހުންނަންވާނީ

ދެފަރާުތންވެސް ޝާޕްކޮށް ފަޓުލޫނުގެ މަިތން ތިިރއަށް  ،ފަޓުލޫނުގެ ފުރަގަހުގެ ރޫ ުހްނނަންވާނީ

  ގޮތަށް ކަތިކޮށް ދެ ޖީބު ުހންނަންާވނެެއވެ.   ނަގައިފައެވެ. ފަޓުލޫނުގެ ދެ ައރިމަތީގައި އެތެރެއަށްވާ

(ފަހެްއ) ލޫޕް ލައިފަެއވެ. ފިރިހެން ފުުލހުންގެ ަފޓުލޫުނގެ  5ކުދި  ،މި ފަޓުލޫނުގައި ހުންަނންޖެހޭނީ

ހުންަނންާވނެއެވެ. އައިބުވާވަރަށް ދޫކޮށް އަދި ގޮތަށް ޖީބެއް  ކަނާތްފަާރތުގައި އެތެރެއަށްވާފަހަތުން 

 ބާރުކޮށްވެސް ފަޓުލޫނު ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
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ސީނިއަރ ނޮން  ސްކާރޓް  .14

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
 ) ސްކާރޓެކެވެ. ދިގު ސްކާރޓް ނުވަތަ ކުރު 191970 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންަބރު

އެ މީހެއްގެ ކަކުލާ  ،ސްކާރޓެއް ވެސް ލެވިދާނެއެވެ. ކުރު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ

އެ މީހެއްގެ ފައިގެ ތަނބިކަށްޓާ ހަމައަެށވެ.  ،ހަމައަށެވެ. ދިގު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ

 އިފައެވެ.އަޅަ ޓުސްކާރޓުގެ ދަށަްށޖަހައި، ބެލް ،ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ،ކުރު ސްކާރޓް ލާނަމަ
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ފިރިހެން ފުލުހުން  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

   ) ކުލައިގެ ބޫޓެކެވެ.000000ޓޯކެޕް އަޅައިފައިވާ އޮފު ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

 ،ނާޑުވާ ފުރައިފައި ހުންނަންވާނީ މައިނަސްކޮށެވެ. ައންހެން ފުލުހުން ޭބނުންކުރަންާވނީ މި ބޫޓުގައި
 ،އޮފީސް ބޫޓެކެވެ. މި ބޫޓު ވާންޖެހޭނީ ،) ކުލައިގެ، އޮފ000000ުބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

ލް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަ  ފޮޓޯގައިއެވާ ޑިޒައިނުގެ ބޫޓަކަށެވެ. އަންހެން ފުލުހުން

 ކޯޓް ޝޫޒަކަށެވެ. ،އާއެކު ސްކާރޓް ލާނަމަ އަރަންވާނީ 3ޑްރެސް 
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ބްލެކް  ،އާއެކު އަރަންވާނީ 1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

އަްނެހން ފުލުުހން ކޯޓް ޝޫޒަށް އަާރނަމަ ) ުކލައިގެ އިސްޓާކީނަކަށެވެ. 000000(ކޯޑް ނަންބަރު: 

 ހަމުގެ ކުލައިެގ ސްޓޮކިންއެކެވެ. ،ބޭނުންކުރަންވާނީ
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  2 ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު  ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

ސީނިއަރ ނޮން  ކޮލާކް   .1

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

        ގައި އެާވ ޮގތަށް ފަރުމާކޮށްފައިާވ ސިލްވަރ(ނަޫމނާ)  ކޯޓުގެ ބޮޑު ގިރުވާނުގައި ޮފޓޯ

 ) ކުލައިގެ ކޮލާކެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.C0C0C0 :(ކޯޑް ނަންބަރު
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

      ،ބޭނުންކުރަންާވނީ 2ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންްޑ އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ،) ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ. ގަމީސް ހުންނަންވާނFFFFFFީ (ކޯޑް ނަންބަރު:  ވައިޓް
 އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. ،ފަޓުލޫނުގެ ނުަވތަ ސްކާރޓުގެ ދަށަށްޖަހައިފައެވެ. އަތުކުރި ހުންަނންވާނީ
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން 

 ،އާއެކު ގަމީހުގެ މަތިން ލާނީ 2ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
) ކުލައިގެ ސިންގަލް ބްރެސްޓް، ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

      ) ކުލައިގެ އޮފު ފޮތިން ޝޯލްޓައިޕް ގިރުވާނުލީ އަތްދިގު ކޯޓެކެވެ. ގޮށްފަތީގައި 000000

) ކުލައިގެ ތިން ގޮށާއި، C0C0C0 :އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

ކުރިއެއްގައި އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރިހިކުލައިގެ ތިން ޮގށް އަތުކުރީގައި ކޮންމެ އަތު

ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެެއވެ.  ޖުހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ކޯޓުގެ ދެ އަތުގައި ޝޯލްޑަރ ބެ

 އެމްބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ތިންގޮށާއި، ދެފަރާުތގެ  ޖުއަދި އަތުކުރީގެ ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި ޕޮލިސް ބެ

އެމްބޯސްކުރި ރިހިކުލައިގެ ގޮށް ހަރުކޮށްފައި  ޖުގަލަހުގެ ކޮންމެފަރާތެއްގައި ޕޮލިސް ބެ

  އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯޖެޓް ޕެޗާއި،  ،ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ކުޑަ ގިރުވާނުގައި

 ބޮޑު ގިރުވާނުގައި ކޮލާކް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ސީނިއަރ ނޮން  ބުރުގާ   .4

ކޮމިޝަންޑް 

އޮފިސަރުންގެ 

ތެރެއިން 

އަންހެން 

 ފުލުހުން 

މިޑްނައިޓް  ،އާއެކު އަޅަންވާނީ 2ސިނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ،) ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ. ުބރުގާ ނިތްގަނޑަށް ުހންނަންވާނީ 000000ބްލޫ (ކޯޑް ނަްނބަރު: 
 ގަމީހުގެ އެތެރެއަށް ޖަހައިފައެވެ. ،ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްަވއިފައެވެ. ބުރުގާ ހުްނނަންވާނީ

 މޫނު ނިވާ ނުވާ ގޮތަށެވެ.  ،ބުރުގާ އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ

 

ސީނިއަރ ނޮން  ޓައި  .5

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު ބޭނުންކުރަންވާނީ 2ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
 ) ކުލައިގެ ބޯޓައިއެކެވެ.000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

 

 

 

 

ސީނިއަރ ނޮން  ގޮށް   .6

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ޝީލްޑާއި  ޖުގޮށުެގ މެދުގައިވާ ޕޮލިސް ބެ ،ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާނީ

 ހުންނަންވާނީ ޮފޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.) ކުލައިގެ ގޮށެވެ. ގޮށް C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

  

 

ޝޯލްޑަރ   .7

 ޖުބެ

ސީނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ޖު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ ޖުގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެ

) FFFFFF ގެ ބެޖުގެ ަވށައިގެން ަވއިޓް (ކޯޑް ނަްނބަރު:ދިވެހި ުފލުހުންެގ ޚިދުމަތު ،ހުންނަންވާނީ

) ކުލައިގެ FFFFFF ވައިޓް (ކޯްޑ ނަންބަރު:އިފައި، އެ ބޯޑަރުގެ ވަށައިގެން ކުލައިގެ ބޯޑަރެއް ލަ

 ޮފޓޯަގއިވާ ގޮތަށެވެ. ،ހުންނަންވާނީ ޖުޝޯލްޑަރ ބެރޮދިން ކައިރި ހަދައިފައެވެ. 

 

 

 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 
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މަޤާމުގެ   .8

ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު

ސީނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން ސީނިއަރ ސާޖަންޓް ރޭންކާ ހަމަޔަށް 

) ކުަލއިގެ C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯްޑ ނަންބަރު ،ބޭނުންކުރާ މަޤާމުެގ ނިޝާްނ ހުންނަންވާނީ

   ނަރުންނާއި ބަރަނިން ޖަރީކޮށްފަެއވެ.

 

 

ސީނިއަރ ނޮން  ނޭމް ޓެގު  .9

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ގައި ގަމީހުގެ ކަނާތު ީޖބުގެ  1ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް ޮއފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން ޓަކައި މަތީގައި ނޭމް ޓެގު ހަރުކުރުމަށް 

) އިނގިރޭސި އަކުރުން 12ފޮްނޓް ސައިޒް:   ، A_Waheedތާނައަކުރުންނާއި (ޮފންޓް:

) ިލޔެފައިވާ ނޭމް ޓެގެއް ހަރުކޮްށފައި 12ފޮންޓް ސައިޒް:   ،Arial (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް:

) ކުލައިގެ ޓެގެއްގައި 000000ްބލެކް (ކޯޑް ނަންަބރު:  ،ހުންނަންވާނެއެވެ. ނޭމް ޓެގު ުހންނަންވާނީ

 ،) ކުލައިގެ އަކުރުންނެވެ. ނޭމް ޓެގުގެ ފުޅާމިނުގައި ހުްނނަންވާނFFFFFFީ ވައިޓް (ކޯޑް ނަްނބަރު:
  (ހަތެއް) ސެންޓިމީޓަރެވެ. 7 ،ހުންނަންާވނީ (ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރެވެ. ދިގުިމނުގައި 2

 

 

ކުލަ ނުވަތަ   .10

 މެޑަލް 

ނޮން  ސީނިއަރ

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު  2ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

(ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގައި އެ ފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ ކުލަ ނުވަތަ  5ޖީބުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން 

 މެޑެލް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާެނއެވެ.  

 

 

 

 

 

  

ކަމަރު   .11

 ބަންދު 

ސީނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ފަޓުލޫނުގެ މަތިން  2ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

(ހަތަރެއް) އިންޗި ފުޅާމިނުެގ ކަމަރު  4) ކުލައިގެ 000000އުނަގަނޑުގައި ބްލެކް (ކޯޑް ނަްނބަރު: 

 ބަންދު އަޅަންވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 
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ސީނިއަރ ނޮން  ފަޓުލޫނު   .12

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

    އާއެކު ބޭނުންކުރާ ބްެލކް 2ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

        ކުރިމަތިން ފަރާތެއްގައި  ،) ކުލައިގެ ފަޓުލޫނު ހުންނަންވާނ000000ީ(ކޯޑް ނަންބަރު: 

ދެ ރޫ ހުންނަގޮތަށެވެ. މީގެ ތެެރއިން ޒިބާ ކައިރިއަށް ވާގޮތަށް ނަގައިފައި ހުންނަ ރޫ ދެފަރާތުންެވސް 

       ފަޓުލޫނުގެ ފުރަަގހުގެ ރިއަށް ަނގައިފައެވެ. މަތިން ތި ޝާޕްކޮށް ފަުޓލޫނުގެ ،ހުންނަންވާނީ

ދެފަރާުތންެވސް ޝާޕްކޮށް ފަޓުލޫނުގެ މަތިްނ ތިރިއަށް ނަގައިފައެވެ.  ފަޓުޫލނުގެ  ،ރޫ ހުންނަންވާނީ

(އެކެއް) ސެންޓިމީޓަރުގެ ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް  1ހުދުގެ  ދެ އަރިމަތީ ފަތީގައި މަތިން ތިރިއަށް ކަޅާއި

ކޮށް ދެ ޖީބު ގޮތަށް ކަތި ނަންވާނެއެވެ. ފަޓުލޫނުގެ ދެއަރިމަތީގައި އެތެރެއަށްވާހަރުކޮށްފައި ހުން

(ފަހެއް) ލޫޕް ލައިފައެވެ. ފިރިެހްނ  5ކުޑަ  ،މި ފަޓުލޫނުަގއި ހުންނަންޖެޭހނީހުންނަންވާނެއެވެ. 

ހުންނަންވާެނއެވެ. ގޮތަށް ޖީބެއް  ފުލުހުންގެ ފަޓުލޫނުގެ ފަހަުތްނ ކަނާތްފަރާތުގައި އެތެރެއަށްވާ

 އައިބުވާވަރަށް ދޫކޮށް އަދި ބާރުކޮށްވެސް ފަޓުލޫނު ހުރެގެން ނުވާެނއެވެ.

 

 

 

 

ސީނިއަރ ނޮން  ސްކާރޓް  .13

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

އާއެކު އަންހެން ފުލުުހން  2ޑްރެސް ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް 

     ) ކުލައިގެ ސްކާރޓް ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

ދިގު ސްކާރޓް ނުވަތަ ކުރު ސްކާރޓެއް ވެސް ލެވިދާނެއެވެ. ކުރު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން 

އެ މީހެްއގެ  ،އެ ީމހެއްގެ ކަކުާލ ހަމައަށެވެ. ދިގު ސްކާރޓުގެ ިދގުމިން ހުންަނންވާނީ ،ހުންނަންވާނީ

ސްކާރޓުގެ ދަށަްށ  ،ގަމީސް ހުންނަންާވނީ ،ފައިގެ ތަނބިަކށްޓާ ހަމައަށެވެ. ކުރު ސްކާރޓް ލާނަމަ

 އަޅައިފައެވެ.  ޓުޖަހައި، ބެލް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 

 

10 
 

ސީނިއަރ ނޮން  ބޫޓު   .14

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ފިރިހެން ފުލުހުން  2ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ބޫޓެކެވެ.  ) ކުލައިގެ 000000ޓޯކެޕް އަޅައިފައިވާ އޮފު ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

     ބްެލކް ،ނާޑުވާ ފުރައިފައި ހުންނަންވާީނ މައިނަސްކޮށެވެ. އަންހެން ުފލުހުން ބޭުނންކުރަންވާނީ

ފޮޓޯގަިއވާ  ،ވާންޖެހޭނީ ޓު) ކުލައިގެ އޮފު އޮފީސް ބޫޓެކެވެ. މި ބ000000ޫ(ކޯޑް ނަންބަރު: 

އާއެކު  2ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ޑިޒައިނުގެ ބޫޓަކަށެވެ. އަންހެން ފުލުހުން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ 

 ކޯޓް ޝޫޒަކަށެވެ. ،ސްކާރޓް ލާނަމަ އަރަންވާނީ

 

  

ސީނިއަރ ނޮން  އިސްޓާކީނު  .15

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

     ،އާއެކު އަރަންވާނީ 2ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

އިސްޓާކީނަކަށެވެ. އަންހެން ފުލުހުން ޯކޓް ޝޫޒަށް ) ކުލައިގެ 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

 ހަުމގެ ކުލައިގެ ސްޓޮކިންއެކެވެ. ،އަރާނަމަ ބޭނުންކުރަންވާނީ
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 3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
 (ފިރިހެން)ކުރެހުން  ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު  ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

ސީނިއަރ ނޮން  ހެޑްގިއަރ   .1

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ  3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
) ކުލައިގެ ޕީކްކެޕްއެވެ. އެކި ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުން 191970 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު 

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 10ޖަދުވަލު  ،ގޮތް ބޭނުންކުރާ ހެޑް ގިއަރ ހުންނަްނވީ

  

ސީނިއަރ ނޮން  ބުރުގާ  .2

ކޮމިޝަންޑް 

އޮފިސަރުންގެ 

ތެރެއިން ބުރުގާ 

އަޅާ އަންހެން 

 ފުލުހުން 

މިޑްނަިއްޓ  ،އެކު އަޅަންވާނީއާ 3ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮިފސަރުންގެ 

(އެކެއް ޕޮއިންޓް  1.5) ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ. ބުރުގާގެ ކައިރީގައި 191970 :ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު

ބުރުގާގެ ކޮނޑުމަތިން ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މައިޓަރު ފުޅާ ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ދަފަހެއް) ސެންޓިމީ

 ،ރޫބައި ހުްނނަންވާނީގެ ރޫބައެއް ހުްނނަްނވާނެއެވެ. (ތިެނއް) ރުލު 3އި، ޖަހައިފަ އެއްފަތި
ބޮލުގެ އެއްވެސް އިސްތަށްޓެއް  ،ބުރުގާ އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ ކަނދުރާމައްޗަށްވާ ގޮތަށެވެ.

ކަންފަތާއި ކަރު ވެސް ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ. ބުރުގާ އަޅައިފައި ، ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ. އަދި ކަންހުިޅއާއި

ނުވާ ގޮތަށެވެ. ބުރުގާ އަޅައިފައި ހުންނައިރު  ބުރުގާގެ ފަހަތް ހުންނަންވާީނ މޫނު ނިވާ  ،ހުންނަންވާނީ

ގަލަހުގެ ގޮށް  ،ދޫކޮށްލައިފައެވެ. ބުރުގާ އަޅާއިރު ދެކޮނޑުމައްޗަށް އޮންނަ ބައިގައި ލޯވަޅެއް އަޅައި

ބުރުގާގެ މަތިން ދަތިޖަަހއި  ،ވާނީނޭމް ޓެގް ހުންނަން ،އަޅުވަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބުރުާގ އަޅާއިރު

 ހަރުކޮށްފައެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ސީނިއަރ ނޮން  ގަމީސް  .3

 ހުރިހާ ފުލުހުން 

     ،އާއެކު ލާ ގަމީހަކީ  3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ކުރިމަތީގެ  ހުގެ) ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ. މި ގަމ87CEEBީ :ސްކައި ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު

   މި ދެ ީޖބުަގއި ހުންނަންާވނީ މަތިއަޅައިފައެެވ. ބު ލައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ދެފަރާތުގައި ދެ ޖީ 

އެ ރޭންކަކަށް  ،މި މަތީގެ ދެފަރާތުގެ ކަން ހުންނަންވާނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.  ޖީބުގެ މެދުގައި

ގަަލސްގައި ވެސް މި ގޮށް ހަރުކޮްށފައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް އަޅުވައިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. އަދި
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ގޮށް ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށް ގޮށްފަިތ (ފަހެއް)  5ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ގަމީުހގެ މެދުގައި 

އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް އަޅުވައިފައި  ،ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ގޮށްަފތީގައި

ސް ަގޔަށް އަދި ޫދވެގެންވެ، ގަޔަށް ައއިބުނުވާ ބާރުވެގެން ،ހުންނަންވާނެއެވެ. ގަމީސް ހުްނނަންވާނީ

ނިއުޅައިލައިފައި، އަތުކުރީގެ ގޮށް  ،ގަމީހުގެ އަތުކުރި ހުންނަންވާނީ އައިބުނުވާ ވަރަށެވެ.

އެ މީހެއްގެ އަތުގެ  ،ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ އަތުގެ އަޅުވައިފައެވެ. އަންހެން ފުލުހުންގެ ގަމީހުގެ

    (އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) އިންޗި ދިގުކޮށެވެ. ގަމީހުގެ ދެފަރާތުގެ އަރިމަތިން 1.5ކުޑަހުޅަށްވުރެ 

 ،(ދޭއް) އިންޗި ފަޅައިފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ. ފިރިެހން ފުލުުހންެގ ގަމީހުގެ ދިގުމިން ހުްނނަންވާނީ 2
ަދށަށްޖަހައިފައެވެ. ފަޓުލޫނުގެ  ،ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ގަމީސް ހުްނނަންާވނީއަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. 

އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ަހމައަށެވެ. އެ ފުލުހަކަށް ލިބިފަިއވާ  ،ބުރުގާ އަޅާ ފުލުހުންގެ އަތުކުރި ހުންނަންވާނީ

(ފަހެްއ) މިލިމީަޓރު  5ކުލަ ނުވަތަ މެޑެލް ިމ ގަމީހުެގ ވާތްފަރާތު ީޖބުގެ މަތީކައިރިްނ ފެށިގެން 

 މަތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

 

ސީނިއަރ ނޮން  ޓައި  .4

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ފޮޓޯގައި އެވާ  ޕޮލިސް  ،އާއެކު 3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ޓައި އަޅަންވާނެވެ. 
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ސީނިއަރ ނޮން  ގޮށް   .5

ކޮމިޝަންޑް 

 ންއޮފިސަރު

ޝީލްޑާއި  ޖުގޮށުެގ މެދުގައިވާ ޕޮލިސް ބެ ،ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާނީ

 ފޮޯޓގައިވާ ގޮތަށެވެ. ،ހުންނަންވާނީ) ކުލައިގެ ގޮށެވެ. ގޮށް C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

 

 

 

ޝޯލްޑަރ   .6

 ޖުބެ

ސީނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ޖު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ ޖުގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެ

) FFFFFF ހުންނަންވާނީ ދިެވހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެޖުގެ ވަށައިގެން ަވއިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:

ކުލައިގެ ރޮދިން ) FFFFFF ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:އްލައި އެ ބޯޑަރުގެ ވަށައިގެން، ކުލައިގެ ބޯޑަރެ

 ޮފޓޯގައިވާ ގޮަތށެވެ. ،ހުންނަންވާނީ ޖުކައިރި ހަދައިފައެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ

 

 

 

 

މަޤާމުގެ   .7

ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު

ސީނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

) ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ 191970 :މަޤާމުގެ ނިޝާނަކީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު

) ކުލައިގެ ކަސަބުން ހަދައި، ަގަލހަށް މަހައިލައިފައިވާ ޮފތިކޮޅެކެވެ.  C0C0C0 :(ކޯޑް ނަންބަރު

 އެ ފުލުހަކަްށ ދީފައިވާ މަޤާމުގެ ނިޝާނެކެވެ.  ،ފުލުހުންަނށް ދޫކުރާ މި ނިޝާން ބޭނުންކުރަންޖެޭހނީ

 

ކޮމިޝަންޑް  ނޭމް ޓެގު  .8

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ގަމީހުގެ ކަނާތު ޖީބުގެ  3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން ޓަކައި މަތީގައި ނޭމް ޓެގު ހަރުކުރުމަށް 

އިނގިރޭސި އަކުރުން ) 12ފޮްނޓް ސައިޒް:   ، A_Waheedތާނައަކުރުންނާއި (ޮފންޓް:

) ިލޔެފައިވާ ނޭމް ޓެގެއް ހަރުކޮްށފައި 12ފޮންޓް ސައިޒް:   ،Arial (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް:

) ކުލައިގެ ޓެގެއްގައި 000000ްބލެކް (ކޯޑް ނަންަބރު:  ،ހުންނަންވާނެއެވެ. ނޭމް ޓެގު ުހންނަންވާނީ

ގުގެ ފުޅާމިނުގައި ހުންނަްނވާނީ ) ކުލައިގެ އަކުރުންނެވެ. ނޭމް ޓFFFFFFެ ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:
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  (ހަތެއް) ސެންޓިމީަޓރެވެ. 7(ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރެވެ.  ދިގުމިނުގައި  2

 

ސީނިއަރ ނޮން  ކުލަ  .9

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު  3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

(ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގައި އެ ފުލުހަކަށް ލިިބފައިވާ މެޑަލް ނުަވތަ  5ފެށިގެން ޖީބުގެ މަތީކައިރިން 

    ނުވަތަ 1ކުލަ ހަރުކޮށްފައި ހުްނނަންވާނެެއވެ. ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން، ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން މި ޔުނިފޯމު އަޅާނަމަ  ،އަޅާ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި 3 ނުވަތަ 2

އަޅާ  4ބޭނޫންކުރާނީ މެޑަލްއެވެ. އަދި ކޮމިޝަން އޮފިސަރުން ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން މި ޔުނިފޯމު އަޅާނަމަ ބޭނުންކުރާނީ ކުލައެވެ.

 

 

 

 

ކެންވަސް   .10

 ކަމަރު

ސީނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިަސރުން 

 ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ  3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
(ތިނެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރު  3.5) ކުލައިގެ 191970 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު

      ހުންނަންވާނެެއވެ.  ޖުފުޅާ ކެންވަސް ކަމަރެކެވެ. މި ކަމަރުގެ ބަކަލުގައި ކުލަކޮްށ ޕޮލިސް ބެ

 މި ކަމަރުގެ ބަކަލުގެ ތެރެއިން ނުކުމެފައި ހުންނަންވާނީ ުނފެންނަޮގތަށެވެ.
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ  3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
 ،) ކުލައިގެ ފަޓުޫލެނކެވެ. މި ފަޓުލޫނު ުހންނަންާވނީ 191970 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ަނންބަރު 

ކުރިމަތިން ފަރާތެއްގައި ދެ ރޫ ހުންނަ ގޮތަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޒިބާ ކައިރިއަށް ވާގޮތަށް ނަގައިަފއި 

ޝާޕްކޮށް ފަޓުޫލުނގެ މަތިން ތިރިއަްށ ނަގައިފަެއވެ.   ،ހުންނަ ރޫ ދެފަރާުތންވެސް ުހންނަންވާނީ

ނުގެ މަިތން ތިިރއަށް ދެފަރާުތންވެސް ޝާޕްކޮށް ފަޓުލޫ ،ފަޓުލޫނުގެ ފުރަގަހުގެ ރޫ ުހްނނަންވާނީ

  ނަގައިފައެވެ. ފަޓުލޫނުގެ ދެ ައރިމަތީގައި އެތެރެއަށް ވާގޮތަށް ކަތިކޮށް ދެ ޖީބު ުހންނަންާވނެެއވެ.  

(ފަހެްއ) ލޫޕް ލައިފަެއވެ. ފިރިހެން ފުުލހުންގެ ަފޓުލޫުނގެ  5ކުދި  ،މި ފަޓުލޫނުގައި ހުންަނންޖެހޭނީ

ހުންަނންާވނެއެވެ. އައިބުވާވަރަށް ދޫކޮށް އަދި  ގޮތަށް ޖީބެއް ފަހަތުން ކަނާތްފަާރތުގައި އެތެރެއަށްވާ

 ބާރުކޮށްވެސް ފަޓުލޫނު ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
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ސީނިއަރ ނޮން  ސްކާރޓް  .12

ކޮމިޝަންޑް 

އޮފިސަރުންގެ 

ތެރެއިން 

އަންހެން 

 ފުލުހުން 

 ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ  3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
) ސްކާރޓެކެވެ. ިދގު ސްކާރޓެއް ވެސް ނުވަތަ ުކރު 191970 :މިޑްނައިޓް ބްޫލ (ކޯޑް ނަްނބަރު

އެ މީހެއްގެ ކަކުލާ  ،ސްކާރޓެއް ވެސް ލެވިދާނެއެވެ. ކުރު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ

އެ މީހެއްގެ ފައިގެ ތަނބިކަށްޓާ ހަމައަެށވެ.  ،ހަމައަށެވެ. ދިގު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ

 ކުރު ސްކާޓް ލާނަމަ ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ސްކާރޓުގެ ދަށަށް ޖަަހއި، ބެލްޓު އަޅައިފައެވެ.

  

 

ސީނިއަރ ނޮން  ބޫޓު   .13

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

އާއެކު ފިރިހެން ފުލުހުން  3ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ސީނިއަރ 

) ކުލައިގެ ބޫޓެކެވެ.  000000ޓޯކެޕް އަޅައިފައިވާ އޮފު ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

 ،ާވނީނާޑުވާ ފުރާފައި ހުންނަންވާނީ މައިނަސްކޮށެވެ. އަންހެން ފުލުހުން ޭބނުންކުރަންމި ބޫޓުގައި 
 ،ވާންޖެހޭނީ ޓުއޮފީސް ބޫޓެކެވެ. މި ބޫ ،) ކުލައިގެ، އޮފ000000ުބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

ކޮމިަޝންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް  ހުން،ލު ފޮޓޯގައިވާ ޑިޒައިނުގެ ބޫޓަަކށެެވ. އަންހެން ފު

 އާއެކު ސްކާރޓް ލާނަމަ އަރަންވާނީ ކޯޓް ޝޫޒަކަށެވެ.  4ޑްރެސް 
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

     ،އާއެކު އަރަންވާނީ 3ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

އަންހެން ފުލުހުން ޯކޓް ޝޫޒަށް  ) ކުލައިގެ އިސްޓާކީނަކަށެވެ.000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

 ހަުމގެ ކުލައިގެ ސްޓޮކިންއެކެވެ. ،އަރާނަމަ ބޭނުންކުރަންވާނީ
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 6 -ޖަދުވަލު

   ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު  ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

ޖޫނިއަރ ނޮން  ހެޑްގިއަރ   .1

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

މިޑްނައިޓް  ،ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސްއާއެކު ބޭނުންކުރާނީ

) ކުލައިގެ ޕީކްކެޕްއެވެ. އެކި ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުްނ ބޭުނންކުރާ 191970 :ބްލޫ (ކޯޑް ނަްނބަރު

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 10ޖަދުވަލު  ،ހެޑް ގިއަރ ހުންނަންވީ ގޮތް
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ކޮމިޝަންޑް 

އޮފިސަރުންގެ 

ތެރެއިން ބުރުގާ އަޅާ 

 އަންހެން ފުލުހުން 

މިޑްނައިޓް  ،އަޅަންވާނީ ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސްއާއެކު

          ) ކުލައިގެ ބުރުގާެއކެވެ. ބުރުގާގެ ކައިރީގައި 191970 :ބްލޫ (ކޯޑް ނަްނބަރު

ފައި ދަމައިޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް  ،ކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ(އެ 1.5

(ތިނެްއ) ރުލުގެ ރޫބައެްއ  3ޖަހަިއފައި،  ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ބުރުގާގެ ކޮނޑުމަތިން އެއްފަތި

ހުންނަންވާނެއެވެ.  ރޫބައި ުހންނަންވާނީ ަކނދުރާމައްޗަށްވާ ގޮތަށެވެ.  ބުރުގާ އަޅައިފައި 

، ބޮލުގެ އެއްވެްސ އިސްތަށްޓެއް  ނުފެްނނަ ގޮތަށެވެ. އަދި ކަންހުޅިއާއި ،ވާނީހުންނަން
މޫނު  ،ބުރުގާ އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ ކަންފަތާއި، ކަރު ވެސް ނުފެންަނ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް،

ދޫކޮށްލައިފައެވެ. ބުރުގާގެ ފަަހތް ހުންނަންވާީނ . ބުރުާގ އަޅައިފައި ހުންނައިރު ނުވާ ގޮަތށެވެނިވާ

ގަލަހުގެ ގޮށް  ،ލޯވަޅެއް އަޅައިކޮނޑުމައްޗަށް އޮންނަ ބައިގައި ބުރުގާ އަޅާއިރު ދެ

ބުރުގާގެ ަމތިްނ  ،އަޅުވަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބުރުގާ އަޅާއިރު ނޭމް ޓެގް ހުްނނަންވާނީ

 ދަތިޖަހައި، ހަރުކޮށްފައެވެ. 
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 ފުލުހުން

     ،ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސްއާއެކު ލާ ގަމިހަކީ

 ހުގެ) ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ. މި ގަމ87CEEBީ :ސްކައި ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު

ޖީބުގައި ހުންަނންވާނީ  ކުރިމަތީގެ ދެފަރާތުގައި ދެ ޖީުބ ލައިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.  މި ދެ

    މަތިއަޅައިފައެވެ. މި މަތީގެ ދެަފރާތުގެ ކަން ހުްނނަންވާީނ ހަުރކޮށްފައެވެ.  ޖީބުގެ ެމދުގައި 

އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް އަޅުވައިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.  ގަލަސްގައި ވެސް މި ގޮށް 

ތަްށ ގޮށްަފިތ (ފަހެއް) ގޮށް ހަރުކުރެވޭ ގޮ 5ގަމީހުގެ މެދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. 

އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް އަޅުވައިފައި  ،ިމ ގޮށްފަީތގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އަދި ދޫވެެގންވެސް ، ބާރުވެގެން ގަޔަށް އައިބުނުވާ ،ހުންނަންވާނެއެވެ. ގަމީސް ހުްނނަންވާނީ

ރި ހުންނަންވާނީ ނިުއޅައިލައިފައި، އަތުކުރީގެ ގޮށް ގަޔަށް އައިބުނުވާ ވަރަށެވެ. ގަމީހުގެ އަތުކު

       ،ދިގުމިން ހުންަނންވާނީައތުގެ ގަމީހުގެ އަތްދިގު އަޅުވައިފައެވެ. އަންހެން ފުުލހުންގެ 

(އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) އިންޗި ދިގުކޮށެވެ. ގަމީހުގެ  1.5އެ މީހެއްގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅަށް ވުރެ 

އް) އިންޗި ފަޅައިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. ފިރިހެން ފުލުހުންގެ (ދޭ 2ދެފަރާތު އަރިމަތިން 

އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. އަދި ފިރިހެން  ،ދިގުިމން ހުންނަންާވނީއަތުގެ ގަމީހުގެ އަތްދިގު 

ފަޓުލޫނުގެ ދަށަށްޖަހައިފައެވެ. ުބރުގާ އަޅާ ފުލުހުންގެ އަތުކުރި  ،ފުލުހުންގެ ގަމީސް ހުންނަންވާނީ

     ،އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. އެ ފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ ކުލަ ނުވަތަ މެޑެލް ،ނީހުންނަންވާ

(ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގަިއ  5މި ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުެގ މަތީކައިރިން ފެށިގެން 

 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ޖު ގޮށުގެ މެދުގައިވާ ޕޮލިސް ބެ ،ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާނީ

 ،ުހންނަންާވނީ) ކުލައިގެ ގޮށެވެ. ގޮށް C0C0C0 :ޝީލްޑާއި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު
 ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ގޮށުގެ މެދުގައިވާ ޕޮލިސް ބެޖް  ،ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާނީ

 ،ުހންނަންާވނީ) ކުލައިގެ ގޮށެވެ. ގޮށް C0C0C0 :ޝީލްޑާއި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު
 ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.
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 ބެޖް

ޖޫނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ޖު ހަރުކޮށްފައި ުހންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެ ޖުގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެޖުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު: ،ހުންނަންވާނީ

FFFFFFަވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:އިފައި، އެ ބޯޑަރުގެ ވަށައިގެން ) ކުލައިގެ ބޯޑަރެއް ލ 

FFFFFFެފޮޓޯގައިވާ  ،ހުންނަންާވނީ ޖު) ކުލައިގެ ރޮދިން ކައިރި ހަދައިފައެވެ. ޝޯލްޑަރ ބ

 ގޮތަށެވެ.
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ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު

ޖޫނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،) ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއްގައ191970ި :މިޑްނައިްޓ ބްލޫ (ކޯޑް ނަްނބަރު ،މަޤާމުގެ ނިޝާނަކީ
) ކުލައިގެ ކަސަބުން ހަދައިފައި، ަގލަހަްށ C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

  ،މަހައިލެވިފައިވާ ފޮތިކޮޅެކެވެ. މިގޮތުން ފުލުހުްނނަށް ދޫކުރާ މި ނިޝާން ބޭނުންކުަރންޖެހޭނީ
 ގެ ނިޝާނެކެވެ. އެ ފުލުހަކަށް ދީފައިވާ މަޤާމު
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ޖޫނިއަރނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިަސރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސްއާއެކު ލާ ގަމީހުގެ ކަނާުތ ޖީބުެގ 

މަތީގައި ނޭމް ޓެގު ހަރުކުރުމަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން 

) އިނގިރޭސި އަކުރުން 12ފޮންޓް ސައިޒް:   ، A_Waheedތާނައަކުރުންނާއި (ފޮންޓް:

) ލިޔެަފއިވާ ނޭމް ޓެގެއް ހަރުކޮށްފަިއ 12ފޮންޓް ސައިޒް:   ،Arial (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް:

) ކުލައިގެ 000000ބްލެކް (ކޯޑް ަނންބަރު:  ،ހުންނަންވާނެއެވެ. ނޭމް ޓެގު ހުންނަންވާނީ

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 
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) ކުލައިގެ އަކުރުންނެވެ. ނޭމް ޓެގެ ފުޅާމިނުގައި FFFFFF  (ކޯޑް ނަންބަުރ:ޓެގެއްގައި ވައިޓް

 (ހަެތއް) ސެންޓިމީޓަރެވެ. 7(ދޭްއ) ސެންިޓމީޓަރެވެ.  ދިގުމިނުގައި  2 ،ހުންނަންވާނީ

 

ޖޫނިއަރ ނޮން  ކުލަ  .9

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ޑްރެސްއާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ނޮން ކޮމިޝަންޑް ޮއފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް  ޖޫނިއަރ

(ފަހެއް) މިލިމީޓަރު މަތީގައި އެ ފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ ކުަލ  5ޖީބުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން 

     ނުވަތަ  2ނުވަތަ  1ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އޮފިސަރުން، ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

ސަރުން މި ޔުނިފޯމު އަޅާނަމަ ބޭނޫންކުރާީނ އަޅާ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފި 3

އަޅާ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި  4މެޑަލްއެވެ. އަދި ކޮމިޝަން އޮފިސަރުން ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

 ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން މި ޔުނިފޯމު އަޅާނަމަ ބޭނުންކުރާީނ ކުލައެވެ.

 

 

ކެންވަސް   .10

 ކަމަރު

ޖޫނިއަރ ނޮން 

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

މިޑްނައިޓް ބްޫލ  ،އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ 4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

(ތިނެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ  3.5) ކުލައިގެ 191970 :(ކޯޑް ނަންބަރު

      ހުންނަންވާނެއެވެ.  ޖުކެންވަސް ކަމަރެކެވެ. މި ކަމަރުގެ ބަކަލުގައި ކުލަކޮށް ޕޮލިސް ބެ

 މި ކަމަރުގެ ބަކަލުގެ ތެރެއިން ނުކުމެފައި ހުންނަބައި ހުްނނަންވާީނ ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ.
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

މިޑްނައިޓް  ،ޖޫނިއަރނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮިފސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސްއާއެކު ބޭނުންކުރާނީ

(ތިނެއް ޕޮއިްނޓް ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުާޅ  3.5) ކުލައިގެ 191970 :ބްލޫ (ކޯޑް ނަްނބަރު

     ހުންނަންވާނެއެވެ.   ޖުކެންވަސް ކަމަރެކެވެ. މި ކަމަރުގެ ބަކަލުގައި ކުލަކޮށް ޕޮލިސް ބެ

 މި ކަމަރުގެ ބަކަލުގެ ތެރެއިން ނުކުމެފައި ހުންނަންވާނީ ުނފެންނަ ގޮތަށެވެ.
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ޖޫނިއަރ ނޮން  ސްކާރޓް  .12

ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

 ،ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސްއާއެކު  ބޭނުންކުރާނީ
) ސްކާރޓެކެވެ. ދިގު ސްކާރޓް ނުވަތަ 191970 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ ކުލައިގެ (ކޯޑް ނަންބަރު

އެ މީހެއްގެ  ،ކުރު ސްކާރޓެއް ވެސް ލެވިދާނެއެވެ. ކުރު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ

ެއ މީހެއްގެ ފައިގެ ަތނބިކަްށޓާ  ،ކަކުލާ ހަމައަށެވެ. ދިގު ސްކާރޓުގެ ދިގުމިން ުހންނަންާވނީ

ށް ޖަހަިއ، ެބލްުޓ ސްކާރޓުގެ ދަށަ ،ނަންވާނީހަމައަށެވެ. ކުރު ސްކާޓް ލާނަަމ ގަމީސް ހުން

 އަޅައިފައެވެ.
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސްއާއެކު ފިރިހެން ފުލުހުން 

) ކުލައިެގ 000000ޓޯކެޕް އަޅައިފައިވާ އޮފު ބްލެކް (ކޯޑް ަނންބަރު:  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

ނާޑުވާ ފުރައިފައި ހުންނަންވާނީ މައިަނސްކޮށެވެ. އަންހެން ފުލުހުން މި ބޫޓުގައި ބޫޓެކެވެ. 

   އޮފީސް ބޫޓެކެވެ.  ،) ކުލައިގެ، އޮފ000000ުބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

މިަޝންޑް ކޮ ހުން ފުލު ޮފޓޯގަިއވާ ޑިޒައިނުގެ ބޫޓަކަށެވެ. ައންހެން ،މި ބޫޓު ާވންޖެހޭނީ

 އާއެކު ސްކާރޓް ލާނަމަ އަރަންވާނީ ކޯޓް ޝޫޒަކަށެވެ. 4އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
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ކޮމިޝަންޑް 

 އޮފިސަރުން

ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސްއާއެކު ފިރިހެން ފުލުހުން 

) ކުލައިެގ 000000ޓޯކެޕް އަޅައިފައިވާ އޮފު ބްލެކް (ކޯޑް ަނންބަރު:  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

ނާޑުވާ ފުރައިފައި ހުންނަންވާނީ މައިަނސްކޮށެވެ. އަންހެން ފުލުހުން މި ބޫޓުގައި ބޫޓެކެވެ. 

   އޮފީސް ބޫޓެކެވެ.  ،) ކުލައިގެ، އޮފ000000ުބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

ޮފޓޯގަިއވާ ޑިޒައިނުގެ ބޫޓަކަށެވެ. ައންހެން ފުުލހުން ކޮމިަޝންޑް  ،މި ބޫޓު ާވންޖެހޭނީ

 އާއެކު ސްކާރޓް ލާނަމަ އަރަންވާނީ ކޯޓް ޝޫޒަކަށެވެ. 4އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 
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  7 -ޖަދުވަލު 

 އެހެނިހެން ޔުނީފޯމް 

 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު  ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

ގަރާޖާއި  ރޯލްއޯވަރ  .1

ވޯކްޝޮޕްގައި 

މަސައްކަތްކުރާ 

 ފުލުހުން 

 :މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  ،ގަރާޖާއި ވޯކްޝޮޕްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ބޭުނންކުރާނީ

       ،އަރަންވާނީރޯލް ލާއިރު ުގ އޯވަރ ރޯލްއެކެވެ. އަދި އޯވަރ) ކުލައިގެ އަތްދ191970ި

ނާއެކު ސޭފްޓީ ބޫޓަކަށެވެ. އޯވަރރޯލްގެ އިސްޓާކީ ) ކުލައިގ000000ެބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

 ތަނިބކައްޓާ ފައިގެ ،ައތުެގ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. ފައިކުރި ހުންނަންވާނީ ،ކުރި ހުންނަންވާނީއަތު

ތްތައް ލާސާމާނާއި އާއެހެނިހެން   މަސައްކަތު  ،ގައި ކަށިގަނޑާއި، ރެންޗާއިލުރޯހަމައަށެވެ. އޯވަރ

ވާތްފަރާތު ީޖބުގެ މަތީ ކައިރިން  ގެފަިއ ހުންނަންވާނެއެވެ. މި އޯވަރރޯލު ލެވޭގޮތަށް ީޖބުތައް ހަރުކޮށް

   ) ކުލަިއގ191970ެ :މިޑްނައިޓް ްބލޫ (ޯކޑް ނަންބަރު ،(ފަހެއް) ިމލިމީޓަުރ މަތީގައި 5ފެށިގެން 

        ،ނުވައެއް) ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ފޮތިކޮޅެްއގައި( 9 ،(ތިނެއް) ސެްނޓިމީޓަުރ ފުޅާ 3

) ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަިނން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

" މިހެން ޖަހައިފައި POLICE" "ޕޮލިސް") 85ފޮންޓް ސައިޒް:   ، Dinengschrift(ފޮންޓް:

 ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ.
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 1ކިޓް 

) ކުލަިއގެ 191970 :މިޑްނައިޓް ްބލޫ (ކޯްޑ ނަންބަރު ،އާއެކު ޭބުނންކުރާނީ 1މަސައްކަތު ކިޓް  ފުލުހުން 

 ،: Times New Romanސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓްޓީޝާޓެކެވެ. ފަހަތުގައި ިއނގިރޭ
) FFFFFF " މިހެން ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:POLICE) "ޕޮލިސް" "184ފޮންޓް ސައިޒް: 

 :މި ކިޓާއެކު ބޭނުންކުރާީނ، މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންަބރުޖަހައިފައި ހުންަނންޖެޭހނެއެވެ. ކުލައިން 

ގޮތަށް  އަރިމަތީގައި އެތެރެއަށްވާ ފަޓުލޫނުގެ ދެ ،ގައިނެކެެވ. މި ފަޓުލޫނުފަޓުލޫކުލައިގެ ) 191970

(ވިހި)  20 ،ތާރަ) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ(ސަ 17 ،ތެދަށް ދެ ޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ. ދެ އަރިމަތީގައި

(ސޯޅަ)  16 ،(ބާރަ) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ 12 ،ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ކާގޯ ދެ ޖީބު، ފަހަތުގައި

ޖީބުެގ މަތި ވެލްކްރޯިއން  ،މި ީޖބުތައް ުހްނނަންވާނީދިގު ދެ ީޖބު ހުްނނަންވާނެއެވެ. ސެންޓިމީޓަރު 
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(ފަހެއް) ލޫޕް ލައިފައެވެ. މަސައްކަތު  5ކުޑަ  ،ންޖެހޭނީތަތްކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. މި ފަޓުލޫުނގައި ހުންނަ

) ކުލައިގެ އިސްޓާކީނާއެކު ސޭފްީޓ 000000ްބލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ލާއިރު އަރަންވާނީ 1ކިޓް 

 ބޫޓަކަށެވެ.
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 2ކިޓް 

އާންމު 

 މުވައްޒަފުން

) ކުލަިއގެ 191970 :މިޑްނައިޓް ްބލޫ (ކޯްޑ ނަންބަރު ،އާއެކު ޭބުނންކުރާނީ 2މަސައްކަތު ކިޓް 

ގޮތަށް ތެަދށް ދެ ޖީބު  ފަޓުލޫނުގެ ދެ އަރިމަތީގައި ެއތެރެއަށްވާ ޓީޝާޓަކާއި ފަޓުޫލނެކެވެ. މި

(ވިހި) ސެންޓިީމޓަރު  20(ސަތާރަ) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ،  17 ،ހުންނަންވާނެއެވެ. ދެ އަރިމަތީަގއި

ދިގު ދެ (ސޯޅަ) ސެންޓިމީޓަރު  16 ،(ބާރަ) ސެންޓިީމޓަރު ފުޅާ 12އި ދެ ޖީބު، ަފހަތުގަކާގޯ  ،ދިގު

ޖީބުގެ މަތި ވެލްކްރޯއިން ތަތްކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. މި  ،މި ޖީބުަތއް ހުންނަންވާނީޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ލާއިރު  1(ފަހެއް) ލޫޕް ލައިފައެވެ. މަސައްކަތު ކިޓް  5ުކޑަ  ،ފަޓުލޫނުގައި ހުްނނަންޖެހޭނީ

 ) ކުލައިގެ އިސްޓާކީނާއެކު ސޭފްޓީ ބޫޓަކަށެވެ.000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންަބރު:  ،ނީއަރަންވާ
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 ކޯޓް

ފުލުހުންެގ ޔުނީފޯމުގެ މަިތްނ  ،މިއީ ފުލުހުން ރަސްމީ ޑިއުޓީގަިއ އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި ވާރޭ ވެޭހނަމަ ހުރިހާ ފުލުހުން 

ތިރި) ވަކިން ހުންނަ ވިއްސާރަ ކޯޓެކެވެ.  ރިފުލެކްޓަރ ހަރުކޮށްފައިވާ ދެ ބައި (މައްޗާއި  ބޭނުންކުރާ

ޮފްނޓް   ، Times New Romanކޯޓުގެ ފަހަތުގައި އިނގިރޭސި ައކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް:

މި ކޯުޓގެ ޖަހައިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. " މިހެން POLICE" "ޕޮލިސް") 184ސައިޒް: 

 Times New ވާތްފަރާތު މަތީގަިއ އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް: ކުރިމަތިން

Roman،   :ްޕޮލިސް" "20ފޮންޓް ސައިޒ" (POLICE .ެމިހެން ޖަހައިފައި ުހންނަންެޖހޭނެެއވ "

 ކޯޓް ހުންނާނެޮގތުގެ ނަމޫނާ ފޮޯޓގައި އެވަނީއެވެ.
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 ޖެކެޓް

ފީލްޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިޑްނައިްޓ މިއީ ޓެކްނިކަލް  ހުރިހާ ފުލުހުން 

 ގޮތަށް  މެަދށްވާ ،ޖެކެޓެކެވެ. މި ޖެކެޓް ހުންނަންވާނީ ) ކުލައިގ191970ެ :ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު

    ވާނެއެވެ. ޒިބު ހަރުކޮށްފައެވެ. މި ޖެކެޓުގައި އަތާއި ގިރުވާނު ހުރެގެން ނު ،ފަޅައިކުރިމަތިން 

ހަރުކޮށްފައި ޓެކްނީޝަނުން ބޭުނންކުރާ އާލަތްތައް ލުމަށް ޖީބުތައް  ،މި ޖެކެޓުގެ ކުރިމަތީގައި

 Field" އާއި "POLICEމި ޖެކެޓުގެ ފަހަތުގައި ހުދުކުލައިން " ހުންނަންވާނެއެވެ.

Technicianްހައިފައި ހުްނނަންވާނެެއވެ. ގޮތަށް ޖަ ފޮޓޯގައި އެވާ ،" މިހެން ިއނިގރޭސި އަކުރުނ 

"Field Technician" ީޖަހާނ "POLICE ެގެ ތިރީގައި ކުޑަކޮށެވެ. އަދި ޖެކެޓުގެ ވާތްފަރާތުގ "

" މިހެްނ އިނގިޭރސި POLICE"  "Field Technicianމޭމަތީގައި ހުދުކުލައިން ކުޑަކޮްށ "

     ،ޖެކެޓް ބޭނުންކުރަންވާނީގޮތަށް ޖަހައިފައި ހުންނަންވާނެއެެވ. މި  އަކުރުން ފޮޓޯގައި އެވާ

 ފޯމަލް ސިވިލްސްއާއި ހަވީރީ ހެދުމުގެ މަތިންނެވެ.

 

POLICE
Field Technician

POLICE
Field Technician
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 8 -ޖަދުވަލު 

 މަތިމަހާއި ތުނބުޅި ބެހެއްޓުން  ،ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ބޯކޮށުމާއި
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 ތަފުސީލު  ގިންތި  ނަންބަރު 
 

 ކުރެހުން (ފިރިހެން)

ފިރިހެން   .1

ފުލުހުންގެ ބޮލުެގ 

އިސްތަށިގަނޑު  

 ހުންނަންޖެހޭ ޮގތް 

ފުނާ އަޅައިފައެވެ. ބޮލުގެ ، ރީތިޮކށް ކޮށައި ،ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ

(ހަތަރެއް) ސެންޓިީމޓަރަށް ައދި  4ބޮލުގެ މަތިްނނާއި ކުރިމަތިން  ،އިސްތަށިގަނޑު ހުންަނންވާނީ

(ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ދިުގނުވާ  2(ތިނެއް) ސެންޓިމީޓަރަށް ނުވަތަ  3އަރިމަތިން މަތިން 

ވަރަށް، އައިބުނުވާ ގޮތަށް އެއްވަރަށް ކޮށައިފައެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ކޮށައިފައި ހުންނައިރު 

 ،ކަންަފުތގެ މެދަށްވުރެ ތިރިނުވާ ވަރަށެވެ. ކަންހުޅި ހަދައިފައި ހުްނނަންާވނީ ،ންނަންާވނީކަންހުޅި ހު
(އެކެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް) ސެންޓިމީޓަރަްށވުރެ  1.0 ން ފެށިގެން ތިރިއަށް ެއއްވަރަކަށްމަތި

(ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރަށްވުެރ ުފޅާ ނުވާވަރަށެވެ. އަދި ކަްނހުޅި  2.0ހަނިނުވާވަރަށް އަިދ 

 ލެވިފައެވެ.ޑައިތެދަށް ކަނކަްނހުޅީގެ ތިރިން  ،ހުންނަންވާނީ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފިރިހެން   .2

ފުލުހުންގެ 

މަތިމަސް 

 ހުންނަންޖެހޭ ޮގތް 

(ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ސެންޓިީމޓަރަްށވުރެ  0.5އެންމެ ދިގުވެގެން  ،މަތިމަސް ދިގުކުރެވޭނީ

ދިގުނުވާނެ މިންވަރަކަށެވެ.  މަތިމަސް ހުންނަންޖެހޭނީ، ރީއްޗަށް ޓްރިމްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މަތިަމސް 

 ހަދައިފައެވެ.ކައިރިކައިރިއާ އެއްވަރަށް ކޮށައި، ިތރީަމތީ ތުންފަތުގެ  ،ހުންނަންވާނީ
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ފިރިހެން   .3

ފުލުހުންގެ 

ތުނބުޅި 

 ހުންނަންޖެހޭ ޮގތް 

(ވިހި) މިލިމީޓަރަށްވުެރ ދިގުނުވާ ވަރަށެވެ. ތުނބުޅީގެ ުހރިހާ  20 ،ތުނބުޅި އެންެމ ދިގު ކުރެވޭނީ

ދިގުމިނަކަށެވެ. ކަންފަތުގެ ެމދާ ހަމައިން، ތުނބުޅިއާއި ކަްނހުޅި  އެއް ،ވެސް ހުންނަންާވނީ ތަނެއް

އައިބުނުވާނޭހެްނ، ކަންހުޅިއާއި ތުނބުޅި ބައްދަލުވާ ރޮނގު ނޭނގޭނޭހެން، ގުޅޭހިސާބު، 

އިސްތަށިތަކުގެ ދިގުމިން ފޭޑްވާގޮތަށް ކޮށައި ރީތިކުރަންާވނެއެވެ. ނަމަވެސް ޗީކްލައިނާއި ނެކްލަިއން 

 ޓަކައި އައިބުނުވާޭނހެން ބޭލިދާނެއެވެ. ސާފުކުރުމަށް
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  9 -ވަލު ޖަދު 

 އަންހެން ފުލުހުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު 
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 ތަފުސީލު  ގިންތި  ނަންބަރު 
 ކުރެހުން (އަންހެން)

 

ބުރުގާ ނާޅާ   .1

އަންހެން 

ފުލުހުންގެ 

އިސްތަށިގަނޑު 

 ހުންނަންޖެހޭ ޮގތް 

ހ. ޔުނިފޯމުގައި އަންހެން ފުުލހުން މަސައްކަތްކުރާއިރު، ކުރިމަތިން ބުމައިގައި ޖެހޭވަރަށް އަދި 

ފަހަތުން ޔުނިފޯމުގެ ގިރުވާނުގަިއ ޖެހޭވަރަށް ވަކިވަކި އިސްތަށި ފައިބައިފައި ހުރެގެން ނުާވނެެއވެ. 

ނަމަވެސް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުޅިޖަހައިފައި ނުވަތަ ގަތައިފައި ނުވަތަ ކުރުކޮށް ކޮށައިފައި ބެހެްއޓި

 ހުންނަންޖެޭހނީ ފުނާއަޅައި ރީތިކޮށްފައެވެ. 

 ށ. ހެޑްގިއަރ އަޅަން އުނދަގޫވާގޮތަށް ބޯހަދައިފައި ހުރެގެން ނުާވނެއެވެ.

ނ. ޔުނިފޯމުގައި ހުންނައިރު އިސްތަށިގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ޖަާހ ކަޅުދަތި ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް 

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.އެއްޗެއް 

ރ. ފޯމަލް ސިވިލްސްއާއި ހަވީރީ ހެދުން އަޅާއިރު އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންޖެޭހނީ ހުޅިޖަހަިއފައި 

ނުވަތަ ގަތައިފައެވެ. ހުޅި ނުޖެހޭވަރަށް އިސްތަށިަގނޑު ކުރުކޮށް ހުރިނަމަ، ދޫޮކށްލަިއފައި 

 ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

އް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އިސްތަށިގަނޑުގައި އެއްކޮށް ބ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހައިލައިޓެ

އިރުގެ އަލިއެޅުމުން އަލިކުލައެއްގެ  ،ޖައްސާ އަނދިރި ކުލައެއް ޖެއްސިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ޖައްސާ ކުލަ

 އެފަދަ ކުލައެއް ނުޖެއްސޭނެއެވެ. ،ގޮތުގައި ފާޅުވާނަމަ
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  10 ޖަދުވަލު 

 ހެޑްގިއަރ ބެޖް  ،ހެޑްގިއަރ ، ހެޑްގިއަރ ރިތު

 ހެޑްގިއަރ ރިތު 

 ނަންބަރު 
 ކުރެހުން  ތަފުސީލު  ގިންތި 

1.  

 

ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށް ްބލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބޭނުްނކުރާ ހެޑްގިއަރ ރިތު ހުންނަންވާނީ ކޮމިޝަަނރ އޮފް ޕޮލިސް 

) ކުލައިގެ ނަރުންނާއި ބަރަނިްނ C0C0C0ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،މަޚުމާ ފޮތީގައި) ކުލައިގެ 000000

 ޖަރީކޮށްފައެވެ. 
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ޕޮލިސްާއއި އެިސސްޓެންޓް 

 ކޮމިޝަަނރ އޮފް ޕޮލިސް 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބޭނުންކުރާ ހެޑްގިއަރ ރިތު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާއި އެސިސްޓެންޓް 

        ،) ކުލައިގެ މަޚުމާ ފޮތީގައ000000ިފޮޓޯގައިވާ ޮގތަށް ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ހުންނަންވާނީ

 ) ކުލައިގެ ނަރުންނާއި ބަަރނިން ޖަރީކޮށްފައެވެ.C0C0C0ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު 

 

 

3.  

 

ޗީފް ސްޕްރިންޓެންެޑންޓް އޮފް 

ޕޮލިސްާއއި ސްޕްިރންޓެންޑެންޓް 

 އޮފް ޕޮލިސް 

ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮްފ ޕޮލިސްއާއި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ބޭުނންކުރާ ހެޑްގިއަރ ރިތު 

        ،) ކުލައިގެ މަޚުމާ ފޮތީގައ000000ިފޮޓޯގައިވާ ޮގތަށް ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ހުންނަންވާނީ

 ) ކުލައިގެ ނަރުންނާއި ބަަރނިން ޖަރީކޮށްފައެވެ.C0C0C0 :ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު

 

 

4.  

 

އިންސްޕެކްަޓރ އޮފް ޕޮލިސް ިއން 

ފެށިގެން ޗީފް އިްނސްޕެކްޓަރ 

 އޮފް ޕޮލިސްއާ ަހމަޔަށް 

 ،އޮފް ޕޮލިސް  ބޭނުންކުރާ ހެޑްގިއަރ ރިތު ހުންނަންވާނީޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްއާއި އިންސްޕެކްޓަރ 
ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،) ކުލައިގެ މަޚުމާ ފޮތީގައ000000ިފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށް ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު: 

C0C0C0.ެކުލައިގެ ބަރަނިން ޖަރީކޮށްފައެވ ( 
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 ހެޑް ގިއަރ

 ކުރެހުން (ފިރިހެން) ކުރެހުން (އަންހެން) ތަފުސީލު  ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

ސްޕްރިންޓެްނޑެންޓް  ޕީކްކެޕް  .1

އޮފް ޕޮލިސް 

ރޭންކުން ފެށިެގން 

 މަތީގެ ފުލުހުން 

ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ ފުލުހުން 

  ކުލައިގެ ޕީކްކެޕެކެވެ. )000000ބްލެކް (ކޯްޑ ނަންބަރު:  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

 ،ޖުގޮތަށް ޕޮލިސް ބެ ކެޕުގެ ކުރިމަތީގައި ނިތްގަނޑާ ދިމާއިން މަތީގައި މެދަށްވާ
ފޮޓޯގައި އެވާ ގޮތަށް ހަރުކޮްށފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. ޕީކްކެޕްގެ ތިރީކައިރި 

     ވަށައިގެން ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ދަމައިފައި ހުންނަންާވނެެއވެ. ޕީކްކެޕްގެ 

 ،އެމްބޯސްކުރި ޖު މަތީގައި އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޮލިސް ބެދެ އަރި
) ކުލައިގެ ކުޑަ ދެގޮށް ހަރުކޮށްފަިއ C0C0C0ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު: 

ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކެޕްގައި އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރިތު، 

 ނިތްގަނޑު މަތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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އޮފް ޕޮލިސްިއން 

ފެށިގެން  

އިންސްޕެކްަޓރ އޮފް 

 ޕޮލިސް

ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން ފެށިގެން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް 

މިޑްނައިޓް ބްޫލ  ،ފުލުހުން ބޭުނންކުރާނީ ޕޮލިސް ރޭންކާ ދެމެދުގެ ރޭންކުތަކުގެ

) ކުލައިގެ ޕީކްކެޕްއެކެވެ. ކެޕުގެ ކުރިމަތީގައި 191970(ކޯޑް ނަންބަރު: 

ފޮޓޯގައި އެވާ  ،ޖުގޮތަށް ޕޮލިސް ބެ ނިތްގަނޑާ ދިމާއިން މަތީގައި މެދަށްވާ

ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަްނވާެނއެވެ. ޕީކްކެޕްގެ ތިރީކައިރި ވަށައިގެން ޕޮލިސް 

 ޖުހުންނަންވާނެއެވެ. ކެޕްގެ ދެ އަރިމަތީގައި ޕޮލިސް ބެ ސްޓްރައިޕް ދަމައިފައި 

) ކުލައިގެ ކުޑަ ދެގޮށް C0C0C0އެމްބޯސްކުރި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު: 

      ،ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ކެޕްގައި

ށްފައި ނިތްގަނޑު މަތީގަިއ ހަރުކޮ ،އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރިތު

 ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ސަްބއިންސްޕެކްަޓރ  .3

އޮފް ޕޮލިސް އިން 

ފެށިގެން ފެށިެގން 

 ދަށުގެ ރޭންކުތައް 

 ،ފުލުހުން ބޭނުންކުރާނީ ނޮންކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ރޭންކުތަކުގައި ހިމެނޭ
) ކުލައިގެ ޕީކްކެޕްއެކެވެ. ކެޕުގެ 191970މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަްނބަުރ: 

 ،ޖުގޮަތށް ޕޮލިސް ބެ ކުރިމަތީގައި ނިތްގަނޑާ ދިމާިއން މަތީގައި މެަދށްވާ
ފޮޓޯގައި އެވާ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕީކެޕް ކެޕްގެ ތިރީކައިރި 

       އި ހުންނަންވާެނއެވެ. ކެޕްގެ ވަށައިގެން ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ދަމައިފަ

) C0C0C0ދެ އަރިމަތީގައި ޝީލްޑް އެމްޯބސްކުރި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު: 

 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ކުލައިގެ ކުޑަ ދެގޮށް 

 

 

 

 

 

 

 

 

ސަމަރކެޕް/ބޭސް  .4

 ބޯލް ކެޕް 

) ކުލައިެގ 191970މިޑްނަިއޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަްނބަރު:  ،ފުލުހުން ބޭނުންކުރާނީ ހުރިހާ ފުލުހުން 

ނިތްގަނޑާ  ،ސަމަރ ކެޕް ނުވަތަ ބޭސް ބޯލް ކެޕެކެވެ. މި ކެޕްގެ ކުރިމަތީގައި

ގޮތަށް ރޮދިން  ފޮޓޯގައި އެވާ  ،ޖުގޮތަށް ޕޮލިސް ބެ ދިމާއިން މަތީގައި މެދަށްވާ

ރީކައިރި ބޯލް ކެޕްގެ ތިކެޕް/ ބޭސްރކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ސަމަޖަރީ

ވަށައިގެން ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ދަމައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ައދި ކޮމިޝަންޑް 

ނިތްަގނޑު މަތީގައި  ،އޮފިސަރުންގެ ކެޕްގައި އެ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރިތު

 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. 

 

 

 

 

ފީލްޑް ހެޓް  .5

ނުވަތަ ބުޝް 

 ހެޓް 

 ހުރިހާ ފުލުހުން 

ފީލްޑް ހެޓް ނުވަތަ ބުޝް ެހޓަކީ އެ ޔުނީފޯމް ފަހައިފައި ހުންނަ ފޮތިްނ 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނިތްގަނޑުލީ ެހޑްގިއަރއެކެވެ. 
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 ޖު ހެޑް ގިއަރ ބެ 

 ކުރެހުން  ލް ފުސީ ތަ ގިންތި  އައިޓަމް  ނަންބަރު 

ކޮމިޝަަނރ އޮފް  ޖު ޕީކެޕް ބެ  .1

 ޕޮލިސް

) 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަްނބަރު:  ،ހުންނަންާވނީ ޖުކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ޕީކެޕްގައި ހަރުކުރާ ބެ

) ކުލައިގެ ނަރުން ޖަރީކޮށްފައެވެ. ފުލުހުންެގ C0C0C0މާ ފޮތީގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު: ޚުކުލައިގެ މަ

ދައުލަތުގެ ނިޝާން ހުންނަންާވނީ ކުލަކޮށެވެ. އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް  އާއިގައިވާ ޝީލްޑާއި ތަރިޖުބެ

 ފައެވެ.) ކުލައިން ލިޔ000000ެބްލެކް (ކޯޑް ނަްނބަރު:  ،ހުންނަންވާނީ

 

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަަނރ  ޖު ޕީކެޕް ބެ  .2

 އޮފް ޕޮލިސް 

 

ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ހުންނަންާވނީ ޖު ޕީކެޕްގައި ހަރުކުރާ ބެޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ 

) ކުލައިގެ ނަރުން C0C0C0ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،މާ ފޮތީގައިޚު) ކުލައިގެ މ000000ަ

ދައުލަތުގެ ނިާޝން ހުންނަާވނީ ކުލަކޮށެވެ. އަިދ ލިޔެފައިވާ  އާއިަގއިވާ ތަރިޖުޖަރީކޮށްފައެވެ. ފުލުހުންގެ ބެ

 ފައެވެ.) ކުަލއިން ލިޔ000000ެބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ލިޔުންތައް ހުންނަންާވނީ

 

އެިސސްޓެންޓް  ޖު ޕީކެޕް ބެ  .3

ކޮމިޝަަނރ އޮފް 

ޕޮލިސް އިން ފެށިެގން  

އިންސްޕެކްަޓރ އޮފް 

 ޕޮލިސް

 

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފެށިގެން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ހިމެނޭ ފުލުހުންގެ ޕީކެޕްގައި 

) ކުލައިގެ C0C0C0ސިލްަވރ (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،އެމްބޯސް ކުރި ޖުޕޮިލސް ބެ ،ހުްނނަންވާނީ ޖުހަރުކުރާ ބެ

 ދައުލަތުގެ ނިޝާން ހުންަނންވާނީ ކުލަކޮށެވެ.  އާއިގައިވާ ތަރިޖުގައެވެ. އަދި ފުލުހުންެގ ބެއްމަޢުދަނެ

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-2/2022ގަާވިއދު ނަންަބރު:  2 އަަދދު:  51 ވޮލިުއމް: 
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ސަބް ިއންސްޕެކްޓަރ  ޖު ޕީކެޕް ބެ  .4

އޮފް ޕޮލިސްގެ 

ރޭންކުން ފެށިެގން 

 ދަށުގެ ރޭންކުތަކުަގއި 

ޕީކެޕްގައި  ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންކުތަކުގައި ހިމެނޭ ފުލުހުންެގ 

) ކުލައިގެ C0C0C0ސިލްަވރ (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،އެމްބޯސް ކުރި ޖުޕޮިލސް ބެ ،ހުްނނަންވާނީ ޖުހަރުކުރާ ބެ

 ގައެވެ.އްމަޢުދަނެ

 

ސަމަރކެޕް/ބޭސް  .5

 ބޯލް ކެޕް ބެޖް 

) C0C0C0ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު:  ،ހުންނަންވާނީ ޖުސަމަރކެޕް ނުވަތަ ބޭސް ބޯލް ކެޕްގައި ބެ ހުރިހާ ފުލުހުން 

) 000000ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު:  އިންނާއި،) ކުލFFFFFFަ ކުލައިންނާއި، ވައިޓް (ކޯޑް ނަންބަރު:

 ކުލައިގެ ބަރަނިން ޖަރީކޮށްފައެވެ.

 

 

_________________________ 


