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 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 
 މާލެ،       

 .ދިވެހިރާއްޖެ    
   

 

  ށް ( އަ ދު އި ވާ ގަ ޔުނީފޯމާބެހޭ ) R-46/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ދު އި ވާ ގަ ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު  3

 

ވާއިދު ގަ އިވާ ފައިލައިރު ލިބިގެން އެކުލަވަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ބާ 17)ފުލުހުންގެ ޤާޫނނު( ގެ  2008/05ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 ތައް ގެނައުން.ދު( އަށް އަންަނނިިވ އިޞްލާޙުއިވާގަ ޔުނީޯފމާބެހޭ) R-46/2013ނަންބަރު 

 
   

 .ުކރުންޙުލާޞްއަންނަނިވި ގޮތަށް އި 2ޖަދުވަލު ދުގެ އިވާގަބުނެވި ދިޔަ  .1
    
 
 
 ޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ދު ޝާއިއިވާގަ ގައި މި ވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ދި ،ދަށް ޢަމަލުކުރާނީއި ވާގަ މި .2

 

 

 

 

 

 

 

 



 2  ޖަދުވަލު

 

 

 

 އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 އަންނަނިވިގޮތަށް ތަރުތީބު ކުރުން.   އްުކރާ އައިޓަމްތަދަލުގެނެވި، ޔުނީފޯމާއެކު ބޭުނން، އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމަށް ބަ 2ދުގެ ޖަދުވަލު ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއި .1

 

 ން )ފިރިހެން(ކުރެހު ކުރެހުން )އަންހެން( ތަފުސީލު ގިންތި އައިޓަމް ުބަރންނަ

 ހުރިހާ ފުލުހުން  ހެޑްގިޔަރ   .01

 

ފައިވާ ފޮތީގެ ނީފޯމު ފަހައިޔު މި ،ގައި ބޭނުންކުރާނީއޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު

 ،ގައި ބޭނުންކުރާނީ ބޭސްބޯލް ކެޕެވެ. އޮފިސަރެއްނަމަނީފޯމުޔު ފީލްޑްކެޕެކެވެ. މި

ގުޅޭ ގޮތަށް  ރޭންކާ ފުލުހެއްގެ ބޭސްބޯލް ކެޕްގެ ހެޑްގިޔަރ ރިތުގައި ހުންނަންވާނީ އެ

    ވާނީ ވެލްކްރޯއިން ތަތްކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.    އަޅައިފައެވެ. ކެޕްގައި ބެޖް ހުންނަން ރިތު

 އަންހެން ފުލުހުން  ބުރުގާ  .02

 

 (191970 ުބަރންއެކުގައި އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބުލޫ )ކޯޑްނަ އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމާ

ލުމަށް ނީ ފޮޓޯގައިވާގޮތަށް ކަރު އަނބުރައިބުރުގާ ހުންނަންވާ ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ.

ށް ޔުނީފޯމުގެ ތެރެއަށް ބުރުގާ ޖަހައިފައެވެ. ބުރުގާ ދަގޫ ނުވާނެހެން ބާރުކޮނއު

 ގޮތަށް މޫނު ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަޅައިފައި ހުންނައިރު ފޮޓޯގައި ދައްކައިފައިވާ 

 

 

   

 

 



 

 
 

 ހުރިހާ ފުލުހުން  ގަމީސް    .03

މީހުގެ ަގ ގައި ބޭނުންކުރާނީ އަތްދިގު ކޮންބެޓް ގަމީހެކެވެ. މިއޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު

ހުޅުވޭގޮތަށް ހުންނަންވާނީ  ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޖީބުކުރިމަތީގައި ދެޖީބު ލައި

ހުންނަންވާނީ ހުންނައިރު ފައި ޖީބުގެ މަތި އަޅައިފައެވެ. ވެލްކުރޯއާ އެކުގައި މަތިއަޅައި

އަރިމަތީން  ޑާދިމާ ފުރަގަހުން ދެނފަރާތަށް ބޮޑުކޮށެވެ. ގަމީހުގެ ކޮ ވީގަމީހުގެ މެދާ

 ުސެންޓިމީޓަރ ()އަށެއް 8ދިގު އަދި  ުސެންޓިމީޓަރ)ފަންސަވީސް(  25ފަށްނަގައި 

ަށް ހުރަސް ފޮތިގަނޑުން ފެށިގެން ތިރިއ ެއް ގަމީހުގެ ކޮންޑުމަތީގައި އަޅައި،ފުން ޖީބ

ގެ ބަދަލުގައި ހުންނަންވާނީ ޒިޕް ހަރުކޮށް ޒިޕް ގަމީހުގައި ގޮށުންވާނެއެވެ. ހުންނަ

ންނަންވާނީ ހުފޮރުވޭނެހެން ވެލްކުރޯއިން ދެފަޅި ތަތްކުރެވޭގޮތަށެވެ. ގަމީހުގެ ގިރުވާން 

ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އަދި އަތުކުރީގެ ބަކަލް ހުންނަންވާނީ ވެލްކޮރޯއިން 

ނަމޫނާ  މުކޮށް ބޭނުންކުރާއިރު ހުންނަންވާނީ މިންއާ ުނީފޯމުޔ މިެވޭގޮތަށެވެ. ކުރތަތް

ލެވިފައެވެ. ނަމަވެސް އޮޕަރޭޝަން ޮތަށް ގިރުވާން ދެފަރާތަށް ހުޅުވައިފޮޓޯގައިވާގ

ޔުނީފޯމާއެކުގައި ރަޔަޓް ގިޔަރ ބޭނުން ކުރާއިރު ގިރުވާން  ހާލަތުގައި ނުވަތަ މި

ރުވާން އެއްކޮށް ގި ަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ދެހުންނަންވާނީ ލިބިދާނެ ގެއްލުމ

 ފައެވެ. ލޮކްކޮށް

 

 ހުރިހާ ފުލުހުން  ޓީޝާޓް   .04

( ކުލައިގެ 000000 ުބަރންނަކަޅު )ކޯޑު ގައި ބޭނުންކުރާނީ އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު

 ކޭސް( )ފޮންޓް:ރގެ ފަހަތުހައި އިނގިރޭސި އަކުރުން )އަޕަޝާރޓުޓީ ޓީޝާޓެކެވެ. މި

Impact ،  :ްލިސް ( ޕ184ޮފޮންޓް ސައިޒ“POLICE” ިފައި މިހެން ޖަހައ

 ނުވާނެއެވެ.    ހުރެގެން އްގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއަދި ޓީޝާޓުހުންނަން ވާނެއެވެ. 

 

 

  



 

 
 

 ހުރިހާ ފުލުހުން  ޝޯލްޑަރ ބެޖް   .05

ފައި ށްޖީބުގައި ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހަރުކޮފައިވާ ތުގެ އަރިމަތީގައި ހަރުކޮށްއަ ގަމީހުގެ ދެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލސް ސަރވިސްގެ  ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހުންނަންވާނީ

 ( ކުލައިގެ ބޯޑަރެއްލައި އFFFFFFެ: ުބަރންނަ ބެޖުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް )ކޯޑު

ރޮދިން ކައިރި  ގެ( ކުލައFFFFFFި: ުބަރންނަ ޑަރުގެ ވަށައިގެން ވައިޓް )ކޯޑުބޯ

 ވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.   ުންނައިރު ހުންނަންޯލްޑަރ ބެޖް ހފައިއެވެ. ޝހަދައި

  

    

06.  
މަޤާމުގެ ނިޝާނުގެ 

 ފޮތިކޮޅު 
 ހުރިހާ ފުލުހުން 

 އިވާ ފޮތީގައި ހުދުކުލައިގެ )ކޯޑުފަޔުނީފޯމު ފަހައި މަޤާމުގެ ނިޝާން ހުންނަންވާނީ މި

ެ. ީހުގެ މޭމަތީގައި ޖެހޭގޮތަށެވގަމހަދައި،  ( ކުލައިގެ ކަސަބުނ99999ް ުބަރންނަ

ފައިވާ ލުހަކަށް ދީފު ނިޝާން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އެ މި މިގޮތުން ފުލުހުންނަށް ދޭ

ރވިސްގެ ފަރާތުން ފުލުހުން ރާއްޖެއިން ނިޝާނެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަމަޤާމުގެ 

ްކަމުގައި، ހިއުމަން ރިސޯސް ފަދަ ކަނ ުރކޯސް، ވާރކްޝޮޕް، ސެމިނާ ބޭރުން ހަދާ

އިން ބޭރުގައި ޤާމެއްގެ ނިޝާން ރާއްޖެޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ މަޑިޕާ

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 ހުރިހާ ފުލުހުން  ނޭމް ޓެގް    .07

ޔުނީފޯމުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ ކަނާތްފަރާތު މަތީ ކަނުން ފެށިގެން  ،ނޭމް ޓެގް ހަރުކުރާނީ

 ީގައި މިޑްނައިޓް ބުލޫ )ކޯޑުގެ ފޮތމަތީގައި ޔުނީފޯމު ު)ފަހެއް( މިލިމީޓަރ 5މައްޗަށް 

)ނުވައެއް(  9 ރު ފުޅާ،)ތިނެއް( ސެންޓިމީޓަ 3 ( ކުލައިން،92929ު ބަރންނަ

ކުލައިގެ  (99999 ުބަރންނަ ު ދިގު ފޮތިކޮޅެއްގައި، ސިލްވަރ )ކޯޑުސެންޓިމީޓަރ

ފޮންޓް  ،Impactކޭސް( )ފޮންޓް: ރފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން )އަޕަ

ޖެހޭނެއެވެ.  ފައި ހުންނަންކަށް އާންމުކޮށް ކިޔާނަން ޖަހައިފުލުހަ އިން އެ (60ސައިޒް:

 ފައެވެ. ކައިރިމަތި )ކައިރިމަތި ޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯ( ޖަހައި ވާނީގް ހުންނަންޓެ އަދި މި
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ޖީބުގެ ވާތްފަރާތު މަތީ ކަނުން ޔުނީފޯމުގެ ކަނާތްފަރާތު  ،ޕޮލިސް ޓެގް ހަރުކުރާނީ

ގެ ފޮތީގައި މިޑްނައިޓް ބުލޫ ތީގައި ޔުނީފޯމުމަ ު)ފަހެއް( މިލިމީޓަރ 5ފެށިގެން މައްޗަށް 

)ނުވައެއް(  9ފުޅާ،  ު)ތިނެއް( ސެންޓިމީޓަރ 3 ،( ކުލައިގ92929ެ ުބަރން)ކޯޑް ނަ

ލައިގެ ކު (99999 ުބަރންނަ ، ސިލްވަރ )ކޯޑުފޮތިކޮޅެއްގައިދިގު  ުސެންޓިމީޓަރ

ފޮންޓް  ،Impactކޭސް( )ފޮންޓް: ރއިނގިރޭސި އަކުރުން )އަޕަ ،ފަށުވި ބަރަނިން

 ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިފައި ހުންނަންމިހެން ޖަހައި ”POLICE“އިން  (85ސައިޒް:

 ފައެވެ.ކައިރިމަތި )ކައިރިމަތި ޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯ( ޖަހައިވާނީ ހުންނަން ޓެގް
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ބޭނުންކުރާނީ ފަޓުލޫނެކެވެ. ފަޓުލޫނުގެ އަރިމަތީ ޖީބު  ގައިއޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު

ދިގު  ު،ޓަރ)ސަތާރަ( ސެންޓިމީ 17އަރިމަތީ ކާގޯ )ފުޅާ  ހުންނަންވާނީ ތެދަށެވެ. ދެ

ު، )ބާރަ( ސެންޓިމީޓަރ 12ފުޅާ  ،ދެޖީބު، ފަހަތުގައި  ުގެ)ވިހި( ސެންޓިމީޓަރ 20

ީ ޖީބުގެ މަތި އަރިމަތ ދެޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ. ދެ ުގެ)ސޯޅަ( ސެންޓިމީޓަރ 16ދިގު 

ވާނީ ފަހަތުން ކުރިމަށްޗަށް ވާގޮތަށް ކަތިކޮށެވެ. ފަޓުލޫނުގެ އެޅިފައި ހުންނަން

)ބާރަ(  12ު، ދިގު )ދިހަ( ސެންޓިމީޓަރ 10ކަނާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީގައި ފުޅާ 

ނީޕެޑް ފަޓޫލޫނުގައި ން ަންވާނެއެވެ. ކަކުލާ ދިމާއިގެ ޖީބެއް  ހުންނސެންޓިމީޓަރު

ނަންވާނެއެވެ. އަދި ނީޕެޑް ޖީބުގެ އަރިމަތީން ފުރަގަހަށް ހުން ޖީބު ލެއްވޭނެހެން ދެ

ފުޅާ  ުސެންޓިމީޓަރ)ދިހައެއް(  10އަދި  ،ދިގު ުސެންޓިމީޓަރ )އަށާރަ( 18ވާގޮތަށް 

( ލޫޕް ްް)ހަތެއ 7ފަޓުލޫނުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ ކުދި  ނަންވާނެއެވެ. އަދި މިހުންޖީބެއް 

 މިނުވާނެއެވެ.  ން ބާރުކޮށް ހުރެގެންފައި ހުންނަވަރަށް ފަޓުލޫލެވިފައެވެ. ގަޔަށް ހިފައި

ފައެވެ. އަދި ން ނާޑުވާއެއް ލައްވައިފަޓުލޫނުގެ ފައިކުރި ހުންނަންވާނީ އެއްސޭނެހެ

ފައި ހަރުކޮށް ގައިުވާއެއް ފަޓުލޫނުގެ އެތެރެފުށުއުނަގަނޑުގައިވެސް މިގޮތަށް ނާޑ

 ާނެއެވެ. ހުންނަންވ
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ނަންބަރު:  )ކޯޑު ކަޅުޕެޓްރޯލްމަނުން ބޭނުންކުރާނީ  ގައިއޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު

ޗްތަކުގައި އިނގިރޭސި ގެ ހުރިހާ ޕޯޕެޓްރޯލްމަން ބެލްޓެކެވެ. ބެލްޓު ( ކުލައިގ000000ެ

   )ހަތެއް(( ޕޮލިސް 7ޒް :ފޮންޓް ސައި،  Impactކޭސް( )ފޮންޓް: ރއަޕައަކުރުން )

POLICE” " ިޖެހޭނެއެވެ.  ފައި ހުންނަންމިހެން ޖަހައ 
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( ކުލައިގެ 000000ނަންބަރު:  ކަޅު )ކޯޑުބޭނުންކުރާނީ ގައި ް ޔުނީފޯމުއޮޕަރޭޝަނަލ

 އްޞަ ބޫޓެކެވެ. ޚާ
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( ކުލައިގެ 000000ނަންބަރު:  ކަޅު )ކޯޑުއެކު އަރަންވާނީ އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމާ

ވުރެ ތިރިއަށް އިސްޓާކީނު ހުރެގެން  އިސްޓާކީނަކަށެވެ. ފައިގެ ކުޑަކަޅުވާއަށް

 ނުވާނެއެވެ. އިސްޓާކީނުގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 
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