ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު232 :

ހޮނިހިރު

ތާރީޚު 9 :ޝައްވާލް  25 - 1436ޖުލައި 2015

ގަވާއިދު ނަންބަރުު2015/R-156 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-46ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް
 2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



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

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

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


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-46ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް
 2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު
( 2013/R-46ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
1 .1ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް ،އިތުރު ކުރެވޭ އަކުރުގެ ފަހަތަށް ދެން އިން
އަކުރު ތަރުތީބުކުރުން.
(މ)

ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް  2 ، 1؛

2 .2ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާ އަށް (ވ) އަދި (މ) އިތުރުކުރުން
(ވ)

ޔުނިފޯމްގެ އެތެރެއަށް ބުރުގާ ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ އަންހެން ފުލުހުން ،ހިއުމަން ރިސޯސް
ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

(މ)

ވާރކިންގ ޑްރެސް  2 ، 1؛ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 4؛
ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  3އަދި ޖޫނިއަރ ނޮން
ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ގައި ބުރުގާއަޅާއިރު ޢަމަލު ކުރަންވާނީ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ.

3 .3ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފޯމަލް ސިވިލްގެ ބަދަލުގައި ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް އިތުރުކޮށް 13 ،ވަނަ މާއްދާއަށް
ފޯމަލް ސިލިވް ބަދަލުކޮށް މިމާއްދާގެ ފަހަތުން އަންނަ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބު ކުރުން.
ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް

.12

(ހ)

ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް ( 2ދޭއް) ގިންތިއަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ .ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް ބެހިގެންވާ
ގިންތިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
()1

ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް 1

3

()2
(ށ)

ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް 2

ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް  ،1މިޔުނީފޯމަކީ ޕެރޭޑު ކުރުމާއި ހެވިކަމުގެ ހުނަރުތައް ދައްކާލުމުގެ
ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުނިފޯމެކެވެ.

(ނ)

ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް  ،1ޖަދުވަލު  13ގައި އެވަނީއެވެ.

(ރ)

ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް  ،2މިޔުނީފޯމަކީ ޕެރޭޑާއި ހެވިކަމުގެ ހުނަރުތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި
ބައިވެރިވާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުނިފޯމެކެވެ.

(ބ)

ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް  ،2ޖަދުވަލު  13ގައި މިވަނީއެވެ.

4 .4މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

4

1.1ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،1ވޯކިންގ ޑްރެސް  1ގެ ބުރުގާ އަދި ޕޮލިސް ޓެގަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ނަންބަރު  9ގައިވާ ކަމަރުގެ ބަދަލުގައި ކުލަ އިތުރުކޮށް ،ނަންބަރު  10އަކަށް
ކަމަރު ބަދަލުކޮށް މިނަންބަރުގެ ފަހަތުން އަންނަ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.
އައިޓަމް

ނަންބަރު
.2

ބުރުގާ

.8

ޕޮލިސް ޓެގު

ގިންތި

ތަފުސީލު

އަންހެން ފުލުހުން

ވާރކިންގ ޑްރެސް  ،1އާއެކު އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .މި ޔުނިފޯމާއެކު ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ޖަހާގޮތަށް ކުޑަބުރުގާއެއް
ނުވަތަ ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ނުޖަހާގޮތަށް ބޮޑު ބުރުގާއެއް އެޅިދާނެއެވެ .ބޮޑު އަދި ކުޑަ
ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ
އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ ބޮލުގެ އެއްވެސް އިސްތަށްޓެއް ،ކަންހުޅި ،ކަންފަތް އަދި ކަރު
ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ޔުނިފޯމް
ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރ) ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ދެމިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ބުރުގާގެ
ކޮނޑުމަތިން ( 1އެކެއް) ފަތިޖަހައި ( 3ތިނެއް) ރުލުގެ ރޫބައެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި
ރޫބައި ހުންނަންވާނީ ކަނދުރާމައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު ބުރުގާގެ
ފަހަތް ހުންނަންވާނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާއިރު ދެކޮޑުމައްޗަށް އޮންނަބައިގައި
ލޯވަޅެއް އަޅައި ގަލަހުގެ ގޮށް އަޅުވަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ބުރުގާ އަޅާއިރު ނޭމް ޓެގް
އިންނަންވާނީ ބުރުގާގެ މަތިން ދަތިޖަހައި ހަރުކޮށްފައެވެ .ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާ
ޖަހާނަމަ ،އަޅާނީ ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ނުދަމާހުންނަ ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ޖެހޭވަރުގެ ކުޑަ
ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ހުރިހާ ފުލުހުން

ވާރކިންގ ޑްރެސް  ،1ގަމީހުގެ

ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް)

މިލިމީޓަރ މަތީގައި ޕޮލިސް ޓެގު ހަރުކުރުމަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި ޕޮލިސް
ޓެގު މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ފުޅާ ( 2ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރ

5

އެތެރެއަށް ބުރުގާ ނުޖަހާނަމަ ،ބުރުގާގެ ކައިރީގައި (ފުޅާ ( 1.5އެކެއް ޕޮއިންޓް

ދިގު ( 9ނުވައެއް) ސެންޓިމީޓަރ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު )C0C0C0
ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް،Dinengschrift :
ފޮންޓް ސައިޒް )85 :ޕޮލިސް [ ]POLICEމިހެން ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި
މިފޮތިކޮޅު ހުންނަންވާނީ ކަން ވަށްކޮށް ،މިޓެގުގެ ވަށައިގެން ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު
 )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން ބޯޑަރެއް ލެވިފައެވެ.
.9

ވޯކިންގ ޑްރެސް  ،1އާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް

ކުލަ
ހުރިހާ ފުލުހުން

ޓެގުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރ މަތީގައި އެފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ

2.2ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،1ވޯކިންގ ޑްރެސް  2ގެ ބުރުގާ އަދި ޕޮލިސް ޓެގް އަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ނަންބަރު  9ގައިވާ ކަމަރުގެ ބަދަލުގައި ކުލަ އިތުރުކޮށް ،ނަންބަރު  10އަކަށް
ކަމަރު ބަދަލުކޮށް ،މިނަންބަރުގެ ފަހަތުން އަންނަ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.
ނަންބަރު
.2

އައިޓަމް
ބުރުގާ

ގިންތި

ތަފުސީލު

އަންހެން ފުލުހުން

ވާރކިންގ ޑްރެސް  ،2އާއެކު އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970
ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .މި ޔުނިފޯމާއެކު ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ޖަހާގޮތަށް ކުޑަބުރުގާއެއް
ނުވަތަ ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ނުޖަހާގޮތަށް ބޮޑު ބުރުގާއެއް އެޅިދާނެއެވެ .ބޮޑު އަދި
ކުޑަ ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވާފައެވެ.
ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ ބޮލުގެ އެއްވެސް އިސްތަށްޓެއް ،ކަންހުޅި ،ކަންފަތް
އަދި ކަރު ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ.
ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާނުޖަހާނަމަ ،ބުރުގާގެ ކައިރީގައި (ފުޅާ ( 1.5އެކެއް ޕޮއިންޓް
ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރ) ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ދެމިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ބުރުގާގެ

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)
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ކުލަ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކޮނޑުމަތިން ( 1އެކެއް) ފަތިޖަހައި ( 3ތިނެއް) ރުލުގެ ރޫބައެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި
ރޫބައި ހުންނަންވާނީ ކަނދުރާމައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު ބުރުގާގެ
ފަހަތް ހުންނަންވާނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާއިރު ދެކޮޑުމައްޗަށް އޮންނަބައިގައި
ލޯވަޅެއް އަޅައި ގަލަހުގެ ގޮށް އަޅުވަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ބުރުގާ އަޅާއިރު ނޭމް ޓެގް
އިންނަންވާނީ ބުރުގާގެ މަތިން ދަތިޖަހައި ހަރުކޮށްފައެވެ .ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާ
ޖަހާނަމަ ،އަޅާނީ ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ނުދަމާހުންނަ ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ޖެހޭވަރުގެ
ކުޑަ ބުރުގާއެކެވެ .މިގޮތަށް ބުރުގާ އަޅާއިރު ޕޮލިސް ޓެގް އަދި ނޭމް ޓެގް ޔުނިފޯމްގައި
ހުންނަންވާނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ
ގޮތަށެވެ.

.9

ކުލަ

ހުރިހާ ފުލުހުން

މިލިމީޓަރ މަތީގައި ޕޮލިސް ޓެގު ހަރުކުރުމަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި
ޕޮލިސް ޓެގު މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ފުޅާ ( 2ދޭއް)
ސެންޓިމީޓަރ ދިގު ( 9ނުވައެއް) ސެންޓިމީޓަރ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް
ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް)
(ފޮންޓް ، Dinengschrift:ފޮންޓް ސައިޒް )85 :ޕޮލިސް [ ]POLICEމިހެން
ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިފޮތިކޮޅު ހުންނަންވާނީ ކަން ވަށްކޮށް ،މިޓެގުގެ
ވަށައިގެން

ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު )C0C0C0

ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން

ބޯޑަރެއް ލާފައެވެ.
ވޯކިންގ ޑްރެސް  ،1އާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ
ޕޮލިސް ޓެގުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރ މަތީގައި އެފުލުހަކަށް
ލިބިފައިވާ ކުލަ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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.8

ޕޮލިސް ޓެގު

ހުރިހާ ފުލުހުން

ވާރކިންގ ޑްރެސް  ،2ގަމީހުގެ

ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް)

3.3ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،2އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމްގެ ހެޑްގިޔަރ ،ބުރުގާ ،ގަމީސް ،ނޭމް ޓެގު ،އަދި ޕޮލިސް ޓެގަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ،ނަންބަރު  2ގައިވާ ބުރުގާގެ ބަދަލުގައި

8

ގޯޖެޓް ޕެޗް އިތުރުކޮށް ،ނަންބަރު  3ކަށް ބުރުގާ ބަދަލުކޮށް މިނަންބަރުގެ ފަހަތުން އަންނަ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބު ކުރުމާއި ،ފޮޓޯ އިތުރުކުރުން.

ގިންތި

ތަފުސީލު

ނަންބަރު

އައިޓަމް

.1

ހެޑްގިއަރ

ހުރިހާ ފުލުހުން

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމާއެކު ބޭނުންކުރާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970

.2

ގޯޖެޓް ޕެޗް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

ކުލައިގެ ސަމަކެޕް ،ބޭސްބޯލް ކެޕް ނުވަތަ ފީލްޑް ކެޕެކެވެ.

ޔުނިފޯމުގެ ގިރުވާނުގައި ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

9

ޕޮލިސް

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޔުނިފޯމުގެ ގިރުވާނުގައި ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
އޮފް ޕޮލިސް

އެސިސްޓެންޓް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ޕޮލިސް

ޔުނިފޯމުގެ ގިރުވާނުގައި ފޮޓޯގައި އެވާ ގޯޖެޓް ޕެޗް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

.3

ބުރުގާ

އަންހެން ފުލުހުން

.4

ގަމީސް

ހުރިހާ ފުލުހުން

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމާއެކު އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970
ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް
ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާގޮތަށް ޔުނީފޯމްގެ އެތެރެއަށް ޖަހާފައެވެ.
ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު
ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާގޮތަށެވެ.

ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ .މި ޔުނީފޯމްގެ ކުރިމަތީގައި ހަތަރު ޖީބު ލެވިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .މަތީގައި

(ފުޅާ ( 12ބާރަ) ސެންޓިމީޓަރ ދިގު ( 13ތޭރަ)

ސެންޓިމީޓަރ) ދެޖީބު ،އަދި ތިރީގައި (ފުޅާ ( 15ފަނަރަ) ސެންޓިމީޓަރ ދިގު
( 17ސަތާރަ) ސެންޓިމީޓަރ) ދެޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިހަތަރުޖީބުގެ މަތި
ހުންނަންވާނީ ވެލްކުރޯއިން ހަރުކޮށް ޖީބުގެ ކެނޑުން ނުފެންނަގޮތަށް މަތިއެޅިފައެވެ.
އަދި ގަލަސްގައި ގޮށް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މިގަމީހުގައި ( 5ފަހެއް)
ގޮށް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ގޮށްފޮތީގެ އެތެރެފަރާތުގައެވެ .ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި
ޝޯލްޑަރބެޖް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ގަމީހުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ
އެމީހެއްގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ .ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ބާރުވެގެން ގަޔަށް
އައިބުނުވާ ،އަދި ދޫވެގެންވެސް ގަޔަށް އައިބު ނުވާވަރަށެވެ .ގަމީހުގެ އަތުކުރި އޮޅާފައި
ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ އުޅަނބޮށިން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) އިންޗި މައްޗަށެވެ .ނަމަވެސް
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އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމުގައި ބޭނުންކުރާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970
FATHIMATH

IBRAHIM

އޮޕަރޭޝަން ޙާލަތުގައި އަތްކުރި ނިއުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމަށް އެއޮޕަރޭޝަނެއްގެ ކޮމާންޑަރަށް
ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަތްކުރި ނިއުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ .ބުރުގާ
އަޅާ އަންހެން ފުލުހުން ހުންނަންވާނީ އަތްކުރި ނިއުޅުވާފައެވެ.
.9

ނޭމް ޓެގު

ހުރިހާ ފުލުހުން

.10

ޕޮލިސް ޓެގު

ހުރިހާ ފުލުހުން

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީ ކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް)
މިލިމީޓަރ މަތީގައި މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ފުޅާ 2
(ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރ ދިގު ( 9ނުވައެއް) ސެންޓިމީޓަރ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް
ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް)
(ފޮންޓް، Dinengschrift:

ފޮންޓް ސައިޒް )60:އެފުލުހަކަށް ޢާއްމުކޮށް ކިޔާނަން

ޖަހާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިފޮތިކޮޅު ހުންނަންވާނީ ކަން ވަށްކޮށް ،މި ޓެގުގެ
ލެވިފައެވެ.
އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް)
މިލިމީޓަރ މަތީގައި ޕޮލިސް ޓެގު ހަރުކުރުމަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި ޕޮލިސް
ޓެގު މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ފުޅާ ( 2ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރ
ދިގު ( 9ނުވައެއް) ސެންޓިމީޓަރ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު )C0C0C0
ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް،Dinengschrift:
ފޮންޓް ސައިޒް )85 :ޕޮލިސް " "POLICEމިހެން ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި
މިފޮތިކޮޅު ހުންނަންވާނީ ކަން ވަށްކޮށް ،މިޓެގުގެ ވަށައިގެން ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު
 )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން ބޯޑަރެއް ލެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ވަށައިގެން ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން ބޯޑަރެއް

4.4ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،3ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯމް  ،1ގެ ބުރުގާ އަދި ޕޮލިސް ޓެގަށް ބަދަލު ގެނައުން
އައިޓަމް

ނަންބަރު
.1

ބުރުގާ

.8

ޕޮލިސް ޓެގު

ގިންތި

ތަފުސީލު

އަންހެން ފުލުހުން

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

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް
ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައި ވާގޮތަށް ޔުނީފޯމްގެ އެތެރެއަށް ޖަހާފައެވެ.
ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު
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ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ހުރިހާ ފުލުހުން

ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯމު  ،1ގައި ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރ
މަތީގައި ޕޮލިސް ޓެގު ހަރުކުރުމަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި ޕޮލިސް ޓެގު
މިޑްނައިޓް ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ ފުޅާ ( 2ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރ
ދިގު ( 9ނުވައެއް) ސެންޓިމީޓަރ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު )C0C0C0
ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓް،Dinengschrift :
ފޮންޓް ސައިޒް )85 :ޕޮލިސް " "POLICEމިހެން ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި
މިފޮތިކޮޅު ހުންނަންވާނީ ކަން ވަށްކޮށް ،މިޓެގުގެ ވަށައިގެން ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު
 )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން ބޯޑަރެއް ލެވިފައެވެ.

 5.5ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،3ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯމް  ،2ގެ ބުރުގާ ،ނޭމް ޓެގު އަދި ޕޮލިސް ޓެގަށް ބަދަލު ގެނައުން
އައިޓަމް

ނަންބަރު
ބުރުގާ

ގިންތި

ތަފުސީލު

އަންހެން ފުލުހުން

ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯމް  ،2ގައި އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް
ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައި ވާގޮތަށް ޔުނީފޯމްގެ އެތެރެއަށް ޖަހާފައެވެ.
ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު
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ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.

.8

ނޭމް ޓެގު

ހުރިހާ ފުލުހުން

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީ ކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް)
މިލިމީޓަރ މަތީގައި މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ފުޅާ 2
(ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރ ދިގު ( 9ނުވައެއް) ސެންޓިމީޓަރ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް
ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް)
(ފޮންޓް، Dinengschrift:

ފޮންޓް ސައިޒް )60:އެފުލުހަކަށް ޢާއްމުކޮށް ކިޔާނަން

ޖަހާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިފޮތިކޮޅު ހުންނަންވާނީ ކަން ވަށްކޮށް ،މިޓެގުގެ
ވަށައިގެން ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން ބޯޑަރެއް
ލެވިފައެވެ.

.9

ޕޮލިސް ޓެގު

ހުރިހާ ފުލުހުން

ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯމް  ،2ގައި ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް)
މިލިމީޓަރ މަތީގައި ޕޮލިސް ޓެގު ހަރުކުރުމަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވެލްކުރޯގައި ޕޮލިސް
ޓެގު މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ފުޅާ ( 2ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރ
ދިގު ( 9ނުވައެއް) ސެންޓިމީޓަރ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު )C0C0C0
ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓްDinengschrift:
،

ފޮންޓް ސައިޒް )85 :ޕޮލިސް " "POLICEމިހެން ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އަދި މިފޮތިކޮޅު ހުންނަންވާނީ ކަން ވަށްކޮށް ،މިޓެގުގެ ވަށައިގެން

ސިލްވަރ (ކޯޑް
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ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން ބޯޑަރެއް ލެވިފައެވެ.

6.6ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،1ގެ ބުރުގާ ،ޓައި އަދި މެޑެލް އަށް ބަދަލު ގެނައުން
ނަންބަރު
.5

އައިޓަމް
ބުރުގާ

ގިންތި

ތަފުސީލު

ކޮމިޝަންޑް

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،1އާއެކު އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ

އޮފިސަރުން

(ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ
ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާގޮތަށް ގަމީހުގެ
އެތެރެއަށް ޖަހާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ
އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

.8

ޓައީ

.13

މެޑެލް

ކޮމިޝަންޑް

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،1އާއެކު ފޮޓޯގައިވާ ޕޮލިސް ޓައީ

އޮފިސަރުން

އަޅަންވާނެވެ.

ކޮމިޝަންޑް

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،1އާއެކު ކޯޓުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ

އޮފިސަރުން

މަތީކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރ މަތީގައި އެފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ މެޑެލް
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ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

7.7ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،2ގެ ބުރުގާ އަދި ކުލަ ނުވަތަ މެޑެލް އަށް ބަދަލު ގެނައުން
ނަންބަރު
.5

އައިޓަމް
ބުރުގާ

ގިންތި

ތަފުސީލު

ކޮމިޝަންޑް

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،2އާއެކު އަޅަންވާނީ ބްލެކް (ކޯޑް

އޮފިސަރުންގެ

ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ

ތެރެއިން އަންހެން

ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާގޮތަށް ގަމީހުގެ

ފުލުހުން

އެތެރެއަށް ޖަހާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ
އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

.11

މެޑެލް

ކޮމިޝަންޑް

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،2އާއެކު ކޯޓުގައި ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ

އޮފިސަރުން

މަތީކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރ މަތީގައި އެފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ މެޑެލް
ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

8.8ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،3ގެ ބުރުގާ ،ޓައީ އަދި މެޑެލް އަށް ބަދަލު ގެނައުން
އައިޓަމް

ނަންބަރު
.5

ބުރުގާ

.7

ޓައީ

.12

މެޑެލް

ގިންތި

ތަފުސީލު

ކޮމިޝަންޑް

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،3އާއެކު އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ

އޮފިސަރުން

(ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

އެތެރެއަށް ޖަހާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ
އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ކޮމިޝަންޑް

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،3އާއެކު ފޮޓޯގައިވާ ޕޮލިސް ޓައީ

އޮފިސަރުން

އަޅަންވާނެވެ.

ކޮމިޝަންޑް

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،3އާއެކު ކޯޓުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ

އޮފިސަރުން

މަތީކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރ މަތީގައި އެފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ މެޑެލް
ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާގޮތަށް ޔުނީފޯމްގެ
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9.9ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،4ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،4ގެ ބުރުގާ ،ގަމީސް ،ޓައީ ،އަށް ބަދަލު ގެނައުން

އައިޓަމް

ނަންބަރު
.2

ބުރުގާ

.3

ގަމީސް

ކުރެހުން (އަންހެން)

ގިންތި

ތަފުސީލު

ކޮމިޝަންޑް

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،4އާއެކު އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ

އޮފިސަރުންގެ

(ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .މި ޔުނިފޯމާއެކު ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

ތެރެއިން ބުރުގާ އަޅާ ޖަހާގޮތަށް ކުޑަބުރުގާއެއް ނުވަތަ ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ނުޖަހާގޮތަށް ބޮޑު ބުރުގާއެއް
އަންހެން ފުލުހުން

އެޅިދާނެއެވެ .ބޮޑު އަދި ކުޑަ ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް ނުވަތަ
ސްޓިފް ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ ބޮލުގެ އެއްވެސް އިސްތަށްޓެއް،
ކަންހުޅި ،ކަންފަތް އަދި ކަރު ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ
މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާނުޖަހާނަމަ ،ބުރުގާގެ ކައިރީގައި
(ފުޅާ ( 1.5އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރ) ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ދެމިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ރޫބައި ހުންނަންވާނީ ކަނދުރާމައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ.
އަޅާފައި ހުންނައިރު

ބުރުގާ

ބުރުގާގެ ފަހަތް ހުންނަންވާނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާއިރު

ދެކޮޑުމައްޗަށް އޮންނަބައިގައި ލޯވަޅެއް އެޅައި ގަލަހުގެ ގޮށް އަޅުވަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ބުރުގާ އަޅާއިރު ނޭމް ޓެގް އިންނަންވާނީ ބުރުގާގެ މަތިން ދަތިޖަހާ ހަރުކޮށްފައެވެ.
ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާ ޖަހާނަމަ ،އަޅާނީ ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ނުދަމާހުންނަ ޔުނިފޯމް
އެތެރެއަށް ޖެހޭވަރުގެ ކުޑަ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ
ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ހުރިހާ ފުލުހުން

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،4އާއެކު ގަމިހަކީ ސްކައި ބްލޫ (ކޯޑް
ނަންބަރު  )87CEEBކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ .މި ގަމީހުގެ ކުރިމަތީގެ ދެފަރާތުގައި
ދެޖީބު ލެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި ދެޖީބުގައި ހުންނަންވާނީ މަތިއެޅިފައެވެ.
މިމަތީގެ ދެފަރާތުގެ ކަން ހުންނަންވާނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ .އަދި ޖީބުގެ މެދުގައި
އެރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް އެޅުވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ގަލަސްގައިވެސް
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ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ބުރުގާގެ ކޮނޑުމަތިން އެއްފަތިޖަހާ ( 3ތިނެއް) ރުލުގެ ރޫބައެއް

މިގޮށް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ގަމީހުގެ މެދުގައި  5ގޮށް ހަރުކުރެވޭ
ގޮތަށް ގޮށްފޮތި ހުންނަންވާނެއެވެ .މި ގޮށްފޮތީގައި އެރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް
އެޅުވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ބާރުވެގެން ގަޔަށް އައިބުނުވާ ،އަދި
ދޫވެގެންވެސް ގަޔަށް އައިބު ނުވާވަރަށެވެ .ގަމީހުގެ އަތްކުރި ހުންނަންވާނީ ނިއުޅާލާފައި،
އަތްކުރީގޮށް އަޅުވާފައެވެ .އަންހެން ފުލުހުންގެ ގަމީހުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ އެމީހެއްގެ
އަތުގެ ކުޑަހުޅަށް ވުރެ [( 1.5އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) އިންޗި ދިގުކޮށެވެ .ގަމީހުގެ
ދެފަރާތު އަރިމަތިން ( 2ދޭއް) އިންޗި ފަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ފިރިހެން ފުލުހުންގެ
ގަމީހުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ .އަދި ފިރިހެން ފުލުހުންގެ
ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ފަޓްލޫނުގެ ދަށަށްޖަހާފައެވެ .ބުރުގާ ނާޅާ އަންހެންފުލުހުންނާއި،
ނުވަތަ ނުޖަހާވެސް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ .ބުރުގާ އަޅާ ފުލުހުންގެ އަތްކުރި ހުންނަންވާނީ
އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހަމައަށެވެ.
.4

ޓައީ

ކޮމިޝަންޑް

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،4އާއެކު ފޮޓޯގައި އެވާ

އޮފިސަރުން

ޓައީ އަޅަންވާނެވެ.

ޕޮލިސް
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ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާ ޖަހާ އަންހެން ފުލުހުންގެ ގަމީސް ،ފަޓުލޫނު ދަށަށްޖަހާފައި

1010ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،5ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،1ގެ ބުރުގާ ،ޓައީ ،އަދި މެޑެލް އަށް ބަދަލު ގެނައުން
ނަންބަރު
.4

ބުރުގާ

.6

ޓައީ

.11

މެޑެލް

ސީނިއަރ ނޮން

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،1އާއެކު

ކޮމިޝަންޑް

އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާގެ

އޮފިސަރުންގެ

ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ

ތެރެއިން އަންހެން

ފޮޓޯގައިވާގޮތަށް ޔުނީފޯމްގެ އެތެރެއަށް ޖަހާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު

ފުލުހުން

ސީނިއަރ ނޮން
ކޮމިޝަންޑް

ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،1އާއެކު ފޮޓޯގައިވާ
ޕޮލިސް ޓައީ އަޅަންވާނެވެ.

އޮފިސަރުން

ސީނިއަރ ނޮން

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،1އާއެކު ގަމީހުގެ

ކޮމިޝަންޑް

ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރ މަތީގައި އެފުލުހަކަށް

އޮފިސަރުން

ލިބިފައިވާ

މެޑެލް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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އައިޓަމް

ގިންތި

ތަފުސީލު

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

1111ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،5ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،2ބުރުގާ އަށް ބަދަލު ގެނައުން

ބުރުގާ

ސީނިއަރ ނޮން

.10

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ،1

އާއެކު

ކޮމިޝަންޑް

އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާގެ

އޮފިސަރުންގެ

ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ

ތެރެއިން އަންހެން

ފޮޓޯގައިވާގޮތަށް ޔުނީފޯމްގެ އެތެރެއަށް ޖަހާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު

ފުލުހުން

މެޑެލް

ތަފުސީލު

ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ކޮމިޝަންޑް

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،2އާއެކު ކޯޓުގައި ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ

އޮފިސަރުން

ލބިފައިވާ މެޑެލް
މަތީކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރ މަތީގައި އެ ފުލުހަކަށް ި
ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ނަންބަރު
.4

އައިޓަމް

ގިންތި

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)
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1212ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ، 5ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ، 3ގެ ބުރުގާ ،ގަމީސް ،ޓައީ އަދި މެޑެލް ނުވަތަ ކުލަ އަށް ބަދަލު ގެނައުން

ނަންބަރު

އައިޓަމް

.2

ބުރުގާ

.3

ގަމީސް

ގިންތި
ސީނިއަރ ނޮން

ތަފުސީލު
ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ،3

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

އާއެކު

ކޮމިޝަންޑް

އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .މި

އޮފިސަރުންގެ

ޔުނިފޯމާއެކު ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ޖަހާގޮތަށް ކުޑަބުރުގާއެއް ނުވަތަ ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް

ތެރެއިން ބުރުގާ އަޅާ ނުޖަހާގޮތަށް ބޮޑު ބުރުގާއެއް އެޅިދާނެއެވެ .ބޮޑު އަދި ކުޑަ ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް
އަންހެން ފުލުހުން

ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ ބޮލުގެ
އެއްވެސް އިސްތަށްޓެއް ،ކަންހުޅި ،ކަންފަތް އަދި ކަރު ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި
ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާނުޖަހާނަމަ ،ބުރުގާގެ
ކައިރީގައި (ފުޅާ ( 1.5އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރ) ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް
ރޫބައެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ރޫބައި ހުންނަންވާނީ ކަނދުރާމައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ.
ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު ބުރުގާގެ ފަހަތް ހުންނަންވާނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާއިރު
ދެކޮޑުމައްޗަށް އޮންނަބައިގައި ލޯވަޅެއް އަޅައި ގަލަހުގެ ގޮށް އަޅުވަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ބުރުގާ އަޅާއިރު ނޭމް ޓެގް އިންނަންވާނީ ބުރުގާގެ މަތިން ދަތިޖަހައި ހަރުކޮށްފައެވެ.
ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާ ޖަހާނަމަ ،އަޅާނީ ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ނުދަމާހުންނަ ޔުނިފޯމް
އެތެރެއަށް ޖެހޭވަރުގެ ކުޑަ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ
ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ސީނިއަރ ނޮން ހުރިހާ ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،3އާއެކު
ފުލުހުން

ގަމިހަކީ ސްކައި ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )87CEEBކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ .މި
ގަމީހުގެ ކުރިމަތީގެ ދެފަރާތުގައި ދެޖީބު ލެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިދެޖީބުގައި
ހުންނަންވާނީ މަތިއެޅިފައެވެ .މި މަތީގެ ދެފަރާތުގެ ކަން ހުންނަންވާނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ.
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ދެމިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ބުރުގާގެ ކޮނޑުމަތިން އެއްފަތިޖަހާ ( 3ތިނެއް) ރުލުގެ

އަދި ޖީބުގެ މެދުގައި އެ ރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް އެޅުވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
އަދި ގަލަސްގައިވެސް މިގޮށް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ގަމީހުގެ މެދުގައި
 5ގޮށް ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށް ގޮށްފޮތި ހުންނަންވާނެއެވެ .މި ގޮށްފޮތީގައި އެރޭންކަކަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް އެޅުވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ބާރުވެގެން
ގަޔަށް އައިބުނުވާ ،އަދި ދޫވެގެންވެސް ގަޔަށް އައިބު ނުވާވަރަށެވެ .ގަމީހުގެ އަތްކުރި
ހުންނަންވާނީ ނިއުޅާލާފައި ،އަތްކުރީގޮށް އަޅުވާފައެވެ .އަންހެން ފުލުހުންގެ ގަމީހުގެ
ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ އެމީހެއްގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅަށް ވުރެ [( 1.5އެކެއް ޕޮއިންޓް
ފަހެއް) އިންޗި ދިގުކޮށެވެ .ގަމީހުގެ ދެފަރާތު އަރިމަތިން ( 2ދޭއް) އިންޗި ފަޅާފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ގަމީހުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅާ
ބުރުގާ ނާޅާ އަންހެންފުލުހުންނާއި ،ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާ ޖަހާ އަންހެން ފުލުހުންގެ
ގަމީސް ފަޓުލޫނު ދަށަށްޖަހާފައި ނުވަތަ ނުޖަހާވެސް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ .ބުރުގާ އަޅާ
ފުލުހުންގެ އަތްކުރި ހުންނަންވާނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހަމައަށެވެ.

.4

ޓައީ

ސީނިއަރ ނޮން
ކޮމިޝަންޑް
އޮފިސަރުން

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،3އާއެކު ފޮޓޯގައި
އެވާ ޕޮލިސް ޓައީ އަޅަންވާނެވެ.
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ހަމައަށެވެ .އަދި ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ފަޓްލޫނުގެ ދަށަށްޖަހާފައެވެ.

ކޮމިޝަންޑް

ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރ މަތީގައި އެފުލުހަކަށް

އޮފިސަރުން

ކޮމިޝަންޑް

ލިބިފައިވާ މެޑެލް ނުވަތަ ކުލަ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އޮފިސަރުން ،ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،2 ،1އަދި  3އަޅާ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ނޮން
ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން މި ޔުނީފޯމް އަޅާނަމަ ބޭނުންކުރާނީ މެޑެލްއެވެ .އަދި ކޮމިޝަން
އޮފިސަރުން ސެރަމޯނިއަލް  4އަޅާ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން
މި ޔުނީފޯމް އަޅާނަމަ ބޭނުންކުރާނީ ،ކުލައެވެ.
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.9

މެޑެލް ނުވަތަ ކުލަ

ސީނިއަރ ނޮން

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،3އާއެކު ގަމީހުގެ
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 .13ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ، 6ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް ގެ ބުރުގާ ،ގަމީސް ،ޓައީ ،އަދި މެޑެލް ނުވަތަ ކުލަ އަށް ބަދަލު ގެނައުން

އައިޓަމް

ނަންބަރު
.2

ބުރުގާ

.3

ގަމީސް

ގިންތި
ޖޫނިއަރ ނޮން

ކުރެހުން (އަންހެން)

ތަފުސީލު
ޖޫނިއަރނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ،އާއެކު

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

އަޅަންވާނީ

ކޮމިޝަންޑް

މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .މި ޔުނިފޯމާއެކު

އޮފިސަރުންގެ

ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ޖަހާގޮތަށް ކުޑަބުރުގާއެއް ނުވަތަ ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ނުޖަހާގޮތަށް

ތެރެއިން ބުރުގާ އަޅާ ބޮޑު ބުރުގާއެއް އެޅިދާނެއެވެ .ބޮޑު އަދި ކުޑަ ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ
އަންހެން ފުލުހުން

ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ ބޮލުގެ އެއްވެސް
އިސްތަށްޓެއް ،ކަންހުޅި ،ކަންފަތް އަދި ކަރު ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި
ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާނުޖަހާނަމަ ،ބުރުގާގެ
ކައިރީގައި (ފުޅާ ( 1.5އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރ) ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް
ރޫބައެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ރޫބައި ހުންނަންވާނީ ކަނދުރާމައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ.
ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު

ބުރުގާގެ ފަހަތް ހުންނަންވާނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ .ބުރުގާ

އަޅާއިރު ދެކޮޑުމައްޗަށް އޮންނަބައިގައި ލޯވަޅެއް އަޅައި ގަލަހުގެ ގޮށް އަޅުވަންވާނެއެވެ.
މިގޮތަށް ބުރުގާ އަޅާއިރު ނޭމް ޓެގް އިންނަންވާނީ ބުރުގާގެ މަތިން ދަތިޖަހާ ހަރުކޮށްފައެވެ.
ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާ ޖަހާނަމަ ،އަޅާނީ ޕޮލިސް ސްޓްރައިޕް ނުދަމާހުންނަ ޔުނިފޯމް
އެތެރެއަށް ޖެހޭވަރުގެ ކުޑަ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ
ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ޖޫނިއަރ ނޮން ހުރިހާ ޖޫނިއަރނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް އާއެކު ގަމިހަކީ
ފުލުހުން

ސްކައި ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )87CEEBކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ .މިގަމީހުގެ
ކުރިމަތީގެ

ދެފަރާތުގައި

ދެޖީބު

ލެވިފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ.

އަދި

މިދެޖީބުގައި

ހުންނަންވާނީ މަތިއެޅިފައެވެ .މިމަތީގެ ދެފަރާތުގެ ކަން ހުންނަންވާނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ.
އަދި ޖީބުގެ މެދުގައި އެރޭންކަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް އެޅުވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ދެމިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ބުރުގާގެ ކޮނޑުމަތިން އެއްފަތިޖަހައި ( 3ތިނެއް) ރުލުގެ

އަދި ގަލަސްގައިވެސް މިގޮށް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ގަމީހުގެ މެދުގައި
 5ގޮށް ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށް ގޮށްފޮތި ހުންނަންވާނެއެވެ .މި ގޮށްފޮތީގައި އެރޭންކަކަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮށް އެޅުވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ބާރުވެގެން
ގަޔަށް އައިބުނުވާ ،އަދި ދޫވެގެންވެސް ގަޔަށް އައިބު ނުވާވަރަށެވެ .ގަމީހުގެ އަތްކުރި
ހުންނަންވާނީ ނިއުޅާލާފައި ،އަތްކުރީގޮށް އަޅުވާފައެވެ .އަންހެން ފުލުހުންގެ ގަމީހުގެ
ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ އެމީހެއްގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅަށް ވުރެ [( 1.5އެކެއް ޕޮއިންޓް
ފަހެއް) އިންޗި ދިގުކޮށެވެ .ގަމީހުގެ ދެފަރާތު އަރިމަތިން ( 2ދޭއް) އިންޗި ފަޅާފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ގަމީހުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅާ
ހަމައަށެވެ .އަދި ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ފަޓްލޫނުގެ ދަށަށްޖަހާފައެވެ.
ގަމީސް ފަޓުލޫނު ދަށަށް ޖަހާފައި ނުވަތަ ނުޖަހާވެސް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ .ބުރުގާ އަޅާ
ފުލުހުންގެ އަތްކުރި ހުންނަންވާނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހަމައަށެވެ.

.4

ޓައީ

ޖޫނިއަރ ނޮން
ކޮމިޝަންޑް
އޮފިސަރުން

ޖޫނިއަރނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް އާއެކު ފޮޓޯގައި އެވާ
ޕޮލިސް ޓައީ އަޅަންވާނެވެ.
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ބުރުގާ ނާޅާ އަންހެން ފުލުހުންނާއި ،ޔުނިފޯމް އެތެރެއަށް ބުރުގާ ޖަހާ އަންހެން ފުލުހުންގެ

ކޮމިޝަންޑް

ޖީބުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) މިލިމީޓަރ މަތީގައި އެފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ

އޮފިސަރުން

ކުލަ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ،ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް
 ،2 ،1އަދި  3އަޅާ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން މި ޔުނީފޯމް
އަޅާނަމަ ބޭނުންކުރާނީ މެޑެލްއެވެ .އަދި ކޮމިޝަން އޮފިސަރުން ސެރަމޯނިއަލް ޑްރެސް
 4އަޅާ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން މި ޔުނީފޯމް އަޅާނަމަ
ބޭނުންކުރާނީ ކުލައެވެ.
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.9

މެޑެލް ނުވަތަ ކުލަ

ޖޫނިއަރ ނޮން

ޖޫނިއަރނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް އާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު

 .14ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލަށް  13އިތުރުކޮށް ޕެރޭޑު ޔުނީފޯމް  1އަދި  2ތައާރަފް ކުރުން

ޖަދުވަލު 13
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ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް 1

އައިޓަމް

ނަންބަރު

ގިންތި

ތަފުސީލު

ހުރިހާ ފުލުހުން

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970

.1

ހެޑްގިއަރ

.2

ބުރުގާ

އަންހެން ފުލުހުން

.3

ގަމީސް

ހުރިހާ ފުލުހުން

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

ކުލައިގެ ސަމަކެޕް ،ބޭސްބޯލް ކެޕް ނުވަތަ ފީލްޑް ކެޕެއެކެވެ.

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1އާއެކު އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970
ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް
ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާގޮތަށް ޔުނީފޯމްގެ އެތެރެއަށް ޖަހާފައެވެ.
ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު
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ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާގޮތަށެވެ.
ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު
 )191970ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ .މި ޔުނީފޯމްގެ ކުރިމަތީގައި ހަތަރު ޖީބު
ލެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މަތީގައި (ފުޅާ ( 12ބާރަ) ސެންޓިމީޓަރ ދިގު 13
(ތޭރަ) ސެންޓިމީޓަރ) ދެޖީބު ،އަދި ތިރީގައި (ފުޅާ ( 15ފަނަރަ) ސެންޓިމީޓަރ ދިގު
( 17ސަތާރަ) ސެންޓިމީޓަރ) ދެޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިހަތަރު ޖީބުގެ މަތި
ހުންނަންވާނީ ވެލްކުރޯއިން ހަރުކޮށް ޖީބުގެ ކެނޑުން ނުފެންނަގޮތަށް މަތިއެޅިފައެވެ.
އަދި ގަލަސްގައި ގޮށް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މި ގަމީހުގައި ( 5ފަހެއް)
ގޮށް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ގޮށްފަތީގެ އެތެރެފަރާތުގައެވެ .ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި
ޝޯލްޑަރބެޖް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ގަމީހުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ
އެމީހެއްގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހަމައަށެވެ .ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ބާރުވެގެން ގަޔަށް
އައިބުނުވާ ،އަދި ދޫވެގެންވެސް ގަޔަށް އައިބު ނުވާވަރަށެވެ .ގަމީހުގެ އަތުކުރި އޮޅާފައި

FATHIMATH

IBRAHIM

ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ އުޅަނބޮށިން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) އިންޗި މައްޗަށެވެ .ބުރުގާ
އަޅާ އަންހެން ފުލުހުން ހުންނަންވާނީ އަތްކުރި ނިއުޅުވާފައެވެ.
.4

ޓީޝާޓް

ހުރިހާ ފުލުހުން

.5

ގޮށް

ހުރިހާ ފުލުހުން

.6

ޝޯލްޑަރ ބެޖް

ހުރިހާ ފުލުހުން

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ
ޓީޝާޓެކެވެ .މިޓީޝާޓްގެ ފަހަތުގައި އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓްTimes:
،New Roman

ފޮންޓް ސައިޒް )184:ޕޮލިސް [ ]POLICEމިހެން ޖަހާފައި

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1ގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ޕްލާސްޓިކް މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް
ނަންބަރ  )191970ގޮށެވެ.

ގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހުންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެޖްގެ ވަށައިގެން ވައިޓް
(ކޯޑް ނަންބަރު )FFFFFF:ކުލައިގެ ބޯޑަރެއްލައި އެބޯޑަރުގެ ވަށައި

ވައިޓް (ކޯޑް

ނަންބަރު )FFFFFF:ކުލައިގެ ރޮދިން ކައިރި ހަދާފައެވެ .ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހުންނައިރު
ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.
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ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ޓީޝާޓްގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

.7

މަޤާމުގެ

ނިޝާނުގެ

ހުރިހާ ފުލުހުން

ފޮ ތި ކޮ ޅު

މަޤާމުގެ ނިޝާނަކީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއްގައި
ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ކަސަބުން ހަދާ ގަލަހަށް މަހާލެވިފައިވާ
ފޮތިކޮޅެކެވެ .މިގޮތުން ފުލުހުންނަށް ދޫކުރާ މި ނިޝާން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އެފުލުހަކަށް
ދެވިފައިވާ މަޤާމުގެ ނިޝާނެކެވެ .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ފުލުހުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަދާ ކޯސް ،ސެމިނަރ ،ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި ،ހިޔުމަން
ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން
ކަނޑައަޅާ މަޤާމެއްގެ ނިޝާން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

.8

ނޭމް ޓެގު

ހުރިހާ ފުލުހުން

.9

ކުލަ ނުވަތަ މެޑެލް

ސީނިއަރ ނޮން

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1ގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީ ކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް)
(ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރ ދިގު ( 9ނުވައެއް) ސެންޓިމީޓަރ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް
ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް)
(ފޮންޓް، Dinengschrift:

ފޮންޓް ސައިޒް )60:އެފުލުހަކަށް ޢާއްމުކޮށް ކިޔާނަން

ޖަހާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިފޮތިކޮޅު ހުންނަންވާނީ ކަންވައްކޮށް ،މިޓެގުގެ
ވަށައިގެން ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން ބޯޑަރެއް
ލެވިފައެވެ.

ކޮމިޝަންޑް
އޮފިސަރުން

ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް  ،1އާއެކު ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް)
މިލިމީޓަރ މަތީގައި އެފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ މެޑެލް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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މިލިމީޓަރ މަތީގައި މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ފުޅާ 2

.10

ކަމަރު

ހުރިހާ ފުލުހުން

.11

ފަޓުލޫނު

ހުރިހާ ފުލުހުން

.12

ޕެރޭޑް ބެލްޓް

ހުރިހާ ފުލުހުން

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970
ކުލައިގެ ( 3.5ތިނެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ ކެންވަސް ކަމަރެކެވެ.
މިކަމަރުގެ ބަކަލްގައި ކުލަކޮށް ޕޮލިސް ބެޖް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިކަމަރުގެ ބަކަލް
ތެރެއިން ނުކުމެފައި ހުންނަބައި ހުންނަންވާނީ ނުފެންނަގޮތަށެވެ.

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970
ފަޓުލޫނެކެވެ .ފަޓުލޫނުގެ ދެއަރިމަތީގައި އެތެރެއަށްވާގޮތަށް ތެދަށް ދެޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ.
ދެއަރިމަތީގައި ކާގޯ (ފުޅާ ( 17ސަތާރަ) ސެޓިމީޓަރު ،ދިގު ( 20ވިހި) ސެންޓިމީޓަރ)
ދެޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިޖީބުތައް ހުންނަންވާނީ ޖީބުގެ މަތި ވެލްކްރޯއިން
ތަތްކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .މިފަޓުލޫނުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ ކުޑަ ( 5ފަހެއް) ލޫޕް ލެވިފައިއެވެ.
ޕެރޭޑް ބެލްޓް އަޅާނީ ،ޔުނީފޯމް ގަމީސް ބެގީނުކޮށް ،ގަމީސް މަތީންނެވެ .ގަޔަށް ހިފާފައި
ހުންނަވަރަށް ފަޓުލޫނު ބާރުކޮށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ .މިފަޓުލޫނުގެ ފައިކުރި ހުންނަންވާނީ
އެންކަލް ބޭންޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބޫޓުގެ މަތީކައިރިއާ ހަމަޔަށް ދަށަށްޖަހާފައެވެ.

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ހުދު (ކޯޑް ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ
ބެލްޓެކެވެ .މިބެލްޓް އަޅާނީ ގަމީހުގެ މަތިންނެވެ.
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ދެޖީބު ،ފަހަތުގައި (ފުޅާ ( 12ބާރަ) ސެޓިމީޓަރު ،ދިގު ( 16ސޯޅަ) ސެންޓިމީޓަރ)

.13

ބޫޓު

ހުރިހާ ފުލުހުން

.14

އިސްޓާކީނު

ހުރިހާ ފުލުހުން

.15

އެންކްލެޓް

ހުރިހާ ފުލުހުން

.16

ލެނިއާރޑް

ހުރިހާ ފުލުހުން

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ
އެންކަލް ބޫޓެކެވެ.

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1އާއެކު އަރަންވާނީ ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ
އިސްޓާކީނަކަށެވެ .ފައިގެ ކުޑަކަޅުވާއަށްވުރެ ތިރިއަށް އިސްޓާކީނު ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ހުދު (ކޯޑް ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ
އެންކްލެޓްއެވެ .އެންކްލެޓް އަޅާނީ ފަޓްލޫންގެ ފައިކުރި ދަށަށްޖަހައިވާ ހިސާބު ފޮރުވޭގޮތަށް
އެންކަލްގެ މަތިންނެވެ .އެންކްލެޓްގެ ބަކަލްކޮޅުތައް ހުންނަންވާނީ ފައިގެ އަރިމަތިން
ބޭރަށްފެންނަގޮތަށެވެ .އަދި ބަކަލް ތެރެއިން ނުކުމެފައި ހުންނަބައި ހުންނަންވާނީ ފަހަތާ
ދިމާލަށެވެ.
ޕެރޭޑް ޔުނިފޯމް  ،1އާއެކު ބޭނުންކުރަންވާނީ ފޮޓޯގައި އެވާގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ
ހުދު (ކޯޑް ނަންބަރު  )000000ކުލައިގެ ލެނިއާރޑް އެކެވެ .ލެނިއާރޑް އަޅާނީ ވައަތް
ފަރާތު ކޮނޑުގައެވެ .އަދި ލެނިއާރޑް ކޮޅު ހުންނަން ވާނީ ގަމީހުގެ ވައަތްފަރާތު މަތީ
ޖީބުގެ ތެރެއަށް ޖަހާފައެވެ .ލެނިއާރޑްގެ

(ނަމޫނާ) ފޮޓޯގައި އެވަނީއެވެ.
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އިސްޓާކީނުގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

.17

އަންގި

.18

ޝޯލްޑަރ ޝޭސް

ހުރިހާ ފުލުހުން

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،1އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ހުދު (ކޯޑް ނަންބަރު  )000000ކުލައިގެ
އަންގިއެވެ .އަންގިގެ (ނަމޫނާ) ފޮޓޯގައި އެވަނީއެވެ.

ސްކޮޑް  /ޕްލެޓޫން ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  1އާއެކު ސްކޮޑް  /ޕްލެޓޫން ކޮމާންޑަރ އަދި ކަލަޕާރޓީގައި ހިމެނޭ
ކޮމާންޑަރ އަދި

ފުލުހުން ބޭނުންކުރާނީ ފޮޓޯގައި އެވާގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް

ކަލަޕާރޓީ

ނަންބަރު  )000000ކުލައިގެ ޝޯލްޑަރ ޝޭޝްއެވެ .އެކެވެ .ޝޯލްޑަރ ޝޭސް
އަޅަންވާނީ ކަނާތު ގަލަސްތެރެއިން ވައަތު އުނަގަނޑަށް ވާގޮތަށެވެ .ޝޯލްޑަރ ޝޭޝްގެ
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(ނަމޫނާ) ފޮޓޯގައި އެވަނީއެވެ.
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ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް 2

ގިންތި

ތަފުސީލު

ނަންބަރު އައިޓަމް
.1

ހެޑްގިއަރ

ހުރިހާ ފުލުހުން

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،2އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970

.2

ބުރުގާ

އަންހެން ފުލުހުން

.3

ގަމީސް

ހުރިހާ ފުލުހުން

ކުރެހުން (އަންހެން)

ކުރެހުން (ފިރިހެން)

ކުލައިގެ ސަމަކެޕް ،ބޭސްބޯލް ކެޕް ނުވަތަ ފީލްޑް ކެޕެއެކެވެ.

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،2އާއެކު އަޅަންވާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970
ކުލައިގެ ބުރުގާއެކެވެ .ބުރުގާގެ ނިތްގަނޑަށް ހުންނަންވާނީ ސްޕޮންޖް ނުވަތަ ސްޓިފް
ލައްވާފައެވެ .ބުރުގާ ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާގޮތަށް ޔުނީފޯމްގެ އެތެރެއަށް ޖަހާފައެވެ.
ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މޫނު ނިވާ ނުވާގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރު
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ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާގޮތަށެވެ.
ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،2އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު
 )191970ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެކެވެ .މި ޔުނީފޯމްގެ ކުރިމަތީގައި ހަތަރު ޖީބު
ލެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މަތީގައި (ފުޅާ ( 12ބާރަ) ސެންޓިމީޓަރ ދިގު 13
(ތޭރަ) ސެންޓިމީޓަރ) ދެޖީބު ،އަދި ތިރީގައި (ފުޅާ ( 15ފަނަރަ) ސެންޓިމީޓަރ ދިގު
( 17ސަތާރަ) ސެންޓިމީޓަރ) ދެޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިހަތަރު ޖީބުގެ މަތި
ހުންނަންވާނީ ވެލްކުރޯއިން ހަރުކޮށް ޖީބުގެ ކެނޑުން ނުފެންނަގޮތަށް މަތިއެޅިފައެވެ.
އަދި ގަލަސްގައި ގޮށް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މި ގަމީހުގައި ( 5ފަހެއް)
ގޮށް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ގޮށްފަތީގެ އެތެރެފަރާތުގައެވެ .ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި
ޝޯލްޑަރބެޖް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ގަމީހުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ
އެމީހެއްގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހަމައަށެވެ .ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ބާރުވެގެން ގަޔަށް
އައިބުނުވާ ،އަދި ދޫވެގެންވެސް ގަޔަށް އައިބު ނުވާވަރަށެވެ .ގަމީހުގެ އަތުކުރި އޮޅާފައި

FATHIMATH

IBRAHIM

ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ އުޅަނބޮށިން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) އިންޗި މައްޗަށެވެ .ބުރުގާ
އަޅާ އަންހެން ފުލުހުން ހުންނަންވާނީ އަތްކުރި ނިއުޅުވާފައެވެ.
.4

ޓީޝާޓް

ހުރިހާ ފުލުހުން

.5

ގޮށް

ހުރިހާ ފުލުހުން

.6

ޝޯލްޑަރ ބެޖް

ހުރިހާ ފުލުހުން

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،2އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ
ޓީޝާޓެކެވެ .މިޓީޝާޓްގެ ފަހަތުގައި އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް) (ފޮންޓްTimes:
،New Roman

ފޮންޓް ސައިޒް )184:ޕޮލިސް [ ]POLICEމިހެން ޖަހާފައި
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ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ޓީޝާޓްގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،2ގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ޕްލާސްޓިކް މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް
ނަންބަރ  )191970ގޮށެވެ.

ގަމީހުގެ ދެއަތުގެ އަރިމަތީގައި ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހުންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެޖްގެ ވަށައިގެން ވައިޓް
(ކޯޑް ނަންބަރު )FFFFFF:ކުލައިގެ ބޯޑަރެއްލައި އެބޯޑަރުގެ ވަށައި

ވައިޓް (ކޯޑް

ނަންބަރު )FFFFFF:ކުލައިގެ ރޮދިން ކައިރި ހަދާފައެވެ .ޝޯލްޑަރ ބެޖް ހުންނައިރު
ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯގައިވާ ގޮތަށެވެ.

.7

މަޤާމުގެ

ނިޝާނުގެ ހުރިހާ ފުލުހުން

ފޮ ތި ކޮ ޅު

މަޤާމުގެ ނިޝާނަކީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ފޮތިކޮޅެއްގައި
ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ކަސަބުން ހަދާ ގަލަހަށް މަހާލެވިފައިވާ
ފޮތިކޮޅެކެވެ .މިގޮތުން ފުލުހުންނަށް ދޫކުރާ މިނިޝާން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އެފުލުހަކަށް
ދެވިފައިވާ މަޤާމުގެ ނިޝާނެކެވެ .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ފުލުހުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަދާ ކޯސް ،ސެމިނަރ ،ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި ،ހިޔުމަން
ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން
ކަނޑައަޅާ މަޤާމެއްގެ ނިޝާން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

.8

ނޭމް ޓެގު

ހުރިހާ ފުލުހުން

.9

ކަމަރު

ހުރިހާ ފުލުހުން

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،2ގެ ވާތްފަރާތު ޖީބުގެ މަތީ ކައިރިން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް)
މިލިމީޓަރ މަތީގައި މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު  )191970ކުލައިގެ ފުޅާ 2
ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން އިނގިރޭސި އަކުރުން (އަޕަކޭސް)
(ފޮންޓް، Dinengschrift:

ފޮންޓް ސައިޒް )60:އެފުލުހަކަށް ޢާއްމުކޮށް ކިޔާނަން

ޖަހާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިފޮތިކޮޅު ހުންނަންވާނީ ކަންވައްކޮށް ،މިޓެގުގެ
ވަށައިގެން ސިލްވަރ (ކޯޑް ނަންބަރު  )C0C0C0ކުލައިގެ ފަށުވި ބަރަނިން ބޯޑަރެއް
ލެވިފައެވެ.
ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،2އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970
ކުލައިގެ ( 3.5ތިނެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ ކެންވަސް ކަމަރެކެވެ.
މިކަމަރުގެ ބަކަލްގައި ކުލަކޮށް ޕޮލިސް ބެޖް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިކަމަރުގެ ބަކަލް
ތެރެއިން ނުކުމެފައި ހުންނަބައި ހުންނަންވާނީ ނުފެންނަގޮތަށެވެ.
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(ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރ ދިގު ( 9ނުވައެއް) ސެންޓިމީޓަރ ފޮތިކޮޅެއްގައި ސިލްވަރ (ކޯޑް

.10

ފަޓުލޫނު

ހުރިހާ ފުލުހުން

.11

ޕެރޭޑް ބެލްޓް

ހުރިހާ ފުލުހުން

.12

ބޫޓު

ހުރިހާ ފުލުހުން

.13

އިސްޓާކީނު

ހުރިހާ ފުލުހުން

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،2އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ (ކޯޑް ނަންބަރު )191970
ކުލައިގެ ފަޓުލޫނެކެވެ .ފަޓުލޫނުގެ ދެއަރިމަތީގައި އެތެރެއަށްވާގޮތަށް ތެދަށް ދެޖީބު
ހުންނަންވާނެއެވެ .ދެއަރިމަތީގައި ކާގޯ (ފުޅާ ( 17ސަތާރަ) ސެޓިމީޓަރު ،ދިގު 20
(ވިހި) ސެންޓިމީޓަރ) ދެޖީބު ،ފަހަތުގައި (ފުޅާ ( 12ބާރަ) ސެޓިމީޓަރު ،ދިގު 16
(ސޯޅަ) ސެންޓިމީޓަރ) ދެޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިޖީބުތައް ހުންނަންވާނީ ޖީބުގެ
މަތި ވެލްކްރޯއިން ތަތްކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .މި ފަޓުލޫނުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ ކުޑަ ( 5ފަހެއް)
ލޫޕް ލެވިފައިއެވެ .ޕެޓްރޯލްމަނުންގެ ބެލްޓް އަޅާނީ ،ޔުނީފޯމް ގަމީސް ބެގީނުކޮށް ،ގަމީސް
މަތީންނެވެ .ގަޔަށް ހިފާފައި ހުންނަވަރަށް ފަޓުލޫނު ބާރުކޮށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ .މި
ފަޓުލޫނުގެ ފައިކުރި ހުންނަންވާނީ އެންކަލް ބޭންޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބޫޓުގެ މަތީކައިރިއާ

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،2އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ކަޅު (ކޯޑް ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ
ބެލްޓެކެވެ .މިބެލްޓް އަޅާނީ ގަމީހުގެ މަތިން ނެވެ.
ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،2އާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ
އެންކަލް ބޫޓެކެވެ.

ޕެރޭޑް ޔުނީފޯމް  ،2އާއެކު އަރަންވާނީ ބްލެކް (ކޯޑް ނަންބަރު )000000 :ކުލައިގެ
އިސްޓާކީނަކަށެވެ .ފައިގެ ކުޑަކަޅުވާއަށްވުރެ ތިރިއަށް އިސްޓާކީނު ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
އިސްޓާކީނުގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
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ހަމަޔަށް ދަށަށްޖަހާފައެވެ.

