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ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ނެގޭ ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހީގެ 

ސާމްޕަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

މިއީ، މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އެމީހެއްގެ ކައިރީގައި ފުލުހަކަށް އެދެވޭނެ )ހ(1.ތަޢާރުފާއި ނަން

ޙާލަތުތަކާއި، މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ހޯދުމަށްފަހު ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި 

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމާއި، ޓެސްޓުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުތައް 

ނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.  ކަ

މި ގަވާއިދު އެކުލަވައިލާފައި މިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ )ށ(

ޤާނޫނު( ގެ 161 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ. 

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، 'މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ނެގޭ ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހީގެ )ނ(

ސާމްޕަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު' މިހެންނެވެ. 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް 

އެދުން

މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 2.

ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެ މީހެއްގެ 

ގާތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެދެވޭނީ ފުލުހަަކަށެވެ. 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް 

އެދެވޭނެ ޙާލަތުތައް

މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އެދެވޭނީ 3.

އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

އަތުގައި )ހ( މަސްތުވާއެއްޗެއް  ނުވަތަ  ތުހުމަތުގައި  ބޭނުންކުރިކަމުގެ  މަސްތުވާއެއްޗެއް 

ނުވަތަ  ގެނެވުން؛  މީހަކު  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ފުލުހުންގެ  ތުހުމަތުގައި  ބެހެއްޓިކަމުގެ 

މަސްތުވާއެއްޗެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް މީހެއްގެ އަތުން ފެނުން؛ ނުވަތަ )ށ(

މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރިކަމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިކަމަށް މީހަކު އިޢުތިރާފުވުން؛ )ނ(

ނުވަތަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއް ފިޔަވައި އެހެން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ)ރ(
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ދަށަށް މީހަކު ގެނެވޭ ޙާލަތުގައި އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އޭނާ ހުރީ މަސްތުވާއެއްޗެއް 

ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުން. 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް 

އިންކާރުކުރުން

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް ފުލުހަކު އެންގުމުން، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް މީހަކު )ހ(4.

އިންކާރުކުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމައެވެ. 

ނޑައެޅިގެން ބުނުން؛ ނުވަތަ )1( ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދޭނެކަމަށް ކަ

ދިނުމަށް )2( އެއްޗެހި  ކުޑަކަމުދާ  ނުލައި  ސަބަބަކާ  އަދި  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް 

އަންގާ ވަގުތުން ފެށިގެން 18 )އަށާރަ( ގަޑިއިރު ހަމަވާއިރު ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި 

ނުވަތަ  ނުދިނުން؛ 

ނޑަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނަކަށް )3( ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދީ ހުރެ އަމިއްލަ ހަށިގަ

ކުޑަކަމުދިއުން؛ ނުވަތަ

ގަޑުބަޑުކުރުމަށް )4( ނުވަތަ  ގަޑުބަޑުކުރުން  ތެރޭގައި  ދިނުމުގެ  އެއްޗެހި  ކުޑަކަމުދާ 

ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުން؛ 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ދިނުމަށްފަހު، އެ އެއްޗެހި ނައްތާލުން )5(

ނުވަތަ ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރުން.

މި ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެެހި ދިނުމަށް އެދުމުން، )ށ(

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް މީހަކު އިންކާރުކުރާނަމަ، އެކަން އެނގޭ ގޮތަށް މި ގަވާއިދުގެ 

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ފޯމުގައި ލިޔެ ދެ ފުލުހުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

 
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް 

ނެގުމުގެ އިޖުރާއަތު

އެއްވެސް މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނަގަންވާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5.

ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވީކަމުގައި 

ބަލާނީ އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ. 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާފައިވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ )ހ(

ފޯމުން ކަމުގައިވުން؛ އަދި

އެކަމަށް )ށ( އަދި  ފޯރުވައިދޭ  ފުލުހުން  ނަގާފައިވަނީ  ސާމްޕަލް  އެއްޗެހީގެ  ކުޑަކަމުދާ 

އަދި ކަމުގައިވުން؛  ދަޅަކަށް  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ 

ހުރި )ނ( މިލިލީޓަރު  )ވިހި(   20 މަދުވެގެން  ސާމްޕަލަކީ  އެއްޗެހީގެ  ކުޑަކަމުދާ  ނެގުނު 

ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.  ސާމްޕަލެއްކަން 

ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހިި ނެގުމަށްފަހު 

އެއާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

މި ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ 6.

ކޮންމެ ސާމްޕަލަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
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އެ ސާމްޕަލް ދެބަޔަށް ބަހައި، އެ ދެބައި ވަކިން ބަންދުކޮށް އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި )ހ(

ވަކި ސިލެއް ޖެހުން؛ އަދި 

ދެބައިގެ ތެރެއިން އެއްބައިގެ ޓެސްޓް ހެދުމަށްޓަަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ )ށ(

ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރުން؛ އަދި

ދެވަނަ ބައިގެ ޓެސްޓް އެޖެންސީން ހުއްދަކުރާ އިދާރާއަކުން ހެދުމަށްޓަކައި، އެ އިދާރާއަކާ )ނ(

ޙަވާލުކުރުން.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނެގޭ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ބަންދުކުރުމާއި ލޭބަލް ކުރުމުގައި )ހ(7.ބަންދުކުރުމާއި ލޭބަލް ކުރުން

ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް މި ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނެގުމަށްފަހު )ށ(

ލަސްނުކޮށް ޓެމްޕަރ ޕްރޫފްކޮށް ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ.  

ރިފަރެންސް )ނ( ދަޅުގައި  އެ  ބަންދުކުރުމަށްފަހު  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

ކުރަންވާނެއެވެ.  ލޭބަލް  ގޮތަށް  އެނގޭ  ކިޔަން  ޖަހައި  ގަޑި  ތާރީޚާއި  ނަންބަރާއި، 

މި ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ބައިގެ ސާމްޕަލް )ހ(8.ދެވަނަ ބައިގެ ޓެސްޓް ހެދުން 

އެޖެންސީން  ޙަވާލުކުރާނީ  ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި 

ލެބޯޓްރީއަކާއެވެ. ހުއްދަކުރާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލެބޯޓްރީއަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލައިސަންސް )ށ(

ލިބިގެން ހިންގާ ލެބޯޓްރީއަކަށްވާންވާނެއެވެ. 

ނޑައަޅާ )ނ( މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ބައިގެ ޓެސްޓް ހެދުމަށް އެޖެންސީން ކަ

ލެބޯޓްރީތަކުގެ ލިސްޓެއް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުގެ ކުރިން އެޖެންސީން 

ސަރވިސްއާ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ލިސްޓު  އެ  އިޢުލާންކުރުމާއެކު  ޢާންމުކޮށް 

ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، އެ ލެބޯޓްރީއަކީ އެޖެންސީން ހުއްދަކޮށްފައިވާ 

ލެބޯޓްރީއެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް އެޖެންސީން ލެބޯޓްރީއަށްވެސް ހަމަ އެ ތާރީޚުގައި 

ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވޭ ލެބޯޓްރީތަކުގެ )ރ(

ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ބަދަލުތައް  އެ  އިޢުލާންކުރުމާއި،  ބަދަލުތައް  އަންނަ  ލިސްޓަށް 

ޒިންމާއެކެވެ.  އެޖެންސީގެ  ހިއްސާކުރުމަކީ  ސަރވިސްއާ 

ރިޕޯޓާއި،)ބ( މެޝިން  ޖެނަރޭޓްކުރާ  ތަޙްލީލްކުރުމަށްފަހު  ލެބޯޓްރީން  އެއްޗެހި  ކުޑަކަމުދާ 

ރިޕޯޓު  ޓެސްޓު  ތައްޔާރުކުރާ  ފަރާތުން  ޓެސްޓްކުރި  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ރިޕޯޓުގެ  އެ 

ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  ސަރވިސްއާ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 
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ޚަރަދު )ޅ( އެ  ހިނގާނަމަ،  ޚަރަދެއް  ތަޙްލީލުކުރުމަށް  ބައި  ދެވަނަ  އެއްޗެެހީގެ  ކުޑަކަދުމާ 

އެޖެންސީންނެވެ.  ކުރާނީ 

ސާމްޕަލް އެއްތަނުން އަނެއް 

ތަނަށް ގެންދިޔުން

ބަދަލުކުރަންވާނީ )ހ(9. އަތަށް  އަނެކެއްގެ  އަތުން  އެކަކު  ސާމްޕަލް  އެއްޗެެހީގެ  ކުޑަކަމުދާ 

ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގެ ގޮތުގައި 

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  ލިޔެ  ފޯމުގައި  ހިމަނާފައިވާ 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެެހީގެ ސާމްޕަލް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް )ށ(

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލެމުގެ ދަށުންނެވެ. 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެެހީގެ ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު އެ ބަހައްޓަންވާނީ ފިނިކޮށްފައިއެވެ. އަދި )ނ(

ޓެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ލެބޯޓްރީއާ ޙަވާލުކުރުމަށް 3 )ތިނެއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް 

ނޑުކޮށްފައެވެ.  ހޭދަވާނަމަ އެ ސާމްޕަލް ބަހައްޓަންވާނީ ގަ

އަތޮޅުތެރޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ނަގާ ކުޑަކަމުދާ )ރ(

ކޫލް  އަޅާފައިވާ  އައިސް  ފޮނުވަންވާނީ  ފޮނުވާނަމަ  މާލެއަށް  ސާމްޕަލް  އެއްޗެެހީގެ 

ތެރޭގައެވެ.  ބޮކްސްއެއްގެ 

 
ލެބޯޓްރީއަށް ސާމްޕަލް 

ބަލައިގަތުން

ކަންކަން 10. އަންނަނިވި  ބަލައިގަންނަންވާނީ  ލެބޯޓްރީއަށް  ސާމްޕަލް  އެއްޗެެހީގެ  ކުޑަކަމުދާ 

 . ވެ އެ ގަ ހު ފަ ށް މަ ރު ކު ރު ވަ ށަ ކަ

ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން؛ އަދި )ހ(

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން؛ އަދި )ށ(

ސާމްޕަލް ބަންދުކޮށްފައިވާ ދަޅު ޓެމްޕަރ ޕްރޫފްކޮށް ބަންދުކޮށްފައިވާކަން؛ އަދި)ނ(

ފޯމުގައިވާ ރިފަރަންސް ނަންބަރާއި ދަޅުގެ ލޭބަލްގައިވާ ރިފަރަންސް ނަންބަރު ދިމާވާކަން. )ރ(

ލެބޯޓްރީއަށް ބަލައިގަނެގެން 

ނުވާނެ ސާމްޕަލް

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ލެބޯޓްރީއަށް ބަލައިގަނެގެންނުވާނެއެވެ. 11.

ނޑާފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވުން ނުވަތަ ދަޅުގެ ސީލް )ހ( ސާމްޕަލް ބަންދުކޮށްފައިވާ ދަޅު ކަ

ނޑިފައިވުން؛  ކެ

ސާމްޕަލް ބަންދުކޮށްފައިވާ ދަޅުގެ ލޭބަލް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ލިޔެފައި ނެތުން އަދި/ނުވަތަ )ށ(

ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތްނުވުން؛ 

ލެބޯޓްރީއަށް ގެނައި ސާމްޕަލަކީ އެ ސާމްޕަލް ނެގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 )ތިނެއް( )ނ(

ސާމްޕަލަކަށްވުން. ހަމަވެފައިވާ  މަސްދުވަސް 
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ލެބޯޓްރީގެ ރެކޯޑުތައް 

ބެލެހެއްޓުން 

ވަނަ 12. ގަވާއިދުގެ 11  މި  އެންމެހައި ސާމްޕަލާއި،  ގެނެވޭ  ލެބޯޓްރީއަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 

މާއްދާގެ ދަށުން ލެބޯޓްރީއަށް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ޙަވާލުކުރާ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެެހީގެ ސާމްޕަލާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތުތައް ސަބަބާއެކު ލެބޯޓްރީގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  

މި ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ އެޖެންސީންނެވެ. އަދި މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ އެޖެންސީންނާއި، 13.ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާ ފަރާތް

ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އެޖެންސީން ކަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ގަވާއިދު ނަންބަރު R-26/2012 "މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 14.އުވާލެވޭ ގަވާއިދު

އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ތަކެތި  އެ  ނެގުމާއި،  އެއްޗެހި  ކުޑަކަމުދާ  ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި 

އުވުނީއެވެ. ގަވާއިދު"  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ޓެސްޓުކުރުމުގައި  އެތަކެތި  ގެންދިޔުމާއި، 

 
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 15.ޢަމަލުކުރަންފެށުން

ފެށިގެން 1 )އެެކެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތަރީޚުގައެވެ. 

މި ގަވާއިދުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު: 16.މާނަކުރުން

"އެޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށެވެ.)ހ(

"ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް )ށ(

އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ނުވަތަ  ހަވާލުކުރުމުގައި  އަތަށް  އަނެކެއްގެ  އަތުން  އެކަކު 

ފަރާތުގެ  ހަވާލުވާ  ފަރާތާއި  ޙަވާލުކުރާ  އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް  ކުޑަކަމުދާ  ގެންދިޔުމުގައި 

ފޯމަށެެވެ.  ރެކޯޑުކުރާ  ލިޔެ  ގަޑި  ތާރީޚާއި  މަޢުލޫމާތާއި، 

ލެބޯޓްރީއާއި، )ނ( ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  މޯލްޑިވްސް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ލެބޯޓްރީ" 

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެޖެންސީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ލެބޯޓްރީ ނުވަތަ 

ގޮތުންނެވެ.  ހިމެނޭ  ލެބޯޓްރީތައްވެސް 

"ޓެމްޕަރ ޕްރޫފް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހުޅުވައިފިނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް )ރ(

ބަންދުކޮށްފައިވުމަށެވެ. 
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ 

ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އަންގާ ފޯމު

ފޯމު ނަންބަރުު: 

ކޭސް ނަންބަރުު: 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނެގޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ފުރިހަމަނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް:  އުފަން ތާރީޚު / އުމުރު:    

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:  ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރު: 

ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ތާރީޚް:                ގަޑި: 

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ނަގަން ޖެހުނު ސަބަބު: 

ޔުނިޓް / ސްޓޭޝަން: 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ހުއްދަ ދިން ފަރާތް: )ޑިއުޓީގައި އެވަގުތު ހުރި އެންމެ އިސްފަރާތް(

ސޮއި:ތާރީޚާއި ގަޑި:ސ.ނަންބަރު:ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތުގެ ރޭންކާއި ނަން:ސ.ނ

1

ނެގުނު ސާމްޕަލްގެ މަޢުލޫމާތު

ތާރީޚާއި ގަޑި:ނެގުނު ތަން:ނެގުނު ތަކެތީގެ ތަފުސީލު:ސ.ނ

އިތުރުބަޔާން:

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނަގައި އަދި ސީލްކުރި މީހާ:

ސޮއި:ތާރީޚާއި ގަޑި:ސ.ނަންބަރުުު:ރޭންކާއި ނަން:ސ.ނ

1

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ސީލްކުރި އިރު ހާޒިރުގައި ތިބި މީހުން:

ސޮއި:ތާރީޚާއި ގަޑި:ސ.ނަންބަރުުު:ރޭންކާއި ނަން:ސ.ނ

1

2

Maldives Police Service
Malé  
Republic of Maldives

ޖަދުވަލު 1
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ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލްދިން ފަރާތުގެ ސޮއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން  

      އިނގިލީގެ ނިޝާން                                                ސޮއި:

ނޑުމެންގެ ހާޒިރުގައެވެ.  ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިން ފަރާތް މިފޯމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކުރީ އަޅުގަ

ސޮއި:ތާރީޚާއި ގަޑި:ސ.ނަންބަރުުު:ރޭންކާއި ނަން:ސ.ނ

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރި ގޮތް: )އިންކާރު ކުރި ޙާލަތު ހިމެނޭ ގޮޅީގައި  މިފާހަގަ ޖަހާށެވެ( 

ނޑައެޅިގެން ބުނުނ1ް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދޭނެކަމަށް ކަ

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަދި ސަބަބަކާ ނުލައި ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އަންގާ ވަގުތުން ފެށިގެން 18 )އަށާރަ( 2

ނުދިނުން އެއްޗެހި  ކުޑަކަމުދާ  ހަމަވާއިރު  ގަޑިއިރު 

ނޑަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނަކަށް ކުޑަކަމުދިއުނ3ް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދީ ހުރެ އަމިއްލަ ހަށިގަ

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ގަޑުބަޑުކުރުން ނުވަތަ ގަޑުބަޑުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުނ4ް

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ދިނުމަށްފަހު، އެ އެއްޗެހި ނައްތާލުން ނުވަތަ ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރުނ5ް

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރި އިރު ހާޒިރުވެތިބި މީހުން:

ސޮއިތާރީޚާއި ގަޑިސ.ނަންބަރުުުރޭންކާއި ނަންސ.ނ

1

2
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މާލެ                                                                                                           

ދިވެހިރާއްޖެ 

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމު

                                         ޔުނިޓް / ސްޓޭޝަން ނަންބަރު: 

  

ކުށުގެ ވެށިން ނެގުނު ތަކެތި )އެވިޑެންސް(: 

ތަކެތި ނެގި ތަން: 

ތަކެތި ނެގި ތާރީޚާއި ގަޑި: 

ތަކެތި ނެގި ފަރާތް: 

ކޮންޓިނިއުޓީ

ރޭންކާއި ނަން: 

ސ.ނަންބަރު: 

ތާރީޚާއި ގަޑި: 

ސޮއި:

ރޭންކާއި ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:

ރޭންކާއި ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:

ރޭންކާއި ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:

ޖަދުވަލު 2

Maldives Police Service
Malé  
Republic of Maldives
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ރޭންކާއި ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:

ރޭންކާއި ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:

ރޭންކާއި ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:

ރޭންކާއި ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:

ރޭންކާއި ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:

ރޭންކާއި ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:

ރޭންކާއި ނަން:

ސ.ނަންބަރު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:

ރޭންކާއި ނަން:

ސ.ނަންބަރު: 

ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:


