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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2017 އޮގަސްޓު 17 – 1438 ޛުލްޤަޢިދާ 25ތާރީޚު 121އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 ) އަށް ގަވާިއދު (ޕޮލިސް ރިކޯޑް ހާމަކުރުމުގެ  R-159/2015ގަާވއިދު ނަންބަރު 

 ލާުޙގެނައުުމެގ ގަވާިއދު ޞްވަނަ އި 1
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  މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

  ) އަށްގަވާއިދު(ޕޮލިސް ރިކޯޑް ާހމަކުރުމުގެ  R-159/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދުޞްވަނަ އި  1    
  
 

) ގެ  2008/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  (މަޢުލޫމާތު  2014/1ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  17(ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު

ފައިވާ، ލާއިއެކުލަވަ) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން 1ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( 36ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) 

" އަށް އަންނަނިވި އި"ޕޮލިސް ރިކޯޑް    ގެނައުން. ލާޙު ޞްހާމަކުރުމުގެ ގަވާއިދު

  

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށްފަހު، ގަވާއިދުގެ މާއްދާތައް ތަރުތީބުކުރުން. 24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1
 

 ގައި ވާގޮތަށް  2އަދި ޖަދުވަލު  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި، 2އަދި ޖަދުވަލު  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .2

 ލާޙުކުރުން.ޞްއި
 

  ގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު މި ،ފަށާނީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން މި .3
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  މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު. މީހާއ1ާ

  ފުރިހަމަ ނަން

  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  މިހާރުގެ އެޑްރެސް

  އީ.މެއިލް  އުފަން ތާރީޚު

: ފޯނު ނަންބަރު :    ގެ :  އޮފީސް :   މޯބައިލް     ފެކްސް

(    ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު (ދރއ ކާޑުގެ ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅުއްވާ

2(  . ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓު ހޯދާ ބޭނުން (ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް

  ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓު ހުށަހަޅާ

:    ތަނުގެ ނަން

:    ސަބަބު

(   ބޭރު ޤައުމަކަށް ހުށަހަޅާ ނަމަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު (ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވާ

 ތަނަކަށް ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓު ފޮނުވައިދިނުމާއި ޕޯސްޓްކުރުން. ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނޫން އެހެން މީހަކަށް / 3

  ނޫން:   އާނ:  ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނޫން އެހެން މީހަކަށް / ތަނަކަށް ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓު ފޮނުވައިދިނުމަށް ބޭނުންތަ؟

  އާނއެކޭނަމަ، ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓު ހަވާލުކުރަންވީ މީހާގެ / ތަނުގެ ނަން

  ނޫން:   އާނ:  އާނއެކޭނަމަ ޕޯސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ ނަންޖަހައި، ސްޓޭމްޕް ތަތްކޮށްފައި ސިޓީއުރައެއް ހުށަހަޅާ) ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓު ޕޯސްޓްކުރަން ބޭނުންތަ؟ (

   އްވާޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓު މެއިލް ކުރަން ބޭނުންނަމަ، އީމެއިލް އެޑްރެސް ލިޔުއްވާ / ނޫން ނަމަ ތިރީގައިވާ ބައި ފުރިހަމަކުރަ

މު އެދޭ ފޯ  ށް ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓަ   



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް      121 އަދަދު:     46 ލިއުމް: ވޮ

5 

  

  

 

 

  

  

.)ނަގަން ބޭނުންވަނި: ( ބޭނުންވާ ގޮޅީގައިޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓު   ޑިވިޜަނުން:       މާލެއިން: ފާހަގަ ޖަހާށެވެ

.އަޅުގަނޑުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވޭތޯ ބަލައި، އޭގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް -  ދިނުން އެދެމެވެ

- .  މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިންވަރުން ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ

.(ތިނެއް) ވަނަ ބައި ފުރިހަމަކުރުމުން، އަޅުގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަށް ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓު ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވް 3މި ފޯމުގެ  -   ސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފީމެވެ

: :    ނަން :    ސޮއި     ތާރީޚު

:   އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް
  

  ....................................................:ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ރޭންކާއި ނަން  ............................................................................................................ފޯމު ބަލައިގަތް ސްޓޭޝަން:
:         DD / MM / YYYYފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:     .................... ސޮއި: .............................ސަރވިސް ނަންބަރު:   ނޫން  އާނ    ހުިރހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހަމައަށް އެބަުހރި

ުހށަެހޅުްއވުުމގެ ކުިރން ފޯުމގެ އަެނއްފުްށ ިވދާުޅވޭ  ފޯމު  
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  އިރުޝާދު 
  

  ާފޯމުަގއި ުފރަންޖެޭހ ހުިރހ.  ތަނެްއވެސް ކިޔަން ެއނގޭެނހެން ާސފުކޮށް ކަޅުކުލައިގެ ުނވަތަ ނޫކުަލއިގެ ދެިލނުފޭޭދ ގަލަމަުކން ފުރާެށވެ
 ްަފއިވާ ޕޮލިްސ ސްޓޭޝަންތަކަށްފުރިހަމަކޮށްަފިއވާ ފޯމު މާލޭގައި ުހންނަ މޯްލިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ ހެޑްކުާއާޓރޒް، ވިލީފުުލސް ނުވަތަ އަތޮޅުަތކުަގިއ ޤާއިމުކޮށ 

.  ހުށަހެޅިދާނެެއވެ. ނުވަތަ ތިރީގަިއވާ އެްޑރެހަށް ޯޕސްޓް ކުރެވިާދނެެއވެ
  

ރޑްސް،   ބިއުރޯ އޮްފ ކްރައިމް ެރކޯ

  ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

  ޝަހީދު ޙުސައިްނ އާދަްމ ބިލްޑިްނގ،

  ބޮޑުތަކުރުާފނުަމގު،

.   މާލެ، ދިެވހިާރއްޖެ
  

  ް(ދިހަެއއް) ުދވަސް  10(ދިހައެްއ) ުދވަުހގެ ތެޭރަގއެެވ.  10ސަރވިސްއަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލިބޭާތ، ަރސްމީ ބަންދުޫނން ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓު ލިޭބނީ މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސ
  ގުނޭީނ ފޯމު ހުަށހަޅާ ުދވަސް ނުހިެމނޭގޮތަެށވެ.

 ުގަިޑއިރު ސަުއވީސް) ( 24ރީޖަނަލް ްސޭޓޝަންަތކުން  މާލޭަގއި ުހންަނ ޕޮލިސް ސަރވިސް ހެްޑކޯޓަރިއން ުނވަތަ އަތޮުޅތަކުގަިއވާ ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓަށް ެއދޭ ފޯމ
  ާނނެެއވެ.ބަލައިަގން

 ޯފޯމު ހުށަހަޅާިއރު ފޯާމެއކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ުހރިާހ ޑޮކިއުމެްނޓްތަކެއް ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަްނވާެނއެެވ. ފުރިހަަމނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފ.  މު ބާޠިުލާވނެެއވެ
 ިޫބލެއް ގަޓީ ދަށްކޮށް ނަާގފަިއވާ ފޮޓޯެއއް ހުށަހަޅާ ޕާސްޕޯޓް ސަިއޒުގެ ފޮޯޓއަްށ ީހރަސް ުނޖަހާށެވެ. ީހރަސް ޖަހަިއގެްނ، ެއއްވެސް ެގއްލުމެއް ލިބިަފިއވާ ޮފޓޯެއއް ނުވަތަ ކޮލ

.  ނުކުރެޭވނެެއވެ
  

  :ނޯޓު 
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޝަހީދު ޙުސައިްނ އާދަްމ ބިލްޑިްނގަށް ގެނައުުމްނ އަސްލެއްކަން  ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓުެގ ކޮޕީ، ޕޮލިސް ސެޓްފިކެުޓެގ އަސްލާއެކު މޯލްިޑވްސް  .1

ނޑު ޮކޕީގައި ޖަަހއިެދވޭެނއެެވ. (ކޮޕީ ގެްނނާނީ ރަސްމީުދވަސް ދުަވހުގެ   އާ ދެމެުދއެެވ.) 15:00އާއި  08:00އަްނގައިދޭ ަތއްގަ
  ައށް ގުޅުން ެއދެމެެވ. (ext. 3733)  3322112 ސް ސަރވިސްގެ ނަންަބރުއެްއވެސް އެީހެއއް ބޭުންނވާނަމަ ރަސްމީަގޑީަގއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލި .2

  ޗެކުލިސްޓު:

  ނަމަ:ދިވެއްސަކު
 .  ފުރިހަމަކޮށްަފިއވާ އެޕްިލކޭޝަން ފޯމު
  ް(ތިނެްއ) މަސްދުވަސް ހަމަުނވާ ާޕސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޯޓެއއް. (ފޮޓޯ ަނގާަފއި ހުްނނަންާވނީ ހުދުކުަލއިގެ  3ނެިގފަހުނ(.  ެބކްގްަރއުންެޑްއގަެއވެ
 ޭގެ ކޮޕީެއއް ނުވަތަ ެއްއގަމުއުަޅނދު ދުއްވުުމގެ ކާޑު  ދިވެހި ރައްޔިތެއްަކން ައންަގއިދ.  ަލއިސަންސް ކޮޕީއެއް
 (  ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީއެއް. (ާރްއޖެއިން ޭބރުެގ ތަނަކަށް ހުށަހަޅާނަމަ

 

  ބިދޭސީއަކުނަމަ:
 .  ފުރިހަމަކޮށްަފިއވާ އެޕްިލކޭޝަން ފޯމު
  ް3ނެިގފަހުނ (.  (ތިނެްއ) މަސްދުވަސް ހަމަުނާވ ާޕސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޯޓެއއް. (ފޮޓޯ ަނގާަފއި ހުްނނަންާވނީ ހުދުކުަލއިގެ ެބކްގްަރއުންެޑްއގަެއވެ
 .ޕާސްޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޞަފްޙާެގ ކޮޕީއެްއ 
 .  ވާރކްޕާމިޓް ާކޑުެގ ކޮޕީެއއް
 ާވަޒީފާ އަދާކުރި / އަދާކުރާ ތަުނގެ ލެަޓރހެްޑަގއި ލިޔެ، ތަނުގެ ޒާ އޮތް ަފާރތްތައް ފިޔަަވއި) ޑަްނޓް ވީކުރި / އަދާުކރާ ތަނުގެ ލިޔުެމއް (ޑިެޕންވަޒީފާ އަދ

ނޑުޖަހާަފިއވާ، ަވޒީފާ އަދާ  ކުރި ުމއްދަތު އެނގޭނެ ލިޔުމެްއ.ތައްގަ
 

  ބިދޭސީއަކުނަމަ:ޑިޕެންޑަންޓް ވީޒާ އޮންނަ 
 .  ޑިޕެންެޑންޓް ާކޑުެގ ކޮޕީއެއް
 ީެއއް. ( ރާއްޭޖަގިއ ހުރުމަށް ހުްއދައޮތް ބިޭދސީ މީހާގެ ބެެލނިެވރިކަުމގައި ރާއްޭޖގަިއ ހުެރފަިއވާ / ުހންނަ) ޕާސްޕޯޓްގެ ވީޒާ ޕޭޖްތަުކގެ ކޮޕ 
  ްގެ ކޮޕީއެްއ. (ާރއްޖޭަގއި ުހރުމަށް ހުއްަދއޮތް ބިދޭސީ މީާހގެ ބެެލނިވެރިކަުމަގއި ާރއްޖޭަގިއ ޞަފްޙާ ހޯްލޑަރގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ަމޢުލޫމާުތ  ވީޒާއޮރިޖިނަލ

(  ހުރެަފއިާވ / ހުްނނަ
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  2ޖަުދވަލު 

` 
Maldives Police Service   

  Male’                                                                                  
Maldives 
   

1. Personal Details 

Full Name  

Date of Birth  Sex  Phone no(s)  

e-mail  Fax  

Nationality  Previous Nationality 

(if applicable) 

 

National Identification No.:  

Permanent address  Current/mailing address  

TO BE COMPLETED BY 
NON-MALDIVIANS ONLY 

 Is/was working in the Maldives under a work permit (attach a copy) 

 Is/was a dependent (attach a copy of dependent card) 

 Others (please specify) 

Period(s) of residency in the Maldives (attach separate sheets if necessary) From: To: 

Place of employment in the Maldives (if applicable)  

2. Application Details 

I am applying for a Police Certificate because (choose one) 

 A Maldivian office/institution/organization/company…etc requires a Police Certificate from me (if YES, state the name of the place) 

Name of the Place  

Reason  

 A foreign country requires a Police Certificate from me (if YES, complete the following) 

Passport number(attach a copy of the passport’s information page)  

Country the Police Certificate will be submitted to  

Reason for request  

Required number of copies   

Do you wish the Police Certificate to be mailed to you (If YES, provide a self-addressed, postage paid 
envelope) 

YES   NO  

 I, hereby request and authorize the Maldives Police Service to conduct a criminal history check for arrests, charges and/or convictions I 
may have, recorded at the Maldives Police Service.  

 I declare that all information provided in this form is true and correct to the best of my knowledge. 
By completing part 2 of this application, I consent and authorize the Maldives Police Service to disclose information about me to the 
place/organization I have stated. 

Signature of the applicant  Date  

APPLICATION FORM FOR POLICE CERTIFICATE
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INSTRUCTIONS 

 Please fill the form in legible handwriting in BLACK or BLUE ink only. 

 Completed applications can be submitted to the Maldives Police Service Headquarter in Male’, Villi Police 
Station or Regional Police Stations in the atolls. Or it can be posted to the following address. 

Bureau of Crime Records, 

  Maldives Police Service, 

   Shaheed Hussain Adam Building,  

Boduthakurufaanu Magu, 

Male’, Republic of Maldives. 

 The Police Certificate can be collected from the Police Headquarters, Male’ (Shaheed Hussain Adam 

Building, Boduthakurufaanu Magu), after 10 working days (excluding the day of application).  

 Application for Police Certificate can be submitted to the Maldives Police Service Headquarter in Male’  

or Divisional Police Stations in the atolls at all times.  

 Please make sure all necessary documents/items are submitted with the application. Incomplete 

applications will not be accepted. 

 DO NOT STAPLE your photograph to the application. Stapled photographs WILL NOT BE ACCEPTED.  

 

NOTE: 

  1. The Police Certificate can be attested by presenting the original and copy of the Police Certificate  

             at Shaheed Hussain Adam Building of Maldives Police Service. (Attestation service will be provided  

             between 8:00 and 15:00 hrs on official working days.) 

  2. If any assistance is required, please call 3322112 (ext. 3733) during official working hours. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

For official use only 

Received by: 

Station: ………………………………………………………….Rank and Name………………………………………………………….   

Service Number…………………………………………….. 

All documents enclosed: YES NO 

Received Date……………….................................. Signature……………………………………………………………………………… 
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CHECK LIST 

 
Maldivian Nationals 

 Completed and signed application form. 
Passport size photograph with a white background taken within the past 3 (three) months  
(only photos with a white background will be accepted).  
A copy of the National Identification Card or an official document providing permanent  
address and National Identification Card number (eg: Driving License). 
A copy of the Passport’s information page if the Police Certificate will be submitted to a  
foreign country. 
 

Foreign Applicants 

Completed and signed application form. 
Passport size photograph with a white background, taken within the past 3 (three) months  
(only photos with a white background will be accepted).  
A copy of the Passport’s information page. 
A copy of Work Permit card (if applicable). 
An original letter from the employer (except for dependents), on the organization’s  
letterhead, with an original stamp. The letter should clearly state the period, place  
and position of employment. 
 

Foreign applicants under a Dependent Visa 

A copy of the Dependent Card (applicable for dependents only). 
A copy of all stamped pages of the Passport.  
A copy of the original Visa holder’s Passport information page (applicable for dependents).  

 

 
 

 


