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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

ޕޮލިސް ރިކޯޑު ހާމަކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރަފު

.1

ގަވާއިދު ހިންގުން

.2

މި ގަވާއިދު ހިންގައި ތަންފީޛު ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.

މަޤުޞަދު

.3

މި ގަވާއިދު ގެ މަޤުޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ފަރުދުންނާއި

މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

.4

ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

.5

ރިކޯޑަށް އެދި ހުށަހެޅުން

.6

މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 36
ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރު ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ،
ޕޮލިސް ރިކޯޑަށް އެދުމާއި ،ރިކޯޑު ދޫކުރުމާ ބެހޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.
މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ [ޕޮލިސް ރިކޯޑު ހާމަކުރުމުގެ ގަވާއިދު] އެވެ.

އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކުށާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު
ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް ،އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި
ހަމަތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ،އެމީހަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ،ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޖިނާއީ ކުށްތައް ހޯދައި ،ދެނެގަނެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ،ކުށުގެ ތުހުމަތު
ކުރެވޭ މީހުންނާއި ،ކުށާ ގުޅުން ހުރި ހެތްކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުންނާއި ،ޑިޖިޓަލްކޮށް
ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑު ހޯދުމަށް އެދި ޢާއްމުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

ފުލުހުންގެ

ކޮންމެ

މަރުކަޒަކަށްވެސް

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ރިކޯޑު

ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ މަތިންނެވެ.
()1

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ނުވަތަ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ [ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓުއަށް
އެދޭ ފޯމު] އިން؛

()2

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއަކުން ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ލި ޔު މު ން.

3

()3

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއަކުން ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް
ދޫކުރާ ލިއުމުން.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2އަދި ( )3ގައިވާ ފަދައިން މީހެއްގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް
އެދޭނަމަ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ،އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
()1

ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ
ކޮޕީ.

()2
ރިކޯޑަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން

.7

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ

.8

ރިކޯޑު ދިނުން ފަސްކުރުން

.9

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

(ހ)

ބިދޭސީއެއްނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ.

މި ގަވާއިދު ގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި
ގިނަވެގެން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށްފަހު ،އެ މީހެއްގެ ރިކޯޑެއް އޮތްކަން
ނުވަތަ ނެތްކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ދޫކުރަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

އެ މީހެއްގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރުމުގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި  5ދުވަހަށް
ވުރެ އިތުރު މުއްދަތެއް ހިނގާނަމަ ރިކޯޑު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތަށް ،ރިކޯޑު
ސާފުކުރުން ލަސްވި ސަބަބާއި ،ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ މުއްދަތު
ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުން

(ހ)

ރިކޯޑެއް ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުމޫލާތު
ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ އެ ހުށަހެޅުމަކީ ފުރިހަމަ ނޫން ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ނިންމައި ،އެފަދަ
ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އަދި ،އެފަދަ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކޮށް ،އެއަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުވެސް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމެއް ބާޠިލުކޮށް ،އެއަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށް
ނިންމައިފިނަމަ ،ބާޠިލުކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ރިކޯޑު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތަށް
ލިއުމުން

(ހ)

އަންގަންވާނެއެވެ.

ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި އެ މީހެއްގެ ޕޮލިސް ރިކޯޑު ސާފުކޮށް ދިނުމުގެ
ސަބަބުން ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ޙާލަތުގައާއި ،ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ
ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ މައްޗަށް ސިއްރިޔާތުގައި ހިންގަމުންދާ
ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅޭ ރިކޯޑު ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް މި ގަވާއިދުގެ
 7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރިކޯޑު ދިނުން ފަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި،
ފަސްކުރަންވީ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު މޯލްޑިވްސް

4

ޕޮލިސް ސަރވިސް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އެންމެ އިސް އޮފިސަރެކެވެ.
ރިކޯޑު ދެވޭނެ ގޮތްތައް

.10

ރިކޯޑު ސާފުކުރުމުގައި

.11

ރިކޯޑު ސާފުކުރުމުގައި

.12

ހެކި ނެތިގެން ފައިލުކުރެވޭ

.13

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ރިކޯޑު ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކަށެވެ.
(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފޯމުން ޕޮލިސް ރިކޯޑު
ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ،ޕޮލިސް ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު
ދޫކުރުން؛

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2އަދި ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ލިއުމުން
ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ލިއުމުގައި ޕޮލިސް ރިކޯޑު އޮތްކަން ނުވަތަ
ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކުރުން.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލިއުމުގައި ޕޮލިސް ރިކޯޑު އޮތްކަން ބަޔާންކޮށްފިނަމަ،
މި ލިއުމާއެކު ޕޮލިސް ރިކޯޑުގެ ތަފުސީލު ހިމެނިފައވާ ލިއުމެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ބެލޭނެ ކަންތައްތައް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިކޯޑު ސާފުކުރުމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށެވެ.
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލައެއްގައި އެ
މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވި ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދިއުން؛

(ށ)

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތަޙުޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ގޮތެއް
ނިންމައިދިނުން އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި
ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވުން.

ބެލެވޭނެ މުއްދަތު

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރުމުގައި ،ބަލާނީ
ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއިތުވި  3އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް
ހުށަހަޅާއިރު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް
ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާނަމަ ،އެ މުއްދަތަކަށް ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމަށް
މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

މައްސަލަ ރިކޯޑުގައި ނުހިމެނުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހިންގި ތަޙުޤީޤެއްގައި ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހެއްގެ
މައްޗަށް ،ޝަރީޢަތައް ހުށަހެޅޭވަރަށް ހެކި ނެތިގެން ،އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ނިންމާފައިވާނަމަ
އެ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސާފުކޮށްދެވޭ ރިކޯޑެއްގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފައިވާ
މައްސަލަ ރިކޯޑުގައި ނުހިމެނުން

.14

މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމި އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް
ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީލިއުމެއް

5

ރިކޯޑު ސާފުކުރަން އެދޭފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުން މި ސަރވިސްއަށް
ފޮނުވައިފިނަމަ ،އެމައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސާފުކޮށްދެވޭ ރިކޯޑެއްގައި
ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު

.15

ރިކޯޑުގައި ހިމެނޭނެ މަޢުލޫމާތު

.16

ހާމަކުރުން

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ( )2ގައި ވާގޮތަށް އަމިއްލަ އިދާރާއަކުން ،ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ
ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،އެފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް އެފަދަ
ހުށަހެޅުމަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދެވޭ ލިޔުމެއްގައި އެ ރިކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާގެ
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
()1

ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި ޤައުމީ ނިސްބަތް؛

()2

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު؛

()3

އުފަން ތާރީޚު ނުވަތަ އުމުރު؛

()4

އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދާ ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގެ
މައްސަލައެއްވާނަމަ އެކަން؛

()5

އެމީހަކާ މެދު ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް މައްސަލައެއް ފޮނުވާފައިވާނަމަ އެކަން؛

()6

ބިދޭސީއެއްނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެފައިވާ މުއްދަތު ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ
މުއްދަތު؛

()7
(ށ)

ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯ؛

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ގެ ދަށުން ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދެވޭ ލިޔުމެއްގައި
އެ ރިކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
()1

ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި ޤައުމީ ނިސްބަތް؛

()2

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު؛

()3

އުފަން ތާރީޚު ނުވަތަ އުމުރު؛

()4

އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދާ ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގެ
މައްސަލައެއްވާނަމަ އެކަން؛

()5

އެމީހަކާ މެދު ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

6

އޮފީހަށް މައްސަލައެއް ފޮނުވާފައިވާނަމަ އެކަން.
ޕޮލިސް ރިކޯޑުގެ ގޮތުގައި

.17

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

.18

ރިކޯޑު ރަނގަޅުކޮށް ދިނުމަށް

.19

ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ނުވާ

.20

ނުހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ ލިޔެކިޔުމުގެ ނަކަލެއް ޢާއްމުފަރާތަކުން
ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެނަމަ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އެ ރިކޯޑެއް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ހޯދަން އެދޭ ލިޔެކިޔުމަކީ އެ ލިޔެކިޔުން ހޯދަން އެދޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުމަކަށް ނުވުން.

(ށ)

ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤެއް ހިނގަމުންދާ ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުމަކަށް ނުވުން.

(ނ)

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އެއްކުރެވިފައިވާ އިންޓެލިޖަންސް މަޢުލޫމާތަކަށް
ނު ވު ން.

(ހ)

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު
މޯލްޑިވްސް ސަރވިސް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަރެކެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ،ގޮތް ނިންމާނީ އިންފޮމޭޝަން
އޮފިސަރެވެ.

އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު
ދޫކުރެވޭ ލިޔުމެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ދެކޭ ގޮތުގައި
ޞައްޙަ ނޫން ،ތެދު ނޫން ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުވާ މަޢުލޫމާތެއް ނަމަ އެ ރިކޯޑު އިޞްލާޙު
ކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެފަރާތަކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން ،ރިކޯޑު އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެފަދައިން
ހުށަހަޅާ ސަބަބު ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ،އެ ހުށަހެޅުމަށް ބާރުލިބިދޭނެ އެއްވެސް
ދަލީލެއް ވާނަމަ އެކަން ހާމަކޮށް ،އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަކެތި ހުށަހަޅަން ޖެހިއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ،އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަކެތި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާ
ޝަކުވާތަށް ބަލާނީ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީންނެވެ.

މަޢުލޫމަތު ބަދަލު ނުކުރުން

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރިކޯޑު ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙު ކުރުމަށް
ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް
ކަށަވަރު ނުވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ރިކޯޑު ބަދަލު ނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

7

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލުން

.21

ކޮމެޓީ ހިންގުން

.22

(ހ)

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ ،އައްޔަނުކުރުމާއި ،ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކުރެވޭ
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ
އެ ވަގުތަކު މޯލްޑިވްސް ސަރވިސް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަރެކެވެ.

(ށ)

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވަނީ  5މެންބަރުން މައްޗަށެވެ.

(ނ)

މި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅާއިރު އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުން މެންބަރުން ޢައްޔަން
ކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

()1

ޤާނޫނީ ދާއިރާ

()2

ކުށުގެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް

()3

ކްރައިމް ކޮމާންޑުގެ ހެޑް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް

()4

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާރޑްސް ކޮމާންޑުގެ ހެޑް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް

()6

މިނޫން ދާއިރާއަކުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވޭނީ މަދުވެގެން ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޖުމުލަ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  3މެންބަރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކަށް މެންބަރުން
ހާޒިރުވެގެންނެވެ.

(ހ)

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ޝަކުވާއެއް އެޖެންޑާ ކުރުމުން އެ ޝަކުވާއަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި
ލަސްވެގެން  72ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާމެދު ކޮމިޓީއިން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ތިބި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

(ރ)

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭތާ  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް
ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތް
ކުރާނީ ކުށުގެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓާ ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ .ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓެރިއޭޓުގެ ގޮތުގައި
މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅައި ،ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ކުރުމަށް ކުށުގެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓާ ޑިޕާޓްމަންޓުން މަގުފަހި ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

8

މާނަކުރުން

.23

ފީނެގުން

.24

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ

.25

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަށްޓަކައި [އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހޯދުމަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމާ މެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ
މަރުޙަލާގައި ޙައްލުކޮށް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ގައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދެވޭނީ މި
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ( 50/-ފަންސާސް) ދިވެހި
ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ތާރީޚު

(ހ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމުން ގަވާއިދު ނަންބަރު MPS-81/2009-01
(ޕޮލިސް ރިކޯޑު ހާމަކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އުވުނީއެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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ޖަދުވަލު 1
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް

 50/-ރުފިޔާގެ

މާލެ

ރެވެނިއު

ދިވެހިރާއްޖެ

ސްޓޭމްޕް

ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓަށް އެދޭ ފޯމު
 .1މީހާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން
ދާއިމީ އެޑްރެސް
މިހާރުގެ އެޑްރެސް
ކުރީގެ އެޑްރެސްތައް
އުފަންތާރީޚް
ފޯނު ނަންބަރު:

އީ-މެއިލް

ޖިންސް
އޮފީސް:

ގެ:

ފެކްސް:

މޯބައިލް:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު (އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ)
ބިދޭސީއެއް ނަމަ ތިރީގައި މިވާ ބައި ފުރިހަމަކުރައްވާ! އަޅުގަނޑަކީ:
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅެފައިވާ  /އުޅެމުންދާ މީހެއް ( ވޯކް ޕާރމިޓް ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވާ!)
ބިދޭސީއެއްގެ ޢާއިލާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިވާ  /އުޅެމުންދާ މީހެއް ( ޑިޕެންޑެންޓް ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވާ!)
އެހެނިހެން ( ތަފުސީލީ ބަޔާންކުރައްވާ!)
ރާއްޖޭގައި އުޅެފައިވާ މުއްދަތު

މި ތާރީޚަށް:

މި ތާރީޚުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި  /ކުރަމުންދާ ތަންތަން
 .2ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު ހޯދާ ބޭނުން (ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް)
ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓަށް އެދެނީ (އެއް ގޮޅީގައި  ފާހަގަ ޖަހާ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަނަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ( އެހެން ނަމަ ހުށަހަޅާ ތަނުގެ ނަމާއި ސަބަބު ބަޔާންކުރޭ!)
ހުށަހަޅާ ތަނުގެ ނަން:
ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު ހޯދާ ސަބަބު:
ބޭރު ޤައުމަކަށް ހުށަހެޅުމަށް (އެހެން ނަމަ ތިރީގައި މިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރޭ!)
ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު (ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާ)
ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރާ ޤައުމު
ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު ހޯދާ ސަބަބު
 .3ކުށުގެ ރިކޯޑު
އެއްވެސް އިރެއްގައި ފުލުހުންގެ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވޭތަ؟

އާނ

ނޫން

އެއްވެސް އިރެއްގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ކޮށްފައިވޭތަ؟

އާނ

ނޫން

އާނ

ނޫން

ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް އައިސްފައިވޭތޯ؟
މަތީގައިވާ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް އާއެކޭ ބުނެފައިވާނަމަ ތަފުސީލު ބަޔާންކުރޭ!
 .4ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކަށް  /ތަނަކަށް ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު ފޮނުވާދޭން އެދޭނަމަ:
ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކަށް  /ތަނަކަށް ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު ފޮނުވައިދިނުމަށް ބޭނުންތޯ؟

ނޫން

އާނ

އާނއެކޭ ނަމަ ތިރީގައި މިވާ ބައި ފުރިހަމަ ކުރޭ!
އަޅުގަނޑާ ބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވާ ތަނަށް  /ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.
ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު ޙަވާލުކުރަންވީ ތަނުގެ  /މީހާގެ ނަން...................................................................................................:
ސެޓުފިކެޓު ޕޯސްޓްކުރަން ބޭނުންތަ ؟ (އާނއެކޭނަމަ ޕޯސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ ނަން ޖަހައި ސްޓޭމްޕް ތަތްކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއް ހުށަހަޅާ!)

ނޫން

އާނ

އަޅުގަނޑުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވޭތޯ ބަލައި ،އޭގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ލިއުމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.
މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިންވަރުން ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
މި ފޯމުގެ  4ވަނަ ބައި ފުރިހަމަކުރުމުން ،ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު އަޅުގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފީމެވެ.
އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް:
ފޯމު ބަލައިގަތް ސްޓޭޝަން ................................................................:ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން...................................................:
ސާރވިސް ނަންބަރު .............:ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު .....................:ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހަމައަށް އެބަހުރި
ނަން

ސޮއި
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އާނ

ނޫން
ތާރީޚު
ނ ފޯމުގެ އަނެއް ފުށް ވިދާޅުވެލައްވާ!
މގެ ކުރި ް
ފޯމު ފުރުއްވު ު

އިރުޝާދު
y yފޯމުގައި ފުރުއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަނެއްވެސް ކިޔަން އެނގޭނެހެން ސާފުކޮށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުން ފުރުއްވާށެވެ.
y yފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ފޯމުތައް މާލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ހެޑްކުއާޓާރޒް ،ވިލީފުލުސް ،ނުވަތަ އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް
ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ޕޯސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ބިއުރޯ އޮފް ކުރައިމް ރެކޯޑްސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު،
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
y yޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު ލިބިލައްވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލިބޭތާ ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
y yޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރާނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  10:00ން  12:00އަށެވެ.
y yފޯމު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވާށެވެ .ފުރިހަމަނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް ބާޠިލުވާނެއެވެ.
ނޯޓު:
[y yޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅާ ޤައުމު] މިބައި ފުރުއްވާފައި ނުވާނަމަ ސެޓުފިކެޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ އެ ބޭފުޅެއްގެ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށެވެ.
y yޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލާއެކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ގެނައުމުން އަސްލެއްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ކޮޕީގައި
ޖަހައިދެވޭނެއެވެ( .ކޮޕީ ހިފައިގެން ވަޑައިގަންނަވާނީ  8:00އާއި  15:00އާ ދެމެދުއެވެ) .
y yއެއްވެސް އެހީއެއް ބޭނުންފުޅުނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ނަންބަރު  )ext. 3733( 3322111އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޗެކް ލިސްޓު:
ދިވެއްސެއްނަމަ:
o oފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓަށް އެދޭ ފޯމު
o oނެގިފަހުން ތިން މަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް (ފޮޓޯ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހީރަސް ނުޖައްސަވާށެވެ .އަދި ފޮޓޯ ނެގިފައި ވާންވާނީ ހުދުކުލައިގެ ބެކްގްރައުންޑެއްގައެވެ).
o oޞައްޙަކަން އެނގޭ ފަދަ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީއެއް
o oޞައްޙަކަން އެނގޭ ފަދަ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީއެއް (ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަނަކަށް ހުށަހަޅާނަމަ)
( 50/-o oފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއް
		
ބިދޭސީއެއް ނަމަ:
o oފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ ފޯމު
o oނެގިފަހުން ތިންމަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް (ފޮޓޯ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހީރަސް ނުޖައްސަވާށެވެ .އަދި ފޮޓޯ ނެގިފައި ވާންވާނީ ހުދުކުލައިގެ ބެކްގްރައުންޑެއްގައެވެ).
o oޞައްޙަކަން އެނގޭ ފަދަ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީއެއް
o oޞައްޙަކަން އެނގޭ ފަދަ ވާރކްޕާމިޓް ނުވަތަ ޑިޕެންޑެންޓް ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް
o oވަޒީފާ އަދާކުރި  /އަދާކުރާ ތަނުގެ ލިޔުމެއް (ވަޒީފާ އަދާކުރި /އަދާކުރާ ތަނުގެ ލެޓަރހެޑުގައި ،ތަނުގެ ތައްގަނޑުޖެހި ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް ލިޔެވިފައިވާ)
o oއޮރިޖިނަލް ވިސާ ހޯލްޑަރުގެ ޕާސްޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތު ސަފުހާގެ ކޮޕީއެއް (ބިދޭސީއެއްގެ ޢާއިލާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިވާ  /އުޅެމުންދާ މީހެއްނަމަ)
o oޞައްޙަކަން އެނގޭ ފަދަ ޕާސްޕޯޓްގެ ވިސާ ސަފުހާތަކުގެ ކޮޕީއެއް (ބިދޭސީއެއްގެ ޢާއިލާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިވާ  /އުޅެމުންދާ މީހެއްނަމަ)
( 50/-o oފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއް
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2 ުޖަދުވަލ
Maldives Police Service
Male’
Maldives

MVR 50/REVENUE
STAMP

POLICE CERTIFICATE APPLICATION FORM
1. Personal Details
Full Name
Date of Birth

Sex

Phone no(s)

e-mail

Fax
Previous Nationality
(if applicable)

Nationality
National Identification no:
Permanent address
TO BE COMPLETED BY NONMALDIVIANS ONLY

Current/mailing address
Is/was working in the Maldives under a work permit (attach a copy)
Is/was a dependent (attach a copy of dependent card)
Other (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 to the 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
3. Criminal Records
Have you ever been arrested by the police

YES

NO

Have you ever been charged for an offence in the Maldives

YES

NO

Have you ever been convicted of an offence in the Maldives

YES

NO

If YES to any of the above, state the year and details

Year

Details:

Period of criminal history check ( if it is for more than five years )
4. Consent to Disclose Information to Third Parties
Do you want the Police Certificate to be sent directly to someone other than you?

YES

NO

If YES, complete the following
I,
, the undersigned, consent and authorize the Maldives Police Service to disclose
information and provide my Police Certificate to the following person/place.
Name
of
the
person/pla
Do you wish the Police Certificate to be mailed to you or any person/place (If YES, provide a self-addressed, postage
YES
paid envelope )

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 4 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

For
Official
Use
Only
Received by:
Rank, Name & S.No:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
All Documents enclosed: YES
NO
Please read the instructions on other side
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INSTRUCTIONS
yy

Please complete ALL applicable places clearly (preferably in BLACK or BLUE ink)

yy

Completed applications can be submitted to the Maldives Police Service Headquarter in Male’,Villi Police Stations or Regional Police
Stations in the atolls, OR emailed to records@police.gov.mv OR posted to the following address,

yy

Bureau of Criminal Records,

		

Maldives Police Service

		

Shaheed Hussain Adam Building,

		

Boduthakurufaanu Magu,

		Male’
		
yy

Republic of Maldives.

You may collect the Police Certificate from the Police Headquarters, Male’ (Shaheed Hussain Adam Building, Boduthakurfaanu Magu),
within 05 working days (excluding the day of application).

yy

Police Certificate will be issued on all working days between 1000hrs to 1200hrs

yy

Please make sure all necessary documents / items are SUBMITTED with the applications. Incomplete applications will cancelled

CHECKLIST
Maldivian Nationals
Completed and signed application
Passport size photograph with a white background, taken within the past 3 months (only photos with a white background will be
accepted).
Authenticated copy of the National Identification Card
If the Police Certificate will be submitted to a foreign country, an authenticated copy of the Passport’s information page.
A 50/- Rufiyaa revenue stamp

Foreign Applicants
Completed and signed application
Passport size photograph with a white background, taken within the past 3 months (only photos with a white background will be
accepted).
An authenticated copy of the Passport’s information page
An authenticated copy of Work Permit card or a Dependent card
An original letter from the employer (except for dependents), in the organization’s letterhead, with an original stamp. The letter
should clearly state the period, place and position of employment
An authenticated copy of dependent card (applicable for dependents only)
A 50/- Rufiyaa revenue stamp
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