
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 

ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2015/R-6 ގަވާއިދު ނަންބަރުުު:

ވޮލިއުމް: 44    އަދަދު: 13      ތާރީޚު: 22 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436  -  13 ޖަނަވަރީ 2015   އަންގާރަ
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 

ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ޤާނޫނު ނަންބަރުު 5/2008 )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 8 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ އެޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން 

މައްސަލަތަކާ  ބަނގުރަލުގެ  ބަނގުރަލާއި  ގެނެވޭ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  )ފުލުހުންގެ   2014/R-40 ނަންބަރުު  ގަވާއިދު  އެކުލަވައިލާފައިވާ 

ގެނައުން. އިޞްލާޙުތައް  އަންނަނިވި  އަށް  ގަވާއިދު(  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ނައްތައިލުމުގައި  އެއްޗެތި  ހިފެހެއްޓޭ  ގުޅިގެން 

 

ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އުނިކުރުން.. 1

ބަދަލުކޮށް . 2 އަށް  އެގަވާއިދުގެ )ރ( )ށ(  ގުޅިގެން  ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އުނިކުރުމާ 

އެގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ އަކުރުތައް އަންނިވި ގޮތަށް ތަރުތީބުކުރުން.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނައްތައިލެވޭ ބަނގުރަލާއި ތަކެތި ނައްތައިލެވޭ ތާރިޚުން ފެށިގެން 15 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި     

އެ ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

ވާނެއެވެ. ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރަން 

ނައްތައިލެވުނު ބަނގުރާ އަދި ތަކެއްޗަކީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި ކޮން ތަނަކުން އަތުލައިގަނެވުނު )ހ(

ތަކެތި ކަން؛

ނައްތައިލެވުނު ތަކެތީގެ ތަފުސީލު. )ބަރުދަން ނުވަތަ ވޮލިއުމް ބެލެން ހުރިނަމަ ހިމެނުން()ށ(

ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ފޯމު މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.. 3

ބުނެވި ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ފޯމު މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.. 4

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.. 5



4

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ނަންބަރުު:           

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ  އެއްޗެތި ނައްތައިލުމަށް

ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ކޭސް ނަންބަރު:

މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު

ތަކެތި ނެގި ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސ.ނަންބަރުުތަކެތި ނެގި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު:

  

  

  

  

  

ތަކެތީގެ ތަފުސީލު:

ނައްތައިލުމަށް ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު:

ނައްތައިލުމަށް ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތު:

 މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތް:މައްސަލަ ބަލާ އިދާރާ:

ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ވެރިއެއްގެ ނަން :

ތާރީޚު:

ސޮއި:                                   

ޖަދުވަލު 1
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ނަންބަރުު:           

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތައިލުމަށް

ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކައިލިއިރު ހާޒިރުގައި ތިބި މީހުންގެ އިޤުރާރު ފޯމު

ކޭސް ނަންބަރު:

މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު:

 

މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެތްކާއި ޤަރީނާ:

 

ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލު ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

ތަކެތި ނެގި ތާރީޚާއި ގަޑި:

 ސ.ނަންބަރުުތަކެތި ނެގި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު:   

  

  

  

   

  

ތަކެތީގެ ތަފުސީލު:

 

 

 

 

ނައްތައިލުމަށް ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު:

 ނައްތައިލުމަށް ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފުލުހުންގެ 

އޮފިސަރުންގެ ރޭންކާއި ނަން 
ސޮއިސ.ނަންބަރުު

 

ޖަދުވަލު 2
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ނައްތައިލުމަށް ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަންޑް 

އޮފިސަރުންގެ ރޭންކާއި ނަން 
ސޮއިސ.ނަންބަރުު

 

 

 

 މައްސަލަ ބަލާ އިދާރާ:

ނޑުމެން ބައިވެރިވެ އަދި )ތަކެތި( ނައްތައިލުމަށް/ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ )ތަކެތި( ނައްތައިލުމަށް/ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ހާޒިރުގައެވެ. ނީލަމުގައި ވިއްކައިލާފައިވަނީ އަޅުގަ

ރޭންކާއި ނަން:ރޭންކާއި ނަން:

މަޤާމު:މަޤާމު:

ތާރީޚާއި ގަޑި:ތާރީޚާއި ގަޑި:

ސޮއި:ސޮއި:

އިނގިލީގެ ނިޝާން އިނގިލީގެ ނިޝާން         


