c
–

ctwmudiK egcnuhuluf ihevid

Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ބަންދުގައިވާ މީހާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ތާރީޚް______________ :

ބަންދުގައިވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން_________________________________________ :
ދާއިމީ އެޑްރެސް_________________________________________:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް______________________________________:

ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފަރާތް  /ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
-1

-2

-3

ފުރިހަމަ ނަން_____________________ :

ފުރިހަމަ ނަން_____________________ :

ފުރިހަމަ ނަން_____________________ :

ޑރެސް____________________ :
އމީ އެ ް
ދާ ި

ޑރެސް____________________ :
އމީ އެ ް
ދާ ި

ޑރެސް____________________ :
އމީ އެ ް
ދާ ި

ރސް_________________ :
ރއުޅޭ އެޑް ެ
މިހާ ު

ރސް_________________ :
ރއުޅޭ އެޑް ެ
މިހާ ު

ރސް_________________ :
ރއުޅޭ އެޑް ެ
މިހާ ު

ނމްބަރ _________________
އައިޑީކާރޑް ަ

ނމްބަރ _________________
އައިޑީކާރޑް ަ

ނމްބަރ _________________
އައިޑީކާރޑް ަ

މބަރ ____________________
ޅނެ ނަ ް
ގު ޭ

މބަރ ____________________
ޅނެ ނަ ް
ގު ޭ

މބަރ ____________________
ޅނެ ނަ ް
ގު ޭ

ކން_______________
ހރިގާތް ަ
ހއާއި ު
ދމީ ާ
ބަން ު

ކން_______________
ހރިގާތް ަ
ހއާއި ު
ދމީ ާ
ބަން ު

ކން_______________
ހރިގާތް ަ
ހއާއި ު
ދމީ ާ
ބަން ު

އ
ސޮ ި

އ
ސޮ ި

އ
ސޮ ި

އިނގިލީގެ ނިޝާން

އިނގިލީގެ ނިޝާން

އިނގިލީގެ ނިޝާން

އޮފީސް ބޭނުމަށް
 ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚް ________________________________ :މަޢުލޫމާތުޞައްހަ
 ކޭސް ނަމްބަރ:

____________________________________

 މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރާ
 ތަޙްޤީޤްކުރާ

ޔުނިޓް__________________________:

ފަރާތް_________________________________:

 ބަންދުގައިވާ މީހާ

ހުރިތަން____________________________:

ތަޙްޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭ
ފޯމް ބަލައިގަތް
ސ.ނަމްބަރ:

ޞައްހަ ނޫން
މިންވަރު________________:

ފަރާތް______________________:

____________________________

ތާރީޚް__________________:ސޮއި___________:

ނޯޓް:


ކން ހުށަހަޅާ ފޯމް ،ބަލައިގަންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  08:45އިން  12:00އަށް
ޤާނޫނީ ވަކީލް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަ ު
ކގެ ކާކުކަން އަންގަ އިދޭ ރަސްމީ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ،އަދި އަނބިމީހާ  /ފިރިމީހާ
އަދި  13:00އިން  15:30އަށެވެ .މި ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަ ު
އާއި ބައްދަލުކުރަން ފޯމްހުށަހަޅާނަމަ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



ޤާނޫނީ ވަކީލް ބައްދަލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ހުކުރުދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  08:45އިން  12:00އަށް  13:00އިން  15:30އަށް  16:30އިން
 19:00އަށް ،އަދި  20:00އިން  23:00އަށް ،ހުކުރު ދުވަހު  14:00އިން  15:30އަށް  16:30އިން  19:00އަށް ،އަދި  20:00އިން  23:00އަށް،
ބަލައިގަންނާނެއެވެ.



ފޯމް މެއިލް ކުރައްވާނަމަ  admin.pcd@police.gov.mvއަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.



ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއް ގެންނަން ވާނެއެވެ.
1/1

ފޯން | Tel: (+960) 3322112 :ފެކްސް | Fax: (+960) 3313281 :އީމެއިލްEmail: admin@police.gov.mv :
www.police.gov.mv

