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 ފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައި 

 

 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް  .1

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:   ފުރިހަމަ ނަން: 

 

ދރއކ ނަންބަރު (ޠަބީޢީ  

 ޝަޙްސެއްނަމަ): 

 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު (ޤާނޫނީ  

 : ) ޝަޙްސެއްނަމަ 

 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްކަން  

 ދޭ ނަންބަރު: އިއަންގަ 

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 

 

 

 ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަން އި  ބަލަ  .2

 

 ޝައްކުކުރެވޭ ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު  .3

i.  ާޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ޤާނޫނާއި މާއްދ 

 

  

  : ނަން   ގޯތީގެ   ނުވަތަ   އިމާރާތް 

  ވަކި   ފަންގިފިލާގެ (   ފަންގިފިލާ 

  ، ބައެއްނަމަ   ވަކި   ނުވަތަ   އެޕާޓްމަންޓެއް 

 : ) ތަފުސީލު   އޭގެ 

 

  : މަގު 

  : އަވަށް

  : ރަށް 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް  މާއްދާ ޤާނޫނު 
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 ފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދެން މެދުވެރިވި ސަބަބު ބަލައި   .4

i.  ާސާ އޮޑިޓް އަދި ތަހުގީގުގެ ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލ 

 

ii.   ިފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދެން މެދުވެރިވި ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތަކުގެ ތަފުސީލު ބަލައ 

 

iii.   ިލޫމާތު ޢު ބޭނުންވާ މަ ބޭނުންވާ ތަނުން ހޯދަން   ފާސްކުރަން ބަލައ 

 

 

 އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިސްވެ ހުންނާނެ މީރާގެ އޮފިސަރު  .5

  ފުރިހަމަ ނަން: 

  މަޤާމް: 

 

 އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވާ ގަޑި  .6

i.  ިއަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވާ ތާރީޚާއި ގަޑ 

  ތާރީޚް: 

  ގަޑި: 

 ގަޑިއިރަށް އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ.   36ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިން ފެށިގެން    6ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރު ނެރެފިނަމަ، މި ފޯމުގެ  މި ފޯމާ އެއްގޮތަށް  

 

 އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވަނީ ޔުނިފޯރމް އެޅި ފުލުހެއްގެ ހާޒިރުގައި  .7

 ☐ ނޫނެކެވެ  ☐ އާއެކެވެ 
 

 ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުލުހެއް ބޭނުންވާ ސަބަބު އަމުރު   .8
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 ކުރިން ނެރެފައިވާ އަމުރެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދޭނަމަ  .9

  އަމުރު ނަންބަރު: 

  އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚް: 

i.  ުއެދޭ ސަބަބު  މަށް އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރ 

 

ii.   ިތާރީޚާއި ގަޑި އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅ 

  ތާރީޚް: 

  ގަޑި: 

ވަނަ ބައިގައި ހަވާލާދީފައިވާ އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚާއި ގަޑިން    9އަމުރު ނެރެފިނަމަ،    ނިންމައި   މި ބައިގެ ދަށުން އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން 

 . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ   14ފެށިގެން  

 
 އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް  .10

 އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި އަދި ސިއްކަ: 

 

  އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން: 

  މަޤާމު: 

  ތާރީޚް: 

 

 އް ލިޔެކިޔުންތަ   ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މި     .11

 ☐ ފޯމުެގ ކޮޕީ  MIRA101ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުެގ 
 ☐ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ފޮުނަވއިފައިާވ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ކޮޕީ

 ☐ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ފޮުނަވއިފައިާވ ތަހުީގުގކުރާކަން އަންާގ އެްނުގން ކޮޕީ 
 ☐ ލިޔުން އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިސްެވ ހުްނނާނެ މީރާެގ އޮފިސަރުެގ މީރާެގ މުަވއްޒަފެއްކަން އަްނަގއިދޭ 

 

 އޮފީސް ބޭނުމަށް:

  މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަޤާމް:  ތް ފޯމު ބަލައިގަ 

  ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި ގަޑި:   ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ސޮއި:  
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 މު ހިންމު  މަޢުލޫމާތު 

 

  1ގަޑިއިރު ކުރިން މި ފޯމުގެ    (ސައުވީސް)  24  ނުންވާ ތާރީޚާއި ވަގުތުގެ ފާސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ، އެ އަމުރެއް ނެރެން ބޭ ބަލައި   .1

 searchwarrant@tat.gov.mvވަނަ ބައިގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  11ވަނަ ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމުގެ   10އަކަށް، އަދި    8އިން  

   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަށް

(ހައެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން،    6ބޭނުންވާނަމަ، އެ އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ    ފާސްކުރުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންބަލައި   .2

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.    1މަޢުލޫމާތުގެ    މިވަނަ ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު    10ވަނަ އަދި    9ހަމައެކަނި މި ފޯމުގެ  

 ލޫމާތު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ޢުވަނަ ބައިގައި ހިމެނޭ މަ  11ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދޭ ހާލަތުގައި، މި ފޯމު

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ، ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް    2ވަނަ ނަންބަރު އަދި    1ބައިގެ    މި .3

 ލިބގެންވެއެވެ. 

ލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ޢުބަލައިގަތުމަށްފަހު، ފޯމުގައި ހިމަނައިފައިވާ މަފޯމު   .4

   ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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