ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓަށް އެދ ފޯމު
 .1މީހާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން
ދާއިމީ އެޑްރެސް
މިހާރުގެ އެޑްރެސް
އީ.މެއިލް

އުފަންތާރީޚް
ފޯން ނަމްބަރ

އޮފީސް:

ގެ:

ފެކްސް:

މޮބައިލް:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު (އައިޑީ ކާޑުގެ ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅުއްވާ)
 .2ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް ހޯދާ ބޭނުން ( ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް)
ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާ:
ތަނުގެ ނަން:
ސަބަބު:
ބޭރު ޤައުމަކަށް ހުށަހަޅާ ނަމަ ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރު (ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވާ)
 .3ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނޫން އެހެން މީހަކަށް  /ތަނަކަށް ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް ފޮނުވައިދިނުމާއި ޕޯސްޓްކުރުން
އާނ:

ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނޫން އެހެން މީހަކަށް  /ތަނަކަށް ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް ފޮނުވައިދިނުމަށް ބޭނުންތަ؟

ނޫން:

އާނއެކޭނަމަ ،ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކުރަންވީ މީހާގެ  /ތަނުގެ ނަން
ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް ޕޯސްޓްކުރަން ބޭނުންތަ؟ ( އާނއެކޭނަމަ ޕޯސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ ނަންޖަހައި ،ސްޓޭމްޕް ތަތްކޮށްފައި ސިޓީއުރައެއް ހުށަހަޅާ)

އާނ:

ނޫން:

ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް މެއިލް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ،އީމެއިލް އެޑްރެސް ލިޔުއްވާ  /ނޫން ނަމަ ތިރީގައިވާ ބައި ފުރިހަމަކުރައްވާ
ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް ނަގަން ބޭނުންވަނި ( :ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ).

ޑިވިޜަނުން:

މާލެއިން

-

އަޅުގަނޑުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި ވޭތޯ ބަލައި ،އޭގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.

-

މިފޯމްގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިންވަރުން ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.

-

މިފޯމްގެ  3ވަނަ ބައި ފުރިހަމަ ކުރުމުން ،އަޅުގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަށް ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ދީފީމެވެ.

ނަން:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

އޮފީސް ބޭނުމަށް:
ފޯމު ބަލައިގަތް
ސަރވިސް

ސްޓޭޝަން..................................... .......................................................................:

ނަންބަރު.............................:

ސޮއި:

....................

ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ރޭންކާއި

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚުDD / MM / YYYY :

ނަން....................................................:

ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހަމައަށް އެބަހުރި:

އާނ

ނޫން

ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރިން ފޯމުގެ އަނެއްފުށް ވިދާޅުވ

އިރުޝާދު:


ފޯމުގައި ފުރަންޖެހ ހުރިހާ ތަނެއްވެސް ކިޔަން އެނގނެހެން ސާފުކޮށް ކަޅުކުލައިގެ ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިނުފދ ގަލަމަކުން ފުރާށެވެ.



ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު މާލގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހެޑްކުއާޓާރޒް ،ވިލީފުލުސް ނުވަތަ އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޝަންތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ނުވަތަ
ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ޕޯސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ބިއުރޯ އޮފް ކްރައިމް ރެކޯރޑްސް،
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް،
ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ،
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު،
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓު ލިބނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެޕްލިކޝަން ފޯމު ލިބތާ ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރގައެވެ( 10 .ދިހައެއް) ދުވަސް ގުނނީ ފޯމު ހުށަހަޅާ
ދުވަސް ނުހިމެނގޮތަށެވެ.



ޕޮލިސް ސެޓުފިކެޓަށް އެދ ފޯމު މާލގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސަރވިސް ހެޑްކޯޓަރއިން ނުވަތަ އަތޮޅުތަކުގައިވާ ރީޖަނަލް ސްޓޝަންތަކުން  24ގަޑިއިރު ބަލައިގަންނާނެއެވެ.



ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ފުރިހަމަނުވާ އެޕްލިކޝަން ފޯމު ބާިިލުވާނެއެވެ.



ހުށަހަޅާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަށް ހީރަސް ނުޖަހާށެވެ .ހީރަސް ޖަހައިގެން ،އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ކޮލިޓީ ދަށްކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެވނެއެވެ.

ނޯޓު:
.1

ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ ،ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓުގެ އަސްލާއެކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ގެނައުމުން އަސްލެއްކަން އަންގައިދ
ތައްގަނޑު ކޮޕީގައި ޖަހައިދެވނެއެވެ( .ކޮޕީ ގެންނާނީ ރަސްމީދުވަސް ދުވަހުގެ  08:00އާއި  15:00އާ ދެމެދުއެވެ).

.2

އެއްވެސް އެހީއެއް ބނުންވާނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  (ext. 3733) 3322112އަށް ގުޅުން އެދެމެވެ.

ޗެކްލިސްޓް:
ދިވެއްސަކުނަމަ:


ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޝަން ފޯމު.



ނެގިފަހުން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް( .ފޮޓޯ ނަގާފައި ހުންނަންވާނީ ހުދުކުލައިގެ ބެކްގްރައުންޑެއްގައެވެ).



ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކޮޕީއެއް.



ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީއެއް( .ރާއްޖެއިން ބރުގެ ތަނަކަށް ހުށަހަޅާނަމަ)



ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޝަން ފޯމު.



ނެގިފަހުން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް( .ފޮޓޯ ނަގާފައި ހުންނަންވާނީ ހުދުކުލައިގެ ބެކްގްރައުންޑެއްގައެވެ).



ޕާސްޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޞަފްޙާގެ ކޮޕީއެއް.



ވާރކްޕާމިޓް ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް.



ވަޒީފާ އަދާކުރި  /އަދާކުރާ ތަނުގެ ލިޔުމެއް (ޑިޕެންޑަންޓް ވީޒާ އޮތް ފަރާތްތައް ފިޔަވައި) ވަޒީފާ އަދާކުރި  /އަދާކުރާ ތަނުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ލިޔެ ،ތަނުގެ

ބިދސީއަކުނަމަ:

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު އެނގނެ ލިޔުމެއް.

ޑިޕެންޑަންޓް ވީޒާ އޮންނަ ބިދސީއަކުނަމަ:

.



ޑިޕެންޑެންޓް ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް.



ޕާސްޕޯޓްގެ ވީޒާ ޕޖްތަކުގެ ކޮޕީއެއް ( .ރާއްޖގައި ހުރުމަށް ހުއްދައޮތް ބިދސީ މީހާގެ ބެލެނިވެރިކަމުގައި ރާއްޖގައި ހުރެފައިވާ  /ހުންނަ)
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