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Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ޢައްޔަންވުމަށް އެދޭ ފޯމް
ރ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު :
ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައިހު ި
ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ދ.ރ.އ.ކާރޑް/ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރ

ތ
ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާ ު
ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ދ.ރ.އ.ކާރޑް/ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ފެކްސް ނަމްބަރ

މެއިލް އެޑްރެސް

ވަކީލަކަށް ޢައްޔަންވުމަށް އެދުނު ތާރީޚް

ފޯން
ގަޑި

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން

ނ
ފޯމް ހުށަހެޅި ތަ ް
ނމްބަރ
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައިގެ ަ

ލ
ނ އަޅުގަނޑު ޤަބޫ ު
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ------------------------------------------------------------ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަ ް
ށދެއްވުން އެދެމެވެ.
ކޮށްފީމެވެ .ވީމާ އަޅުގަނޑު އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ޢައްޔަނުކޮ ް
ސޮއި:
ނ
އިނގިލީގެ ނިޝާ ް
އޮފީސް ބޭނުމަށް:
ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚް

ސަސްޕެންޑްގައިހުރި ވަކީލެއް ނޫން

ސަސްޕެންޑްގައިހުރި ވަކީލެއް

ސ.ނަމްބަރ

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތް

ކޭސް ނަމްބަރ

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓް  /ޔުނިޓް
ސ.ނަމްބަރ

ހ
ފޯމް ބަލައިގަތް މީ ާ

ސޮއި

މށް (މިބައި ފުރާނީ ހަމައެކަނި  18އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް)
ތތޯ ބެލު ަ
ބަންދުމީހާގެ ރުހުން އޮ ް
ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ދ.ރ.އ.ކާރޑް/ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ކރަން
މިފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީވަކީލު އަޅުގަ ނޑުގެ ވަކީލަކަށް ޤަބޫލު ު

ނ
މިފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީވަކީލު އަޅުގަ ނޑުގެ ވަކީލަކަށް ޤަބޫލު ނުކުރަ ް

ސޮއި:
ނ
އިނގިލީގެ ނިޝާ ް
1/2
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–
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި :
ފދަ ) ވަކިފަރާތަކުން އިޚްތިޔާރުކޮށް
އންބަސީ ނުވަތަ ކޮންސިއުލޭޓް ަ
ނވަތަ ކޮމްޕެނީ އަކުން ނުވަތަ ެ
 – 1ވަކީލަކީ ( ޢާއިލާއިން ު
ފޮނުވާ ވަކީލެއްނަމަ
ވަކީލު ފޮނުވި ފަރާތުގެ ސިޓީ
 – 2ޢާއިލާއިން ފޮނުވާ ވަކީލެއްނަމަ ސިޓީ ދިންފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ
 – 3އަމިއްލަ ގޮތުން ޢައްޔަންވާން އަންނަ ވަކީލެއްނަމަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ.
ނޯޓް:
ވސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  08:45އިން 12:00
ކަސްޓޯޑިއަލް ރިސެޕްޝަން އިން ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ ހުކުރު ދު ަ
ށވެ .ހުކުރު ދުވަހު – 14:00
އ ެ
އަށް 15:30 – 13:00 ،އަށް 19:00 – 16:30 ،އަށް އަދި ަ 23:00 – 20:00
 15:30އަށް  1900 – 16:30އަށް އަދި  23:00 – 20:00އަށެވެ.
ފޯމް މެއިލް ކުރައްވާނީ  admin.pcd@police.gov.mv :އަށެވެ.
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