c
–

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

Maldives Police Service

މާލެ،

’Male

ދިވެހިރާއްޖެ.

Republic of Maldives
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ފުލުހުން

ނެގި ާ
ތ  03މަސް ނުވާ

އެދޭ ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފމް

ޕޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީ
ސް ެ

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

އެދޭ މަޤާމް..........................................................................................:

ގރޫޕް :
ގ ު
ފުރިހަމަ ނަން (ޢާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު) ............................................ .................................... ........................... :ލޭ ެ
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް .............................................................. ........................................................................................................ :
ދާއިމީ އެޑްރެސް ............................................................................................................... ...................................................... ........:
ދ.ރ.އ.ކ .ނަންބަރު ......................................... :އުފަން ތާރީޚް............................................ :

ޖިންސް :ފ

އ

މބައިލް ނަންބަރު  ................................ :ގޭގެ ނަންބަރު .................................... :އީމެއިލް............................... ............................ :

ކައިވެނީގެ ގޮތުން ހުރި ގުޅުން :

މީހަކާނީނދެ

އިނދެވަރިކޮށްފައި

މީހަކާ އިނދެގެން

ފިރި/އަނބި މަރުވެފައި

ފިރި/އަނބި މީހާގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް ................................................................................. :

ދަރިން ތިބި އަދަދު................... :

ޕގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް ............................................................................................... :
ބައް ަ

ފން...................................... :

މަންމަގެގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް ........................................................................................... :

ފން...................................... :

ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރުތަކުގައި ހެޔޮ ފާހަގަ ޖައްސަވައި ތަފްޞީލް ދެއްވާ:
އ ލެވަލް

ފުރިހަމަ ކުރި އަހަރު......................... :

އޭ ލެވަލް

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު..................................................................... :
ކިޔެވި މާއްދާ

ނަތީޖާ

ކިޔެވި މާއްދާ

ނަތީޖާ

ޑިޕްލޮމާ
ހރު............... :
ފުރިހަމަ ކުރި އަ ަ

ފުރިހަމަ ކުރި އަހަރު............................... :

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު................................................................. :
ކިޔެވި މާއްދާ

ނަތީޖާ

ކިޔެވި މާއްދާ

ނަތީޖާ

އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ
އހަރު................ :
ރހަމަ ކުރި ަ
ފު ި

އމު............................................................ :
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު/ޤަ ު

އމު....................................................... :
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު/ޤަ ު

ގ ނަން..................................................................... :
ކހު ެ

ގ ނަން................................... ............................ :
ކހު ެ

ޕސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ
ފުރިހަމަ ކުރި އަހަރު................ :

ފުރިހަމަ ކުރި އަހަރު.................. :

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު/ޤައުމު...................................... ................. :

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު/ޤައުމު................................... ................ :

ކހުގެ ނަން................................................................. :

ކހުގެ ނަން.............................................................. :

އިތުރު ދާއިރާއަކުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާނަމަ ތަފްޞީލް........................................................................................... ......................... :
...................................... .........................................................................................................................................................
............................................. .......................................................... ................................................... .....................................

އަދާކުރާ  /އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
މިހާރު ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ އަދާކުރާ ތަން.......................................... ..................................................................... :
ވަޒީފާ ދެއްވި ތާރީޚް......................................................... :

މަޤާމް /އަދާކުރާ ވަޒީފާ............................................................... :
ޚިދުމަތުގެ ރިކރޑް ކާރޑް ނަންބަރު................................................. :

މީގެކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރިތަން

މަޤާމް/އަދާކުރި ވަޒީފާ
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...............................

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

އިން

އަށް

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

މިފރމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .މިފރމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ކުށެއްކަމާއި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން ވަޒީފާލިބިފައި
ހުއްޓަސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.
ފުރިހަމަ ނަން................................................................................... .................................. ........................................................ :
ސޮއި ............................................................................ :ތާރީޚް............................................................................................. :

އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ފރމާއެކު ގެންނަންޖެހޭ ތަކެތި:
 .1ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކރޑް ބަލާ ފރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު.
ޕސްޕޓް ސައިޒުގެ  02ފޮޓ ( 01ފޮޓ ފރމުގައި ތަތްކޮށްފައި)
 .2ނެގިތާ  03މަސް ނުވާ ާ
ޕ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ،އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން
 .3ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ  01ސެޓް ކޮ ީ
ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދެއްނަމަ އެކްރެޑިޓް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ)
 .4ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
 .5މީގެކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނުގެ ލިޔުން.
 .6އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ނަމަ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ.
 .7އެހެންވަޒީފާ އެއްގައި ދެމިހުރި ފަރާތެއްނަމަ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި އޮފީހެއްގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ ލިޔުން.
ނޓް :މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފރމާއެކު ގެންނަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ނުގެންނަ ނަމަ ފރމް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .އަދި މިވަގުތު ވަޒީފާއަށް /
ވެއްދުމަށް ބެލެވޭ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭނަމަވެސް ފރމް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ހިތާމައާއެކު ދެންނެވީމެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ހިއުމަން ރިސސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފން 3322112 :އެކްސްޓެންޝަން3405 :

ފެކްސް3344863 :

އީމެއިލްhrmd@police.gov.mv :

ވެބްސައިޓް:

www.police.gov,mv
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ތް
ިވހިެފުލުހުންގެޚިދުމަ ެ
ދެ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑް ބަލާ ފޯމް
ފުރިހަމަ ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު):
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
އުފަން ތާރީޚް:
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
ޕގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ބައް ަ
މަންމަގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ވޭތުވެ ދިޔަ  05އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަމާއި އެޑްރެހަށް އައި ބަދަލު:

އޮފީސް

މައްސަލަ
ހުރި/ނެތް

ނަން ( މަޤާމާއިއެކު )

ޕރީމް ކޯޓް
ސް ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
ޕޝަން ކޮމިޝަން
އެންޓި ކޮރަ ް
ޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް
ް
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑްރަގް ކޯޓު
ސިވިލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ފެމެލީ ކޯޓު
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
ނޯޓް :ކުށުގެ ރެކޯރޑު ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެ ދިޔަ  05އަހަރުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބެއްލެވުން އެދެމެވެ.

ތައްގަނޑު އަދި ސޮއި

ތާރީޚް

