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                                             މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ރައްޔިތުންގެ  

 ، މާލެ          
 ދިވެހިރާއްޖެ.        

 

 

 މަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލު ގެ  ޕޮލިސް ބޯޑު 

 

 ލޫމާތު އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢު   މެންބަރުކަމަށް  -1

 
 

 . އުފަންވީ މީލާދީ ތާރީޚް:  ޅ     ހ. ފުރިހަމަ ނަން:  

 . ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންަބރު:ކ     ފ     ށ. ޖިންސު:  އ   

 . ޤައުމީ ނިސްަބތް:  އ        ނ. ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

   އެޑްރެސް:. އެންމެފަހުން އުޅުނު ވ                   ރ. މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: 

   . ފޯނު ނަންަބރު:  ބ 

 
 ލީމީ ފެންވަރު  ތަޢު  -2

 
 ލީމު ޘާނަވީ ތަޢު -ހ  
 

 ެގ ކޮޕީ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަްނާވނެއެެވ.( ސެޓްފިކެޓުހިމެނޭ އެޓެސްޓް ކުރެިވފައިާވ   )ލިބިފައިާވ ފާސްތައް 
 

 ގެ ނަން ސެޓްފިކެޓު ނިމުނު ތާރީޚް  ފެށި ތާރީޚް މަރުކަޒުގެ ނަން  / ކިޔެވި މަދަރުސާ 
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 ލީމު / އެހެނިހެން ތަމްރީންމަތީ ތަޢު -ށ
 

"މަތީ ޔުިނވަރސިޓީ  ލިޔާނީ  ކޮލެ  )މިބައިަގއި  ސަނަދަށް  ،ޖް"ތަޢުލީމުދޭ  ކޮލެޖް،  ތަންތަނުްނ    ކިޔަަވއިދޭ  ޓެކްނިކަލް  މަރުކަޒުފަދަ 
ތަޢު މަޙާޞިލުކޮށްފައިާވ  ތަމްރީުނދޭ  ތަމްރީނުތަލީމާއި  ލިބިފައިާވ  ފުރިރުކަޒުތަކުން  ރާއްޖޭަގއި  ތެރޭގައި  މީެގ  ހަމަކޮށްފައިާވ  ކެެވ. 

ފޯމާއެކު   ކޮޕީ މި ިވފައިާވ  އެޓެސްޓް ކުރެ އެކްރެޑިޓްކުރެިވ އަދި  އިާވ ފާސްތަކުެގ / ސަނަދުތަކުެގ  ތަމްރީނުތައްެވސް ހިމަަނންާވނެއެެވ. ލިބިފަ
 ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ.(  

 
 / ކޯހުެގ ފެންަވރު ކޯހުެގ ނަން 

 ލިބިފައިާވ ފާސް 
 ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުެގ ނަން ނިމުނު ތާރީޚް  ފެށި ތާރީޚް 

 ޤައުމު  /
     

     

     

     

     

     

     

 
 

 ލޫމާތު ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢު   -3
 

 ލޫމާތު ވަޒީފާއާެބހޭ މަޢުމިހާރު އަދާކުރާ  -ހ
 

 ލޫމާތު މިބައިަގއި ލިޔަންާވނެއެެވ.()ސަރުކާރު / އަމިއްލަ ތަެނއްގައި އަދާކުރާ ދާއިމީ ަވޒީފާތަކާބެހޭ މަޢު
 

މަޤާމު ލިބުނު   މަޤާމު އަދާކުރާ ތަނުގެ ނަން  ވަޒީފާ
 ތާރީޚް 

 ކުރާ މަސައްކަތް  މުސާރަ
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 ލޫމާތު އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާެބހޭ މަޢުކުރިން  -ށ
 

ަވޒީފާތަކުެގ    )މީެގ ކުރިން އަދާކޮށްފައިާވ ހުރިހާ ަވޒީފާއެއް މިބައިގައި ލިޔަްނާވެނއެެވ. މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އެންމެފަހުން އަދާކުރި ަވޒީފާ /
 ތަރުތީބުންނެެވ.( 

 
ވަޒީފާގައިވީ   އަދާކުރި ތަނުގެ ނަން  ވަޒީފާ

 މުއްދަތު
 ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު  ކުރި މަސައްކަތް  މުސާރަ މަޤާމު
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މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ވަނަ  75 ގެ ( ޤާނޫނު  ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ  ދިވެހި)  2020/34  ނަންބަރު ޤާނޫނުއަޅުގަނޑަކީ،  -1
 ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ. ފަދައިން ފުލުހުންގެ 

 
 ލޫމާތެވެ. ލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުމެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ގޮތުން މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢު  ގެޮޕލިސް ބޯޑު   -2

 
 

 ތާރީޚް:        ސޮއި:             
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި މިފޯމާއެކު  
 ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑުެގ ފޮޓޯކޮޕީ .1

 )ފޮޓޯ މިފޯމުގައި ތަތްކޮށްފައި(  ފޮޓޯ 1މަސްުނާވ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުެގ  4ފޮޓޯނެިގތާ  .2

 މާ، ޑިްގރީ، އެކިއެކި ޓްރޭނިްނގ ކޮޕީ )ޘާނަީވ، ޑިޕްލޮއެޓެސްޓް ކުރެިވފައިާވ އެކްރެޑިޓްކުރެިވ އަދި  ލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކުެގ ލިބިފައިާވ ތަޢު .3
 ކޯސް(

  ކޮޕީއެޓެސްޓް ކުރެިވފައިާވ ލިބިފައިާވ ސަަނދުތަކުެގ   .4

 ަވަނވަރު  .5

 ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ ކުށުެގ ރެކޯޑު ފޯމް  .6
________________________________________________________________________________  

 

 ބޭނުމަށް   އިދާރާގެ 

 

 
 1442ޝަޢުބާން  2
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