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 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުުބރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ދިވެހިރާއްޖެފޭދޫ،     

 

  ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަވޒީފާއަށް ަވންނަން އެދޭ މީހުންެގ  ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަވޒީފާއަށް ަވންނަން އެދޭ މީހުންެގ  

 ކުށުެގ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމް ކުށުެގ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމް 
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 ކުރުމާއެކު،  ތެވެ. އެއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅު ނޫންނަމަ، މިފޯމް ބާޠިލުމިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާ 
 ޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާެބހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ދީފައިވާ މައްސަލަ ތަޙުދޮގު މަޢްލޫމާތު 

 

 ....................................................................................................................: ގެ ސޮއިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ

   ތާރީޚް:

 

 

  5  ދުވަލު ޖަ 
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 :މަށް އްވު އިދާރާތަކުން ފުރު ލޫމާތު  ބެހޭ މަޢް ކުށުގެ ރެކޯޑާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ  

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ )ފަހެއް(   5ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ، މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އެވާ މީހާގެ ވޭތުވެދިޔަ  
 ށްދެއްވުން އެޓޭޗް ކޮފޯމާ    މި  ޚުލާޞާއެއްއެކުށެއްގެ    ، ތިރީގައި އެވާ ތާވަލްގެ، އެ އިދާރާއެއްގެ ގޮޅީގައި ފާހަގަކޮށް، ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ އެކަން

ދެއްވުމުގައި "ތަ  ކުރާތަޙްޤީޤުއެދެމެވެ. އަދި   މައްސަލައެއްގައި   އެ  ، ކުރެވެމުންދާ" މައްސަލައެއް އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ  ޤީޤު ޙް އިދާރާތަކުން ރެކޯޑު 
 އެދެމެވެ.  ށްދެއްވުން މި ފޯމާ އެޓޭޗް ކޮލޫމާތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ ރިޯޕޓެއް އިވާ މަޢް އެހާތަނަށް ހޯދިފަ

 
  

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް

  : ފޯމު ދޫކުރި ތާރީޚު

 :ޚު ރީފޯމު ފުރައިގެން ގެނައި ތާ

 ކުށުގެ ރެކޯރޑް  ސޮއި  މަގާމު  ޚް ތާރީ 
 ހުރި/ ނެތް 

 އޮފީސް 

 1 ސުޕްރީމް ކޯޓު     

 2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު    

އޮތް /   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )މި ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ ކޯޓުތަކުން ކުށުގެ ރެކޯޑެއް 
 ޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް( ނެތް ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ، ޑިޕާޓްމަން

3 

  ސިވިލް ކޯޓު •    

  ފެމެލީ ކޯޓު •    

  ޑްރަގް ކޯޓު •    

  ޖުވެނައިލް ކޯޓު  •    

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު )ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހާ  •    
 ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށު ކޯޓު/ އަތޮޅު ކޯޓު(

 

 4 ކްރިމިނަލް ކޯޓު    

 5 ލްގެ އޮފީސްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަ    

 6 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް     

 7 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި    

 8 ސަރވިސް   މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް     

 

( މަސްދުަވހަށްވުރެ ިގނަ ދުަވސްެވފައިާވ ފޯމުތައް ގަބޫލެއް ނުކުރެޭވނެއެެވ. ތިނެއް) 3* ަވޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު، ފޯމް ފުރިހަމަކުރިތާ   


