`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
.މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ

ނގެ
ދ މީހު ް
ނ އެ ޭ
ނނަ ް
ށ ވަ ް
ގ ވަޒީފއަ ް
ސ ެ
ލ ސަރވި ް
ސވި ް
ހ ި
ދިވެ ި
މ
ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލ ފޯ ް
ވަޒީފއަށް ކުރިމަތިލ މީހގެ މަޢްލޫމތު:
 .1ފުރިހަމަ ނަން (އންމުކޮށް ކިޔ ނަމއެކު)............................................................................................... :
 .2ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑު ނަންބަރު........................................................................................ :
 .3ދއިމީ އެޑްރެސް.............................................................................................................................. :
 .4މިހރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް................................................................................................................... :
 .5އުފަން ތރީޚް................................................................................................................................. :
 .6ގުޅޭނެ ނަންބަރު.............................................................................................................................. :
ވަޒީފއަށް ކުރިމަތިލ މީހ ކުރިން ވަޒީފއެއް އަދކޮށްފައިވ ނަމަ ،އެ ވަޒީފއބެހޭ މަޢްލޫމތު:
 .7އެންމެ ފަހުން އަދކުރި ސަރުކރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އަދކުރި ވަޒީފ އއި ތަން /އޮފީސް......................... :
....................................................................................................................................................
 .8އެ ވަޒީފއިން ވަކިކުރި ތރީޚއި ސަބަބު................................................................................................. :
....................................................................................................................................................
 .9ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކޑުގެ ނަންބަރު........................................................................................................... :
މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމތެވެ .އެއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމތެއް ރަނގަޅު ނޫންނަމަ ،މިފޯމް ބޠިލު ކުރުމއެކު،
ތން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމބެހޭ ފަރތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ދޮގު މަޢްލޫމތު ދީފައިވ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ޤނޫނީގޮ ު
ވަޒީފއަށް ކުރިމަތިލ މީހގެ ސޮއި.................................................................................................................... :
ތރީޚް.......................... :
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ވަޒީފއަށް ކުރިމަތިލ މީހގެ ކުށުގެ ރެކޯޑބެހޭ މަޢްލޫމތު އިދރތަކުން ފުރުއްވުމަށް:
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފއަކަށް ކުރިމަތިލފައިވ ،މަތީގައި ބަޔން ކޮށްފައި އެވ މީހގެ ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ
ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ އެކަން ،ތިރީގައި އެވ ތވަލްގެ ،އެ އިދރއެއްގެ ގޮޅީގައި ފހަގަކޮށް ،އެކުށެއްގެ ޚުލޞއެއް މި ފޯމ އެޓޭޗް ކޮށްދެއްވުން
އެދެމެވެ .އަދި ތަޙްޤީޤުކުރ އިދރތަކުން ރެކޯޑު ދެއްވުމުގައި "ތަޙްޤީޤު ކުރެވެމުންދ" މައްސަލައެއް އޮތްކަމުގައި ވނަމަ ،އެ މައްސަލައެއްގައި
އެހތަނަށް ހޯދިފައިވ މަޢްލޫމތުގެ ކުރު ޚުލޞ ރިޕޯޓެއް މި ފޯމ އެޓޭޗް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
އޮފީސް

ކުށުގެ ރެކޯރޑް

ސޮއި

މަގމު

ތރީޚް

ހުރި /ނެތް

1

ސުޕްރީމް ކޯޓު

2

ދިވެހިރއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

3

ޑިޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (މި ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިމަނފައިވ ކޯޓުތަކުން ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް /
ނެތް ސފުކުރުމަށް ހުށަހަޅނީ ،ޑިޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް)


ސިވިލް ކޯޓު



ފެމެލީ ކޯޓު



ޑްރަގް ކޯޓު



ޓ
ޖުވެނައިލް ކޯ ު



މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު (ވަޒީފއަށް އެދޭ މީހ
ރަށްވެހިވެފައިވ ރަށު ކޯޓު /އަތޮޅު ކޯޓު)

4

ކްރިމިނަލް ކޯޓު

5

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

6

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

7

ޓ-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެން ި

8

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމު ދޫކުރި ތރީޚު:
ފޯމު ފުރައިގެން ގެނައި ތރީޚު:
އވެ.
ރވޭނެ ެ
ކ ެ
މތައް ގަބޫލެއް ނު ު
ފއިވ ފޯ ު
ސވެ ަ
ދވަ ް
ގނަ ު
ށވުރެ ި
ދވަހަ ް
ސ ު
ކރިތ ( 3ތިނެއް ) މަ ް
ފމް ފުރިހަމަ ު
ޝނަށް ހުށަހަޅއިރުޯ ،
ސމަށް ކޮމި ަ
ޖއް ު
* ވަޒީފ ހަމަ ެ
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