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 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިްލގެ އިދާރާ 

 ނިލަންދޫ،
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މް މް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯ ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯ   އަށްއަށްގެ ވަޒީފާގެ ވަޒީފާސިވިލް ސަރވިސް ސިވިލް ސަރވިސް ދިވެހި ދިވެހި 
 

 ލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރާ ސިވިދިވެހި ށް، ރޮފެޝަނަލް ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހެދުމަޕް
ތެދުވެރިކަމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ވަކި ފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ، ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިވެފައިވާ، 

ރާ، އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ރައްޔިތުން އިތުބާރުކު  ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ، ހަމައެހެންމެ . ޖެހެއެވެ  ބަޔަކަށްވާން
ނޑިތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނީ، ދިވެހި ސިވިލް  އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ، ހެދޭނީ އްސަސާއަކަށްއަމުލިބިފައިވާ  ނޑުދަ ގެ ތަޞައްވުރާއި، ލަ

 . ވެގެންނެވެ އިވާ، ނަމޫނާ ބައެއްކަމުގައިކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިވެފަ ،ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަކީ
 

ވަނަ  14ޤާނޫނުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ކުރެވޭނީ  އްޔަނުއަގެ ވަޒީފާއަށް،  ނު ފަދައިން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްމަތީގައި ބުނެވު
ހައްދެއް އިސްލާމް ދީނުގައި "ގައި ވަނަ ނަންބަރު ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  14ކަމަށްވެފައި، ޤާނޫނުގެ  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ނޑައެޅިފައިވާ   5މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން، އަދި ޚިޔާނާތް ފަދަ ބޮޑުކުށެއް ކުރިކަން، ވޭތުވެ ދިޔަ ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަން، ޓެކުން، ކަ
ގެ  ޔާންކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްމި ގޮތަށް ބަ" ފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ވެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު 

އަހަރު ދުވަގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް  5ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ކުރިން އެމީހަކީ، ވޭތުވެ ދިޔަ 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ( 2)ގެ ( ށ)ނަ މާއްދާގެ ވަ 14ޤާނޫނުގެ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެއަދި   .ކަށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ މީހެއްކަމުގައި

ނޑާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މީހެއްތޯ" ޝަނުން ގޮތެއް ބަލައި، ވަޒީފާދިނުމާމެދު ކޮމި " އަޚްލާޤީ މިންގަ
ނޑައަޅަންޖެހެ  .އެވެކަ

 

 :ލޫމާތު ޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ މަޢް ވަ 
 

 (: ންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކުއާ)ފުރިހަމަ ނަން  .4

 : ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  .2

  :ސްދާއިމީ އެޑްރެ .3

  :އެޑްރެސް މިހާރު ދިރިއުޅޭ .1

 : އުފަން ތާރީޚް  .5

 : ގުޅޭނެ ނަންބަރު .6

 :ލޫމާތު ބެހޭ މަޢް ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެވަޒީފާއާ  ލާ މީހާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި 

 : އޮފީސް / ތަން އާއި  ވަޒީފާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އަދާކުރި އެންމެ ފަހުން އަދާކުރި ސަރުކާރުގެ .1

 : އެވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ސަބަބު .2

 -: ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑުގެ ނަންބަރު .3

ނޑު ދީފަިއވަނީ ެތދު މަޢުލޫމާެތވެ  ސަރިވސް  ގެ އިޚްތިާޔރު ިސވިލްކުރުމު ޠިލުޢުލޫާމތެއް ރަނގަޅު ޫނންނަަމ، މިފޯމް ބާިއން އެްއެވސް މައެ. މިފޯުމގައި އަުޅގަ
ނޑުގެ ަމއްޗަށް ޤާ ،ައދި ދޮގު މަޢްލޫމާތު ދިުނމަކީ. އޮތްކަން ައޅުަގނޑު ަޤޫބލުކުރަމެވެ ކޮމިޝަނަށް ނޫނީ ފިޔަވަުޅވެސް ެއޅިާދނެ ކަމެއްކަން ެވސް އަުޅގަ

 . ޤަބޫލުކުަރެމވެ

  : ގެ ސޮއިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ 
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 :މަށް އްވު ން ފުރު އިދާރާތަކު ލޫމާތު ޢްބެހޭ މަ ކުށުގެ ރެކޯޑާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް  5ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ، މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އެވާ މީހާގެ ވޭތުވެދިޔަ 
. ފޯމާއެކު އެޓޭޗް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ ލު މި ޞީ އެކުށެއްގެ ތަފް ،ތިރީގައި އެވާ ތާވަލްގެ، އެ އިދާރާއެއްގެ ގޮޅީގައި ފާހަގަކޮށް، އޮތްނަމަ އެކަން

އިވާ މައްސަލައެއްގައި އެހާތަނަށް ހޯދިފަ އެ ،މައްސަލައެއް އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ" ތަހްޤީޤް ކުރެވެމުންދާ"އަދި އިދާރާތަކުން ރެކޯޑު ދެއްވުމުގައި 
 . އެދެމެވެ ވެސްލޫމާތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް މިފޯމާއެކު އެޓޭޗް ކުރެއްވުންމަޢް

    

 
 ޫލޫމާތު ސާފުކުރާނީ ވަޒީފާއަށް އެމީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ އުޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މަސާފްކުރަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ނިލަންދ

ފެމިލީ ކޯޓް، ޑްރަގް ކޯޓް އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތްކަން ސާފުކުރާނީ  ޓް،ކޯސިވިލް ކޯޓް، ކްރިމިނަލް   .އޮފީހަކުންނެވެ
 .މިނިސްޓްރޭޝަން އިންނެވެޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑް

  

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް

  :ފޯމު ދޫކުރި ތާީރޚު

 :ޚު ރީފޯމު ފުރަިއގެން ގެނައި ތާ 

 ސޮއި މަގާމު ތާރީޚް 
ރޑް   ކުށުގެ ރެކޯ

 ނެތް / ހުރި
 އޮފީސް

 1 ސުޕްރީމް ކޯޓު     

 2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު     

 3 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން     

      ުސިވިލް ކޯޓ  

      ުކްރިމިނަލް ކޯޓ  

      ުފެމެލީ ކޯޓ  

      ުޑްރަގް ކޯޓ  

      ުޖުވެނައިލް ކޯޓ  

 4 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް     

 5 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް     

 6 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި    

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް     
 7 ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް 

 8 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ނިލަންދޫ    


