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 ނަމަ، އެވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލ މާތު:އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ  އެއްވެސް 

 ސް ވަޒީާފއެއް ައދާކުަރމުްނދާކަުމގަިއވާަނ،މިހާރު ެއްއވެ .1

   އެަވޒީފާާއއި ތަން/އޮފީސް: 

    …………………………… ހުގެ ަނންަބރު:ތަން/އޮފީ  ……………………………ވަޒީާފއަށް ނިކުތް ތާރީހް:  

   އެންމެ ފަހުން އަދާުކރި ވަޒީފާ އާއި ަތން/ އޮފީސް: .2

   :ަސަބބު ވަކިކޮށްފަިއވާަނމަ ނުވަތަ ވަކިވެަފިއވާނަމަ އެަވޒީފާއިން .3

 

 ފޯމާއި އެކުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް:

 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިޑް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން.  8ޤަވާއިދުގެ  .1

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ. .2

 ފޮޓޯ. 2ސްޓޭމްޕް ސައިޒުގެ  .3

  ފޯމް. ކުށުގެ ރިކޯޑް .4

    
 

 -ނޯޓް: -
   ްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ  111/-މުއްދަތު ހަމަވެގެން އާކުރާނަމަ، އެކަމަށްޓަކައި އަލަށް ނުވަތަ ހުއްދަ ޓުއަރ ގައިޑ(

 ނެގޭނެއެވެ.ފީއެއް 
 ހުއްދަ ގެއްލިގެްނ ނުވަތަ އެފަދަ އެެހން ސަބަެބއް މެދުވެރިވެގެން ނަމަވެސް އައު ހުއްދައަކަށް  ގައިޑް ޓުއަރ

 )ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. 211/-އެދޭނަމަ، އެކަމަށްޓަކައި 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ ރިޒަމް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

3 

 

 އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމް އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމް   ޓުއަރ ގައިޑުކަމުގެ ހުއްދައަށް ޓުއަރ ގައިޑުކަމުގެ ހުއްދައަށް 
 

 
 ކުރިމަތިލާ މީހާގެ މަޢުލ މާތު: އިޑްކަމުގެ ހުއްދައަށް ޓުއަރ ގަ 

 
       ފުރިހަމަ ނަން )ާއންމުކޮށް ކިޔާ ނަާމއެުކ(: .1

         :ދާިއމީ އެްޑރެސް .2

          އުފަން ތާީރޚް: .3

          ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: .4

        ށް ައއި ަބދަލު:އަހަރުގެ ެތރޭަގއި ނަާމއި އެްޑރެހަ 11ވޭތުވެ ދިޔަ  .5

 

 ނަމަ، އެވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލ މާތު:އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ  އެއްވެސް 

   މިހާރު ެއްއވެސް ވަޒީާފއެއް ައދާކުަރމުްނދާކަުމގަިއވާަނ، އެަވޒީފާާއއި ތަން/އޮފީްސ: .1

   :އެންމެ ފަހުން އަދާުކރި ވަޒީފާ އާއި ަތން/ އޮފީސް .2

   :ާތރީާޚއި ަސބަބު ވަކިކޮށްފަިއވާަނމަ ނުވަތަ ވަކިވެަފިއވާނަމަ އެަވޒީފާއިން .3

 

ނޑު ދީަފއިވަނީ ެތދު މަޢުލ މާެތވެ. އެިއން ެއއްެވސް މަޢުލ މާެތއް ރަނގަޅު ނ ންނަަމ، މިފޯމް ބާޠިލު ކުރުުމގެ ިއޚް ިމނިސްްޓރީ ތިޔާރު މިފޯުމގައި އަުޅގަ

ނޑު ަޤބ ލުކުރަެމވެ.  އަދި ޮދގު މަޢްލ މާތު ިދނުމަކީއޮތްަކން ައޅު  އަށް އޮފް ޓ ރިަޒމް ައޅުަގނުޑގެ ަމއްޗަށް ޤާނ ނީ ފިަޔަވޅުެވސް ެއިޅދާެނ  ،ގަ

 ކަމެއްކަން ވެސް ަޤބ ލުކުަރމެވެ. 

 

 

     ޮސއި:ނަމާއި  ގެ ޓުއަރ ަގއިޑް ުހއްަދއަށް ެއދޭ ފަރާތު  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 މަޢުލ މާތު: ކުރިމަތިލާ މީހާގެ  ޓުއަރ ގައިޑްކަމުގެ ހުއްދައަށް 
 

       ފުރިހަމަ ނަން : .1

         :ދާިއމީ އެްޑރެސް .2

    ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: .3
 

 މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާބެހޭ މަޢުލ މާތު އިދާރާތަކުން ފުރުއްވުމަށް: ޓުއަރ ގައިޑްކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ 
 

ޭރގަިއ ކުށުގެ ރެކޯެޑްއ އަަހރު ުދވަުހގެ ތެ 3ތުެވދިޔަ ބަާޔން ކޮށްފައި އެވާ މީހާގެ ވޭ ކުިރމަތިލާފަިއވާ، މަތީަގއި ޓުއަރ ަގއިޑްަކމަށް
އެކުށެްއގެ ތަފުޞީލު މިފޯާމއެކު އެޭޓޗް ކުރެއްުވން އެެދެމވެ. އަދި  ،ތިީރަގއި ެއވާ ތާވަްލގެ، އެ ިއދާާރެއއްގެ ގޮީޅގައި ފާަހގަކޮށް ، އޮތްނަމަ އެކަން

އެަމްއސަލަެއއްަގއި ެއާހތަނަށް ހޯދިަފއިވާ މަޢުލ މާުތގެ  ،އި "ތަްހޤީޤް ުކރެެވމުްނދާ" ަމއްސަަލއެއް އޮތްަކމުަގއި ާވނަމައިާދރާތަކުން ރެޯކޑު ެދއްުވުމގަ
 ކުރު ޚުލާޞާ ރިޯޕރޓެއް މިޯފމާއެކު އެޭޓޗް ކުރެްއވުން ެއދެެމވެ. 

    

 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ ރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް:
  

 ފޯމު ފުރަިއގެން ގެނައި ާތރީޚް:  .....................................

 

 ސޮއި  މަގާމު  ތާރީޚް 
ރޑް   ކުށުގެ ރެކޯ

 ހުރި/ ނެތް 
 އޮފީސް 

 ޕްރީމް ކޯޓްސު    

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު     

 ރޭޝަންޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓް     

 ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް     

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް    

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި     

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް    

 ނަލް ކޯޓުކުރިމި    

 އަތޮޅު ކައުންސިލް/ ރަށު ކައުންސިލް    


