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އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                       

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

ތަޢާރުފ1ު.

 10/2008 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  އާއި  )މ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   158 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިއީ، 

)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 10 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ 

ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން، އެބައިމީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބުކުރާ 

އުސޫލެވެ. އަމަލުކުރާނެ  އިންތިޚާބުކުރުމުގައި  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ 

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުނ2ް.

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބަލަހައްޓާނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނެވެ. )ހ(

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަންނީ )ށ(

އެކުގައެވެ. އެހީތެރިކަމާ 

މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުން 3.

މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.)ހ(

ޓެލެވިޜަން )ށ( ގެޒެޓާއި،  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  އިޢުލާންކުރާނީ  ހުޅުވާލިކަން  ފުރުޞަތު  ކުރިމަތިލުމުގެ  މެންބަރުކަމަށް 

މެދުވެރިކޮށެވެ.  އަޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މޯލްޑިވްސްއާއި 

މިގޮތުންކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލުމަށް މަދުވެގެން 3 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ.)ނ(

ޝަރުތުތައ4ް.

ވަކީލުން )ހ( ކުރިމަތިލާންބޭނުންވާ،  މެންބަރުކަމަށް  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ތެރެއިން  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 

ސަރވިސް  ]ޖުޑީޝަލް  ހިމަނާފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ   1 ޖަދުވަލު  އުސޫލުގެ  މި  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އިޢުލާނުގައިވާ 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްކަމުގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު[ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމާއި 

އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އެބައިމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ )ށ(

ގޮތުގައި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މި އިންތިޚާބަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ( އަދި )އ( ގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް )ނ(

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މި އިންތިޚާބަށް ކުރިމައްޗެއް 

ނުލެވޭނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ވަކީލެއްގެ ކިބައިގައި ޤާނޫނު )ރ(

ނަންބަރު 10/2008 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް 

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ނޑިޔާރަކަށް )ބ( ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ވަކީލަކީ ފަ

ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުނ5ް.

މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ 48 )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް )ހ(

ތަރުތީބުކުރުމަށް ގުރުއަތުލުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

އޮފީހުން )ށ( ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  ތަނެއް  ގަޑިއަކާއި،  ދުވަހަކާއި،  ބާއްވާނެ  ތަރުތީބުކުރުން  ނަންތައް  ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

ކެންޑިޑޭޓުން  ހުރިހާ  ތަނުގައި  ތަރުތީބުކުރާ  ނަންތައް  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  އަދި  އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.  ނޑައަޅައި،  ކަ

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އިންތިޒާމްވެސް  ތިބެވޭނެ  ހާޒިރުވެ  ބޭނުންވާނަމަ،  ތިބެން  ހާޒިރުވެ 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރާނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެން ނެގޭ ތަރުތީބަކުންނެވެ. ކެންޑިޑޭޓެއް )ނ(

ބައިވެރިވާނީ  ގުރުއަތުގައި  ބަދަލުގައި  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  އެ  ހާޒިރުނުވާނަމަ،  މީހަކު  ބަދަލުގައި  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ނުވަތަ 

ނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކަ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން ނިމޭތާ 48 )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު ތެރޭގައި، )ރ(

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާއި، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުލުން ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ތަނ6ް.

ވޯޓުލުން ބޭއްވުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި، ތާރީޚާއި ގަޑި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން 10 )ދިހައެއް( ދުވަސް 

ކުރިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. 

ވޯޓު ކަރުދާސ7ް.

ވޯޓުލާންވާނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރާ ކަރުދާހެއްގައެވެ.)ހ(
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ވޯޓުލާ ކަރުދާހުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ހުންނާނީ ގުރުއަތުން ނެގުނު ތަރުތީބުންނެވެ. ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ )ށ(

ދިމާލުގައި ފާހަގަލާނެ ގޮޅިއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ވޯޓުލާން ފެށުމާއި ވޯޓުލައި ނިންމުނ8ް.

ވޯޓުލާ ގަޑިއަކީ ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:30 އިން ފެށިގެން އެދުވަހުގެ 16:30 އާދެމެދެވެ.)ހ(

ވޯޓުލާ ދުވަސް ދިމާވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަހަކަށްނަމަ، ވޯޓުލާ ގަޑިއަކީ ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30 އިން )ށ(

ފެށިގެން އެދުވަހުގެ 15:30 އާ ދެމެދެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ވޯޓުލުން ނިންމާނެ ވަކި ގަޑިއެއް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އޭގެ ކުރިން ވޯޓުލުމުގެ )ނ(

ހައްޤު ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވޯޓުލައި ނިމިއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ.

ވޯޓުލައި )ރ( ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  ހާޒިރުވެތިބި  ނުނިމޭނަމަ،  ވޯޓުލައި  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  ހާޒިރުވެތިބި  ނިމޭއިރު  ވޯޓުލާގަޑި 

ގެންދެވޭނެއެވެ. ކުރިއަށް  ވޯޓުލުން  ނިމެންދެން 

ވޯޓު ދިނުނ9ް.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު )ހ(

ދެވޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ 

ނޑިޔާރަކު ކަމުގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ވަކީލުންނަށެވެ.  ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ފަ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނެގޭ ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ.)ށ(

ވޯޓު ދޭންވާނީ ވޯޓުކަރުދާހުގައިވާ އެމީހަކު ވޯޓުދޭން ބޭނުންވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާއި ދިމާގައިވާ ގޮޅީގައި )( )ނ(

ނޑައެޅިފައިވާ ފޮށްޓަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ވައްޓާލައިގެންނެވެ. ރަގަޅު ފާހަގަ ޖަހައި ވޯޓުލާން ކަ

ވޯޓުލާން އަންނައިރު މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ )ރ(

ލައިސަންސް ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ގެންނަންވާނެއެވެ.   

ވޯޓު ބާޠިލުވާގޮތ10ް.

ވޯޓު ބާޠިލުވާނީ ތިރީގައި ބުނެފައިމިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމައެވެ.  

އެއް ކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައިވާ ގޮޅީގައި )( ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވުން.1.

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިނުވުން.2.

އިންތިޚާބު ކޮމިޓީން ދޫކުރާ ކަރުދާސްނޫން އެހެން ކަރުދާހެއްގައި ވޯޓު ލާފައިވުން. 3.

ކަރުދާހުގައި 4. ވޯޓު  ފާހަގައެއް  އެހެން  ނޫން  ފާހަގަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   9 އުސޫލުގެ  މި 

ޖަހާފައިވުން.
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ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުން އޮބްޒާވްކުރުނ11ް.

)ފަހެއް( )ހ(  05 މަދުވެގެން  ވޯޓުލުމަށް  އެރަށެއްގައި  ވޯޓުލެވޭނީ،  ރަށެއްގައި  އެހެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފިޔަވައި  މާލެ 

ވަކީލުން، ވޯޓު ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު އިޢުލާނުކުރާތާ 04 )ހަތަރެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 

އެދިފައިވާނަމައެވެ. ލިޔުމުން  އޮފީހުގައި 

ނޑައަޅާ މީހަކަށް އޮބްޒާވްކުރަން ހުރެވިދާނެއެވެ.)ށ( ވޯޓުލާތަނުގަޔާއި ވޯޓުގުނާތަނުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ނޫނީ އޭނާ ކަ

ކެންޑިޑޭޓު ފިޔަވައި އެހެންމީހަކު އޮބްޒާވްކުރަން ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ 48 )ސާޅީސް އަށެއް( )ނ(

ގަޑިއިރު ކުރިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

މީޑިއާގެ )ރ( ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  އިތުރުން  ފަރާތްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

ފަރާތްތަކަށް، އެކަމަށް އެދި 48 )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. 

ދެމީހަކަށެވެ.   ގިނަވެގެން  ދެވޭނީ  ފުރުޞަތު  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  މީޑިޔާގެ  މިގޮތުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ވޯޓު ގުނާތަން އޮބްޒާވް ކުރާ ފަރާތްތައް ވަކި ވާނެހެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން )ބ(

ކާޑެއް ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓު ގުނާގޮތް އޮބްޒާވްކުރަން އަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް 

އެތަނުގައި ހުރެވޭނީ އެކާޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

ވޯޓު ގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުުލާން ކުރުނ12ް.

ވޯޓު ގުނާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނެވެ. )ހ(

ވޯޓު ގުނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގައެވެ.)ށ(

މިއިންތިޚާބުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން އެއްވަނައަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން )ނ(

ނޑައަޅާނީ އެއްވަރުވި ކެންޑިޑޭޓޫންގެ މެދުގައި، މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  ކުރި ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބާއްވާ ދެވަނަ ބުރަކުންނެވެ. އޮފީހުން ކަ

އިޢުލާން )ރ( ނަތީޖާ  ވަގުތީ  އިންތިޚާބުގެ  ނިންމައި،  ގުނައި  ވޯޓު  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ  )ހައެއް(   06 ވޯޓުލައިނިމޭތާ 

ކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި، އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ 24 )ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ )ބ(

ކުރަންވާނެއެވެ. އިޢުލާން 

ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( ގައި ބުނެފައިވާ ވަގުތަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ވަގުތެއްނަމަ، އެ އަކުރުގައި )ޅ(

ބުނެފައިވާ ވަގުތު އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވޯޓުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް، ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު )ކ(

އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް 
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ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުނ13ް.

މި އިންތިޚާބު ހިނގަމުންދާއިރު މިއުސޫލުގައި ބަޔާންވެގެންނުވާ ކަމެއް ނުވަތަ މި އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް 

ޙައްލުކުރާނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނެވެ. 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުނ14ް.

އަދި،  ފެށިގެންނެވެ.  ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ  އުސޫލު  މި  ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން  އުސޫލަށް  މި 

ކޮމިޝަންގެ  ]ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ޖުލައި 2009  ފެށުމާއެކު، 21  ޢަމަލުކުރަން  އުސޫލަށް  މި 

ބާޠިލުވީއެވެ. އުސޫލު[  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  އިންތިޚާބުކުރުމުގައި  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  މެންބަރުކަމަށް 

މާނ15ަ.

މާއްދާގެ )ހ( ވަނަ   274 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމުގައި  ނޑިޔާރު[  ]ފަ

ދަށުކޯޓުތަކުގައި  ހައިކޯޓާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޯޓާއި،  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތަށް،  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ހ( 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(  ޝަރީޢަތްކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

މީހުންނަށެވެ. ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެމަތީން  ގައިވާ 

]ޤާނޫނީ ވަކީލު[ ނުވަތަ ]ވަކީލު[ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ )ށ(

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށެވެ.
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އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްކަމުގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު

މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ހ. ފުރިހަމަ ނަން:

ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނ. މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

   މަގާއި، ރަށް/ ސިޓީ

ބ. ފޯނު ނަންބަރު: ރ. ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު:

ކ. ޖިންސް: ޅ. އުފަން ތާރީޚު:

އ. ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު

ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން /ޤައުމު ނިމުނު ތާރީޚު ފެށި ތާރީޚު ކޯހުގެ ފެންވަރު ކޯހުގެ ނަން

ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު

ބައިވެރިވި އަހަރު މުއްދަތު ތަމްރީނު ހިންގި މަރުކަޒު / ޤައުމު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން

ވަޒީފާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ނަން އަދާކުރާ ވަޒީފާ

މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ 

ޕާސްޕޯޓު ސައިޒު ފޮޓޯ

ޖަދުވަލު 1
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މެންބަރުކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު

ނޑިޔާރެއް ނޫންކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ނޫންކަމަށާއި،  ނޑަކީ، ބުއްދި ހަމައަށްހުރި، މުސްލިމެއްކަމަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމަށާއި، ފަ އަޅުގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. އަދި،  ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވޭ ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއް ނޫންކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތަކެއްކަމަށާއި، އަދި އެއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އަދި  މި ފޯމުގައި އަޅުގަ

ލިޔުމެއްގައި ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހިމެނޭނަމަ، މިފޯމު ބާޠިލު ކުރުމާއިއެކު، މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ 

ނޑަށް އެނގެއެވެ. ފަރާތަށް ފޮނުވޭނެކަން އަޅުގަ

ތާރީޚު: ސޮއި:

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

y ީމެންބަރުކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ

y  ީމި ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕ

y ޯމެންބަރުކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ހަތަރު ފޮޓ

y ީމެންބަރުކަމަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕ

y ުމެންބަރުކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމ

ރަސްމީ ބޭނުމަށް

ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

ފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑި: ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:
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އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްކަމުގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމަށް 

ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް:

ނޑައެޅިފައިވާ  މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ބައްލަވައިދެއްވާނީ، މިފޯމުގައިވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ  

ސާބިތުވެފައިވޭތޯއެވެ.  ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަން  ކުށެއް  ރިޝްވަތުގެ  ނުވަތަ  ކުށެއް  ޚިޔާނާތުގެ  ނުވަތަ  ކުށެއް 

y :ުރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތ

y        :ްފުރިހަމަ ނަނ

y     :ްދާއިމީ އެޑްރެސ

y :ްމިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސ

y  :ްއެންމެފަހުން އުޅުނު އެޑްރެސ

y :ުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރ

y                  :ުއުފަންވީ މީލާދީ ތާރީޚ

y ްކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަންވީ ތަންތަނ

މައްސަލަ

ތާރީޚުސޮއިނަން

ނެތްހުރި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓ1ް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓ2ު.

ކްރިމިނަލް ކޯޓ3ު.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސ4ް.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސ5ް.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 6.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
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ކުށުގެ ރެކޯޑު

ނޑައެޅުނު ތާރީޚު ފަދަ މަޢްލޫމާތު( ނޑައެޅުނު ނިޔާ، ނިޔާ ކަ )ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ، ކުށުގެ ބާވަތް، ކަ

މައްސަލައެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް ހިނގަމުންދާނަމަ އެ މައްސަލަ ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ
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2014 ....................................................

 

	



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

y 

y 

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


