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BAR COUNCIL OF THE MALDIVES 

Male’, Republic of Maldives 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

BAR COUNCIL OF THE MALDIVES  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލ 

   

  2019ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 

 އެދޭ ފޯމު  ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚާބަށް 

 

  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  އާ  ކުރިމަތިލާ މީހާ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  .1

 :)އައިޑީ ކާޑުގައި ވާގޮތަށް( ނަން ފުރިހަމަ 1.1

 :)ައއިޑީ ކާޑުގައި ވާގޮތަށް( އެްޑރެސް ދާއިމީ 1.2

 ެއޑްެރސް  ދިރިުއޅޭ މިހާރު 1.3

 ގޭގެ ަނން:

 ފަންގިފިލާ ައދި އެޕާޓްމަންޓް ނަްނބަުރ:

 އަވަށް އަދި ަމގު:

 ސިޓީ/އަޮތޅު ައދި ރަށް:

 އަަހރު: ..........  / މަސް: ..........  / ދުވަސް: .............  ތާީރޚް: އުފަން 1.1

 :ަނންބަރު ކާޑު އަްނގަިއދޭ ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން 1.1

 ކީލު ކަމުގެ ުހއްަދއިގެ ަނންަބރު އަދި ުހއްދަ ދޫކުެރވުނު ތާީރޚް:ޤާނޫނީ ވަ 1.1

 ކުިރން ކިޔާފައިވާ ނަްނ: ،ެގނެސްަފިއވާނަމަ  ަބދަލެއް ނަމަށް 1.1

 އެޑްެރސްަތއް: ނުަވތަ އެޑްެރސް ާދއިމީ ކުީރގެ އަިއސްފަިއާވނަމަ، ަބދަލެއް އެްޑރެހަށް ދާިއމީ 1.1

 

 

 

ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ    
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 :ސްމީ ލިޔެކިޔުންތަާކއި އެްނުގންތައް ފޮުނވަްނވީ ރަްސމީ އެްޑރެސް ރަ  ފޮުނަވންޖެހޭ ދިވެިހާރއްޭޖގެ ބާ ކައުްނސިލުން 2

 

 :ެއޑްރެސް އީެމއިލް ފޮނުަވންވީ އެްނގުންަތއް ލިޔެކިޔުންތަާކއި ަރސްމީ ފޮނުވަްނޖެހޭ މެއިުލންއީ  ކައުްނސިލުން ބާ ދިވެިހާރއްޭޖގެ 3

 

 ............................................................. -2  .............................................................-1  :ތައްނަްނބަރު  ފޯނު ގުޅޭނެ  1

 ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ހޮވުމަށް ބާްއވާ އިންތިާޚބަށް  ،ދުވަހު ބޭއްުވމަށް ހަމަޖެހިަފިއވާ ހޮނިހިރު ވާ 21 ޖުލައި 2019

ކަމަށް  ޅާަފއިވާ ުހރިާހ ތަކެއްޗަކީ ޞަްއޙަ ތަކެތިހަ ފޯުމަގއިވާ މައުޫލމާތާއި މި ޯފމާއެކު ހުށަަޅމެވެ. ައދި މި ހަކުރިމަތިލުމަށް އެދި އަުޅަގނުޑގެ ނަން ހުށަ

ނޑު .................................................................. އި  ރާުރވަެމވެ.ޤުއަުޅގަ

 

 ސޮއި:

 .............................................................  ނަން:

 2019ޖުލައި      :ތާރީޚު

 

 

 ގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭ ބާ ކައުންސިލުގެ 

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތަން:

 ފޯމު ޗެކުކުރި މުަވއްޒަުފގެ ނަން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ުމވަްއޒަފުގެ ަނން:

 ފޯމު ޗެކުކުރި މުަވއްޒަުފގެ ަމޤާުމ: ުމވަްއޒަފުގެ މަާޤމު:ފޯމު ބަލަިއގަތް 

 :ފޯމު ޗެކުކުރި މުަވއްޒަުފގެ ދ.ރ. ކާޑު ނަންަބރު :ފޯމު ބަލަިއގަތް ުމވަްއޒަފުގެ ދ.ރ. ކާުޑ ނަންބަރު

 :ފޯމު ޗެކުކުރި މުަވއްޒަުފގެ ޮސއި :ފޯމު ބަލަިއގަތް ުމވަްއޒަފުގެ ސޮއި

 :ފޯމު ޗެކުކުރި ތާީރޚާއި ގަޑި :ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚާއި ގަޑި

  ާމިއިންތިޚާބުގެ ނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވ

  ޖަމާދުއްދީން ސްކޫލް( އަށެވެ.އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު )ބައު ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒު، 
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ކުރިމަތިލާ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް 

 ގެ ޗެކް ލިސްޓު ތަކެތީ މަޢުލޫމާތާއި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ބާ 
 ކައުންސިލު 

 # ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކެންޑިޑޭޓު 

 އެދި ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު. ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚާބަށް   

 

1 

 ކޮޕީ. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާމީހާގެ  

 ފޮޓޯކޮޕީ . 

2 

 3  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ފޮޓޯކޮޕީ.  

 1 /ލޯގޯ އެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ނިޝާނެއްލޯގޯއިންތިޚާބުގައި ނިޝާނެއް/  

ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  ޖުޑީ   
 ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރި ފޯމު.ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރަންނާއި، 

1 

 ދަރަންޏާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑު ނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން   
 ލިޔުން.ސާފުކުރި 

1 

 1  .ޕެންޑްރައިވްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ހިމެނޭ ސީޑީ ނުވަތަ ފޮޓޯ  ގެ ކުލަޕާސްޕޯޓް ސައިޒްއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ   

 1 .ޝީޓު މައުލޫމާތު މީހުންގެ ކުރާ އައްޔަނު ގޮތުގައި މަންދޫބުންގެ ކުރިމަތިލާމީހާގެ އިންތިޚާބަށް  

 

 ޗެކު ކުރި މުވައްޒަފު:

 2019ޖުލައި    ތާރީޚު:    ސޮއި:  ....................................................... ނަން:

  

 


