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ފޮޓޯ

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަދޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަފް އެދި ހުފަހަޅާ ފޯމް
ދިމާވާ ގޮޅީގައި މި √ ފާހަގަ ޖައްސަވާ އިތުރު ބައިތައް ފުރިަހަމަކުރައްވާ
 .1ހުފަހަޅާފަރާތާބެހޭ

ދަދް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ދަދްބަރު:

މޯބައިލް :

އީމެއިލް:

އުފަދް ތާރީޚް:

އުމުރު:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

އޮފީސް:

ކުރިމަތިލައްވާ މަޤާމް:

ކުރިމަތިލައްވާ ކޯޓް:

ރާއްޖޭގައި ދުވަތަ ރާއްޖޭދްބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމުގެ ސަބަބުދް ދުވަތަ އެދޫދްވެސް ގޮތަކުދް ދައުލަތުގެ ދުވަތަ އަމިއްލަ
އެއްވެސް އިދާރާއަކާއިއެކު ވަކިމުއްދަތަކަފް ޚިދުމަތް ކުރުމަފް ބޮދްޑް
ދުކުރެވޭ

ކުރެވިފައި
 .2ތަޢުލީމީ ފެދްވަރު

√

ސެޓްފިކެޓް ދަދް

ލެވެލް

ސެޓްފިކެޓް ތާރީޚް

ޤައުމު

ޑިގްރީ
މާސްޓާސް
ޕީއެޗްޑީ
ސެޓްފިކެޓާއިއެކު ޓްރާދްސް ސްކްރިޕްޓް އެޓޭޗްކުރައްވާ
 .3އަދާކޮފްފައިވާ ވަޒީފާތައް
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަދް

މަޤާމް

1

ވަކިވި ސަބަބު

ޒިދްމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

މަޤާމް

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަދް
ވަކިވި ސަބަބު

ޒިދްމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

މަޤާމް

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަދް

ވަކިވި ސަބަބު

ޒިދްމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

 .4ފޯމާއެކު ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ތަކެތި

 .1މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަދް އޮތޯރިޓީދް ފެދްވަރު ބަލާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ޓްރާދްސްކްރިޕްޓާއެކު (އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަފް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުދް ދުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮފްފައިވާ ލޯ ފާމަކުދް ތައްގަދޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު)
 .2ވަދަވަރު
 .3ޤާދޫދީ

ވަކީލުކަދް

ކުރުމުގެ

ހުއްދަ

(ވަކީލުކަމުގެ

ހުއްދަދެތިކ

ޑްރަގް

ކޯޓުގެ

އިޙްތިޞާސްގެ

ތެރޭގައި

ހިމެދޭކަމަކާގުޅޭގޮތުދް ހަމައެކަދި ފަދޑިޔާރުކަމުގައި މަސައްކަތްކޮފްފައިވާ ދުވަތަ ކުރަމުދްދާ ފަރާތްތައް މި ހުއްދަ
ހުފަހެޅުދް ލާޒިމެއްދޫދެވެ(.
 .4ވަދަވަރުގައި ޤާދޫދީ މަސައްކަތް

ކުރަދްޖެހޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮފްފައިވާކަމަފް ބަޔާދްކޮފްފައިވާދަމަކ

އެ ވަޒީފާ

އަދާކޮފްފައިވާ ތަދްތަދާއި އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ އެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރި މުއްދަތު ހިމެދޭ ސަޕޯޓިދްގ ޑޮކިއުމަދްޓްތައް
 .5ޑްރަގު ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެދިގެދްވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުދް ޤާދޫދީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި
ވަކާލާތުކޮފްފައިވާކަދް ދުވަތަ ކުރަމުދްދާކަދް އެދގޭދެ

ކޯޓުތަކުގައި

ކޯޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (މި ލިޔުމުގައި އެ ކޯޓެއްގައި އެމީހަކު

ޕްރެކްޓިސް ކޮފްފައިވާ މުއްދަތު އެދގެދް އޮދްދަދްވާދެއެވެ ).ދުވަތަ؛
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 .6ޑްރަގު ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެދިގެދްވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުދް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގައި ލީގަލް
މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮފްފައިވާދަމަ ،މަސައްކަތްކޮފްފައިވާ މުއްދަތާއި އަދި

ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އެދގޭދޭ

ގޮތަފް އެ މުއައްސަސާއަކުދް ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދުވަތަ؛
 .7ޑްރަގު ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެދިގެދްވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުދް ރަޖިސްޓްރީކޮފްފައިވާ ލޯ ފާމެއްގައި ޤާދޫދީ
ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮފްފައިވާދަމަކ މަސައްކަތްކޮފްފައިވާ މުއްދަތާއި އަދި އެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އެދގޭދޭ
ގޮތަފް އެ ލޯ ފާމަކުދް ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
 .8ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ  1ފޮޓޯ
 .9އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .11ފަދޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަފް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުފުގެ ރެކޯޑް ދެތްކަމުގެ އިގްރާރު
ކުފުގެ ރެކޯޑު ދެތްކަމުގެ އިގްރާރުގެ ފޯމެޓް ކޮމިޝަދްގެ  www.jsc.gov.mvވެބްސައިޓުދް ޑައުދްލޯޑް ކުރެވޭދެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަދްގެ
ކައުދްޓަރުދް ލިބެދް ހުދްދާދެއެވެ.
 .5އިޤްރާރު
މަތީގައި އެވަދީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަފް އަހަރެދް އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ.
ސޮއި:

ތާރީޚް:

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދް
ތީމުގެކ އާބުރުޒުހިދގުދްކ މާލެކ ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯދް 3303105 :ފެކްސް 3303103 :އީމެއިލް admin@jsc.gov.mv :ވެބްއެޑްރެސްwww.jsc.gov.mv :
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`
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދް
މާލެކ ދިވެހިރާއްޖެ

ފަދޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަފް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ކުފުގެ ރެކޯޑް ދެތްކަމުގެ އިގްރާރު

ވަޒީފާ އަފް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:
 -1ފުރިހަމަ ދަދް:

 -2ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 -3އުފަދް ތާރީޚް:

 -4ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ދަދްބަރު:

 -5ބައްޕަގެ ދަމާއި އެޑްރެސް:

 -6މަދްމަގެ ދަމާއި އެޑްރެސް:

 -7ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްރެހަފް އައި ބަދަލު:
ހ.
ފ.
ދ.
ރ.
އަހުރެދް  ..............................................................އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާދޫދުއަސާސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަދޑިޔާރުދްގެ ޤާދޫދުގައި ފަދޑިޔާރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރެގެދް ދުވާދެކަމަފް
ބަޔާދްކޮފްފައިވާ އެއްވެސް ކުފުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް މީހެއް ދޫދް ކަމަފް އަހުރެދް އިޤްރާރުވަމެވެ.

ތާރީޚް:

ކެދްޑިޑޭޓްގެ ސޮއި:
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