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ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭންބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ
އެއްވެސް އިދާރާއަކާއެކު ވަކިމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑް
ނުކުރޭ

ކޮށްފައި

ބޮންޑް ހަމަވާ ތާރީޚް

ކުރެވިފައިވާނަމަ ބޮންޑްކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު

.

ބޮންޑްކުރެވިފައިވާ ގޮތް
ސަރުކާރަށް  /ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް

ވަކި އޮފީހަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް

 .2ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

√

ސެޓްފިކެޓް ނަން

ލެވެލް

ސެޓްފިކެޓް ތާރީޚް
ޑިގްރީ
މާސްޓާސް
ޕީއެޗްޑީ

ސެޓްފިކެޓާއެކު ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެޓޭޗްކުރައްވާ
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މަޤާމް

ވަކިވި ސަބަބު

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން

ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

މަޤާމް
ވަކިވި ސަބަބު

 .4ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަލާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯ ފާމަކުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު)
ވަނަވަރު
ވަނަވަރުގައި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި
އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ އެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރި މުއްދަތު ހިމެނޭ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓް
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި

ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން އެނގޭނެ

ކޯޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (މި ލިޔުމުގައި

އެ ކޯޓެއްގައި އެމީހަކު ޕްރެކްޓިސް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ).

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
އައިޑީކާޑް ކޮޕީ
ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދައުލަތުގެ ނުވަތަ
އަމިއްލަ އެއްވެސް އިދާރާއަކާއިއެކު ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ބޮންޑެއްވާނަމަ ބޮންޑުން ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ލިޔުން
ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑްނެތް ކަމުގެ އިގްރާރު
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް
ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒް  1ފޮޓޯ

ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ނޫންކަން އެނގޭނޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލިޔުން

2

 .5އިޤްރާރު
މަތީގައިއެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީގެން ވަޒީފާ ލިބުނަސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން ދެނެހުރީމެވެ.
ތާރީޚް:

ސޮއި:
 .6އިތުރު ބަޔާން

މިފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގެ ކުރިން  13އެޕްރީލް  2016ގައި މި ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ "މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން
ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ކިއުއްވުން އެދެމެވެ .މި ގަވާއިދު މި ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓު  www.jsc.goc.mvއިން ލިބެން
ހުންނާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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