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ފޮޓޯ

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގެ ފަދޑިޔާރުކަމަފް އެދި ހުފަހަޅާ ފޯމް
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ދަދް

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ދަދްބަރު

މޯބައިލް ދަދްބަރު:

އީމެއިލް:

އުފަދް ތާރީޚް:

އުމުރު

މީހަކާ އިދދެގެދް

ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ދީދެ

ކެ
ދރާ ވަޒީފާ
ދދާީދ ު
އަ

ބަލަދްޖެހިފައިވާ ކުދިދްގެ ޢަދަދު :
އޮފީސް

ކުރިމަތިލައްވާ މަޤާމް:

ރާއްޖޭގައި ދުވަތަ ރާއްޖޭދްބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމުގެ ސަބަބުދް ދުވަތަ އެދޫދްވެސް ގޮތަކުދް ދައުލަތުގެ ދުވަތަ އަމިއްލަ
އެއްވެސް އިދާރާއަކާއެކު ވަކިމުއްދަތަކަފް ޚިދުމަތް ކުރުމަފް ބޮދްޑް
ދުކުރޭ

ކޮފްފައި

ބޮދްޑް ހަމަވާ ތާރީޚް

ކުރެވިފައިވާދަމަ ބޮދްޑްކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު

.

ބޮދްޑްކުރެވިފައިވާ ގޮތް
ސަރުކާރަފް  /ދައުލަތަފް ޚިދުމަތް ކުރުމަފް

ވަކި އޮފީހަކަފް ޚިދުމަތް ކުރުމަފް

ދިވެހިރާއްޖެއަފް ޚިދުމަތްކުރުމަފް
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ސެޓްފިކެޓް ދަދް

ލެވެލް

ސެޓްފިކެޓް ތާރީޚް
ޑިގްރީ
މާސްޓާސް
ޕީއެޗްޑީ

ސެޓްފިކެޓާއެކު ޓްރާދްސްކްރިޕްޓް އެޓޭޗްކުރައްވާ
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ޤައުމު

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަދް

ޒިދްމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

ވަކިވި ސަބަބު

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަދް

ޒިދްމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

މަޤާމް

މަޤާމް

ވަކިވި ސަބަބު

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަދް

ޒިދްމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

މަޤާމް
ވަކިވި ސަބަބު

 .4ފޯމާއެކު ހުފަހަޅަދް ޖެހޭ ތަކެތި
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަދް އޮތޯރިޓީދް ފެދްވަރު ބަލާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ޓްރާދްސްކްރިޕްޓާއެކު (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަފް
ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުދް ދުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮފްފައިވާ ލޯ ފާމަކުދް ތައްގަދޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު)
ވަދަވަރު
ވަދަވަރުގައި ޤާދޫދީ މަސައްކަތް ކުރަދްޖެހޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮފްފައިވާކަމަފް ބަޔާދްކޮފްފައިވާދަމަކ އެ ވަޒީފާ އަދާކޮފްފައިވާ ތަދްތަދާއި
އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ އެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރި މުއްދަތު ހިމެދޭ ސަޕޯޓިދްގ ޑޮކިއުމަދްޓް
ޤާދޫދީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި

ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮފްފައިވާކަދް ދުވަތަ ކުރަމުދްދާކަދް އެދގޭދެ

ކޯޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (މި ލިޔުމުގައި

އެ ކޯޓެއްގައި އެމީހަކު ޕްރެކްޓިސް ކޮފްފައިވާ މުއްދަތު އެދގެދް އޮދްދަދްވާދެއެވެ).

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
އައިޑީކާޑް ކޮޕީ
ރާއްޖޭގައި ދުވަތަ ރާއްޖެއިދް ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމުގެ ސަބަބުދް ދުވަތަ އެދޫދްވެސް ގޮތަކުދް ދައުލަތުގެ ދުވަތަ
އަމިއްލަ އެއްވެސް އިދާރާއަކާއިއެކު ވަކި މުއްދަތަކަފް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ބޮދްޑެއްވާދަމަ ބޮދްޑުދް ދޫކުރާދެ ކަމުގެ ލިޔުދް
ފަދޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަފް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުފުގެ ރެކޯޑްދެތް ކަމުގެ އިގްރާރު
ފުރިހަމަކޮފްފައިވާ ކުފުގެ ރެކޯޑް ފޯމް
ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒް  1ފޮޓޯ

ފަދޑިޔާރުކަމަފް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެދްބަރެއް ދޫދްކަދް އެދގޭދޭ އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދްގެ ލިޔުދް
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 .5އިޤްރާރު
މަތީގައިއެވަދީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީގެދް ވަޒީފާ ލިބުދަސް ވަޒީފާއިދް ވަކިކުރެވޭދެކަދް ދެދެހުރީމެވެ.
ތާރީޚް:

ސޮއި:
 .6އިތުރު ބަޔާދް

މިފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގެ ކުރިދް "ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަފް ފަދޑިޔާރުދް ޢައްޔަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ކިއުއްވުދް އެދެމެވެ .މި
ގަވާއިދު މި ކޮމިޝަދްގެ ވެބްސައިޓު  www.jsc.goc.mvއިދް ލިބެދް ހުދްދާދެކަމުގައި ދަދްދަވަމެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދް
ތީމުގެ ،އާބުރުޒުހިދގުދްކ މާލެކ ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯދް 3333135 :ފެކްސް 3333133 :އީމެއިލް admin@jsc.gov.mv :ވެބްއެޑްރެސްwww.jsc.gov.mv :
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