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ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ފޮޓޯ

ަރވިދިވެ
ސލެ،
ޖުޑީޝަލް މާ
ސްހިރާކޮއްމިޖެޝަން

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ދިމާވާ ގޮޅީގައި މި √ ފާހަގަ ޖައްސަވާ އިތުރު ބައިތައް ފުރިަހަމަކުރައްވާ
 .1ހުށަހަޅާފަރާތާއިބެހޭ

ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ނަންބަރު:

މޯބައިލް :

އީމެއިލް:

އުފަން ތާރީޚް:

އުމުރު:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

އޮފީސް:

ކުރިމަތިލައްވާ މަޤާމް:

ކޯޓް )އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން(
.1
.2
.3
.4

ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭންބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް

ކއިއެކު ވަކިމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑް
އިދާރާއަ ާ

ނުކުރެވޭ

ކުރެވިފައި
 .2ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

√

ސެޓްފިކެޓް ނަން

ލެވެލް

ސެޓްފިކެޓް ތާރީޚް

ޤައުމު

ޑިގްރީ
މާސްޓާސް
ޕީއެޗްޑީ

1

ސެޓްފިކެޓާއިއެކު ޓްރާންސް ސްކްރިޕްޓް އެޓޭޗްކުރައްވާ
 .3އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތައް
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

ވަޒީފާ އަދަކުރި ތަން

ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

ވަކިވި ސަބަބު

ވަޒީފާ އަދަކުރި ތަން

ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

މަޤާމް

މަޤާމް
ވަކިވި ސަބަބު

މަޤާމް

ވަޒީފާ އަދަކުރި ތަން

ވަކިވި ސަބަބު

 .4ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި

 .1މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަލާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު )އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯ ފާމަކުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު(
 .2ވަނަވަރު
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 .3ވަނަވަރުގައި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ
ތަންތަނާއި އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ އެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރި މުއްދަތު ހިމެނޭ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓް
 .4ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން އެނގޭނެ ކޯޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް )މި
ލިޔުމުގައި އެ ކޯޓެއްގައި އެމީހަކު ޕްރެކްޓިސް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ(.
 .5ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ  1ފޮޓޯ
 .6އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .7ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ނެތްކަމުގެ އިގްރާރު
ކުށުގެ ރެކޯޑު ނެތްކަމުގެ އިގްރާރުގެ ފޯމެޓް ކޮމިޝަންގެ  www.jsc.gov.mvވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ ކައުންޓަރުން
ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 .5އިޤްރާރު
މަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ.
ސޮއި:

ތާރީޚް:

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ތީމުގެ ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 3303501 :ފެކްސް 3303504 :އީމެއިލް admin@jsc.gov.mv :ވެބްއެޑްރެސްwww.jsc.gov.mv :
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`
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ނެތްކަމުގެ އިގްރާރު

ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:
 -1ފުރިހަމަ ނަން:

 -2ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 -3އުފަން ތާރީޚް:

 -4ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ނަންބަރު:

 -5ބައްޕަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:

 -6މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:

 -7ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްރެހަށް އައި ބަދަލު:
ހ.
ށ.
ނ.
ރ.
އަހުރެން  ..............................................................އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީ

އާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ޤާނޫނުގައި

ފަނޑިޔާރެއްގެ

ކިބައިގައި

ހުރެގެން

ނުވާނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް މީހެއް ނޫން ކަމަށް އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.

ތާރީޚް:

ކެންޑިޑޭޓްގެ ސޮއި:
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