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ފޮޓޯ

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

ދަދް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ދަދްބަރު:

މޯބައިލް:

އީމެއިލް:

އުފަދް ތާރީޚް:

އުމުރު:

މީހަކާ އިދދެގެދް

ބަލަދްޖެހިފައިވާ ކުދިދްގެ ޢަދަދު :

ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ދީދދެ

އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

އޮފީސް:

ކުރިމަތިލައްވާ މަޤާމް:

ކޯޓު (އަތޮޅާއި ރަފާއެކުކ އިސްކަދްދޭ ތަރުތީބުދް ލިސްޓްކުރުމަފް)
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.4

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

ކުރެވިފައި

ބޮދްޑް ހަމަވާ ތާރީޚް

ކުރެވިފައިވާދަމަ ބޮދްޑްކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު
ބޮދްޑްކުރެވިފައިވާ ގޮތް
ސަރުކާރަފް  /ދައުލަތަފް ޚިދުމަތް ކުރުމަފް

1

ދިވެހިރާއްޖެއަފް ޚިދުމަތްކުރުމަފް

ވަކިއޮފީހަކަފް ޚިދުމަތް ކުރުމަފް

 .2ތަޢުލީމީ ފެދްވަރު

√

ސެޓްފިކެޓް ދަދް

ލެވެލް

ސެޓްފިކެޓް ތާރީޚް
އޯލެވެލް
އޭލެވެލް

އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާދް
ސަދަދު
ސެޓްފިކެޓް
ޑިޕްލޮމާ
ޑިގްރީ
މާސްޓާސް
ޕީއެޗްޑީ
ޑިޕްލޮމާއިދް ފެފިގެދް މަތީ ލެވެލްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓާއިއެކު ޓްރާދްސް ސްކްރިޕްޓް އެޓޭޗްކުރައްވާ
 .3އަދާކޮފްފައިވާ ވަޒީފާތައް
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

ވަޒީފާ އަދަކުރި ތަދް

ޒިދްމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

ވަކިވި ސަބަބު

ވަޒީފާ އަދަކުރި ތަދް

ޒިދްމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު
ޒިދްމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު
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މަޤާމް

މަޤާމް
ވަކިވި ސަބަބު

މަޤާމް

ވަޒީފާ އަދަކުރި ތަދް
ވަކިވި ސަބަބު

ޤައުމު

 .4ފޯމާއިއެކު 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
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
ޤާދޫދީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި

ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮފްފައިވާކަދް ދުވަތަ ކުރަމުދްދާކަދް އެދގޭދެ

ކޯޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (މި ލިޔުމުގައި

އެ ކޯޓެއްގައި އެމީހަކު ޕްރެކްޓިސް ކޮފްފައިވާ މުއްދަތު އެދގެދް އޮދްދަދްވާދެއެވެ).
ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ  1ފޮޓޯ
އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ފަދޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަފް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުފުގެ ރެކޯޑް ދެތްކަމުގެ އިގްރާރު
ބޮދްޑެއްގައި ހުރި މީހެއްދަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ އިޢުތިރާޒެއްދެތްކަމުގެ ސިޓީ (ސިއްރު) ކޮމިޝަދަފް އެޑްރެސްކޮފް ބަދްދުކޮފްފައިވާ
އިގްރާރުގެ ފޯމެޓް ކޮމިޝަދުދް ދުވަތަ ވެބްސައިޓުދް ލިބެދްހުދްދާދެއެވެ.
 .5އިޤްރާރު
މަތީގައިއެވަދީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީގެދް ވަޒީފާ ލިބުދަސް ވަޒީފާއިދް ވަކިކުރެވޭދެކަދް ދެދެހުރީމެވެ.
ތާރީޚް:

ސޮއި:
 .6އިތުރު ބަޔާދް

މިފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގެ ކުރިދް ޤާދޫދުއަސާސީއާއި ޤާދޫދުތަކާ އަދި ޤަވާއިދުތަކުގައި ފަދޑިޔާރުދް ހޯދުމާއި އައްޔަދްކުރުމާއިގުޅޭ ބައިތައް
ކިއުއްވުދް އެދެމެވެ.

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:
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ކެދްޑިޑޭޓްގެ ސޮއި:

