
 

 

 ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފޯމ  
 

 ލޫމާތ  ޢ މަ ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  އެދޭ   1.
 ހ. މަޤާމ ގެ ނަން:  

 ށ. މަޤާމ ގެ ރޭލެސިފިކޭަޝން:  

 މަޤާމ ގެ ރޭންކ :ނ.    ރ. އަސާސީ މ ާސރަ:  

 ބ. އޮފީސް:   ޅ. ސެކްޝަން:  
 

 ލޫމާތ ޢ މަ ރާތ ގެ ފަ އެދޭ ފާއަށް ވަޒީ   2.
 ހ. ފ ރިހަމަ ނަން:  

 ށ. ދާއިމީ ެއޑްެރސް:  

 ނ. ދިރިއ ޅޭ އެްޑރެސް:  

 ރ. ދރއ. ކާޑ  ނަްމބަރ :    ބަރ :ނަން. ފޯނ  ބ  

 ޅ. އ ފަން ތާީރޚް:        ކ. ޖިންސް:  

 އ. އީމެއިލް އެޑްެރސް:  

 ފޭސް ބ ކް އަިއޑީ )އިޚްތިާޔރީ( ވ.  

 މ. ޓްވިޓަރ އަިއޑީ )އިޚްތިާޔރީ(  
 

 ފެންވަރ   ލީމީ ތަޢ   3. 
 ޖީީސއީ އޯޑިަނރީ ލެވެލް ައދި ެއސްެއްސސީގެ ނަީތޖާ   ޖީީސއީ އެްޑވާްނސް ލެވެލް ައދި އެޗްެއސްީސގެ ނަތީޖާ 

 މާއްދާ  ޑް ގްރޭ އަހަރ   މާއްދާ  ގްރޭޑް  އަހަރ  
      
      
      
      
      
      
       

 . މަތީ ތަޢ ލީމާއި ތަމ ރީން 4 
 ނަން     ކޯހ ގެ ފެންަވރ      ކޯހ ގެ  ތާރީޚ    ފެށި ތާރީޚ      ނިމ ނ   ގައ މ     /   ނަން    މަރ ކަޒ ގެ    ހެދި   ކޯސް 

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 
 

 ފަރާތުގެޭ ވަޒީާފއެދޭ 
 ފޮޓޯ ސައިްޒގެޭޭޕާސްޕޯޓު



 

 

     

 ތަމްރީނ     އެހެނިހެން   ލިބިފައިވާ  5. 
 ރޮގްރާމްގެ ނަންޕް ނ ތަމްރީ ގައ މ     /   މަރ ކަޒ     ހިންގި   ތަްމރީނ   މ އްދަތ   އަހަރ      ބަިއވެިރވި 

    
    
    
    
    
    

 

 މައ ލޫމާތ   ބެހޭ  ވަޒީފާތަކާ   އަދާކ ރި   ނ ވަތަ   އަދާކ ރަމ ންދާ  6. 

 ވަޒީފާ  ައދާކ ރި  ނ ވަތަ  އަދާކ ރަމ ްނދާ  ވަޒީފާ ައދާކ ރަމ ންދާ ނ ވަތަ ައދާކ ރި ތަނ ގެ ނަން   މ ްއދަތ   މ ާސރަ  ސަަބބ   ވަކިވި 
     
     
     

 

 ޚިދ މަތް ކ ރެވ ނ  ބޮންޑާއި ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ    7.

 ބޮންޑ  ކ ެރވ ނ  ަސބަބ   ބޮންޑ ގެ މ އްދަތ   ފެށ ނ  ތާރީޚ   ނިމޭނެ ތާީރޚ   ކަްނއޮތްޮގތް  މިހާރ 
     
     

 

 އިގ ރާރ    ފަރާތ ގެ   އެދޭ   ވަީޒފާއަށް  8.

ނޑައެޅިފައިވާ  އަހަރ ގެ 5ވޭތ ވެދިޔަ . މާތަކީ، ތެދ  މައ ލޫމާތެވެމި ފޯމ ގައި  ައޅ ަގނޑ  ދީފަިއވާ ަމއ ލޫ ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީނ ގައި ޙައްދެއް ކަ
އެއްވެސް  ކޯޓަކ ން ގެން އަޅ ގަނޑ ގެ މައްޗަށް ޝަރ ޢީޑ  ކ ށެއް ކޮށް ދަ ބޮއަދި ޚިޔާނަތްފަކ ށެއް ނ ވަތަ ވައްކަން، ޓެކ ން، މަކަރާއި ހީލަތްހެދ ން 

ނޑ ގެ މައްޗަށް . ހ ކ މެއް ކޮށްފައެއް ނ ވެއެވެ މި ފޯމ ގައިވާ މައ ލޫމާތ  . މި މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒ  ކ ރަމ ންދާ ހ ކ މެއް ނެތެވެއަދި އަޅ ގަ
ގެ މައްޗަށް ބ ރަވެ، ނިންމާފައިވާ ނިންމ ންވެސް ވާ މައ ލޫމާތ  މި ފޯމ ގައި  ލ  ކ ރ މާއެކ  ޠިމި ފޯމ  ބާ، ދ ނޫން ކަމަށް ސާބިތ ވެއްޖެނަމަތެ

 .ދީފައިވާ މައްސަލައާ ގ ޅީގެން ޤާނޫނީގޮތ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ  އެޅ މަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނ ވޭނެއެވެ އަދި ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ  . ބާޠިލ ކ ރެވޭނެއެވެ

 
 :ެއދޭ ފަރާތ ގެ ސޮއި އަށްވަޒީފާ   :ތާރީޙ 

 

 މި ފޯމާއެކ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 ވަޒީާފއަށް ެއދި ހ ށަހަޅާ ފަާރތ ގެ ވަަނަވރ   .1
 ރައްިޔެތއްކަން އަްނަގއިދޭ  ކާޑ ގެ  ފޮޓޯ ކޮޕީ ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާތ ގެ ދިެވހި .2

 ކ ރިން ވަޒީފާ އަދާ ކޮއްަފިއވާނަމަ މަަސއްކަތްކޮށް ފަިއވާ އިާދރާތަކ ން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔ ންތައް  .3

ނޑ  ޖަހާފައި( ަތއ ލީމީ ސެޓްިފކެޓްތަކ ގެ ފޮޓޯ ކޮޕީވިފަިއވާ އެކްރެޑިޓް ކ ރެ  .4  )އަސްލާއި އެްއގޮްތކަމަށް ތަްއގަ

 މަސް ހަމަނ ވާ( 33ެއދޭ ފަރާތ ގެ ޕޮލިސް ރިޕޯްޓ )ނެގި ފަހ ން ވަޒީާފއަށް  .5

 ލިޔެކިޔ ން  އިތ ރ  އިޢ ލާނ ަގއި ހ ށަެހޅ މަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  .6
 

 ބޭނ ަމށް  ރަސްމީ 

 ފޯމ  އޮީފަހށް ބަލައިގަްތ ަފރާތ ެގ ނަްނ: :ގަޑި  ބަަލއިަގތް   ފޯމ 

 ފޯމ  ބަލައިަގްތ ތާީރޚް: :ސޮއި
 


