
 ޞަފުޙ ާ | 0    .1

 

` 

 
  ާ

ފޯމުާާވަޒީފ އަށްާއެދ ާ  
 ފޯމުާފުރުމުގައިާއަދިާހުށަހެޅުމުގައިާސަމ ލުކަންދ ންވީާކަންތައްތައް:

 ރީިތކޮށްާކިޔަންާއެނގ ގޮތަށްާކަޅުާުނވަތަާނޫކުލައިގެާގަލަމަކުންެނވެ.ފޯމުާފުރިހަމަކޮށްަފއިާހުންަނންވ ނީާ .1
ާޓުންާކޯޗެކްިލސްޓުަގއިާހަމައަށްާލިޔެ،ާއެާލިޔުންަތްއާހަމައަށްާލިބުނުކަންާވަނަާނަންަބރުަގއިވ 4ާާމިާފޯމުގެާާހުރިހ ާލިޔުންތަކެއްާފޯމ އެކީާހުށަަހޅ ާ .2

 ޗެކްކޮށްާލިޔުންތައްާބަލަިއގަތްކަުމގެާްސލިޕްކޮޅުާލިބިގަްނނަްނވ ނެެއވެ.ާާ
ާހުށަހަޅ  .3 ާފޯމުާފޯމ އެކީ ާމި ާލިޔުެމއް ާލިސްޓުކ4ާުެގ ާނަންބަރުަގއި ާުނވ ނަަމ،ވަނަ ާ ެރވިފައި ާފޯމުާމަާއެާހުށަަހޅަްނވ ނީާފޯމު ާލިޔެ ޢުލޫމ ތު

 އަދ ަހމަކުުރމަށްފަުހއެވެ.ާ
ވުރެާއިުތުރވ ާގޮތަށްާހުށަަހޅ ާލިޔުންތައްާލިސްޓުގެާފޯމެޓަށްާތައްޔ ރުޮކށްފައިވ ާއިތުރުާކަުރދ ހެްއަގއިާާިހމެނ ާލިސްޓަށްާއިވަނަާނަްނބަުރގ4ާަފޯމުގެާ .4

 ލިޔެާފޯމ އެކީާހުށަހެިޅދ ެނއެވެ.ާ
ާފޮނު .5 ާފަރ ތަށް ާކުރިމަތިލ  ާބަޔ ންކޮށްފައިވާ ވަޒީފ އަށް ާފޯމުގައި ާފޮނުވ ނީ ާމުޢ މަލ ތުތައް ާރަސްމީ ާކުރެވ  ާލިޔުންތަކ އި ާއެންމެހައި ާރަސްމީ ވަންޖެހ 

 އީމެއިލްާއެޑްރެހަށެވެ.ާ
 

ބެހާ  .1 ވަޒީފ އާ   މަޢުލޫމ ތުާއެދާ 
 ގެާަނން:މަޤ މު 

ާ:ގެާރ ންކުމަޤ މު  :ނަންަބރުާއިޢުލ ން 

ވަޒީފ ާއޮތްާ  ސެކްޝަން: 
ާ:ތަން/އޮފީސްާ

 

ފަރ ތުގެާ .2  މަޢުލޫމ ތުާވަޒީފ އަށްާއެދާ 
 ފުރިހަމަާނަްނ: 

 ދ ިއމީާއެްޑރެސް: 

ާދިިރއުޅ ާއެޑްެރސް: 

ާދރއ.ާކ ޑުާނަްނބަރު:  ފޯނުާނަންަބރު: 

ާ ާމެއިލްާއެޑްރެސް:-އީ

ާ ާމަންމަގެާފުރިހަމަނަމ އިާއެޑްރެސް:

ާ ާބައްޕަގެާފުރިހަމަނަމ އިާއެޑްރެސް:

ާ ާފ ސްބުކްާއައިޑީ:

ާ ާ:ޑީާއައިާޓްވިޓަރާ

ާޖުވެނައިލްާކޯޓުާ

ާާާާާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެާާ
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ާމިހ ރުާވަޒީފ ެއއްާައދ ކުރ ނަމަާައދ ކުރ ާވަޒީފ :

ާވަޒީފ ާައދ ކުރ ާތަްނ:ާ

 

 މަޢުލޫމ ތުާޚިދުމަތްކުރުމުގެާބޮންޑ ބެހާ  .3
ާުކރުމަށްާިޚދުމަތްާުމއްދަތަކަށްާާވަކިާވަކިާަތނަކަށްާާގޮތަުކންާވެސްާާނޫންާއެާނުަވތަާާަސބަބުންާާކުުރުމގެހ ސިލުާަތޢުލީމުާްނބ ރުަގއިރ ްއޖެއިާުނވަތަާރ ްއޖ ަގއި

 ނުވ ާާާާާާކުރެވިަފިއވ ާ    ބޮންޑުުކރެވިަފއިާވ ޯތ؟

ނަމަކުރެވިފައި ާ؛ވާ 

ާތ ީރޚު:ހަަމވ ާާބޮންޑު ާ ާބޮންޑުުކރެވިަފއިވ ާއިދ ރ :

 

ހުރިހާ  .4 ޗެކްލިސްޓުާވަޒީފ އަށްާއެދިާހުށަހަޅާ   ާލިޔުންތައްާބަޔ ންކުރާ 
 ރ ެށވެ.(ބަިއގައިާލިސްޓުކުާހުރިހ ާލިޔުންަތއްާމިާާޅ ބަޔ ންކުރ ާލިޔުންތަކުގެާެތރެއިންާއެޕްލިކ ޝަނ އެކީާހުށަހަާާއިޢުލ ުނަގއި)ހުށަހަޅަްނޖެހ ާކަމަށްާ

އިދ ރ އަށްާ
 ލިބިފައިާ

ޞަފްޙ ގެާ
 އަދަދު

ާހުށަހަޅ ާލިޔުުމގެާތަފްޞީލުާ #ާ

 1 ވަޒީފ އަށްާެއދ ާފަރ ުތގެާވަަނވަރުާ)ީސވީ(  

 2 ކ ޑުގެާކޮޕީދިވެހިާރައްޔިެތއްކަންާައންަގިއދ ާ  

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

   11 

   12 

   13 

   14 

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 
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   20 

   21ާ

   22ާ

   23ާ

   24ާ

   25ާ

ފަރ ތުގެާއިޤްާ .5  ރ ރުާވަޒީފ އަށްާއެދާ 
ނޑުެއއްބަފ ާމީެހއް،ާއެްއބަާ ނޑުާމީހެއްާުނވަތަާއެްއބަފ ާވަޒީފ ާއަދ ުކރަްނޖެހ ާއޮފީުހގައިާތިޔަާފަރ ތުގެާމަްނމަ،ާަބއްޕަ،ާދަިރެއއް،ާއަްނބެއް،ާފިިރއެްއ،ާއެްއބަ

ނަމަ،ާތަފްޞީލުާތިރީގައާާާިނޫނާާާްމީހެއްާވަޒީފ އަދ ުކރަމުންާދ ތޯ؟ާއ ންާ ާބަޔ ންކުރުމަށް{}މިާސުވ ލުގެާޖަވ ބަކީާއ ންާއެކާ 

ާއޮތްާުގޅުން:ާ ާގުުޅންާއޮތްާފަރ ުތގެާނަން:

ނޑުާފޯމުަގއިާމި ާމަޢުލޫމ ެތވެާތެދުާ،މަުޢލޫމ ތަކީާދީފަިއވ ާއަުޅގަ ާލިޔެކިޔުންތައްާފޯމުގަިއވ ާމި. ާހުަށހަޅ  ާފޯމ އެކު ާައދި ާކަމަށްާާތެދުނޫންާމަޢުލޫމ ތު
ާނަމަާ ާބ ޠިލުކުެރވ ެނއެވެާވެސްާިނންމުންާާނިންމ ަފއިވ ާ،ބުަރވެާާަމއްޗަށްާމަޢުލޫމ ުތގެާފޯމުަގިއވ ާމިާބ ޠިލުުކރުމ އެކުާފޯމުާމިާ،ސ ބިުތވެްއޖެ ާޮދގުާައދި.

 .ފޮނުވ ނެެއވެާަފރ ތަށްާކަމ ބެހ ާެއުޅމަށްާފިޔަަވޅުާައޅަްނޖެހ ާޤ ނޫީނގޮތުންާގުިޅގެންާާމަްއސަލައ ާދީަފއިވ ާމަޢުލޫމ ތު

 ވަޒީފ އަށްާެއދ ާފަރ ުތގެާސޮއި:  ތ ރީޚު: 

 

ާބ ނުމަށްާާޓުގެކޯ

 ފޯމުާއޮފީހަށްާބަަލއިގަތްާަފރ ތުގެާަނން: ފޯމުާބަލަިއގަތްާަގޑި:

ާސޮއި:  ފޯމުާބަލަިއގަތްާތ ީރޚު:
ާ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ދޫކުރ ާސްލިޕްާވަޒީފ އަށްާއެދިާހުށަހަޅ ާފަރ ތަށްާ

އެޕްލިކ ޝަންާފޯމުގެާ ލިޔުންތައްާާކޯޓަށްާވަނަާނަންބަރުގައިާލިސްޓުކޮށ4ާާްވަޒީފ އަށްާއެދިާހުށަހަޅ ފައިވާ  ހުރިހާ  ލިބިފައިވ ކަމަށްާފ ހަގަކޮށްފައިވާ 
ާވަނީާލިބިފައެވެ.ާާކޯޓަށްާއެޕްލިކ ޝަންާފޯމ އެކީާ

ާއެދ ާަމޤ ުމ:ާ ާވަޒީފ އަށްާެއދިާހުށަހަޅ ާފަރ ތުގެާނަްނ:

ާއިޢުލ ންާނަންަބރު:ާ

ާވަޒީފ އަށްާެއދިާފޯމުާހުށަހެޅިާއިދ ރ ގެާނަން:

ާކެންޑިޑ ޓުގެާކޯޑުާނަންބަރު:

 ފޯމުާއޮފީހަށްާބަަލއިގަތްާަފރ ތުގެާަނން: ސޮއި:ާ

ނުޑ:ާ ާއިދ ރ ގެާރަްސމީާތަްއގަ  ތ ީރޚު:ފޯމުާބަލަިއގަތްާ ގަޑި:ާ

 


