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 ންޖެހޭ ތަކެތި ޅަމި ފޯމާއެކު ހުށަހަ

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  .1

 ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި )އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ( ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ .2

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ސީވީ( .3

ންޑެއް އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، މި އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އައުމާމެދު އެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިއުތިރާޒެއް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮ .4

 )ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮވެ މި ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.(ނެތްކަމުގެ ލިޔުން.

 

 

 ފެންވަރު ލީމީތަޢު .3
 އައިޖީސީއެސްއީ/ޖީސީއީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ ގެ ނަތީޖާ  ޖީސީއީ އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީގެ ނަތީޖާ

 މާއްދާ ގްރޭޑް އަހަރު މާއްދާ ގްރޭޑް އަހަރު
 އިސްލާމް   އިސްލާމް  
 ދިވެހި   ދިވެހި  
 އިގިރޭސި     
 ހިސާބު     
      
      
      
      
 

 ލޫމާތުޢުވަޒީފާއާ ބެހޭ މައެދޭ  .1

މަގާމުގެ ނަން: ހ.    
ސެކްޝަން:  ށ.   
އިޢުލާން ނަންބަރު:  ނ.   

 އެދޭފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް .2

ފުރިހަމަ ނަން: ހ.    
ދާއިމީ އެޑްރެސް: ށ.    

 ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  ނ.  :. އީމެއިލް އެޑްރެސްޅ 
:. ގޭގެ ފޯން ނަންބަރުކ  ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު:  ރ.    
:ތާރީޚް އުފަން  ބ.  . މޮބައިލް ފޯން ނަންބަރު:އ   

 ގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ



 

 2 ގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 

 ލީމާއި ތަމްރީނުޢުމަތީ ތަ
 ކޯހުގެ ނަން ކޯހުގެ ފެންވަރު ފެށި ތާރީޚު ނިމުނު ތާރީޚު އުމުޤަކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން/ 

     
     
     

 ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު
 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން ޤައުމުމަރުކަޒު/ ތަމްރީނު ހިންގި  މުއްދަތު ބައިވެރިވި އަހަރު

    
    
    
    

 

 )މިހާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ(ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ކުރާއަދާ .4

ތަނުގެ ނަން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތު މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކުރާ މަސައްކަތް ވަކިވާ ސަބަބު  އަދާކުރާ ވަޒީފާ 
      

 
 )ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައި ވާނަމަ(ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  އަދާކޮށްފައިވާ .5

ތަނުގެ ނަން ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކުރި މަސައްކަތް ވަކިވި ސަބަބު  އަދާކުރި ވަޒީފާ 
      

      

 
 ނަމަ()ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮތްކަމުގައި ވާބޮންޑާއިބެހޭ މައުލޫމާތު:  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ .6

  ބޮންޑުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާގެ ނަން   ބޮންޑުގެ މުއްދަތު ބާކީ އޮތް މުއްދަތު
   

 
 )އާއިލާގެ މެންބަރުން ފިޔަވައި(ދެއްގައި ގުޅާނެ ފަރާތްތައް: ނއެދޭ ފަރާތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހި ވަޒީފާއަށް .7

   ނަން އެޑްރެސް ފޯން ނަންބަރު އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން
    
    

 
 އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު ވަޒީފާއަށް .8

އިވާ މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މިފޯމުގަ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އެދުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު

އަދި މި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތުގެ  މެދު އަޅުގަނޑުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.މާސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މި ފޯމު ބާޠިލުކުރު މަށްމަޢުލޫމާތު ތެދުނޫންކަ

ތިޔާރު ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ޚްރުމުގެ އިވާ ނިންމުމެއް ބަދަލުކުމައްޗަށް ބުރަވެ، ނިންމާފައި

 ގަބޫލުކުރަމެވެ.
ފަރާތުގެ ސޮއި: ވަޒީފާއަށް އެދޭ  ތާރީޚު:   
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