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 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ    ކޮންޓްރެކްޓް 
 

ސަމާލ ކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް: ފޯމ  ފ ރ މ ގައި އަދި ހ ށަހެޅ މ ގައި    
 ފޯމ  ފ ރިހަމަކޮށްފައި ހ ންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކިޔަން ެއނގޭގޮތަށް ކަޅ  ނ ވަތަ ނޫކ ލައިގެ ގަލަމަކ ންނެވެ.  .1
 ފޯމ ގަިއ ބަޔާންކ ރާ ހ ރިހާ ލިޔ ންތަކެްއ ފޯމާެއކ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެެއވެ.   .2
 ހަޅަންޖެހޭ ހ ރިހާ ލިޔ މެއް ހަމަޔަށް ހ ރިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކ  ކ ރަންވާނެެއވެ.  މި ފޯމާެއކ  ހ ށަ .3
ިއދާރާއަށް   .4 ލިޔ ންތަްއ  ބަޔާންކ ރާ  ފޯމ ގައި  ފޯމާިއ  ކަމި  ލިބ ނ ކަން  ލިޔ ންތަްއ  އެ  ދޫކ ރާ، ހ ށަހެޅ މ ން،  ފަރާތ ން  ިއދާރާގެ  ފަހަތ ގައިވާ    ށަވަރ ކޮށް  ފޯމ ގެ 

 ސްލިޕްކޮޅ  ލިބިގަންނަންވާނެެއވެ.  
 
 

 އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައ ލޫމާތ   .1
 : މަގާމ ގެ ނަންހ.  

 ކްލެސިފިކޭޝަން މަގާމ ގެ ށ.  

 : މަގާމ ގެ ރޭންކ  ނ.   ައސާސީ މ ސާރަ: ރ.  

 އޮފީސް: ބ.   ސެކްޝަން: ޅ.   
 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ މައ ލޫމާތ   .2
 ފ ރިހަމަ ނަން: ހ.  

 ށ. ދާިއމީ ެއޑްރެސް:  

 ނ. ދިރިއ ޅޭ ެއޑްރެސް:  

 ރ. ދރއ. ކާޑ  ނަންބަރ :   ބ. ފޯނ  ނަންބަރ :  

 ތާރީޚ :  ޅ. އ ފަން  ކ. ޖިންސް:  

 ވ. ީއމެިއލް ެއޑްރެސް:  

 މ. ފޭސް ބ ކް ައިއޑީ )ިއޚްތިޔާރީ(:   ފ. ޓްވިޓާ ައިއޑީ )ިއޚްތިޔާރީ(:  
 

   ބަިއ ފ ރިހަމަކ ރަްއވާ!(  މިޅާނަމަ ސާނަވީ ނ ވަތަ މަތީ ސާނަވީ ސެޓްފިކެޓްތައް ހ ށަހަ ):  ތައ ލީމީ ފެންވަރ   .3
 ގެ ނަތީޖާ . ސީ.ެއސް .ީއ ޯއޑިނަރީ ލެވެލް ައދި ެއސް.ސީ .ޖީ  ގެ ނަތީޖާ . ސީ. ެއސް.ީއ ެއޑްވާންސްޑް ލެވެލް ައދި އެޗް.ސީ .ޖީ

 މާްއދާ ގްރޭޑް  ައހަރ  މާްއދާ ގްރޭޑް  އަހަރ  

      

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

އެދޭ  އަށް ވަީޒފާ
 ފަރާތ ގެ ޕާސްޕޯޓ  ފޮޓޯ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ 
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 ފޯމާއެކ  ހ ށަހަޅާ މަތީ ތަޢ ލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  މި ބަިއގަިއ ފ ރިހަމަކ ރައްވާ!( )މަތީ ތައ ލީމ   

 ނަން ކޯހ ގެ   ކޯހ ގެ ފެންވަރ   ފެށި ތާރީޚ   ނިމ ނ  ތާރީޚ   ގައ މ    ކޯސް ހެދި މަރ ކަޒ ގެ ނަން / 

     

     

     

 ފޯމާެއކ  ހ ށަހަޅާ ތަމްރީނ  ސެޓްފިކެޓްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  މި ބަިއގަިއ ފ ރިހަމަކ ރަްއވާ!( ) ކ ރ މ އްދަތ ގެ ތަމްރީން  

 ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމ ގެ ނަން  ތަމްރީނ  ހިންގި މަރ ކަޒ / ގައ މ   މ ްއދަތ    ބަިއވެރިވި ައހަރ   

    

    

    

    
 

 

 މައ ލޫމާތ  ޚިދ މަތްކ ރ މ ގެ ބޮންޑާބެހޭ   .5
 ބޮންޑ  ކ ރެވ ނ  ސަބަބ  ބޮންޑ ގެ މ ްއދަތ   ފެށ ނ  ތާރީޚ   ނިމޭނެ ތާރީޚ   މިހާރ  ކަންއޮތްގޮތް  

     

     

     
 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ އިގ ރާރ   .6

  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަންބަރ ގަިއ  ވަނަ  4  ގެ (  ހ )  މާްއދާގެ  ވަނަ  41  ޤާނޫނ ގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް .  މައ ލޫމާތެވެ   ތެދ    ،މައ ލޫމާތަކީ  ދީފައިވާ  ައޅ ގަނޑ   ފޯމ ގަިއ  މި
  ޚިޔާނާތްފަދަ  ައދި   ހީލަތްހެދ ން  މަކަރާިއ  ، ޓެކ ން ،ވަްއކަން ނ ވަތަ  ކ ށެްއ   ކަނޑަެއޅިފައިވާ  ަޙްއދެްއ   ިއސްލާމްދީނ ގަިއ   ތެރޭގަިއ  ދ ވަހ ގެ  ައހަރ    5  ވޭތ ވެދިޔަ  ގޮތ ގެމަތިން 

  ތަންފީޒ    ތެރޭގަިއ  މ ްއދަތ ގެ   މި   މައްޗަށް  ައޅ ގަނޑ ގެ   ައދި.  ނ ވެެއވެ   ކޮށްފަެއްއ  ހ ކ މެްއ  ެއްއވެސް  ކޯޓަކ ން   ޝަރ ޢީ   މައްޗަށް  ައޅ ގަނޑ ގެ  ކޮށްގެން  ކ ށެްއ  ބޮޑ 
  ،ބ ރަވެ  މައްޗަށް   މައ ލޫމާތ ގެ  ފޯމ ގައިވާ  މި  ކ ރ މާެއކ    ބާތިލ   ފޯމ    މި  ،ސާބިތ ވެްއޖެނަމަ  ކަމަށް  ތެދ ނޫން  މައ ލޫމާތ    ފޯމ ގަިއވާ   މި.  ނެތެވެ   ހ ކ މެްއ  ކ ރަމ ންދާ

  ފަރާތަށް   ކަމާބެހޭ   ެއޅ މަށް  ފިޔަވަޅ    ައޅަންޖެހޭ   ޤާނޫނީގޮތ ން  ގ ޅިގެން   މަްއސަލަާއ  ދީފައިވާ   މަޢ ލޫމާތ   ދޮގ   ައދި.  ބާޠިލ ކ ރެވޭނެއެވެ  ނިންމ ންވެސް   ނިންމާފަިއވާ 
 . ފޮނ ވޭނެއެވެ

 ސޮިއ: ވަޒީފާއަށް ެއދޭ ފަރާތ ގެ    ތާރީޚ : 

 
 
 (  ފޯމާއެކ  ހ ށަހަޅާ ލިޔ ންތަްއ ފާހަގަ ކ ރޭ.)ތިރީގަިއވާ ލިޔ ންތަކ ގެ ތެރެިއން   ލިޔ ންތައް:   ޅަންޖެހޭ ހ ށަހަ   ފޯމާއެކ   .7

 :  އަދާކ ރަމ ންދާ ނ ވަތަ އަދާކ ރި ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައ ލޫމާތ   .4
 ައދާކ ރަމ ންދާ ނ ވަތަ ައދާކ ރި ވަޒީފާ  ވަޒީފާ ައދާކ ރަމ ންދާ ނ ވަތަ ައދާކ ރި ތަނ ގެ ނަން  މ ްއދަތ  މ ސާރަ  ވަކިވި ސަބަބ 
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 ވަޒީފާއަށް ެއދޭ ފަރާތ ގެ ވަނަވަރ  )ސީވީ(   .1 ☐
 ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން ައންގަިއދޭ ކާޑ ގެ ކޮޕީ   .2 ☐
 ޖީ.ސީ.ީއ ޯއލެވަލް ައދި ޖީ.ސީ.ީއ ޭއލެވަލް ސެޓްފިކެޓްތަކ ގެ ކޮޕީ    .3 ☐
 ޑިޕްލޮމާ/ ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ/ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ނ ވަތަ ކޯސް ނިންމިކަމ ގެ ލިޔ ން    .4 ☐
 ކ ރ މ ްއދަތ ގެ ތަމްރީނ  ސެޓްފިކެޓްތަްއ    .5 ☐
 ޔ ންތަްއ  މަސަްއކަތ ގެ ތަޖ ރިބާގެ ލި  .6 ☐

☐ 7.  
ންދާ ވަޒީފާިއން  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރ ކާރަށް ިޚދ މަތްކ ރ މ ގެ ެއއްބަސްވ މެްއ އޮތް މ ވްައޒަފ ން ކ ރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިްއޖެނަމަ، ައދާކ ރަމ  

 ވީްއލ މާމެދ  ިއއ ތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ ައދާކ ރާ އޮފީހ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން. 
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނ މަށް ދެވޭ ިއމްތިހާނ ން ފާސްވިކަމ ގެ ލިޔ ން   .8 ☐

 

 

 ިއދާރާގެ ބޭނ މަށް 

 ފޯމ  އޮފީހަށް ބަލަިއގަތް ފަރާތ ގެ ނަން:  ފޯމ  ބަލައިގަތް ގަޑި: 

 ފޯމ  ބަލައިގަތް ތާރީޚ :  ސޮިއ:

 

 

 

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

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 ވަޒީފާއަށް ެއދި ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ ނަން:  ެއދޭ މަޤާމ :  

 އިޢ ލާނ  ނަންބަރ :  

 ވަޒީފާއަށް ެއދި ފޯމ  ހ ށަހެޅި ިއދާރާގެ ނަން: 

 ފޯމ  އޮފީހަށް ބަލަިއގަތް ފަރާތ ގެ ނަން:  ސޮިއ:  

 ފޯމ  ބަލައިގަތް ތާރީޚ :  ގަޑި:   ިއދާރާގެ ރަސްމީ ތަްއގަނޑ :  

 


