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ވަޒީފާއަށްްއެދޭްފޯމ ްްކޮންޓްރެކްޓްް  
ފ ރ މ ގައިްއަދިްހ ށަހެޅ މ ގައިްސަމާލ ކަންދޭންވީްކަންތައްތައް:  ފޯމް 

 އެނޭގގޮތަށްްކަޅ ްނ ވަތަްނޫކ ލައިގެްގަލަމަކ ންެނވެ.ފޯމ ްފ ރިހަމަކޮށްަފއިްހ ންަނންާވނީްރީިތކޮށްްކިޔަންް .1
މިްފޯމ ގެްދެވަނަްސަްފޙާަގިއވާްޗެކްލިސްޓ ގައިްހަަމއަށްްލިޔެ،ްއެްލިޔ ންތައްްހަމައަށްްލިބ ނ ކަންްިއދާާރއިންްޗެކްކޮށްްްހ ރިހާްލިޔ ންތަކެއްްފޯމާއެކީްހ ށަހަޅާް .2

 ނެެއވެ.ްްލިޔ ންތައްްބަަލއިގަތްަކމ ގެްސްލިޕްކޮޅ ްލިބިގަްނނަްނވާ

3. ް ްފޯމ ގެ ްމި ްފަރާތ ްނ ްކ ިރމަތިލާފަިއވާ ްެއދި ްވަީޒފާއަށް ްލިޔ ެމއް ްހ ށަަހޅާަފއިވާ ްން 4ްފޯމާއެކީ ްލިސްޓ ކޮށްފައި ްނަްނބަރ ަގިއ ްނަމަްވަނަ ފޯމ ް، ވާ
 ބަލަިއގަންނަްނވާނީްއެްްމަޢ ލޫމާތ ްލިެޔްފޯމ ްއަދާަހމަކ ރ މަށްފަހ ެއވެ.ް

ްއިތ ރ ްކަރ ދާެހްއގައިްލިޔެްްހިމެނޭްލިސްޓަށްްއިވަނަްނަންބަރ ގ4ްްަފޯމ ގެް .4 ްފޯމެޓަށްްތައްޔާރ ޮކށްފައިވާ ްހ ށަަހޅާްލިޔ ންތައްްލިސްޓ ގެ ްގޮތަށް ްއިތ ރ ވާ ވ ރެ
 ފޯމާއެކީްހ ށަެހޅިާދނެެއވެ.ް

 

 

 މަޢ ލޫމާތ ްއެދޭްވަޒީފާއާްބެހޭް .1
 ގެްަނން:މަާޤމ  

ް:ގެްރޭންކ މަާޤމ   :ނަންަބރ ްއިޢ ލާން 

ް:ަތން/އޮފީސްވަޒީފާްއޮތްް  ސެކްޝަން: 
 

 މަޢ ލޫމާތ ްވަޒީފާއަށްްއެދޭްފަރާތ ގެް .2
 ފ ރިހަމަްނަްނ: 

 ދާިއމީްއެްޑރެސް: 

ްދިިރއ ޅޭްއެޑްެރސް: 

ްދރއ.ްކާޑ ްނަންަބރ :  ފޯނ ްނަންަބރ : 

ް ްމެއިލްްއެޑްެރސް:-އީ

ް ްޓްވިޓާްއައިީޑ:

ް)ބޭނ ންކ ާރނަމަ(

ް ްބ ކްްައއިޑީ:ް)ޭބނ ންކ ރާފޭސް

ްނަމަ(
 

 މަޢ ލޫމާތ ްޚިދ މަތްކ ރ މ ގެްބޮންޑާބެހޭް .3
ްތަަނކަށްްގޮތަކ ންްވެސްްނޫންްއެްނ ަވތަްަސބަބ ންްކ ރ މ ގެހާސިލ ްތަޢ ލީމ ްްނބޭރ ަގއިާރްއޖެއިްނ ވަތަްރާްއޖޭަގއި ްކ ރ ަމށްްިޚދ މަތްްމ އްދަތަކަށްްވަކިްވަކި
 ނ ވްްްްްްޭކ ރެވިފަިއޭވް    ކ ރެވިަފއިްވޭޯތ؟ބޮންޑ 

ް؛ނަމަވާްކ ރެވިފައި

ް:ތާީރޚ ހަަމވާްްބޮންޑ  ް ްކ ރެވިަފއިވާްއިާދރާ:ބޮންޑ 
 

 



 

 ްލިޔ ންތައްްބަޔާންކ ރާްޗެކްލިސްޓ ްވަޒީފާއަށްްއެދިްހ ށަހަޅާްހ ރިހާް .4
 ރާެށވެ.(ލިސްޓ ކ ބަިއގައިްްހ ރިހާްލިޔ ންަތއްްމިްްޅާބަާޔންކ ރާްލިޔ ންތަކ ގެްެތރެއިންްއެޕްލިކޭޝަނާއެކީްހ ށަހަްްއިޢ ލާނ ަގއި)ހ ށަހަޅަްނޖެހޭްކަމަށްް

އިދާރާއަށްް
 ލިބިފައިް

ޞަފްޙާގެް
ްހ ށަހަޅާްލިޔ މ ގެްތަފްޞީލް  އަދަދ  #ް

 1 ވަޒީާފއަށްްެއދޭްފަރާތ ގެްވަަނވަރ ް)ީސވީ(  

 2 ދިވެހިްރައްޔިެތއްކަންްައންަގިއދޭްކާޑ ގެްކޮޕީ  

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

   11 

   12 

   13 

   14 

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 

   20 

   21 

   22 

   23 

   24 

   25 

   26 



   27 

   28 

   29 

   30 

 

 ރާރ ްވަޒީފާއަށްްއެދޭްފަރާތ ގެްއިޤްް .5

ްްމަޢ ލޫމާތ ްފޯމ ަގިއވާްމި.ްވެމަޢ ލޫމާތެްްތެދ ް،ކީމަޢ ލޫމާތަްދީަފއިވާްައޅ ަގނޑ ްފޯމ ަގއިްމި ްިލޔެކިޔ ންތައްްފޯާމއެކ ައދި ެވއްެޖްާސބިތ ްކަމަށްްތެދ ނޫންްހ ށަހަޅާ
ްބާޠިލ ކ ރެވޭެނެއވެްެވސްްިނންމ ންްނިންމާަފއިވާް،ބ ަރވެްަމއްޗަށްްގެމަޢ ލޫމާތް ްޯފމ ަގއިވާްމިްކ ރ ާމއެކ ބާޠިލ ްފޯމ ްމިް،ނަމަ ްދީަފއިވާްްމަޢ ޫލމާތ ްޮދގ ްައދި.

 .ފޮނ ވޭެނއެވެްފަރާަތށްްކަާމބެހޭްެއޅ މަށްްފިޔަަވޅ ްައަޅންޖެހޭްާޤނޫނީޮގތ ންްގ ިޅގެންްމަްއސަލައާ

 ވަޒީާފއަށްްެއދޭްފަރާތ ގެްސޮއި:  ތާރީޚ : 

 

ްއިާދރާގެްބޭނ މަށްް

 ފޯމ ްއޮފީހަށްްބަަލއިގަތްްަފރާތ ގެްަނން: ފޯމ ްބަލަިއގަތްްަގޑި:

ްސޮއި:  ފޯމ ްބަލަިއގަތްްތާީރޚ :

ް

ް--------------------------------------------------------------------..................-------------------------------------------------------------- 

 ދޫކ ރާްސްލިޕްްވަޒީފާއަށްްއެދިްހ ށަހަޅާްފަރާތަށްް

ހ ރިހާްލިޔ ންތައްްްނަްނަންބަރ ގައިްލިސްޓ ކޮށްްއިދާރާއަށްްލިބިފައިވާކަމަށްްފާހަގަކޮށްފައިވާްވ4ްްަވަޒީފާއަށްްއެދިްހ ށަހަޅާފައިވާްއެޕްލިކޭޝަންްފޯމ ގެް
ްްއިދާރާއަށްްވަނީްލިބިފައެވެ.އެޕްލިކޭޝަންްފޯމާއެކީް

ްއެދޭްަމޤާމ :ް ްވަޒީާފއަށްްެއދިްހ ށަހަޅާްފަާރތ ގެްނަްނ:

ްނަންަބރ :ްްއިޢ ލާން

ްނަން:ްވަޒީާފއަށްްެއދިްފޯމ ްހ ށަހެޅިްއިާދރާގެ

ްގެްކޯޑ ްނަްނބަރ :ކެންޑިޑޭޓ 

 ފޯމ ްއޮފީހަށްްބަަލއިގަތްްަފރާތ ގެްަނން: ސޮއި:ް

ްއިާދރާގެްރަްސމީްތަްއގަނޑ :ް  ފޯމ ްބަލަިއގަތްްތާީރޚ : ގަޑި:ް

 


